RO ZD ZIAŁ PIĄTY.

Lata rewolucyjne 1904 — 1906.
Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej. Manifestacje w zaborze rosyj
skim. Pierwsza „bojówka“. Zaostrzenie walki. Solidarność trójzaborowa.
Echa wojny w Ameryce. Wrzenie w państwie rosyjskiem. Konferencja
partyj rewolucyjnych i opozycyjnych. Zradykalizowanie taktyki rewolu
cyjnej. Demonstracja na Grzybowie. Akcja rewolucyjna. Hasła konstytucyjno-autonomiczne i stanowisko wobec nich P. P. S. Sojusz P. P.
S. D. i P. P. S Sprawa żydowskiego separatyzmu organizacyjnego
w P. P. S. D. Ruch konstytucyjny w Rosji. Gaponada. Strejk po
wszechny. Deklaracja polityczna P. P. S. Rola partyj w ruchu rewolu
cyjnym. Hasło sejmu. VII zjazd P. P. S. W ypadki łódzkie. Postępowa
Demokracja. W przeddzień 30 października 1905. Z. P. S. w zaborze
austrjackim. Zjazd P. P. S. zaboru pruskiego. Po 30 października 1905.
Bojkot Dumy. Represje. Ogłoszenie powstania przez P. P. S. Skutki
odezwy P. P. S. Rozłam wewnętrzny w P. P. S. VIII zjazd P. P. S.
Rozbicie wewnętrzne obozu socjalistycznego. Działalność Organizacji
Bojowej. Echa rewolucji w dwóch innych zaborach. List otwarty D a
szyńskiego do C. K. R. Walka o reformę wyborczą w Austrji. X kon
gres P. P. S. D.

Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej w lutym 1904 r.
wywołał podniecenie całego społeczeństwa polskiego.
Pierwsze porażki rosyjskie zostały przyjęte z entuzjazmem
przez ludność polską, nie ulegało bowiem żadnej wątpli
wości, że sympatje polskie były po stronie japońskiej. Ma
nifestacje „patrjotyczne“, urządzane w Warszawie przez
studentów i gimnazistów rosyjskich przy pomocy policji,
wywołały powszechne oburzenie. W kołach partyjnych
P. P. S. nastąpiło olbrzymie ożywienie, zdawano bowiem
sobie dokładnie sprawę z tego, że wojna musi pociągnąć

za sobą poważne następstwa polityczne. Już w pierwszej
odezwie „wojennej“ C. K. R. P. P. S. czytamy: „Rosja
carska będzie musiała wytężyć wszystkie siły, Rosja w każ
dym razie poniesie straty olbrzymie. Wojna osłabi carat.
A cóż dopiero jeżeli Japonja zwycięży! Życzymy jej tego
z całego serca. Bo Japonja — to wróg naszego wroga,
to klęska caratu — to zwycięstwo dla nas, bo w razie
porażki carat straci zuchwałą pewność siebie, bo wtedy
zniknie urok jego potęgi. Z osłabionym, pobitym wrogiem
łatwiej nam będzie walczyć“.
Po wybuchu wojny obok zwykłych partyjnych zebrań
kółkowych po miastach i po wsiach poczęto odbywać
liczniejsze zgromadzenia, ujawniła się bowiem tendencja
do samorzutnego rozpostarcia agitacji z powodu wojny na
szersze masy. W Partji ustalił się niebawem pogląd, że,
dopóki sytuacja wojenna nie skomplikuje się i nie pocią
gnie za sobą jakiejś ogólno-europejskiej zawieruchy, wy
twarzającej okoliczności, sprzyjające ruchowi rewolucyj
nemu w Polsce, należy powściągnąć się od jakichś kroków
stanowczych. Jednocześnie należy śpiesznie powiększać or
ganizację i uprzytamniać masom możliwość, a nawet ko
nieczność przy odpowiednich warunkach ruchu rewolucyjnego, szerzyć informacje, których nie podaje prasa le
galna, i budzić nastroje czynnego oporu w częstych ode
zwach.
P. P. S. zwalczała objawy serwilizmu ugodowego
w społeczeństwie polskiem i organizowała demonstracje
robotnicze przeciwko manifestacjom „patrjotycznym", urzą
dzanym przez policję i Rosjan, co w znacznej mierze spa
raliżowało tę akcję. „Robotnik“ pisał: „Partja nasza pro
wadziła dotychczas agitację w zwykłych warunkach, w „spo
kojnych“ czasach. Teraz położenie w znacznym stopniu się
zmieniło — do tej zmiany musimy przystosować swą dzia
łalność. Oczywiście nie znaczy to, żebyśmy mieli pomijać

lub zaniedbywać naszą zwykłą działalność, jaką prowa
dziliśmy dotychczas. Znaczy to tylko, że w agitacji po
winniśmy mieć na widoku położenie wewnętrzne państwa
rosyjskiego i ojczyzny naszej... Chodzi o to, aby nasze
oświetlenie tych spraw znane było wszystkim, żeby się
stało niejako opinją publiczną kraju, żeby narzucało się
umysłom z potężną siłą. Chodzi o to, aby w kraju, pod
wpływem i pod kierunkiem partji naszej, wytworzyła się
silna i energiczna świadomość rewolucyjna, o którą, jak
o mur, rozbijałyby się wszelkie fałsze rządowe, wszelkie
ugodowe zakusy. Naszą ideą musi być: podkopywać rząd
wszystkiemi siłami, szkodzić mu, czem tylko można i na
co pozwalają środki i warunki“.
P. P. S. szuka porozumienia z partjami, najbliższemi
jej ideowo. Zjawia się pierwsza odezwa, podpisana wspól
nie przez P. P. S., L. S. D., Białoruską rewolucyjną Hromadę i Łotewską demokrację socjalną, a nawołująca proletarjat narodowości ujarzmionych do wspólnej walki z ca
ratem. P. P. S. szuka zetknięcia się z przedstawicielami
rządu japońskiego, usiłując wyzyskać pomoc wojennego
nieprzyjaciela Rosji przeciwko tej ostatniej. W tym celu
Piłsudski jedzie do Japonji, gdzie już bawił Dmowski, sta
rający się zapobiec wszelkiemu wpływowi Japonji na roz
wój wypadków w Polsce. Misja Piłsudskiego nie osiągnęła
skutków.
Liczne konferencje kierowników P. P. S. zastanawiały
się nad takiem przekształceniem aparatu organizacyjnego,
któryby odpowiadał nowym potrzebom i wymaganiom.
Nie dając się opanowywać nastrojom gorączkowym, jakim
ulegała pewna część kierowników Partji, Piłsudski z ca
łym spokojem obmyślał i zarządzał wprowadzanie w ży
cie sposobów, umożliwiających przystosowanie sił partyj
nych do zadań walki już nie tylko agitacyjno-propagandystycznej, ale fizycznej. Wzmocnienie rozporządzalności człon

ków organizacji partyjnej, uzbrojenie jej, organizowanie
drobnych manifestacyj ulicznych — oto były pierwsze wy
stąpienia pierwszej „bojówki“, reprezentującej zwrot od
działalności agitacyjnej do czynnej walki.
Jeszcze obchód majowy 1904 roku, który przybrał im
ponujące rozmiary nie tylko w Warszawie, ale również
w Lodzi, Zagłębiu Dąbrowskiem, Częstochowie, Radomiu,
Lublinie, Suwałkach, nie miał charakteru czynnie rewolucyjnego, ale w masach coraz bardziej dojrzewała myśl
zbrojnego oporu wobec policji i wojska. P. P. S. wydaje
w czerwcu odezwę do zapasowych, których rząd miał po
wołać niebawem do szeregów. „Kto może, niech się nie
stawia na wezwanie rządu, niech zawczasu uchyla się od
służby wojskowej, niech ucieka przed tem jarzmem“ —
głosi odezwa... “Ci, którzy tego zrobić nie mogą, niech nie
idą do wojska z owczą pokorą, posłuszni na każde ski
nienie rządowych stupajek. Niech się opierają, niech ustę
pują tylko wobec siły zbrojnej. Niech śmiało i głośno pro
testują przeciwko gwałtowi! Niech każdy pojedynczy za
pasowy, każda gromada zapasowych — rzuca siepaczom
w twarz słowa nienawiści i pogardy!“ Odezwa nawołuje
do tłumnych manifestacyj pod hasłami: „Precz z caratem!
Precz z najazdem! Niech żyje socjalizm! Niech żyje nie
podległa Polska i Litwa robotnicza!“ Co się tyczy żołnie
rzy, to powinni oni „szerzyć w wojsku myśl rewolucyjną,
podniecać buntownicze uczucia, a przy pierwszej nadarza
jącej się sposobności — opuszczać szeregi moskiewskie,
uciekać do Japończyków!“
Akcja ta wywołała odpowiednie nastroje w masach
robotniczych i chłopskich, które się burzyły coraz bardziej.
P. P. S. przystąpiła do urządzania raz po raz demonstracyj z rozmaitych powodów. Podczas pożaru w składach
chemikalij na rogu Grzybowskiej w Warszawie wynikła
bójka między robotnikami a policją, przyczem poturbo-

wano kilku policjantów i ugodzono kamieniem oberpolicmajstra Nolkena. Wojsko strzelało do tłumu, przyczem za
biło jednego z towarzyszy z P. P. S. Wywołało to olbrzy
mią demonstrację robotniczą przed szpitalem Wolskim,
gdzie złożono większość rannych na Grzybowskiej. W ciągu
lipca odbywały się bardzo liczne demonstracje w Warsza
wie. Niektórym towarzyszyły dłuższe przemówienia przed
stawicieli P. P. S. Podczas demonstracyj robotnicy bro
nili sztandarów i bili kijami szpiegów. Demonstracje te,
mające na celu rozpowszechnienie haseł P. P. S. na tle
wojny, stały się ogromnie popularnemi w Warszawie. Poza
demonstracjami „wojennemi“ P. P. S. organizowała de
monstracje i z innych powodów, np. po zabiciu w Peters
burgu ministra Plewego i z okazji sądu nad Kasprzakiem,
który po opuszczeniu zaboru pruskiego pracował w nie
legalnej drukarni S. D. K. P. i L. w Warszawie i przy
wykryciu tej drukarni zastrzelił czterech żandarmów i po
licjantów. Demonstracje odbywały się nie tylko w W ar
szawie, ale i na prowincji, w Łodzi, w Radomiu i nawet
w mniejszych ośrodkach.
Z P. P. S. zaboru rosyjskiego zsolidaryzowała się zu
pełnie P. P. S. D. Galicji i Śląska, która we wrzeniu,
ogarniającem państwo rosyjskie, czerpała i dla siebie pod
nietę dla spotęgowania pracy organizacyjnej i agitacyjnej.
Prasa partyjna, w pierwszym rzędzie „Naprzód" krakow
ski, lwowski „Głos Robotniczy“ (wychodzący od r. 1904)
i cieszyński „Robotnik Śląski“ podawały obficie wieści,
dochodzące z za kordonu rosyjskiego i w ten sposób po
pularyzowały akcję P. P. S w Galicji i na Śląsku. Socja
liści galicyjscy — zarówno polscy jak i ruscy — wyraźnie
zaznaczali swe stanowisko wobec wojny i wypowiedzieli
się przy tej sposobności przeciwko caratowi. Uczynili to
na zgromadzeniach w Krakowie i we Lwowie. Daszyński
wobec tłumu robotniczego piętnował politykę caratu i sta

nowisko polskich ugodowców, dowodząc, że prawdziwy
patrjota polski może znaleźć dla siebie miejsce jedynie
w obozie socjalistycznym. Odpowiadając na pytanie, czy
socjaliści polscy głoszą konieczność wzięcia zbrojnego
udziału w obecnej wojnie, Daszyński mówił: „Nie przece
niamy naszych sił, więc odpowiadamy, że narazie nie. Ale
nie wyzbywamy się nadziei, że może wkrótce Europa rzuci
swe miecze na szalę wojny. Nie wyrzekamy się ani jednej
korzyści ruchu zbrojnego... Nie spokój za wszelką cenę
jest naszym ideałem, lecz tylko tak długo, jak długo ten
spokój jest dla nas korzystny; gdy przestanie być dla nas
korzystnym, wezwiemy lud' by skorzystał z sytuacji, która
się da stworzyć może w ciągu kilku miesięcy... Dlatego
uświadamiamy lud, aby wiedział, że miejsce jego jest nie
po stronie Rosji, lecz po stronie najzaciętszych wrogów
caratu“. We Lwowie po rewolucyjnem przemówieniu Hankiewicza uchwalono rezolucję, której ustęp końcowy
brzmiał: „Rozbicie caratu — to wolność dla rosyjskiego
ludu, to samodzielność i wolność polityczna dla narodów
przez carat zdławionych, to warunek konieczny dla osta
tecznego wyzwolenia klas pracujących, dla urzeczywistnie
nia socjalizmu“. Takież samo stanowisko zajęła i P. P. S.
zaboru pruskiego, która po opuszczeniu przez Haasego,
Golde i Morawskiego więzień pruskich, rozwijała się bez
wstrząśnień wobec bankructwa socjalhakatyzmu.
Echo wybuchu wojny odbiło się głośno i na emigracji
socjalistycznej, która w Ameryce od szeregu lat skupiała się
w Związku Socjalistów Polskich, solidaryzującym się zupeł
nie z P. P. S. „Związek“ organizował zgromadzenia, na któ
rych uchwalano rezolucje przeciwko caratowi, „Robotnik“
chicagoski, który był organem „Związku“, szerzył wśród
robotników polskich w Ameryce te same hasła, co i P. P. S.
w kraju. Zebrania robotnicze w poszczególnych miastach
Stanów Zjednoczonych domagały się w swych rezolucjach,

aby wszystkie ludy cywilizowane „w interesach postępu
powszechnego dążyły wprost do rozbioru państwa carów
i do uwolnienia w ten sposób wszystkich ludów, przez ca
rat podbitych“.
Bomba, rzucona ręką członka organizacji bojowej
partji S. R. pod powóz Plewego w Petersburgu, przy
śpieszyła znacznie tę ewolucję, do której, pchnęły Rosję
straszliwe klęski na Dalekim Wschodzie. Śmierć Plewego
przeraziła sfery rządzące, które na jego miejsce mianowały
ks. Swiatopełk-Mirskiego. Ten ostatni miał wprowadzić
pewne złagodzenie systemu absolutystycznego bez żadnych
głębszych reform, nawet tak skromnych, jakich domagały
się podczas wojny zjazdy liberalno-demokratycznych dzia
łaczy rosyjskich. Rząd, któremu teraz chodziło głównie
o zawarcie pokoju i przetrwanie aż do tego czasu bez
żadnych ofiar ze swego stanu posiadania, mógł jeszcze
przez pewien okres wykręcać się pustemi obietnicami, gdyż
ruch antyrządowy w s a m e j Rosji nie przybrał odpowied
nich do powagi chwili rozmiarów.
Fale ruchu opozycyjnego i rewolucyjnego w prowin
cjach rosyjskich wzbierały zbyt powoli. Co prawda libe
ralne grupy rosyjskie przystąpiły do skonsolidowania się,
bohaterska walka S. R. wprowadziła dezorganizację w sze
regi rządowe, ale tych wybuchów rewolucyjnych szerokich
kół ludności robotniczej, jakich świadkami były Warszawa,
Ryga, Helsingfors, Baku, w Rosji rdzennej, w jej centrach
stołecznych, nie było. Dość powiedzieć, że od wybuchu
wojny nie odbyła się ani w Moskwie, ani w Petersburgu
ani jedna poważna demonstracja robotnicza. W S. D. P.
R. R. trwał w dalszym ciągu rozłam na tle poglądów organizacyjno-taktycznych, paraliżujący czynne siły socjal
nej demokracji rosyjskiej, gdy właśnie socjalistyczne partje robotnicze na wszystkich „kresach“ rozwijały coraz
większą energję rewolucyjną.

I
właśnie z „kresów“ wyszła inicjatywa, mająca na
celu skoordynowanie wszystkich sił antyrządowych pań
stwa rosyjskiego i skierowanie ich do wspólnych określo
nych działań. Akcją tę zapoczątkowała Finlandzka partja
czynnego oporu, zapraszając na zjazd wszystkie opozy
cyjne i rewolucyjne organizacje, walczące z rządem rosyj
skim. Zjazd odbył się w Paryżu na jesieni 1904 r., ale nie
w tym składzie, w jakim był pierwotnie pomyślany. Po
pewnym namyśle odmówiły w nim udziału S. D. P. R.
Rosji, S. D. K. P. i L., „Bund“ i R. U. P. Oprócz Partji
S. R., P. P. S., Łotewskiej S. D. partji robotniczej, Gru
zińskiej partji socjalistów-federalistów i Ormiańskiej fede
racji rewolucyjnej, reprezentowane były trzy organizacje
niesocjalistyczne: Konstytucjonaliści rosyjscy, skupiający się
dokoła czasopisma „Oswobożdienje“, Finlandzka partja
czynnego oporu i Liga Narodowa — organizacja kierow
nicza Narodowej Demokracji polskiej.
Wychodząc z założenia, że w chwili obecnej skoordy
nowanie działań rozmaitych grup, walczących z systemem
panującym w Rosji, jest specjalnie pożądane, zjazd dążył
do takich wyników, któreby wyjaśniały punkty wspólne,
mogące sią stać podścieliskiem skoordynowanej akcji. Re
zultaty fobrad zjazdu streszczały się w obszernej deklaracji,
która stwierdziła, że system samowładczy jest fatalną za
porą dla postępu i dobrobytu tak narodu rosyjskiego,
jak i wszystkich innych narodowości, uciskanych przez
rząd carski, i stanowi, przy obecnym stanie kultury, nie
dorzeczny i szkodliwy anachronizm, i że walka z tym sy
stemem mogłaby być prowadzona z daleko większą energją i większem powodzeniem przy skoordynowanem dzia
łaniu rozmaitych partyj opozycyjnych i rewolucyjnych, tak
rosyjskich, jak i nierosyjskich. Wychodząc z tego stano
wiska, zebrani oświadczali, że żadna z reprezentowanych
na konferencji partyj nie myśli wyrzec się jakichkolwiek

punktów swego programu albo taktycznych sposobów
walki, odpowiadających wymaganiom, siłom i położeniu
tych żywiołów społecznych, klas lub narodowości, których
interesy reprezentuje. Jednocześnie stwierdzali, że następu
jące zasady podstawowe i żądania są uznawane jednakowo
przez wszystkich: 1) Zniesienie samowładztwa; odwołanie
wszystkich zarządzeń, naruszających prawa konstytucyjne
Finlandji. 2) Zastąpienie ustroju samowładczego przez wolny
system demokratyczny na podstawie powszechnego gło
sowania. 3) Prawo narodowości stanowienia o swym lo
sie; zagwarantowana ustawą wolność rozwoju narodowego
wszystkich narodowości; usunięcie przemocy rządu rosyj
skiego względem poszczególnych narodowości. W imię tych
zasad reprezentowane na zjeździe partje zobowiązały się
połączyć swe usiłowania w celu przyśpieszenia upadku
absolutyzmu, uniemożliwiającego osiągnięcie wszystkich
tych dalszych celów, jakie każda partja sobie stawia.
Deklaracja zjazdowa zawierała takie minimum żądań,
na które mogłyby się zgodzić i najbardziej umiarkowane
partje, uczestniczące w zjeździe. Chodziło tu o wciągnię
cie do wspólnej akcji antyrządowej demokratów rosyj
skich i polskiej N. D. To też ani P. P. S. nie wysuwała
żądania niepodległości Polski, ani socjaliści żadnej z obec
nych na zjeździe partyj nie stawiali żądań radykalnych spo
łecznych, boby się ani na jedno, ani na drugie nie zgo
dzili demokraci rosyjscy, ani N. Demokracja.
Zjazd wpłynął na zradykalizowanie taktyki partyj re
wolucyjnych. P. S. R. wzmocniła swoją akcję, ośmielając
opozycję burżuazyjną do energiczniejszych wystąpień. P. P. S.
przystąpiła do organizowania zbrojnych demonstracyj.
Ruch demonstracyjny, wszczęty przez P. P. S. po wy
buchu wojny, rozrastał się i szerzył coraz bardziej. Pod
niecony ogół robotniczy żądał od P. P. S. ostrzejszych
wystąpień. Pod wpływem tego nacisku odbywają się pierw

sze manifestacje zbrojne w Warszawie, w Częstochowie
i Radomiu. Organizowane na niezbyt szeroką skalę wobec
niedostatecznego przygotowania bojowców, którzy sta
wiali pierwsze kroki na tem polu, demonstracje te nie
miały większego znaczenia.
Dopiero słynna demonstracja dnia 13 listopada 1904 r.
na placu Grzybowskim, zorganizowana przez Józefa Kwiatka,
zaznaczyła zwrot poważny w taktyce rewolucyjnej P. P. S.
W odpowiedzi na ukaz carski o mobilizacji i na wzmoc
nioną w dwójnasób brankę P. P. S. postanowiła zorga
nizować demonstrację, któraby stawiała zbrojny opór żołdactwu. W odezwach polskich i żargonowych, wydanych
przez komitet warszawski, wyznaczono termin i miejsce
demonstracji, a jednocześnie przygotowywano ją na licz
nych zebraniach. Cała Warszawa robotnicza w naprężeniu
oczekiwała dnia 13 listopada. Ale nie tylko robotnicy,
wszystkie żywioły, czujące, że protest masowy przeciwko
mobilizacji jest konieczny, gotowały się do demonstracji,
a Koło młodzieży uniwersyteckiej P. P. S. nawoływało
studentów do współudziału z masą robotniczą.
W niedzielę 13 listopada jeszcze przed 12 na placu
Grzybowskim zgromadziły się tłumy robotników i sporo
studentów wraz z licznemi gromadkami inteligencji socja
listycznej. Policja próbowała zmuszać ludzi do rozejścia się,
ale, nie mogąc nic wskórać, wycofała się. O 12 i pół,
kiedy publiczność wychodziła z kościoła, nagle ukazał się
czerwony sztandar z napisem: „Nie chcemy być żołnie
rzami cara!“ i „P. P. S.“ Gromadka, otaczająca chorążego,
zaczęła śpiewać „Warszawiankę“ i tłum oczekujących na
hasło demonstrantów pośpieszył ku sztandarowi. Uformo
wano pochód, który posunął się ku ulicy Bagno. W tej
chwili policja z wydobytemi pałaszami rzuciła się ku po
chodowi, aby go powstrzymać, lecz z szeregów demon
strantów rozległa się salwa rewolwerowa. Dwóch policjan-

tów padło na miejscu, pozostali, ranni i przerażeni, roz
biegli się na wszystkie strony. Z bram jednak wypadli
ukryci tam ułani i wściekłą szarżą opróżnili plac, wpycha
jąc część demonstrantów w ulicę Bagno, część do bram,
resztę do kościoła Wszystkich Świętych. Oczyszczenie placu
spowodowało rozlanie się demonstracji na olbrzymią prze
strzeń miasta. Ponieważ wyloty ulic, prowadzących na plac
Grzybowski, zamknięto podwój nemi kordonami, przeto
poza niemi skupiły się wielkie tłumy ludzi, którzy ufor
mowali potem pochody i ruszyli w przeciwnym kierunku.
Jeden z takich pochodów posuwał się od rogu Sto-Krzyskiej
i Marszałkowskiej przez całe prawie miasto z trzema sztan
darami o napisach rewolucyjnych. Z pochodu strzelano do
policji. Ku Wierzbowej posuwał się pochód studenckointeligencki, który również starł się z policją, zabijając re
wirowego. Na Dzielnej urządzili pochód towarzysze-Zydzi
z P. P. S. Wszędzie słychać było wystrzały, pieśni i okrzyki
rewolucyjne. Znaczna część demonstrantów chciała się
przedrzeć przez kordony wojskowe na Grzybów, co się
też udało, ale kosztem znacznych ofiar, gdyż na Bagnie
wywiązała się formalna bitwa. Wojsko, do którego strze
lano z okien, dało salwę. Byli zabici i ranni.
Nazajutrz wyszła odezwa P. P. S., wyjaśniająca de
monstrację, która wywołała olbrzymie wrażenie nie tylko
w kraju, ale nawet zagranicą, gdzie pisma ilustrowane po
dawały fantastyczne ilustracje tego pierwszego od powsta
nia r. 1863 potężnego wystąpienia rewolucyjnego W ar
szawy.
W prasie ugodowej zawrzało od oburzenia na P. P. S.
„Słowo Polskie“ — organ N. D., pisało, że działalność
P. P. S. jest rezultatem „wpływów ubocznych, angielskich
czy może japońskich“ i wzywało społeczeństwo do zwal
czania P. P. S. „wszelkiemi środkami“ aż do „odwołania
się do obrony policji“ i „wywołania zamieszek antyżydow

skich“. Przeciwko P. P. S. z powodu demonstracji grzybowskiej wystąpiła namiętnie S. D. K. P. i L., która
w odezwie swego Zarządu Głównego oświadczała, że
„S. D. K. P. i L. urządza demonstracje pokojowe“, że
„Rolą i zadaniem socjalistów było zawsze powściąganie
tłumu nieświadomego od starć krwawych z przemocą tam,
gdzie porażka zgóry jest widoczna“ i że „Takie wystą
pienie to nie demonstracja robotnicza, tylko tumult uliczny...
To nie walka polityczna, tylko polityczne awanturnictwo“.
Odezwa S. D. K. P. i L. była tylko drobnym epizo
dem walki tej organizacji, bardzo jeszcze słabej i rozpo
rządzającej nikłemi wpływami na masy, z P. P. S. Rzec
można, że większość wystąpień S. D. K. P. i L. od jej
odrodzenia się w latach 1900— 1901 zmierzała przeciwko
P. P. S. i idei niepodległości.
Demonstracja grzybowska nie była zjawiskiem odosobnionem. Przeciwko mobilizacji demonstrowali robotnicy
z P. P. S. w Lodzi, Ostrowcu, Ćmielowie, Starachowicach,
Bodzechowie, Zawierciu, Kaliszu. W Radomiu wywiązała
się formalna bitwa, podczas której padł chorąży P. P. S.,
Cymerys, zaś ze strony wojska pułkownik, nie licząc ran
nych oficerów, żandarmów i robotników. W Radomskiem
dla utrudnienia wywożenia rezerwistów uszkodzono dy
namitem parę mostów kolejowych. W Częstochowie do
konano zamachu dynamitowego na pomnik Aleksandra II.
Ogółem Partja zorganizowała kilkanaście demonstracyj,
wykonała kilka zamachów dynamitowych i wydała kilka
naście odezw.
W pływ P. P. S. na masy wzmagał się nieustannie.
Organizacja jej przenikała do najbardziej zapomnianych
zakątków kraju, produkcja wydawnicza rosła, zjawiały się
różne wydawnictwa lokalne, jak „Kaliski Kurjerek Robot
niczy“ i „Socjalistyczny Flugblat“ w żargonie. Założono
„Wiestnik Polsko} Socjalisticzeskoj Partji“ w języku rosyj-

skim dla informowania towarzyszy Rosjan o ruchu w Pol
sce i przeciwdziałania fałszom, szerzonym o nim przez
prasę antyniepodległościową S. D. K. P. i L., „Bundu“ i t. d.
Ujawnienie się tak silnego ruchu rewolucyjnego w Pol
sce, a jednocześnie wzrost opozycji w Rosji oddziaływały
podniecająco na szerokie koła niesocjalistycznej i nieugodowej inteligencji w Królestwie. W tych kołach rodzą się
nadzieje na możliwość konstytucji w Rosji. Stąd dążenie
do wysunięcia i z polskiej strony postulatu konstytucyj
nego n a d z i ś , umożliwiającego współdziałanie z liberalnodemokratycznym ruchem rosyjskim. Najruchliwszym repre
zentantem tego kierunku był Andrzej Niemojewski, daw
niej socjalista, później działacz antyreligijny, człowiek
zdolny, lecz zmienny i kapryśny, bez ustalonych przeko
nań. Począł on wydawać w Galicji pisemko „Kuźnica“,
w którem propagował udział Polaków w ruchu konstytu
cyjnym pod hasłem autonomji Królestwa Polskiego
Hasło autonomji jako „łatwiejsze do uzyskania“ po
ciągało i niektórych członków z P. P. S. W Krakowie po
jawia się broszura Konrada Stefańskiego „Na dziś. Zada
nia polityki socjalistycznej w zaborze rosyjskim“, w której
dwaj działacze P. P. S. — Józef Dąbrowski (znany póź
niej historyk, Grabiec) i Stanisław Garlicki (później wy
bitny aktywista za okupacji niemieckiej) żądali zmiany
taktyki partyjnej. Uważając, że „jesteśmy do zbrojnego ru
chu nieprzygotowani zupełnie, a sił i środków starczy nam
zato na energiczną walkę o rozszerzenie swych praw“,
proponują oni walczyć o autonomję kraju, zniesienie wszel
kich ograniczeń i szerokie reformy społeczne. Zalecają oni
„wezwać do wspólnego działania Ligę Narodową i wy
kluwające się stronnictwo opozycyjne“ („Kuźnicy“). Bro
szura ta została bardzo ostro skrytykowana przez K. Krauza
w „Przedświcie“ i większego wpływu nie wywarła, jed
nakże jej zjawienie się było charakterystyczne jako pierw

szy objaw zarysowującego się w P. P. S. kierunku t. zw.
„lewicowego“, który z czasem wybujał i miał doprowadzić
do rozłamu Partji.
Narazie w szeregach partyjnych panowała jedność po
glądów na taktykę. W Nr. 56 „Robotnika“ zostało umiesz
czone ich sformułowanie w postaci obszernego artykułu
„Nasze hasło“. Myśl przewodnia tego artykułu jest nastę
pująca: W ojna nie może przeminąć bez doniosłych skut
ków, które będą tem donioślejsze, im akcja rewolucyjna
podczas samej wojny będzie wydatniejsza. Jakie będą te
zdobycze polityczne, na razie przewidzieć niepodobna.
W każdym razie walka musi być prowadzona pod dotychczasowem hasłem niepodległej republiki demokratycznej,
gdyż żadne inne hasło nie może wywierać na masy ta
kiego wpływu agitacyjnego i rewolucjonizującego, jak
właśnie ono. Jasna rzecz, że cała nasza akcja rewolucyjna
musi zmierzać do powstania, które u nas nie może mieć
innego celu jak niepodległość. „Ale — powiedzą nam —
zmiany polityczne możliwe są nawet bez powstania. Akcja
rewolucyjna u nas i w Rosji może zmusić carat, osłabiony
klęskami wojennemi, do ustępstw, do nadania konstytucji“.
To jednak nie może być naszym celem, gdyż „konstytucja
i samorząd, otrzymane z rąk carskich, będą napewno
w złym gatunku i potrzebom naszym nie będą odpowia
dały. Niezwłocznie po otrzymaniu tych ustępstw musieli
byśmy rozpocząć walkę z nowemi porządkami i w dal
szym ciągu niezłomnie dążyć do swego celu — do nie
podległości i republiki“. Walcząc o niepodległość, nie wy
rzekamy się bynajmniej przyjęcia ustępstw, ale, mając za
hasło niepodległość, nie będziemy się łudzili co do ich
wartości. Tylko przy takiej taktyce możemy liczyć na po
ważniejsze zdobycze, choćbyśmy narazie nawet niepod
ległości zdobyć nie mogli.
Artykuł ten był echem dyskusyj, podejmowanych w ło-

nie partji na skutek szerzenia się w społeczeństwie nadziei
konstytucyjnych i oddziaływania na pewne odłamy klasy
robotniczej propagandy antyniepodległościowej S. D. K.
P. i L., która wprawdzie nie wytworzyła organizacji, mo
gącej poważnie współzawodniczyć z P. P. S., ale obja
wiała wzrastającą ruchliwość i jednała sobie dość licz
nych zwolenników i pomiędzy robotnikami, i wśród mło
dzieży zwłaszcza żydowskiej, rwącej się do akcji rewo
lucyjnej.
Walki ideowe w łonie obozu socjalistycznego, działa
jącego w Królestwie, wywoływały echa i w Galicji, gdzie
P. P. S. D. stała się niejako przedstawicielką wobec Eu
ropy P. P. S. i jej dążności. Na IX Kongresie P. P. S. D.,
który się odbywał w końcu października i na początku
listopada 1904 r. w Krakowie, poza zwykłemi punktami
porządku dziennego, dotyczącemi rozwoju pracy organiza
cyjnej w Galicji i na Śląsku, zjawiła się kwestja ostatecz
nego uregulowania stosunku P. P. S. D. do P. P. S. Egze
kutywa P. P. S. D., pragnąc nadać formy prawne temu,
co już istniało faktycznie, zaproponowała przyjęcie rezo
lucji, której ustęp główny brzmiał: „P. P. S. D. w Austrji
pozostaje w ścisłem braterstwie i moralnym sojuszu z P.
P. S. w granicach Rosji, Prus i zagranicą działającej“.
Nad wnioskiem tym wywiązała się obszerna dyskusja,
w której Daszyński, Rusin Hankiewicz i cały szereg in
nych towarzyszy stanęli w obronie wniosku przeciwko
wywodom kilku mówców, objawiających pewne sympatje
do S. D. K. P. i L. Rezolucja Komitetu Wykonawczego
została uchwalona. Przeciwko niej głosowali prawie wy
łącznie towarzysze, którzy niebawem mieli — pod wpły
wem „Bundu“ — ustąpić z Partji, tworząc odrębną orga
nizację żydowską.
Sprawa takiej organizacji została właśnie podniesiona
na Kongresie krakowskim. Grupa młodzieży bundofilskiej

występowała na nim ostro przeciwko Komitetowi żydow
skiemu P. P. S. D. i zgłosiła votum nieufności dla niego.
W obronie Komitetu przemawiali jego kierownicy i najzasłużeńsi przedstawiciele pracy P. P. S. D. wśród prole
tariatu żydowskiego — Diamand, Salamander, Haecker,
J. Drobner, Stengel, Reizesówna, poczem uchwalono nastę
pującą rezolucję: „Kongres uważa odrębną organizację kla
sową proletarjatu żydowskiego za szkodliwą dla całego
proletarjatu. Odrębna organizacja żydowskiego proletarjatu
leży w interesie rządzącej klasy wyzyskiwaczy, sjonistycznych i antysemickich demagogów oraz wszelkiego rodzaju
szowinistów. Tylko w braterstwie i solidarności partyjnej
z całym proletarjatem kraju leży możność wyzwolenia i pro
letarjatu żydowskiego“. Przyjęto też uchwałę, dopuszcza
jącą do tworzenia komitetów miejscowych dla roboty ży
dowskiej — pod kontrolą i odpowiedzialnością komitetu
okręgowego i Komitetu Wykonawczego.
Oddziaływanie wypadków, rozgrywających się w za
borze rosyjskim, na przebieg życia partyjnego w dwóch
innych zaborach miało się potęgować coraz bardziej, tak
samo i wrzenie, trwające w dalszym ciągu w Rosji, wpły
wało na stan rzeczy w Królestwie.
Wrzenie to pod koniec r. 1904 przybrało charakter
silnego ruchu liberalno-konstytucyjnego, z którym się rząd
nie mógł nie liczyć. To też grudniowy ukaz carski zapo
wiada, bardzo ogólnikowo i wykrętnie, pewne reformy.
Udział rosyjskich partyj socjalistycznych w ruchu antyrzą
dowym jest bardzo skromny. Zamachy P. S. R. nie mogły
być wyzyskane przez szeroki ruch robotniczy, gdyż partje
socjalistyczne miały bardzo słabe oparcie w masach. De
monstracje, organizowane w Petersburgu i w Moskwie
przez S. D., odbyły się bez udziału robotników. S. D. P.
R. Rosji rozbiła się na dwie frakcje — „większość“ i „mniej
szość“, które się zwalczały wzajemnie z niesłychaną na-

miętnością. Ale żadna z nich nie miała poważnej organi
zacji robotniczej za sobą. Jak sit; niebawem miało poka
zać, na masy robotnicze stolicy państwa, Petersburga,
miały wpływ czynniki nie socjalistyczne, lecz raczej do
rządu zbliżone. Na ich czoło wysunął się pop Gapon, który
zorganizował 22 stycznia 1905 r. manifestację robotniczą
przed carskim pałacem Zimowym w Petersburgu. Mani
festacja ta, najzupełniej lojalna, przekształciła się na roz
kaz cara w krwawą łaźnię. Wojsko strzelało do tłumu,
niosącego obrazy święte, i położyło trupem kilkudziesięciu
robotników. Wypadki te wywołały straszne wzburzenie
wśród masy robotniczej Petersburga, która naocznie prze
konała się, czem jest dla niej car, w którego dotychczas
wierzyła. Wybuchł żywiołowy strejk powszechny, a wieść
0 nim odbiła się głośnem echem w całem państwie rosyjskiem — najdonośniej oczywiście tam, gdzie działały silne
organizacje socjalistyczne.
Do Warszawy wiadomości o wypadkach petersbur
skich doszły w formie pogłosek o wybuchu rewolucji ro
botniczej w stolicy państwa. Jakkolwiek P. P. S. była za
skoczona temi wieściami, zgoła nieoczekiwanemi wobec
stanu ruchu socjalistycznego w Rosji, to jednak postano
wiła objąć kierownictwo ruchem rewolucyjnym na tere
nach, gdzie działały jej organizacje. Nie przesądzając dal
szych form walki, postanowiono przedewszystkiem wywo
łać strejk powszechny w Warszawie. Powstał warszawski
komitet strejkowy, w kółkach zawieszono zwykłą pracę,
we wszystkich dzielnicach utworzono lokalne komitety
strejkowe, którym podporządkowano znaczną liczbę pod
komitetów zawodowych i fabrycznych, komitet młodzieży
P. P. S. przekształcono na studencki komitet strejkowy
1 wyznaczono termin rozpoczęcia strejku na 27 stycznia.
P. P. S. zwróciła się do „Bundu“ jako jedynej — obok
P. P. S. organizacji w Warszawie, która posiadała wpływy

na masy robotnicze, o współudział w zorganizowaniu
strejku, ale otrzymała odpowiedź wymijającą. Co do S. D.
K. P. i L., to ta postanowiła rozpocząć strejk dopiero 30.
Tak więc do wywołania strejku przystąpiła P. P. S. sama.
Została wydana odezwa C. K. R., omawiająca zna
czenie strejku rosyjskiego i wzywająca polski lud roboczy,
by „swemi dalszemi wystąpieniami poparł tak krwawo
rozpoczętą walkę rosyjskich robotników z samowładztwem“.
Odezwa Warszawskiego Kom. Rob zapowiadała wydanie
deklaracji politycznej i wysunęła szereg żądań ekonomicz
nych, jak 8-godzinny dzień roboczy, minimum płacy, nie
zwłoczne rozpoczęcie robót publicznych, zniesienie pracy
akordowej, kontrola robotników nad pomocą lekarską,
ubezpieczenie na starość, usunięcie policji z fabryk i t. d.
Pod temi hasłami rozpoczął się strejk, ogarniający jedną
fabrykę po drugiej. Dnia 27 stycznia zastrejkowało około
35.000 robotników, nazajutrz strejk stał się powszechnym.
Rano została rozdana odezwa, zawierająca deklarację po
lityczną, ułożoną przez Józefa Kwiatka. Wylicza ona swo
body konstytucyjne, potrzebne ludowi polskiemu do nor
malnego życia, i oświadcza: „Ale swobód tych dobrowol
nie nam nie dadzą... Wolność musimy zdobyć sami przez
zwycięskie obalenie caratu, a uchwalimy tę wolność we
własnym sejmie, wybranym przez sam lud na zasadzie po
wszechnego, równego, tajnego i bezpośredniego głosowa
nia. Z tem hasłem ludowego sejmu polskiego w Warsza
wie występuje dziś lud robotniczy przy strejku powszech
nym Towarzysze! Chwila jest wielka. W stolicy cara za
częła się rewolucja. Musimy więc powiedzieć sobie: dziś
albo nigdy! Przy połączonym szturmie proletarjatu spróch
niały tron carski się nie ostoi... Precz z caratem! Niech
żyje niepodległość! Niech żyje socjalizm!“
Tak więc nowy okres ruchu socjalistycznego w Pol
sce rozpoczął się pod wrażeniem domniemanej rewolucji

w Petersburgu pod hasłami niepodległości i socjalizmu,
z żądaniem Sejmu w Warszawie. Hasła te padły w W ar
szawie i zostały w tej czy innej formie powtórzone w ca
łym kraju.
Strejk powszechny, wywołany przez P. P. S. w W ar
szawie, natychmiast rozszerzył się na całą prowincją. O ka
lające Warszawą fabryki stanęły 28-go. Tegoż dnia strejk
ogarnął Łódź, Aleksandrów, Konstantynów, Zduńską Wolę
i Ozorków, gdzie miejscowe organizacje P. P. S. wydały
odpowiednie odezwy, 30-go przyłączyło się do strejku Za
głębie Dąbrowskie i Żyrardów, 31-go Radom, Lublin, Siedlce,
Kalisz, 1-go lutego Częstochowa, 3-go Radomsko, Zawier
cie, Skarżysko, Ostrowiec, Ćmielów i Kielce. W ten spo
sób we wszystkich ośrodkach ruchu i organizacji P. P. S.
wybuchły strejki powszechne, ogarniające coraz dalej po
łożone oddzielne osady przemysłowe i pojedyncze fabryki.
Strejk powszechny objął również i Litwę.
Strejkowi powszechnemu towarzyszyły demonstracje
i utarczki robotników z policją i wojskiem, które coraz bar
dziej wysuwało się naprzód w walce z ruchem robotni
czym. Do robotników strejkujących przyłączyła się mło
dzież szkół średnich i wyższych, żądając spolszczenia tych
zakładów i zreformowania ich w duchu postępowym, wo
bec czego stanęły wszystkie zakłady naukowe.
Kraj stał się widownią olbrzymiego ruchu o charak
terze rewolucyjnym. Wojsko wylało na ulice miast, obję
tych strejkiem. Policja usiłowała wywołać rozruchy kontr
rewolucyjne, puszczając w Warszawie na miasto złodziei
pobytowych i męty społeczne wszelkiego rodzaju, które
biły szyby w sklepach i latarniach i rabowały. Wojsko raz
po raz strzelało do tłumów i pojedynczych przechodniów,
skutkiem czego padło sto kilkadziesiąt trupów. Na salwy
żołdactwa robotnicy odpowiadali strzałami rewolwerowemi.
W Warszawie został ogłoszony „stan wzmocnionej ochrony“,

cyrkuły i więzienia wypełniły się aresztowanymi. Wkońcu
strejk polityczny przekształcił się na długotrwałą walkę
0 ustępstwa ekonomiczne, dość łatwo uzyskiwane na wy
straszonych fabrykantach, gdzieniegdzie sympatyzujących
nawet z ruchem, posiadającym w zasadzie charakter po
lityczny i zwróconym na początku wyłącznie przeciwko
rządowi.
Przebieg strejku powszechnego stwierdził olbrzymi
wpływ organizacyjny P. P. S. na robotnicze masy polskie,
które wszędzie chętnie dawały posłuch jej wezwaniom.
Właśnie P. P. S. przypadła rola kierownicza w całym tym
ruchu, pomimo istnienia obok niej innych organizacyj so
cjalistycznych. S. D. K. P. i L., posiadająca własne orga
nizacje w Warszawie, w Łodzi i w Zagłębiu, nie pozy
skała sobie nigdzie stanowiska kierowniczego. Jej inicja
tywa wszędzie była spóźniona, tam zaś, gdzie przeciwsta
wiła się P. P. S., robotnicy szli za tą ostatnią, nie zaś za
S. D. K. P. i L. Niemniej jednakże można zaznaczyć, że
od r. 1905 S. D. K. P. i L. zdobywa sobie trwały grunt
w pewnych odłamach proletarjatu, wzmacnia i rozszerza
swą organizację i uzyskuje dość znaczne wpływy, które
obraca prawie wyłącznie na walkę z P. P. S.
Niespodzianką natomiast była nader nikła rola, jaką
odegrał „Bund“ w strejku powszechnym, jakkolwiek był
organizacją bez porównania silniejszą od S. D. K. P. i L.
Nie tylko w Królestwie, ale i na Litwie wypadki strejkowe 1905 roku ujawniły małe znaczenie „Bundu“. Poza
Warszawą i Łodzią, gdzie „bundowcy“ przyłączyli się do
istniejącego, nie przez nich wywołanego ruchu, w Kró
lestwie obecność ich zaznaczyła się tylko w Suwałkach
1 w Piotrkowie. .W Suwałkach strejk, wywołany przez
„bundowców“ wśród robotników żydowskich, upadł, bo
robotnicy-chrześcijanie nie strejkowali. W Piotrkowie —
w jedynym większym ośrodku, w którym robotnicy chrześ-

cijańscy nie zastrejkowali, agitacja „Bundu“ była jałowa,
gdyż robotnicy-Zydzi sami nie chcieli strejkować. W Bia
łymstoku „Bund“ nie zgodził się na wspólne z P. P. S.
zorganizowanie strejku i strejk, wywołany przez sam
„Bund“, upadł. Tymczasem w strejku, zorganizowanym
później przez P. P. S. i S. R., wbrew woli „Bundu", wziął
udział cały proletarjat żydowski Białegostoku. W Kownie
ruch strejkowy odbył się bez udziału „bundowców“,
w Wilnie „bundowcy“ utonęli zupełnie w masie ludności
chrześcijańskiej, która gromadnie strejkowała i uzyskała
poważne zdobycze ekonomiczne. Jednem słowem tam,
gdzie nawet istniały silne organizacje bundowskie, „Bund“
nie miał żadnego znaczenia wobec ruchu robotnikówchrześcijan, tam zaś, gdzie ci ostatni nie strejkowali,
wszelkie usiłowania „Bundu“ szły na marne. Stało się to
nawet na Białej Rusi, gdzie „Bund“ rozporządzał względ
nie najsilniejszemi organizacjami (w Mińsku, Witebsku,
Homlu i t. d.).
Dla wszystkich było jasne, że istotnym kierownikiem
ruchu rewolucyjnego w Polsce jest P. P. S., rozporządza
jąca najbardziej sprężystą organizacją, największą liczbą
agitatorów, rozwijająca najobfitszą działalność wydawni
czą i t. d. Jednocześnie nie dało się ukryć, że pod wzglę
dem ideowo-programowym wypadki petersburskie wniosły
do P. P. S. wielkie zamieszanie i ujawniły dość znaczną roz
bieżność poglądów wśród czynników kierowniczych Partji.
Tak Łódzki Komitet Robotniczy wzywa do strejku po
wszechnego pod hasłem „Niech żyje Republika Polska!“
Odezwa zagłębiowska m ów i: „postanowiliśmy mężnie i wy
trwale walczyć o niepodległość naszego kraju, o wolność
zupełną ludu i wszystkie przynależne mu prawa“. Kalisz
wzywa: „Niech poryw polskiego ludu będzie jednocześnie
załatwieniem rachunku z niewolą, a wyraz znaleźć powi
nien w Niepodległej Republice Polskiej“. Tymczasem Czę

stochowski Kom Rob. wysuwa żądania wyraźnie autono
miczne, nic nie mówiąc o niepodległości. Wileński Komi
tet P. P. S. wydaje odezwę, wspólną z L. S. D., mówiąc
w niej: „Żądamy, aby konstytucja państwa rosyjskiego
była oparta na podstawach dobrowolnej federacji krajów,
zamieszkanych przez narody, które swą odrębność zazna
czyły i do autonomji dążą (Litwa, Polska, Finlandja, Ukraina
i t. d.)“. Odezwa ta wysuwa żądanie sejmu w Wilnie.
Tak czy inaczej obok dążności niepodległościowych
w agitacji za strejkiem ujawniły się dość wyraźnie i ten
dencje autonomiczne, federacyjne, co było w łonie P. P. S.
nowością. Wiara w rewolucję rosyjską, w możliwość ła
twiejszego zdobycia autonomji niż niepodległości, chęć
przystosowania się do ruchu „całego państwa“ — wszystko
to zaczęło oddziaływać na dalszą ewolucję programową
P. P. S. i pogłębiać przeciwieństwa, zaznaczające się co
raz wyraźniej w kołach kierowniczych Partji. Przeciwień
stwa te usiłowano wyrównywać za pomocą odpowied
niego formułowania niektórych postulatów partyjnych,
np. owego sejmu w Warszawie, który po raz pierwszy zja
wił się w odezwie Warsz. Kom. Robotniczego.
Istotnie rolę tego sejmu można było tłumaczyć roz
maicie. Dla jednych był to sejm autonomiczny Królestwa
Polskiego, wchodzącego w skład konstytucyjnego państwa
rosyjskiego czy to na zasadzie federacji, czy też zwykłej
autonomji. Dla innych była to konstytuanta, która mia
łaby prawo orzec o zupełnem oddzieleniu się Królestwa
od Rosji. W poszczególnych organizacjach partyjnych roz
maicie tłumaczono znaczenie sejmu w zależności od tego,
kto stał na czele tej organizacji lub miał w niej przewagę.
Przywiązanie do Partji „starych“ pepeesowców, drżących
o jej całość, nie pozwalało na zaognienie sporów. Nawał
pracy codziennej — organizacyjnej i technicznej, który po
chłaniał przedewszystkiem „młodych“, coraz liczniej na-

pływających do Partji w miarę rozwoju ruchu, nie pozo
stawiał im czasu na pogłębianie różnic ideowych, które
istniały jednak w dalszym ciągu i niebawem zaczęły gro
zić poważnem niebezpieczeństwem Partji.
Tymczasem oczy wszystkich były zwrócone na wschód —
ku Rosji, gdzie wypadki rozwijały się w dość nieoczeki
wanym kierunku. Prędko musiano stwierdzić, że rewolucja
tam jeszcze nie wybuchła i że najbardziej rewolucjonizu
jącą rolę odgrywają wypadki wojenne.
W rdzennej Rosji masowy ruch robotniczy, wywołany
wypadkami petersburskiemi, powoli ucicha. Na kresach
zato walka wre. Na Kaukazie rząd wynajduje nowy śro
dek tłumienia ruchu rewolucyjnego, wywołując rzezie ta
tarsko-ormiańskie. Wzmaga się ruch rewolucyjny na Ło
twie. To tu, to tam wybuchają wielkie strejki, ale, nie
skoordynowane, wygasają. P. S. R. zabiła bombą wielko
rządcę Moskwy, w. ks. Sergjusza. Marzec 1905 r. przy
nosi straszliwą klęskę wojsk carskich pod Mukdenem, wo
bec czego ożywają nadzieje na ustępstwa konstytucyjne.
Nadchodzi 1 maja. W rdzennej Rosji mija prawie bez
wrażenia, natomiast w Kraju Nadbałtyckim, na Kaukazie
i w Królestwie obchód majowy przybiera imponujące roz
miary.
P. P. S. wydała 25 odezw przedmajowych w 160.000
egzemplarzy. W Warszawie postanowiono tym razem 'za
miast jednej centralnej demonstracji urządzić szereg dziel
nicowych pochodów z przemówieniami. Wszystkie odbyły
się jak na czasy rewolucyjne dość spokojnie, tylko na Pra
dze wojsko zabiło 4 robotników i zraniło 10, przyczem
zasztyletowano stójkowego. Pozatem strejk objął całą W ar
szawę, tak samo jak Łódź, Częstochowę, Zawiercie, Ka
mińsk, radomski okręg przemysłowy, Lublin, Płock, W ło
cławek, Siedlce i t. d. Gdzieniegdzie odbywały się de-
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monstracje uliczne. Świętowano też i demonstrowano po
wsiach, ogarniętych agitacją P. P. S.
W Warszawie, jak zwykle, oddzielnie wystąpiła S. D.
K. P. i L., urządzając demonstrację w Alejach, zmasakro
waną w bestjalski sposób przez wojsko. W odpowiedzi na
tę masakrę bojowcy P. P. S. rzucili bombę w patrol ko
zacki i drugą, która zabiła trzech szpiegów. Wogóle roz
prawianie się ze szpiegami i policjantami na ulicach miast
Królestwa staje się zjawiskiem coraz częstszem. Organi
zacja bojowa P. P. S. zaczyna swą bohaterską walkę z naj
bardziej znienawidzonymi przedstawicielami władzy car
skiej w kraju.
Jeszcze przed świętem majowem, w marcu 1905 r.
odbył się VII zjazd P. P. S., poprzedzony całym szeregiem
konferencyj, na których omawiano najpilniejsze zadania
partji. Zjazd zastanawiał się nad kwestjami taktyki i or
ganizacji. Co do taktyki, to została przyjęta następująca
uchwała, posiadająca cechę kompromisową: „W myśl pro
gramu naszej partji VII zjazd P. P. S. zaboru rosyjskiego
uchwala prowadzenie jaknajostrzejszej walki rewolucyjnej
0 zdobycie prawnopaństwowego usamodzielnienia kraju
naszego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich narodowo
ści, na terenie tym zamieszkałych. Usamodzielnienie to ma
określić zwołane do Warszawy zgromadzenie konstytuujące,
wybrane na podstawie powszechnego, równego, tajnego
1 bezpośredniego głosowania — jako najwyższe ciało pra
wodawcze“. Takiegoż samego zgromadzenia zażądano i dla
Litwy (historycznej) w Wilnie. W sprawie organizacji
uchwalono obieralność C. K. R. przez zjazd, utworzenie
wydziałów: prasowego, agitacyjno-robotniczego, do roboty
chłopskiej, do pracy agitacyjnej wśród inteligencji, tech
nicznego i spiskowo-bojowego.
Na zjeździe tym kierownictwo partją przechodzi do
rąk „młodych“ (A. Buyny, F. Kona, Marjana Bieleckiego,

Lewinsona, Juljana Bańkowskiego, Wortman-Posnerowej,
Feliksa Sachsa, Jerzego Haasego, Maxa Horwitza, Estery
Golde i innych) wobec usunięcia się „starych“ (Piłsudskiego,
Wojciechowskiego, Malinowskiego, Czarkowskiego, Perlą,
Jodki, Sławka, Jędrzejewskiego i innych), nie chcących
doprowadzić do rozłamu. O dtąd „starzy“ — z Piłsudskim
i Jodką na czele — przechodzą stopniowo do technicznych
działów pracy partyjnej jako nie nasuwających tak wiele
powodów do scysyj, któreby się mogły odbić na całości
Partji. Przeważna ich część poświęca się całkowicie roz
wojowi Organizacji Bojowej, której wystąpienia nabierają
coraz większego rozmachu. Zamachy na oberpolicmajstra
Nolkena i na generał-gubernatora Maksimowicza jako od
powiedź za znęcanie się policji i wojska nad bezbronną
ludnością wywołują wielkie wrażenie.
Niepowodzenia wojenne na Wschodzie carat usiłował
powetować zwycięstwami nad burzącą się ludnością we
wnątrz państwa. Wśród potwornych gwałtów, dokonywa
nych przedewszystkiem na „kresach“, wyróżniały się krwawe
wypadki łódzkie z czerwca 1905 r. Wojsko, napadając na
demonstrantów, powracających z zebrania strejkowego,
zamordowało kilkanaście osób. Podczas pogrzebu ofiar
tego mordu znowu żołdactwo rzuciło się na robotników,
co wywołało żywiołowy opór ze strony tych ostatnich.
W rezultacie przez parę dni wojsko mordowało ludność
na ulicach Lodzi, kładąc trupem przeszło 500 osób, raniąc
zgórą 1000. Wściekłość i rozpacz ogarniała robotników
i pchała ich w szeregi partyj antyrządowych, które, po
mimo represyj, pomimo wprowadzenia stanu wojennego
w Łodzi, a później i w Warszawie, rosły w siłę.
Tak się też działo na innych „kresach“ — na Łotwie,
i na Kaukazie przedewszystkiem. Ale i wśród proletarjatu
rosyjskiego poczyna się szybko rozwijać ruch rewolucyjny.
W związku z buntem marynarzy na pancerniku „Kniaź

Patiomkin“ (na Czarnem Morzu) wybucha strejk po
wszechny w Odesie, stłumiony na sposób łódzki. Wybucha
wielki strejk w Iwanowo-Wozniesieńsku. Dochodzą wiado
mości o głuchych pomrukach wojska, wybuchają bunty
marynarzy w Libawie i Kronsztacie. Japończycy dobijają
siły wojskowe Rosji, niszcząc pod Cuszymą flotę Rożdiestwienskiego. Rząd carski chwieje się, obiecuje zwołać
przedstawicielstwo narodu narazie z głosem doradczym...
Im bardziej mnożą się oznaki wzrostu ruchu rewolu
cyjnego w Rosji i nadzieje na upadek samowładztwa car
skiego, tem bardziej wzmagają się w Królestwie nastroje
konstytucyjno-autonomiczne. Wśród inteligencji tworzą się
grupy, które nawiązują stosunki z konstytucjonalistami ro
syjskimi dla przygotowania gruntu do przyszłej współ
pracy. Skrajny odłam postępowców ze współudziałem kilku
socjalistów wytwarza w Warszawie Postępową Demo
krację, mającą być tym organem społeczeństwa, do któ
rego mogłyby się zwrócić odpowiedzialne czynniki rosyj
skie na wypadek, gdyby szukały kontaktu ze społeczeń
stwem polskiem. Przypuszczano bowiem, że nie będą mo
gły wchodzić w pertraktacje z rewolucjonistami.
W P. P. S. prąd autonomiczny, odsuwający hasło nie
podległości w sferę dalekich ideałów, bierze górę. „Ro
botnik“ oświadcza, że o powstaniu w celu wypędzenia
najazdu w obecnej fazie ruchu nie może być mowy, że
chodzi o obalenie samowładztwa carskiego wspólnemi si
łami proletarjatu całego państwa i o wywalczenie dla Kró
lestwa prawnopaństwowego usamodzielnienia, rozumianego
przez kierowników partji jako szeroka autonomja.
Pod temi hasłami wre w całym kraju wytężona praca
organizacyjna i agitacyjna. Mnożą się odezwy i pisma lo
kalne. Prawie każdy okręg zdobywa ,się na własny organ
(„Echo robotnicze z Zawiercia“, „Świt“ częstochowski,
„Pobudka“ lubelska, „Naprzód“ siedlecki, „Na Barykady“

warszawskie, „Di lecte nachrichten“ żargonowe, „Der Deu
tsche Arbeiter in Polen“, „Nasza Broń“ białostocka, „To
warzysz“ kowieński). Organizowane są strejki powszechne
manifestacyjne, jak np. z powodu krwawych wypadków
łódzkich. P. P. S. szuka zbliżenia z rewolucjonistami in
nych narodowości, biorąc udział w zjeździe delegatów S. R.,
Łotewskiego Związku S. D., Ormiańskiej Federacji Rewo
lucyjnej, Gruzińskiej Partji Soc. Feder. Rewolucjonistów.
Usiłuje dojść do jakiegoś porozumienia z „Bundem“, zwraca
się nawet do S. D. K. P. i L., która zwalcza obecnie już
nie tylko ideę niepodległości, lecz i pomysł odrębnej Konsty
tuanty w Warszawie, wysuwając hasło jedynej wszechrosyjskiej w Petersburgu.
Taki był stan ruchu w zaborze rosyjskim w przed
dzień wielkiego strejku kolejowego, który niespodziewa
nie zatamował całe życie państwa rosyjskiego i doprowa
dził carat do pierwszego realnego ustępstwa w postaci
manifestu 30 października 1905 r., zapowiadającego erę
konstytucyjną.
W dwóch innych zaborach proletarjat polski z zapar
tym oddechem śledził rozwój walki P. P. S. z caratem.
„Naprzód“ krakowski podawał niezliczoną ilość korespondencyj ze wszystkich ośrodków ruchu w Królestwie i na
Litwie, tak, że czasem miejscowe sprawy galicyjskie ustę
powały w nim na plan dalszy. I nic w tem dziwnego. Ro
zumiano bowiem, że od obrotu spraw w zaborze rosyj
skim zależy cała przyszłość i polskiego ruchu socjalistycz
nego i Polski wogóle. Kraków stał się niejako podstawą
operacyjną dla roboty w Królestwie. Tu wychodziła znaczna
część odezw i pism lokalnych, przeznaczonych dla bliższych
ośrodków Królestwa. Tu fabrykowano paszporty niele
galne dla wyjeżdżających do Królestwa. Tu skupiała się
rezerwa działaczy partyjnych, nie mogących chwilowo zna
leźć zastosowania dla swej energji w Królestwie lub szu-
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kających tu schronienia przed pościgiem władz carskich.
„Starzy“, odsuwani systematycznie od roboty agitacyjnej
i organizacyjnej przez „młodych“, przeważnie przebywali
w Galicji — stale lub czasowo. W Krakowie miała sied
lisko „Książka“, spółka wydawnicza, założona przez człon
ków P. P. S. i wydająca, poza beletrystycznemi utworami
pisarzy socjalistycznych, jak Sieroszewski, Daniłowski, Strug
i inni, sporo dzieł naukowych i publicystycznych o ten
dencji socjalistycznej.
Na 1 maja 1905 r. 24 członków P. P. S. D., stoją
cych na.gruncie bundofilskim, wystąpiło z niej i ogłosiło
się za „Żydowską partję socjalnodemokratyczną w Ga
licji“. Była to grupa młodzieży, posiadająca bardzo małe
wpływy wśród robotników. Oczywiście nikt z poważnych
działaczy P. P. S. D. Żydów do grupy separatystów nie
należał i do składu nowej partji nie wszedł. Zarząd P. P.
S. D. potępił wystąpienie separatystów jako szkodliwe
zarówno dla proletarjatu polskiego, jak żydowskiego. Z. P.
S. D. poważniejszej roli w życiu proletarjatu galicyjskiego
nie odegrała i stała się tylko lokalną filją „Bundu“, nie
zdolną do jakiejś samodzielnej działalności.
Wielkim krokiem w rozwoju P. P. S. zaboru pruskiego
było dokonane przeniesienie jej Zarządu, komisji rewizyj
nej i prasowej na Górny Śląsk. Zjazd 1905 r. uchwalił re
zolucję, wyrażającą „gorącą cześć i podziw walczącym socja
listom wszystkich narodowości, uciśnionych przez carat,
a w pierwszej mierze braciom z P. P. S. zaboru rosyj
skiego“. Zaznaczyć należy, że po wyjeździe dra Wintera
z Górnego Śląska między polskimi a niemieckimi towarzy
szami miejscowymi stosunki ułożyły się zupełnie zgodnie.
Ogłoszenie manifestu 30 października przyniosło Kró
lestwu krwawą masakrę na placu teatralnym w Warsza
wie i wprowadzenie niebawem stanu wojennego, którym
„konstytucyjny“ carat długo jeszcze miał gnębić najbar-

dziej buntowniczą prowincję, gdzie w dalszym ciągu, po
mimo obietnic konstytucyjnych rządu, trwała walka rewo
lucyjna, przybierająca najrozmaitsze formy — od strejków
powszechnych aż do zamachów terorystycznych Organi
zacji Bojowej P. P. S.
Kierownictwo P. P. S. usiłowało wykorzystywać wszyst
kie okruchy i ochłapy konstytucyjne, nie przerywając jed
nak walki, mającej prowadzić do ostatecznego zwycięstwa.
Na jakiś czas P. P. S. zdobyła się nawet na legalne pismo
„Kurjer Codzienny“, który zresztą został zamknięty (na
czternastym numerze), a znajdujący się w jego redakcji
towarzysze aresztowani i wysłani. Obok tego „Robotnik“
wychodził nielegalnie — przez dłuższy czas codziennie.
Ksawery Prauss założył w Warszawie „Towarzystwo W y
dawnictw Ludowych“, które, korzystając z czasowego osła
bienia dozoru cenzuralnego, puściło w świat dość znaczną
liczbę książek i broszur socjalistycznych. Z możliwości ujaw
nienia się ruchu skorzystała niezbyt znaczna część człon
ków Partji, występując otwarcie na rozmaitych wiecach.
Reszta działała w dalszym ciągu nielegalnie, albo półle
galnie, nie dowierzając konstytucji, wzmocnionej przez stan
wojenny. Zaledwie część emigrantów, przebywających w Ga
licji, powróciła legalnie do Królestwa, skorzystawszy z amnestji konstytucyjnej. Reszta posługiwała się fałszywemi
dowodami legitymacyjnemi, nie wierząc w trwałość kon
stytucji październikowej.
Zachwianie się absolutyzmu carskiego zostało wyko
rzystane przez P. P. S. i przez inne partje socjalistyczne
w zaborze rosyjskim dla wzmocnienia ruchu rewolucyj
nego, gdy stronnictwa burżuazyjne z Narodową Demo
kracją na czele stanęły na gruncie legalnego wyzyskiwa
nia możliwości konstytucyjnych, wystąpiły ostro przeciwko
dalszemu trwaniu ruchu rewolucyjnego i gotowały się do
wyborów do Dumy, które P. P. S. postanowiła bojkotować.

Akcję bojkotową P. P. S. prowadziła pod hasłem repu
bliki ludowej, usamodzielnienia Polski i zwołania do W ar
szawy konstytuanty, wybranej na podstawie czteroprzymiotnikowego głosowania. Sam manifest o Dumie państwowej
został spotkany w całym kraju przez zorganizowaną akcję
strejkową i manifestacyjną. Pomimo wprowadzenia w W ar
szawie i w całym kraju stanu wojennego, akcja P. P. S.
rozwinęła się bardzo sprężyście, chociaż liczne areszto
wania wyrywały z szeregów partyjnych mnóstwo towa
rzyszy. Represje rządu przybrały bowiem niesłychane do
tychczas rozmiary. Znowu stanął szereg szubienic. Pierw
szy zawisnął jeszcze przed erą „konstytucyjną“ dzielny bo
jowiec, niezmiernie szlachetny typ żołnierza rewolucji, bo
hatersko spełniający obowiązki mściciela krzywd ludu pra
cującego i całego narodu — Stefan Okrzeja. Po nim po
wieszono dwóch robotników żydowskich — Krauzego
i Chmielnickiego, oskarżonych o napady na policję i żoł
nierzy. Stracono również Marcina Kasprzaka, wziętego
w swoim czasie w tajnej drukarni S. D. K. P. i L. Na
egzekucje te Warszawa robotnicza odpowiadała manife
stacjami w postaci strejków powszechnych, które z bie
giem czasu zaczęły się stawać coraz częstszemi, wywoły
wała je bowiem oprócz P. P. S. również S. D. K. P. i L.
wraz z „Bundem", obok którego wśród robotników ży
dowskich coraz energiczniejszą działalność rozwijają grupy
socjalistyczno-sjonistyczne i anarchistyczne.
W całym kraju były organizowane wiece robotnicze
z najrozmaitszych powodów. Na wiecach tych występo
wali mówcy P. P. S., przedkładający do uchwalenia od
powiednie rezolucje. Czasem wywiązywały się na nich
spory między mówcami P. P. S. a przedstawicielami S. D.
K. P. i L. i „Bundu“, co doprowadzało do zaognienia
stosunków międzypartyjnych, przybierających coraz ostrzej
szą formę w miarę powiększania się wpływów S. D. K. P. i L.,

która zwalczała zacięcie wszystkie wystąpienia P. P. S.,
mające charakter jakiejś odrębności wobec wszechpaństwowej rewolucji pod kierownictwem rosyjskiem. Wpływy S. D.
przedostawały się i do szeregów P. P. S., i pociągały
ku sobie wielką liczbę młodzieży, obcej dawnym tradycjom
Partji i lgnącej do haseł rewolucji wszechrosyjskiej. Wsłu
chiwano się w echa walk, dochodzących ze wszystkich
stron olbrzymiego państwa, ustalono kontakt z petersbur
ską Radą delegatów robotniczych, kierującą walką rewo
lucyjną wobec chaotycznego stanu rosyjskich organizacyj
socjalistycznych, rozbitych na kłócące się ze sobą coraz
zajadlej frakcje, i gotowano się — na hasło z Petersburga —
do ostatecznego wystąpienia rewolucyjnego.
W odpowiedzi na Manifest Rady delegatów robotni
czych, podpisany również przez partje socjalistyczne, w tem
P. P. S. i S. D. K. P. i L., a mający rozpętać w całem
państwie decydujący atak na chwiejący się carat, P. P. S.,
licząc na wybuch w Rosji i na innych kresach, dała hasło
do rewolucji. C. K. R. wydał odezwę, wydrukowaną
w Nr. 67 „Robotnika“ z dnia 26 grudnia 1905 r., w któ
rej ogłosił, że „ujmując ster tej walki w swoje ręce aż do
chwili utworzenia rządu rewolucyjnego“ postanawia:
1) Przystąpić do powszechnego strejku w całym kraju,
przyczem „jedyny wyjątek, ze względu na dobro ogółu
stanowią: a) sklepy spożywcze, b) piekarnie, c) apteki,
d) szpitale, e) gazownie i f) wodociągi. 2) Odmawiać pła
cenia wykupnych i wszelkich innych opłat skarbowych.
3) Odmawiać pełnienia powinności wojskowej. 4) Dla
obrony życia i mienia obywateli od napaści jeszcze po
słusznego caratowi wojska, policji i rabusiów organizuje
się milicja i samoobrona w każdym domu. 5) Po wsiach
i miastach ustanawia się samorząd rewolucyjny, a wraz
z tym usuwa się wszystkich urzędników, mianowanych
przez carat, a na ich miejsce lud rewolucyjny mianuje no

wych. 6) Konfiskacie ulegają kasy państwowe, wszelka
własność rządu carskiego, dobra państwowe, dobra cara
i jego rodziny, majoraty oraz fabryki zamknięte przez fa
brykantów w celu ogłodzenia pracujących. 7) Każdy oby
watel wsi i miasta ma być opodatkowany na rzecz rewolucji.
Każdy z powyższych punktów odezwy był omówiony
i wyjaśniony dość szczegółowo. Odezwa kończyła się następującemi słowami: „Towarzysze! Obywatele! Rewolucja
przetworzy podwaliny życia narodowego. Dotyczy ona in
teresów miast i wsi, robotników, włościan i inteligencji.
Na czele jej stoją organizacje rewolucyjne walczącego proletarjatu, który sprawi, że pożądania, że życzenia wcielą
się w życie. Manifest powyższy wykonany będzie przez
ogół obywateli. Wykonany być musi przez ogół, albo
wiem ogół organizuje w sensie walki rewolucyjnej. Będzie
też wykonany przez żołnierzy, w niewoli carskiej pozosta
jących. Żołnierze — to kość z kości i krew z krwi ludu
pracującego. Żołnierze z bronią w ręku znajdą się w sze
regach walczącej rewolucji. A gdy stanie jedność ludu
i żołnierzy — niema już caratu! W rękach uświadomio
nych rewolucyjnie obywateli jest przyszłość kraju. Tylko
zdrajcy cofną się przed wykonaniem obowiązków, które
wkłada na obywateli idąca na bój ostatni Rewolucja i jej
przednia straż: proletarjat rewolucyjny. Niech żyje Rewo
lucja!“
Manifest powyższy był najjaskrawszym objawem „no
wego kursu“, prowadzonego w P. P. S. przez „młodych“,
zaślepionych tem, co się działo i co się, zdaniem ich, dziać
musiało w Rosji. Szerzono hasło „utożsamiania się“ z ru
chem rosyjskim, zbliżając się w ten sposób do S. D. K.
P. i L., liczono na pomoc wojska rosyjskiego, wśród któ
rego prowadził agitację specjalny Wydział Wojskowy, wy
dający pisemko „Sołdatskaja Dola“, i przedewszystkiem
wierzono w powszechny wybuch rewolucji w Rosji.

Wprawdzie w Moskwie wybuchło powstanie robot
nicze, wprawdzie na Łotwie ludność robotnicza i chłop
ska pod wodzą socjalnych demokratów rzuciła się do
zbrojnej walki z władzami carskiemi i niemieckimi baro
nami, wprawdzie to tu, to tam wybuchały strejki, zabu
rzenia, bunty wojskowe, ale wszystko to nie było skoor
dynowane i zostało niebawem stłumione kosztem strasz
nych ofiar.
W Królestwie rewolucja również nie wybuchła. Wpraw
dzie po całym kraju przeszła fala strejków, ale ani orga
nizacja P. P. S. (nie mówiąc już o innych), ani ludność
zupełnie nie była przygotowana do objęcia władzy rewolu
cyjnej. Jeden jedyny okręg wziął wezwanie manifestu
P. P. S. zupełnie na serjo i postanowił wykonać jego zle
cenie w możliwie skrupulatny sposób. Tą drogą powstała
słynna republika ostrowiecka z „prezydentem“ Ignacym
Boernerem na czele, która istotnie przez czas jakiś spra
wowała władzę w Ostrowcu i w jego okolicach (w Ra
domskiem), zanim władze carskie nie zorjentowały się,
z jak drobną wysepką rewolucyjną mają do czynienia. Na
daleko mniejszą skalę zaznaczyło się panowanie organizacji
P. P. S. w Zagłębiu i na Rakowie pod Częstochową. Naogół biorąc, całe przedsięwzięcie skończyło się wielkiem
niepowodzeniem, okrótnemi represjami władz i rozgory
czeniem wśród towarzyszy partyjnych.
Rozłam między „starymi“ a „młodymi“ pogłębiał się.
Zwolennicy dawnego programu niepodległościowego bez
żadnych zastrzeżeń albo skupiali się w Organizacji Bojo
wej, albo też byli usuwani ze stanowisk bardziej odpo
wiedzialnych w Partji, w której zaczęły się zaznaczać ten
dencje, noszące nazwę „lewicowych“, a w gruncie rzeczy zu
pełnie zbliżonych do S. D. K. P. i L. Utworzyła się rów
nież grupa „centrowa“, usiłująca pogodzić dwa skrzydła

partyjne w drodze kompromisowej (J. Kwiatek, St. Posner,
A. Strug).
Wewnętrzne rozbicie ideowe P. P. S. ujawniło się
jaskrawię na VIII zjeździe P. P. S., który się odbył w lu
tym 1906 r. we Lwowie z udziałem 160 towarzyszy i trwał
12 dni. Dyskusja programowa przybrała na nim bardzo
ostry i namiętny charakter. Zwyciężył na całej linji „nowy
kurs“. „Robotnik“ w następujący sposób streścił progra
mowe stanowisko Partji, ustalone na zjeździe: „1) Partja
dąży do utworzenia Niepodległej Republiki demokratycz
nej. 2) Partja uznaje, że w dzisiejszym okresie rewolucyj
nym niema warunków, umożliwiających zdobycie niepod
ległości i wobec tego w dzisiejszej rewolucji walki o zdo
bycie niepodległości Polski nie prowadzi. 3) Partja odrzuca
myśl o powstaniu narodowem (wojnie polsko-rosyjskiej)
jako utopijną. 4) Partja prowadzi obecnie, wraz z proletarjatem całego państwa rosyjskiego, solidarną walkę re
wolucyjną, której celem jest: obalenie caratu i stworzenie
na jego gruzach ustroju federacyjno-republikańskiego; sto
sunek federacyjny ustanowi Konstytuanta Warszawska
w porozumieniu z Konstytuantą Petersburską“.
Uchwały programowe były rezultatem kompromisu
miedzy „lewicą“ a „centrum“. Hasła niepodległości nie
usunięto z programu, ale stanowczo wyrzeczono się wszel
kich prób realizacji tego hasła. Na zjeździe uznano strejk
powszechny za potężny oręż w walce, za oręż, którym
i w przyszłości Partja będzie się posługiwała, choć obale
nie caratu będzie urzeczywistnione tylko w drodze walki
zbrojnej.
Stosunek do Organizacji Bojowej był przedmiotem
bardzo namiętnej dyskusji na zjeździe. Właściwie od sa
mego początku istnienia O. 6. wewnątrz Partji toczyły
się spory, dotyczące trzech spraw głównych: 1) czy
O. B. ma służyć jedynie do załatwienia chwilowych po-

trzeb dnia, czy też zarazem dbać o przygotowanie mas
robotniczych do przeprowadzenia zwycięskiej rewolucji dla
obalenia caratu; 2) Czy O. B. ma być całkowicie podpo
rządkowana okręgowym organizacjom Partji, czy też być
autonomicznie wyodrębnioną całością i 3) Jak się ma O. B.
zachować w swych akcjach wobec wojska rosyjskiego?
„Starzy“, a między nimi właściwi kierownicy O. B.
z Piłsudskim na czele, nie chcieli dopuścić do tego, aby
O. B. stała się „bandą czyścicieli publicznych, wym iatają
cych bezustannie brudy carskie“. Nie zapoznając i tej
strony działalności bojowej, pragnęli oni jednak, aby O. B.
zajęła się przedewszystkiem przygotowywaniem możliwie
wielkiej ilości organizatorów przyszłej walki zbrojnej, aby
ci potem ubojowili całą partję i wszystkich towarzyszów
partyjnych uczynili zdolnymi do akcji bojowej. Po długich
dyskusjach na tem stanowisku stanął i VIII zjazd, jakkol
wiek nie było to po myśli skrajnej „lewicy“. W sprawie
organizacyjnej przeważały na zjeździe tendencje do uszczup
lenia samodzielności O. B., ale i tu „starzy“ zdołali fak
tycznie obronić swe stanowisko, dążące do stworzenia jed
nej potężnej siły bojowej pod jednem kierownictwem W y
działu Bojowego. Najtrudniejszą bodaj kwestją była chęć
pogodzenia agitacji rewolucyjnej w armji rosyjskiej, stoją
cej w kraju, z akcjami bojowców, zawsze spotykającemi
się z przeciwdziałaniem zbrojnem żołnierzy. VIII zjazd
kwestji tej nie rozstrzygnął, z dyskusji jednak można było
wysnuć wniosek, nakazujący O. B. unikania wszelkich
starć z żołnierzami, o ile to się tylko okaże możliwem.
VIII zjazd skończył się bez wyraźnego rozłamu w Partji,
jakkolwiek wewnętrzne przeciwieństwa dwóch istniejących
w niej obozów znacznie się pogłębiły. „Starzy“, coraz
bardziej odsuwani od czynnej roboty partyjnej, zaczęli się
konsolidować i rozwijać propagandę w duchu niepodle
głościowym na coraz większą skalę. Wobec niemożliwości

prowadzenia dyskusji na łamach „Przedświtu“, który zo
stał przez przedstawicieli „nowego kursu“ zawieszony,
„starzy“ wypowiadali się w broszurach, wydawanych bez
oficjalnego udziału Partji, które zaczęto ogłaszać systema
tycznie pod firmą „Zycie“. W ydawnictwo to, choć lojalne
aż do ostatecznych granic wobec Partji, oświetlało jed
nakże zagadnienia rewolucji w Polsce ze stanowiska nie
podległościowego, przeciwstawiając się w ten sposób pa
nującej w Partji grupie „lewicy“.
Ruch socjalistyczny w masach rozwijał się w dalszym
ciągu, pomimo przeciwdziałania władz i reakcji rodzimej,
która stanęła do walki otwartej ze wszelkiemi objawami
rewolucyjnemi. Na czoło tej akcji wysunęła się Narodowa
Demokracja, która uzyskała bardzo silne wpływy w spo
łeczeństwie, oczekującem zmiany swego losu po autonomji.
N. D. oddziaływała nie tylko na inteligencję, nie tylko na
ludność wiejską, ale poczęści i na robotników, zwłaszcza
na tę część ich, która, nękana ustawicznemi strejkami a nie
posiadająca ani dostatecznego uświadomienia społecznego,
ani temperamentu rewolucyjnego, pragnęła spokoju i w y
tchnienia. Narodowo - demokratyczne kółka robotnicze,
uprzednio bardzo słabe, zaczynają wzrastać w siłę, a re
prezentujący je Narodowy Związek Robotniczy uzyskuje
pewne wpływy. Tych ostatnich nie można było mierzyć
z socjalistycznemi, ale bądź co bądź N. D. udało się wziąć
pod swą opiekę część klasy robotniczej, skierować ją prze
ciwko obozowi socjalistycznemu i wywołać później krwawe
walki bratobójcze, zwłaszcza w Łodzi.
Obóz socjalistyczny, rozbity na P. P. S. i S. D. K. P.
i L. (która wprawdzie była dziesięciokrotnie słabsza od
P. P. S.), oraz „Bund“, jeśli nie liczyć „Proletarjatu“ Kul
czyckiego, nie przeciwstawiał obozowi rządowemu i sprzy
mierzonej z nią reakcji zwartej siły. S. D. K. P. i L., pro
wadząc walkę konkurencyjną z P. P. S., odwoływała strejki

powszechne, ogłaszane przez P. P. S., i ogłaszała je wów
czas, kiedy P. P. S. uznawała je za nieodpowiednie. W pra
sie partyjnej toczyły się zajadłe polemiki, przyczem napa
dającą była zwykle S. D. K. P. i L., która w „Czerwo
nym Sztandarze“ i „Gazecie Robotniczej“ (organ warszaw
ski) mieszała P. P. S. z błotem, oskarżając ją o zdradą
rewolucji, nacjonalizm, brak poczucia solidarności między
narodowej i t. d.
Tymczasem P. P. S. w dalszym ciągu kierowała ru
chem rewolucyjnym, przybierającym najrozmaitsze formy:
strejków ekonomicznych i politycznych, strejków rolnych
po wsiach, manifestacyj z okazyj wszelkiego rodzaju, za
machów terorystycznych, obchodów majowych i t. d.
P. P. S. jednocześnie organizuje nielegalny ruch zawo
dowy, tworzy poszczególne związki zawodowe i centrali
zuje je, poddając Komisji organizacyjnej związków zawo
dowych, która wydaje pismo „Ruch Zawodowy“. S. D.
K. P. i L. też organizuje ruch zawodowy, ale nadaje mu
ściśle partyjne piętno, gdy P. P. S. stoi na stanowisku
bezpartyjności klasowego ruchu zawodowego. Rozwijając
stosunki na wsi, P. P. S. zakłada obok wychodzącej w dal
szym ciągu „Gazety Ludowej“ — „Robotnika Wiejskiego".
P. P. S. nie zaniedbuje i pracy kulturalnej, organizując
systematyczne wykłady dla robotników z dziedziny histo
ryczno-społecznej.
Zycie wewnętrzne Partji bije mocnem tętnem. O dby
wają się niezliczone konferencje i zjazdy okręgowe, lo
kalne, dzielnicowe i t. d. Wychodzą setki odezw. Liczba
egzemplarzy wydawnictw partyjnych jest olbrzymia. „Bi
buła“ przenika do najdalszych zakątków kraju, przyczem
masy robotnicze, przyzwyczajone iść za hasłami P. P. S.,
najczęściej nie zdają sobie sprawy ze zmiany ideowego
kierunku partji. Idą za nią z tradycji, pociągani głównie

jej szczerą rewolucyjnością, znajdującą najdobitniejszy wy
raz w bohaterskiej walce O . B.
Walka tej ostatniej obfituje w działające na wyobraź
nię epizody, jak napady na więzienia, jak konfiskata pie
niędzy w kasach rządowych, jak napady na pociągi, jak
zamachy na wybitnych funkcjonarjuszy wojskowych, jak
burzenie monopolów, jak słynna „krwawa środa“ (15 sier
pnia 1906 r.), podczas której O. B. jednego dnia zabija
kilkudziesięciu policjantów i szpiegów i t. d. Oddziałki
O. B. uwijają się po całym kraju, a liczba zorganizowa
nych bojowców dochodzi do 5 i pół tysięcy.
Nic nie pomagają represje. Rząd wiesza raz po raz
pochwyconych bojowców, którzy dezorganizują armję, sto
jącą w Królestwie, gdyż policja okazuje się bezsilną i musi
się uciekać do pomocy wojska. Dochodzi do tego, źe każ
dego stójkowego pilnuje po 2-ch żołnierzy, że pocztę prze
wozi się pod ochroną żołnierzy, że monopolowych skle
pów wódki pilnują żołnierze i t. d. Sprowadza to rozproszkowanie armji i w rezultacie pozbawia ją wartości
ściśle militarnej.
Przeciwko ruchowi rewolucyjnemu rząd sięga po wy
próbowane narzędzie — organizowanie pogromów żydow
skich, co w Polsce jest dokonywane wyłącznie siłami wojskowemi, jak ów słynny pogrom siedlecki (wrzesień 1906 r.).
P. P. S. prowadzi bardzo wydatną i skuteczną walkę
z akcją pogromową rządu i nie dopuszcza do jej skutków
tam, gdzie policja usiłuje użyć do tego ludności miej
scowej.
Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim nie mogła
nie oddziałać i na dwa inne zabory, które szły z pomocą
towarzyszom w Królestwie. Przywódcy P. P. S. zaboru
pruskiego, „wypożyczeni“ niejako przez bratnią organiza
cję zaboru rosyjskiego (Golde, Haase), powrócili do sze
regów zakordonowych. Członkowie P. P. S. zaboru prus-

kiego, korzystając z pewnego rozluźnienia się ochrony gra
nicy w Zagłębiu, podążali tam na masówki, udzielali swych
mieszkań na składy amunicji i broni, dostarczali P. P. S.
fałszywych paszportów i t. d. W drukarni „Gazety Ro
botniczej" odbijano wydawnictwa dla zaboru rosyjskiego
i t. d. Wzmacniało to ruch rewolucyjny i walkę z carską
Rosją, ale do pewnego stopnia osłabiało ruch miejscowy,
który znowu znalazł się w bardzo ciężkich warunkach materjalnych, co go zmuszało do szukania poparcia u S. D.
niemieckiej, która stale dążyła do uszczuplenia samodziel
ności organizacyjnej P. P. S. W r. 1906 zawarto ugodę
na podstawie znacznego uzależnienia się P. P. S. od S. D.
niemieckiej. P. P. S. zachowała jednak odrębną nazwę,
własny zarząd partyjny i samodzielność wewnętrzną, uzy
skując jednocześnie wydatną pomoc materjalną S. D. Nie
miec.
Pomimo niesłychanie ciężkich warunków, P. P. S. za
boru pruskiego wzmacniała swe wpływy, przedewszystkiem
na Górnym Śląsku, i zdążałado stopniowego przekształce
nia „Gazety Robotniczej“ na dziennik, wydając ją dwa,
później zaś trzy razy tygodniowo.
Pomoc P. P. S. D. zaborowi rosyjskiemu w dobie re
wolucyjnej była nadzwyczaj wydatna. Cały szereg towa
rzyszy galicyjskich stanął do roboty partyjnej w Króle
stwie, w Galicji właściwie była nielegalna podstawa ru
chu zakordonowego, tu bowiem na skutek wywalczenia
przez towarzyszy galicyjskich prawa azylu bezpiecznie
mogli się chronić nawet najbardziej skompromitowani re
wolucjoniści. Tu się drukowała bardzo znaczna część „bi
buły“. W P. P. S. D. miały swoich , sympatyków“ i „le
wica“ i „prawica“ P. P. S., ale P. P. S. D. jako całość
starała się zachowywać bezstronność, jakkolwiek najwy
bitniejsi kierownicy P. P. S. D. stali na stanowisku „sta
rych“. Bardzo charakterystyczne pod tym względem było

wystąpienie Daszyńskiego z „Listem otwartym do C. K. R.
P. P. S.“, umieszczonym w styczniu 1906 r. w „Naprzodzie“.
Daszyński w liście tym żądał „śmiałego i otwartego
postawienia niepodległej republiki polskiej jako celu dla
narodu polskiego“ w rewolucyjnym ruchu, gdyż „cały do
tychczasowy rozwój... naszej partji dążył... do niepodległości,
jako k o n i e c z n o ś c i naszego rozwoju“. P. P. S. po
winna była — zdaniem Daszyńskiego — reprezentować
wiarę Polski w siebie i w swoje prawo do niepodległości,
a za punkt wyjścia ruchu rewolucyjnego przyjąć ban
kructwo Rosji. Daszyński zwalczał taktykę ślepego pod
porządkowywania ruchu polskiego zupełnie ^nieskoordyno
wanej taktyce rewolucji rosyjskiej, wskazując na to, że ani
burżuazja rosyjska nie stworzy przez długi jeszcze czas
państwa konstytucyjnego, ani masa rosyjska nie stworzy
stosunków praworządnych. Daszyński występował również
przeciwko taktyce nadużywania „strejku powszechnego“,
demoralizującego masy. W ten sposób Daszyński stanął
publicznie na stanowisku „starych“, co wywołało ostrą
reakcję ze strony „młodych“ kierowników P. P. S. w po
staci artykułów i broszur.
Ruch rewolucyjny w Rosji oddziałał ożywczo na cały
obóz socjalistyczny w Europie, przedewszystkiem zaś na
socjalistów austrjackich, jako bezpośrednich sąsiadów. Pod
wpływem wypadków w państwie rosyjskiem Socjalna De
mokracja austrjacka dała hasło do stanowczej walki o po
wszechne głosowanie — walki aż do zwycięstwa. I istotnie,
we wszystkich różnojęzycznych prowincjach Austrji rozpo
częła się olbrzymia agitacja za reformą wyborczą. P. P.
S. D. wzięła w niej wybitny udział. Rozmach i zapał ru
chu rewolucyjnego za kordonem udzielił się i walce to
warzyszy galicyjskich, odbił się na energji demonstracyj,
olbrzymiej liczbie zgromadzeń i niebywałem mnóstwie ich
uczestników. Ponieważ głównymi wrogami reformy wy-

borczej w Galicji była szlachta — obszarnicy, przeto ruch
przeniósł się i na wieś. Podjęto też i walkę o zdobycie
prawa wyborczego do sejmu.
X-ty kongres P. P. S. D., który odbywał się w końcu
maja 1906 r., poświęcił uwagę głównie walce o reformę
wyborczą i wezwał wszystkie organizacje partyjne do przy
gotowania strejku masowego na wypadek zagrożenia re
formy wyborczej ze strony reakcji. Krytykowano wpraw
dzie wniesiony do parlamentu wiedeńskiego rządowy pro
jekt reformy wyborczej, jednakże uchwalenie tego projektu
uznano za pierwszy krok, który przygotowuje podstawy
przyszłego parlamentu ludowego.
Pozatem Kongres powziął szereg uchwał w sprawach
organizacyjnych, postanowił wydawać dziennik partyjny
we Lwowie i uczcił w podniosłych słowach rewolucję
przeciwko caratowi. Delegaci rozjeżdżali się do domów
pełni wiary w zwycięstwo. Istotnie, reforma wyborcza nie
bawem została uchwalona, i socjaliści galicyjscy mogli się
teraz przygotowywać do odegrania całkiem innej roli w ży
ciu polityczno-społecznem zaboru austrjackiego.

