RO ZD ZIAŁ DRUGI.
K onsolidacja p olskiego ruchu socjalistycznego.
Powstanie P. P. S. zaboru rosyjskiego. S. D. K. P. i „Sprawa R o
botnicza“. „Robotnik“. Taktyka P. P. S. Warunki rozwoju ruchu w za
borze pruskim. „Gazeta Robotnicza“. Założenie P. P. S. zab. pr. Sto
sunek do towarzyszy niemieckich. Konsolidacja ideowa P. P. S. zab. pr.
Ruch górników śląskich. W arunki pracy socjalistycznej w Galicji. Roz
wój partji socjalno-demokratycznej. Ignacy Daszyński. Stosunek do dążeń
niepodległościowych. Ruch na Śląsku Cieszyńskim. Robota wśród proletarjatu żydowskiego i chłopów. Stosunek do radykałów ruskich. Roz
wój organizacji i ruchu partyjnego w 1894—95. Z. Z. S. P. Polski ruch
socjalistyczny w Ameryce. „Związek“. Delegacja polska na międzyna
rodowym kongresie londyńskim w r. 1896. Uchwała w sprawie stano
wienia o swym losie. Rozwój P. P. S. zaboru rosyjskiego. IV zjazd
P. P. S. Robotnicy żydowscy i „B und“. „Litewska Socjaldemokracja“.
Stosunek do przyszłej partji rosyjskiej. Rola P. P. S. w życiu zaboru
rosyjskiego. Socjaliści galicyjscy i ich zwycięstwo wyborcze w r. 1897.
Stan wyjątkowy w Galicji. Deklaracja berneńska. W arunki pracy P. P. S.
zab. pruskiego. Sprawa kandydatur polskich. Socjalhakatyzm. Wybory
1898 r. IV. zjazd P. P. S. zab pruskiego. Przekształcenie się Z. Z. S. P.
na Oddział Zagraniczny P. P. S.

Zjazd paryski stworzył podstawę* programową dla
Partji, która jeszcze nie istniała i którą dopiero trzeba
było w kraju stworzyć. W tym celu udał się do zaboru
rosyjskiego Stanisław Mendelson, który nawiązał stosunki
między istniejącemi w Warszawie i Wilnie organizacjami
i doprowadził do porozumienia programowego i organizacyjnego. W Warszawie połączyli się przedewszystkiem „proletarjatczycy“ i „związkowcy“. Później zjednoczyli się z nimi
„socjaliści narodowi“. Pozyskano też niebawem udział

grupy wileńskiej. W ten sposób w końcu lutego i na po
czątku marca 1893 r. powstała Polska Partja Socjalistyczna.
Rodziła się ona w warunkach niesłychanie ciężkich.
Ustawiczne aresztowania groziły jej co chwila zupełnem
rozbiciem. Niedostateczne przetrawienie nowego programu
przez działaczy krajowych nasuwało wielkie trudności.
Powstawały spory, zatargi i podejrzenia o „zdradę sztan
daru“. W takich warunkach utworzył się pierwszy Cen
tralny Komitet Robotniczy P. P. S., składający się z Jana
Stróżeckiego, Juljusza Grabowskiego i Klimowicza. Człon
kiem C. K. R. dla Litwy był Józef Piłsudski. Dla utrzymy
wania stałych stosunków z Z. Z. S. P., ustalonych od
kwietnia 1893 r., wyznaczono Stanisława Wojciechowskiego.
W lecie 1893 r. odbył się w Wilnie I zjazd P. P. S., na
którym między innemi zapadła uchwała co do wydawania
w kraju pisma nielegalnego „Robotnik“. Drukarnię miano
sprowadzić z zagranicy przez Aleksandra Sulkiewicza, który
wspaniale zorganizował technikę graniczną. Obficie do
starczana przez Z. Z. S. P. „bibuła“ stanowiła jedną z naj
ważniejszych podstaw działalności P. P. S., gdyż tą drogą
pozyskiwała ona coraz większe uznanie wśród robotników
i coraz szersze stosunki organizacyjne.
Jednakże skupić wszystkich sił socjalistycznych pod
jednym sztandarem P. P. S. nie udało się narazie. Pod
wpływem oskarżeń o „zdradę sztandaru“ socjalistycznego
część dawnych „związkowców“ wystąpiła z P. P. S. i utwo
rzyła Socjaldemokrację Królestwa Polskiego (S. D. K. P.),
której głową teoretyczną była Róża Luxemburg, młoda
emigrantka z Warszawy, przebywająca w Zurychu. Nowa
partja stała na stanowisku, że każdy z zaborów został
„organicznie wcielony“ do odnośnego państwa zaborczego,
wobec czego ani dążenie do zjednoczenia Polski, ani walka
o jej niepodległość nie mogą być hasłami programowemi
socjalistów polskich. Muszą oni łączyć się jaknajściślej

z partjami narodów panujących w państwach zaborczych
i nie wysuwać żadnych odrębnych celów własnych. Stąd
w Królestwie Polskiem programem socjalistów polskich
powinno być dążenie do konstytucji wszechrosyjskiej.
W myśl tego programu wystąpiła S. D. K. P. i na
międzynarodowym zjeździe socjalistycznym w Zurychu,
gdzie obok przedstawicieli P. P. S. z zaboru rosyjskiego
zjawili się Róża Luxemburg i Juljan Marchlewski wraz
z Nr. 1 „Sprawy Robotniczej“ jako organu „socjaldemo
kratów“. Przeciwstawili się oni reszcie delegacji polskiej,
która się też od nich w sposób jak najbardziej stanowczy
odżegnała w imieniu socjalizmu polskiego wszystkich trzech
zaborów i emigracji.
„Sprawa Robotnicza“, propagująca „organiczne wcie
lenie“, napadająca na P. P. S. jako na organizację „socjalpatrjotyczną“, wychodziła jakiś czas zagranicą, tracąc coraz
bardziej kontakt z zaborem rosyjskim, dla którego była
przeznaczona i gdzie szybko wzrastały wpływy P. P. S.
Stosunki P. P. S. w Warszawie i innych ośrodkach
przemysłowych Królestwa rozszerzały się. Szczere zajęcie
się sprawami walki klasowej robotników stopniowo usu
wały wszelkie podejrzenia co do zdrady socjalizmu i pro
gram niepodległościowy zakorzeniał się w umysłach robot
niczych, na które oddziaływała P. P. S. Niepospolitym
środkiem rozszerzenia wpływu P. P. S. stał się „Robotnik“,
którego pierwszy numer wyszedł z tajnej drukarni krajo
wej w lipcu 1894 r. Pierwszym redaktorem „Robotnika“
był Jan Stróżecki, ale właściwie redagował go cały C. K. R.,
zaś ostatecznie układał go, korygował i wydawał Pił
sudski. „Robotnik“ odbijał swym charakterem od wszyst
kich dotychczasowych pism socjalistycznych polskich umie
jętnością poruszania najbardziej żywotnych wypadków dnia
i oświetlania ich z programowego punktu widzenia. Arty
kuły jego, pisane dostępnie, przekonywały czytelników

i dawały im obfity materjał uświadamiający. Samo regu
larne wychodzenie pisma w kraju, tak obfitującym w szpie
gów rządowych, nadaremnie usiłujących wykryć tajną dru
karnię partyjną, imponowało wszystkim i budziło cześć dla
Partji, która tego potrafiła dokonać.
To też „Robotnika“ czytali wszyscy— i P .P . S.-owcy
i „socjaldemokraci“ i postępowa inteligencja. Stał się on
na pewien czas jedynym ośrodkiem wolnej propagandy
antyrządowej, cenionym przez wszystkich, kto nie ugrzązł
w błocie ugody. Ściśle zakonspirowany na Litwie „Robot
nik“ przetrwał dobę najbardziej wściekłych ataków żandarmerji na wszystkie organizacje socjalistyczne. S. D. K. P.
została rozbita przez aresztowania, a resztki jej organizacji
powróciły na jesieni 1895 r. do P. P. S., zawiadamiając
o tem zagraniczną organizację S. D. K. P., która w ten
sposób ostatecznie utraciła wszelki wpływ w kraju.
P. P. S. groziło też wielkie niebezpieczeństwo pogromu
policyjnego W r. 1894 aresztowani zostali członkowie
pierwszego C. K. R. Grabowski, Klimowicz i Stróżecki.
Jako członkowie organizacji kierowniczej pozostali na placu
Kazimierz Pietkiewicz i Józef Piłsudski, którzy dokonywali
cudów sprężystości organizacyjnej, aby nie dać Partji upaść.
Kiedy zaś został aresztowany Pietkiewicz, jego miejsce
zajął przybyły z czasowego pobytu zagranicą Stanisław
Wojciechowski. Ci dwaj — Piłsudski i Wojciechowski —
przez dłuższy czas nieśli na sobie cały ciężar kierownictwa
Partji, której podstawy organizacyjne rozrastały się coraz
bardziej. „Robotnik“ docierał coraz dalej, stosunki partyjne
ogarniały coraz to nowe ośrodki. P. P. S. przetrwała naj
cięższe czasy, wzmacniając swój wpływ i doczekała się ob
fitych plonów swej ciężkiej pracy.
III zjazd P. P. S., który się odbył w końcu czerwca
1895 r., mógł już stwierdzić, że „P. P. S. jest jedyną przed
stawicielką interesów polskiej klasy robotniczej w zaborze

rosyjskim“. Na zjeździe tym powzięto szereg uchwał, świad
czących o tem, że Partja coraz bardziej rozszerza swą dzia
łalność. Tak np. postanowiono wobec przenikania roboty
partyjnej na wieś poświęcić tej ostatniej specjalne wydaw
nictwo. Starano się uwzględnić i lokalne potrzeby ruchu
coraz to nowych miejscowości, obejmowanych przez Partję.
Cały szereg uchwał dotyczył taktyki partyjnej. Zalecono
między innemi „Robotnikowi“ wyjaśnić, że stawianie w pro
gramie żądania Niepodległości nie oznacza bynajmniej
wrogiego stosunku do jakichkolwiekbądź korzystnych dla
klasy robotniczej innych zmian w ustroju politycznym dzi
siejszego państwa rosyjskiego. Postanowiono, że w wy
padkach, w których akt samowoli rządowej lub też wzgląd
na bezpieczeństwo organizacji partyjnej wymaga użycia
środka terorystycznego, C. K. R. powinien zająć się jego
wykonaniem w zależności od siły organizacji i w warun
kach nie narażania istnienia Partji. W sprawie stosunku
do rewolucjonistów rosyjskich potwierdzono uchwałę 1-go
zjazdu, oświadczając, że P. P. S. jest gotowa wejść w sto
sunki z rewolucyjnemi grupami rosyjskiemi, mającemi na
celu obalenie caratu, dla wspólnej z tym ostatnim walki,
na warunkach następujących: 1) że wesprą one czynnie
polityczne żądania P. P. S. i 2) że wszelką swą działal
ność na terenie, przez P. P. S. objętym, poddadzą jej kon
troli. W stosunku do innych narodowości w państwie
rosyjskiem uchwalono, że P. P. S. powinna starać się
o rozbudzenie w nich dążeń separatystycznych oraz wy
kazywać stale konieczność obalenia caratu na drodze współ
działania podbitych przezeń narodowości, jednocześnie
niosąc pomoc początkującym ruchom socjalistycznym wśród
tych narodowości. Wreszcie zjazd zajmował się sprawą
planu prac, mogących być wykonanemi wspólnie z bratniemi organizacjami dwóch innych zaborów.
W zaborze pruskim polski ruch socjalistyczny, wznie-

eony, jak wiemy (patrz str. 20), przez emisarjuszy „Proletarjatczyków", począł się ożywiać dopiero po upadku
bismarkowskich praw wyjątkowych przeciwko socjalistom
w r. 1890. Jednakże w zaborze pruskim — w przeciw
stawieniu do reszty państwa niemieckiego — w dalszym
ciągu panowały prześladowania i szykany, choć ustawy
wyjątkowe zniesiono. Niepodobna było ani w Poznaniu,
ani na Górnym Śląsku zwoływać zebrań publicznych, bo
steroryzowani właściciele restauracyj odmawiali lokalów.
Stąd też pierwsze organizacje pow stają na obczyźnie —
tam gdzie robotnicy polscy przez zetknięcie się z niemiec
kimi przejmowali się socjalizmem. Już w grudniu 1890 r.
pow stało Towarzystwo Socjalistów Polskich w Berlinie.
Takież stowarzyszenia pow stały w Hamburgu, Altonie,
Bremie i t. d. Na obczyźnie, w Berlinie, pow stało też
polskie pismo socjalistyczne dla zaboru pruskiego, „Gazeta
Robotnicza“ , której Nr. 1 ukazał się 3 stycznia 1891 r.
Pismo to zostało założone przez Franciszka Morawskiego
i kilku towarzyszy Polaków przy pomocy Wilhelma Liebknechta, wielkiego wodza socjalnej demokracji niemieckiej
i gorącego zwolennika Niepodległej Polski. Uzyskano sub
wencję partji niemieckiej i przystąpiono do pracy agita
cyjnej. Redaktorami „Gazety Robotniczej“ byli przeważnie
socjaliści z dwóch innych zaborów, przebywający w Ber
linie (jak Ignacy Daszyński, Stanisław Grabski, Kazimierz
Mokłowski i inni). Jedynym wyjątkiem był słynny później
pisarz, Stanisław Przybyszewski, który zresztą działał jako
socjalista krótko.
Z „G azetą Robotniczą“ wyjeżdżali towarzysze ber
lińscy do kraju — na Górny Śląsk i w Poznańskie, ale
zwykle po krótkim okresie działalności agitacyjnej dosta
wali się do więzienia. Ziarna jednak przez nich rzucane
niezawsze szły na marne. Powoli wśród robotników pol
skich Poznańskiego i Górnego Śląska budzi się świado-

mość socjalistyczna. Przy wyborach do parlamentu nie
mieckiego na kandydatów socjalistycznych w Poznańskiem
pada w r. 1890 około 6.000 głosów, choć w tem sporo
niemieckich.
Ośrodkiem działalności socjalistów-Polaków była ko
misja prasowo-agitacyjna przy „Gazecie Robotniczej“ i do
piero 10 września 1893 r. odbyła się konferencja, na której
postanowiono stworzyć szerszą organizację. W konferencji
tej, odbytej w Berlinie, wzięło udział 21 uczestników. Poza
ośrodkami emigracyjnemi były na niej reprezentowane:
Poznań, Krotoszyn, Ostrowo, Gniezno, Zabrze i Królewska
Huta. Konferencja berlińska założyła Polską Partję Socja
listyczną zaboru pruskiego i uchwaliła jej statut organi
zacyjny. Za jednostkę organizacyjną uznano wiece pu
bliczne, wybierające mężów zaufania. Tam, gdzie wiece
byłyby niemożliwe, zarząd partji, wybierany na dorocznym
zjeździe, miał mianować mężów zaufania. Na każdy zjazd
niemiecki P. P. S. miała posyłać 1 —3 delegatów. Co do
programu, to uchwalono, że członkowie konferencji „zga
dzają się z programem towarzyszy niemieckich w ogólnych
zarysach celu agitacji i podstaw zarówno teoretycznych
jak i praktycznych działalności“ . Jednogłośnie uchwalono
wniosek, dom agający się wprowadzenia języka polskiego
we wszystkich szkołach dzielnic polskich, oraz szerokiej
autonomji tych ostatnich. Do pierwszego zarządu wybrano:
Berfusa, Morawskiego, Thiela, Przybyszewskiego i Merkowskiego.
W ten sposób pow stała P. P. S. zaboru pruskiego,
jako samodzielna organizacja. Jednakże stosunek jej do
partji niemieckiej nie był dość jasny. Towarzysze-Niemcy,
poza Liebknechtem i kilku innymi przywódcami partji,
traktowali ruch polski jako środek pozbywania się polskich
łamistrejków i obniżaczy płacy robotniczej przez uświado
mienie ciemnej masy robotników „mówiących po polsku“ .

To też popierali materjalnie ruch polski, tak samo jak orga
nizację włoskich robotników, pracujących w Niemczech.
Ale na zbyt daleko idącą odrębność organizacyjną Pola
ków patrzyli niechętnie, w czem ich podtrzymywała dość
spora garść nawpół zgermanizowanych robotników polskich.
Tymczasem socjaliści polscy, utworzywszy własną orga
nizację polską, nie mogli długo utrzymać się w roli pol
skiego oddziału partji niemieckiej. Naturalna dążność do
zupełnej samodzielności organizacyjnej oraz gorące sympatje do programu niepodległościowego stały się terenem,
na którym wynikły tarcia między P. P. S. a częścią so
cjalnych demokratów niemieckich, jeszcze sztucznie pod
sycane przez zwolenników „Sprawy Robotniczej“ i Różę
Luxemburg, która poczyna brać czynny udział w partji
niemieckiej.
W organie niemieckich „niezawisłych“ zjawia się oskar
żenie, ze dla P. P. S. „główną sprawą jest odbudowanie
Polski, socjalizm zaś podrzędną“. Na to odpowiada w cen
tralnym organie partji niemieckiej przewodniczący zarządu
P. P. S. August Berfus, powołując się na „przykład na
szych mistrzów, Marksa i Engelsa, którzy kładli nacisk na
ważne znaczenie Niepodległości Polski dla Międzynaro
dówki“, że „My, Polacy, uważamy za jedną z najsilniej
szych gwarancji międzynarodowej świadomości i solidar
ności wolność narodową, polityczną i ekonomiczną“.
Na kongresie partji niemieckiej w Kolonji w paździer
niku 1893 r. delegat P. P. S., Nikulski, oświadczył: „Utwo
rzenie samodzielnej partji polskiej było koniecznem z poli
tycznych i technicznych względów. Poza obrębem państwa
niemieckiego istnieją polskie organizacje socjalistyczne,
z któremi w ścisłym związku pozostawać musimy w celu
wzajemnego wspierania się oraz w celu wywalczenia nie
podległości Polski w socjalistycznem tego słowa znaczeniu“.
Zażądał on jednocześnie, aby polecono frakcji parlamen-

tamej socjalnej demokracji zgłosić wniosek, „by ten język,
którym się posługuje ludność nie-niemiecka danego okręgu,
został uprawniony w szkole i sądzie“.
P. P. S. zaboru pruskiego rozwijała się w duchu sa
modzielności organizacyjnej, nie bacząc na piętrzące się
przed nią trudności. Z okazji 1 maja urządza ona zebrania
w Poznaniu, Gnieźnie, Inowrocławiu i t. d. Podczas wy
borów uzupełniających w r. 1894, kandydat P. P. S., Berfus, otrzymuje w Poznaniu 219 głosów, o 23 więcej niż
przy wyborach głównych poprzedniego roku. P. P. S.
usiłuje oddziaływać i na Górny Śląsk, wykorzystując pow
stały tam żywiołowy ruch górniczy w 1894 r.
W lecie tego roku ze zjazdu międzynarodowego gór
ników w Londynie powrócili dwaj delegaci górnośląscy,
Kawczyk i Prukop. Administracja wydaliła ich za udział
w kongresie z pracy, co wywołało wielkie wzburzenie
wśród robotników. „Gazeta Robotnicza“ wydrukowała
odpowiednią odezwę, podpisaną przez 68 górników, a domagającą się głosowania na Kawczyka i Prukopa przy
wyborach mężów zaufania ogólnej organizacji robotniczej.
I zostali oni wybrani prawie wszystkiemi głosami. Odbyły
się wielkie zgromadzenia robotnicze, na których postano
wiono założyć „Górnośląski Związek Górniczy“ jako filję
westfalskiego, prowadzonego przez socjalistów. Odrazu
zapisało się doń 400 członków. Pomimo kontragitacji pism
i organizacyj centrowych, wkrótce liczba ta wzrosła
do 2400. ’
Dnia 5 sierpnia Prukop zwołał do Bielszowic zgro
madzenie publiczne, na które przyszło kilkaset osób. W ła
ściciel zamówionej sali na skutek nacisku policji nie wpuścił
do niej zgromadzonych, którzy postanowili wówczas ze
brać się na pustym placu w sąsiednich Pniakach. 1 tu się
jednak znalazła policja, która poczęła brutalnie rozpędzać
zebranych, przyczem zastrzeliła jedną kobietę i kilkanaście

osób poraniła. Oburzony tem tłum otoczył policję, która
się ukryła w pewnym domu, skąd zawezwała na pomoc
wojsko. Wynikiem tych krwawych zajść był proces, w któ
rym oskarżono 57 osób (w tem kilkoro dzieci 12— 14letnich) o bunt i o opór władzy. Sąd przysięgłych 31 osób
uwolnił, resztę skazał na więzienie od 1 miesiąca do 2-ch
lat. „Związek Górnośląski“ rozwiązano, ale górnicy zało
żyli nowy, który odrazu zyskał 800 członków. Liczba od
biorców „Gazety Robotniczej“, która sumiennie spełniała
swe obowiązki wobec ruchu górniczego, podniosła się
do 700.
Warto podnieść, że P. P. S. zaboru pruskiego nie
posiadała w swych szeregach wcale (z jedynym wyjątkiem
przejściowym Przybyszewskiego) inteligentów. Berfus, Mo
rawski, Thiel, Brzeskwiniewicz i inni przywódcy P. P. S. —
byli to sami robotnicy, którzy z całem poświęceniem kie
rowali partją, korzystając tylko z dorywczej pomocy chwi
lowo w Berlinie przebywających socjalistów -inteligentów
z innych zaborów i ze stale oddawanych im usług Z. Z. S. P.,
który otaczał P. P. S. zaboru pruskiego wydatną opieką,
zasilając ją przedewszystkiem wydawnictwami.
Najmniej opieki i pomocy z zewnątrz wymagał zabór
austrjacki, gdzie ruch socjalistyczny rozwijał się normalnie
w warunkach, zupełnie odmiennych od panujących w dwóch
innych zaborach.
Autonomja Galicji umożliwiała Polakom rozwój kulturalno-narodowy w szerokim zakresie. O prześladowaniach
ze względu na język polski czy narodowość w Galicji nie
było mowy. Szkolnictwo polskie — od elementarnego aż
do uniwersytetów i wyższych szkół technicznych — roz
wijało się swobodnie w tym czasie, kiedy w zaborze prus
kim i rosyjskim nie było ani jednej jawnej polskiej szkółki
elementarnej. To też kiedy w zaborze rosyjskim wcale nie
było jawnego życia politycznego, zaś w pruskim cała

energja społeczeństwa polskiego zogniskowała się w waice
obronnej z gwałtowną germanizacją, w Galicji mieliśmy
do czynienia z normalnem zmaganiem się sił społecznopolitycznych polskich oraz z walką polsko-ruską we wschod
niej połaci kraju. Otóż socjalno-demokratyczna partja Ga
licji, zrzuciwszy z siebie bezpowrotnie wszelkie resztki kon
spiracji, weszła na widownię jawnego życia politycznego,
biorąc w niem czynny udział w miarę krzepnięcia we
wnętrznego i rozszerzania wpływów na masy.
Pierwsze kroki partji nie były łatwe. Wystąpienia jej
naraziły ją na cały szereg procesów. Jej prasa musiała
walczyć nietylko z konfiskatami prokuratorji, ale i z boj
kotem właścicieli drukarń. Pomimo to jednak rozwija się
nieustannie. Stowarzyszenia kształcące („Siła“, „Praca“)
powstają w coraz to nowych ośrodkach, choć władze pró
bują je rozwiązywać. Z warcholstwem „niezawisłych“, za
truwających przez szereg miesięcy życie organizacyjne we
Lwowie, partja się uporała ostatecznie, wchłaniając jed
nostki wartościowe, resztę pozostawiając naturalnemu za
nikowi.
II kongres krajowy, odbyty w Krakowie 25 i 26 marca
1893 r. mógł już stwierdzić poważny rozwój partji, posia
dającej dwa tygodniki: „Nowy Robotnik“ we Lwowie,
»Naprzód“ w Krakowie, oraz szereg stowarzyszeń robot
niczych w całym kraju. Działalność partji wyrażała się
w setkach zgromadzeń publicznych nietylko w głównych
miastach, ale i w małych ośrodkach prowincjonalnych,
w zorganizowaniu święta majowego z udziałem tysięcy
proletarjuszy, w masowej agitacji za powszechnem, bezpośredniem, równem i tajnem prawem głosowania i w walce
o przestrzeganie ustaw konstytucyjnych, deptanych na każ
dym kroku przez władze galicyjskie.
Na czoło partji w zaborze austrjackim wysuwa się
Ignacy Daszyński, który dla ruchu socjalistycznego w tej

dzielnicy stał się tem, czera dla zaboru rosyjskiego w okresie
tworzenia się pierwszych organizacyj socjalistycznych był
Waryński. Niezwykle utalentowany mówca na miarę euro
pejską, porywający masy robotnicze i umiejący dostoso
wywać się do każdego zespołu słuchaczy, występował na
setkach zgromadzeń, budząc świadomość robotników, za
grzewając ich do walki i piętnując płomiennemi wyrazami
wszelką krzywdę społeczną i polityczną. Niepospolity orga
nizator, ujmował w więź partyjną poszczególne stowarzy
szenia i nadawał ich działalności jednolity, świadomy celu
kierunek, dzięki czemu partja socjalistyczna w kraju o nierozwiniętym przemyśle fabrycznym odgrywała rolę, prze
kraczającą jej właściwe możliwości społeczne. Bystry i prze
widujący, a zarazem trzeźwy i praktyczny polityk, umiał
doskonale wyzyskać każdy objaw życia społeczno-politycznego w kraju, aby wzmocnić i utrwalić wpływ socjalizmu
na bieg wypadków. Przyczyniał się do tego i wybitny
talent publicystyczny Daszyńskiego. Jako urodzony trybun
ludu pracującego stał się prawdziwym biczem bożym dla
szlachetczyzny galicyjskiej, dla biurokracji i reakcyjnego
klerykalizmu. Jego potężna, żywiołowa indywidualność po
zostawiała niezatarte ślady na wszystkich ważniejszych
wystąpieniach partji galicyjskiej, posiadającej szereg wy
bitnych przywódców — zarówno inteligentów, jak i robot
ników (Diamand, Obirek, Hudec, Englisz, Nacher, Misiołek,
Fraenkel, Kozakiewicz). Pod względem programowym ga
licyjska partja socjalno-demokratyczna zsolidaryzowała się
z towarzyszami innych narodowości państwa austrjackiego,
przyjmując t. zw. program hainfeldzki. Nie świadczyło to
jednak, aby polskie dążenia niepodległościowe, przyjęte za
punkt wyjścia przez ogół socialistów polskich w pierwszej
połowie 9-go dziesięciolecia XIX w., były jej obce. Całkiem
przeciwnie, socjaliści galicyjscy solidaryzowali się z niemi
w zupełności. Jeszcze na kongresie lwowskim 1892 r.

powiedział Daszyński, że „za wolność Polski socjaliści
z pewnością prędzej będą walczyć niż polska szlachta“.
Konsekwencją tego był fakt, że na wiosnę r. 1894 partja
socjalno-demokratyczna postanowiła we Lwowie i w Kra
kowie obchodzić uroczyście pamięć powstania Kościusz
kowskiego, występując z przemówieniami o tendencji nie
podległościowej. Stosunek socjalizmu do patrjotyzmu w ten
sposób ustalał Daszyński w swej broszurze „Krótka historja
rozwoju partji socjalistycznej w Galicji" (1894): „Tam,
gdzie klasy wyższe używają i nadużywają patrjotyzmu dla
stłumienia ludowego ruchu klasowego i do osłonięcia nieiprawiedliwości społecznej, tam socjaliści bez wahania
zdzierają tę maskę z twarzy obłudników; gdzie patrjotyzm
jest wyrazem dążeń do niepodległej i wolnej ludowej Pol
ski, tam wkrótce oni staną na czele, jako patrjoci w najlepszem tego słowa znaczeniu“.
Wchodząc do partji ogólnoaustrjackiej jako odrębna
całość i biorąc udział w jej kongresach, partja galicyjska
zaznaczała zawsze swą samodzielność, podyktowaną wzglę
dami jednolitości polskiego ruchu socjalistycznego mimo
zaborów. Wyrazem tego była deklaracja, wniesiona przez
delegację polską na ogólno-austrjacki kongres w Wiedniu
r. 1892: „... Oświadczamy, że wobec wyjątkowego poło
żenia naszego kraju, którego granice polityczne nie odpo
wiadają stosunkom faktycznym i językowym, dalej — ze
względu na naszych rodaków, mieszkających poza grani
cami państwa, którzy potrzebują naszej pomocy, nie mo
żemy się tak ściśle związać z austrjacką organizacją...“
W myśl zastrzeżenia, że partja polska nie może się
krępować granicami politycznemi, socjaliści galicyjscy po
opanowaniu głównych ośrodków ruchu w Galicji, rozpo
częli pracę organizacyjną również na oląsku Cieszyńskim.
Korzystając z tego, że pracują tam w górnictwie i hut
nictwie dziesiątki tysięcy robotników polskich, w znacznej

części przybyłych z Galicji, rozwinęli oni wydatną dzia
łalność agitacyjną, wysyłając na Śląsk Cieszyński towa
rzyszy głównie z Krakowa. Robotnik polski, skazany na
czechizację i germanizację, a należący - o ile wogóle miał
już rozbudzoną świadomość klasową — do organizacyj
czeskich i niemieckich, począł się chętnie garnąć do pol
skiej partji, czytać polskie wydawnictwa socjalistyczne.
W ten sposób został przygotowany grunt dla dalszego
rozwoju samodzielnego polskiego ruchu socjalistycznego
w Cieszyńskiem i w sąsiednich ośrodkach przemysłowych
Moraw. W Witkowicach, Ustroniu, Trzyńcu, powstają silne
polskie organizacje partyjne, podstawy wpływów polskiej
partji socjalno-demokratycznej, która z okręgu śląskiego
utworzyła niebawem jedną z najpotężniejszych swych pla
cówek.
Galicyjska partja socjalno-demokratyczna zwróciła
uwagę i na proletarjat żydowski — ten najbardziej wyzy
skiwany odłam klasy robotniczej. Założono dla towarzyszy
żydowskich pismo w żargonie „Der Arbeiter“, poczęto
tworzyć żydowskie stowarzyszenia kształcące pod firmą
„Brüderlichkeit“ (Braterstwo) i w ten sposób wciągano
powoli robotników do organizacji partyjnej.
Organizacja wschodnio-galicyjska, zachowująca pewną
odrębność od zachodnio-galicyjskiej, miała też do czynie
nia z Rusinami. Ponieważ jednak Rusini. jako ludność wy
łącznie chłopska, byli wśród robotników przemysłowych
reprezentowani bardzo nielicznie, więc garść socjalistów
Rusinów, z Mikołajem Hankiewiczem na czele, pozostała
we wspólnej organizacji partyjnej, która też aż do powsta
nia samodzielnej partji socjalno-demokratycznej ruskiej nie
wprowadzała do swej firmy partyjnej przymiotnika „pol
ska“, nie chcąc tem urażać Rusinów.
Z działającą wśród chłopów ruską partją radykalną,
uważającą się za socjalistyczną, stosunki partji socjalno-

demokratycznej były przez długi czas zupełnie poprawne,
jakkolwiek socjaliści polscy dążyli zawsze do tego, aby
i Rusini zdobyli się na własną socjalno-demokratyczną or
ganizację partyjną, co rozwiązałoby socjalistom polskim
ręce w sprawach czysto narodowych.
Opierając się na proletarjacie miejskim, na robotni
kach w przemyśle i rzemiośle, następnie na kolejarzach,
partja galicyjska stale dążyła do nawiązania stosunków
ze wsią. Już na pierwszym kongresie partyjnym w r. 1892
była mowa o programie agrarnym i sprawa ta nie scho
dziła z porządku dziennego.
Organizacja partji galicyjskiej opierała się pierwotnie
na stowarzyszeniach kształcących i kołach ściśle politycz
nych, opartych o mężów zaufania, których konferencje od
bywały się perjodycznie. Pozatem ośrodkami ruchu były
redakcje pism partyjnych i komitety agitacyjne. Ruch za
wodowy rozwijał się w ścisłej łączności z partją, która
zakładała i popierała liczne organizacje zawodowe, brała
udział w organizowaniu strajków i t. d.
111 zjazd galicyjskiej partji socjalno-demokratycznej,
który się odbył w sierpniu 1894 roku, mógł stwierdzić
bardzo znaczne postępy ruchu, tak zawodowego jak i po
litycznego, w całym kraju — od granic Moraw po Buko
winę. Zjazd ustalił podstawy dalszego rozwoju organizacji
i taktyki partyjnej, /zwłaszcza wobec rozszerzającego się
zakresu pracy na Śląsku Cieszyńskim i na wsi. Stwier
dzono, że niepodobna już obsługiwać ruchu śląskiego dorywczemi dojazdami towarzyszy krakowskich. W sprawie
rolnej wysłuchano wskazówek przedstawiciela ruskiej partji
radykalnej, który był na zjeździe jako rzeczoznawca, za
bierający głos po referacie J. Kozakiewicza.
Rok 1895 przyniósł przekształcenie „Naprzodu“ kra
kowskiego na tygodnik obok wychodzącego od grudnia
1894 r. już trzy razy na miesiąc „Nowego Robotnika“ .

We Lwowie powstaje miesięcznik, poświecony oświacie
i rozrywce klas pracujących „Światło". Na konferencji
wschodnio-galicyjskiej w marcu tego roku utworzono ko
mitet chłopski, złożony z socjalistów polskich i radykałów
ruskich, a mający kierować agitacją chłopską w całej Ga
licji Wschodniej, przyczem uchwalono szerzyć ruskie pismo
socjalistyczne „Hromadśkyj Hołos“.
IV kongres partyjny odbył się w końcu września
1895 r. w Nowym Sączu. Ze sprawozdań, przedłożonych
przez obydwa komitety partyjne (zachodnio- i wschodniogalicyjski) widać, że od poprzedniego kongresu wzrost
organizacyj, zwłaszcza zaś stowarzyszeń zawodowych,
znacznie postąpił. Partja brała wybitny udział w mnóstwie
strejków, zwoływała liczne zgromadzenia publiczne i po
ufne. Zdobyła kasę chorych w Krakowie, jednem słowem
rozwinęła energiczną czynność, narażając się na szykany
i prześladowania władz.
IV kongres powziął szereg uchwał w poszczególnych
kwestjach organizacyjnych i taktycznych. Najobszerniejsza
uchwała dotyczy zajmowania się agitacją partyjną na wsi.
Postanowiono też przystąpić do wydawnictwa wspólnej
dla trzech zaborów pamiątki majowej na rok 1895 i ob
chodzić w styczniu 1896 roku 10 rocznicę śmierci „Proletarjatczyków“, straconych w Warszawie.
Dwie te uchwały zostały wysunięte z inicjatywy Z. Z.
S. P., który starał się o utrzymanie trój zaborowego cha
rakteru ruchu socjalistycznego w Polsce i o jaknajściśiejsze zbliżenie poszczególnych dzielnicowych odłamów tego
ruchu. Jednocześnie Z. Z. S. P. stawał się faktycznie re
prezentantem zagranicznym tego ruchu, informującym to
warzyszy obcych o jego postępach. W tym celu zostało
założone w Londynie, dokąd przeniosła się Centralizacja
Z. Z. S. P., po wydaleniu jej członków (na żądanie amba
sady rosyjskiej) z Paryża, pisemko w języku francuskim

„Bulletin Officiel du Parti Socialiste Polonais“ (Buletyn
urzędowy P. P. S.). Nr. 1 tego wydawnictwa, redagowa
nego przez Kazimierza Kelles-Krauza (pseud. Michał Luśnia),
najwybitniejszego teoretyka P. P. S., wyszedł w lecie 1895 r.
Już drugi numer tego pisma, poświęcony stosunkom w wię
zieniach carskich, a wydany z powodu V-go międzynarodo
wego zjazdu więziennego w Paryżu, wywołał bardzo liczne
echa w prasie całej Europy. O d tego czasu „Buletyn“
spełniał systematycznie zadanie informowania zagranicy
o przebiegu ruchu socjalistycznego w całej Polsce. Temu
samemu celowi służyła broszura niemiecka, napisana przez
wybitnego publicystę, redaktora „Przedświtu“, Witolda
Jodkę „Geschichte der socialistischen Bewegung in Polen“
(Historja ruchu socjalistycznego w Polsce), a szerzona przez
Z. Z. S. P.
Z. Z. S. P. zainicjował obchody żałobne 10 rocznicy
stracenia czterech „Proletarjatczyków“, które się odbyły
w styczniu r. 1896 i w kraju i zagranicą — w Anglji,
Belgji, Francji, Szwajcarji, Bulgarji i Ameryce z udziałem
wybitnych przedstawicieli ruchu miejscowego. Obchody te
wywarły wielkie wrażenie i przyczyniły się niemało do
spopularyzowania ruchu polskiego i polskich dążeń niepodległościowo-socjalistycznych.
Pozatem Centralizacja Z. Z. S. P., opierając się o sekcje,
istniejące w większych ośrodkach Szwajcarji, Belgji, Francji,
Anglji i Niemiec, energicznie zasilała wszystkie trzy zabory
swemi wydawnictwami — „Przedświtem“, redagowanym od
r. 1893 przez Witolda Jodkę, i licznemi broszurami. Z. Z.
S. P. nawiązał też stosunki z olbrzymią emigracją polską
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Ruch „Proletarjatu“ wywołał pewne echa wśród emi
grantów polskich w Ameryce. W takich ośrodkach jak
Nowy Jork, Newark, Buffalo była na początku ostatniego
dziesięciolecia XIX w. garść socjalistów polskich, ale po-

ważniejszej organizacji jeszcze nie tworzyli. Dopiero po
zjeździe paryskim 1892 r. i na skutek oddziaływania Z. Z.
S. P. następuje konsolidacja miejscowych kół socjalistów
polskich.
W końcu lutego 1894 r. w Newarku odbywa się zjazd,
na którym reprezentowane były organizacje socjalistów
polskich z Nowego Jorku, Newarku, Brooklynu, Jersey
City i Buffalo. Na zjeździe tym założono „Związek Pol
skich Oddziałów Socjalistycznej Partji Robotniczej w Sta
nach Zjednoczonych Północnej Ameryki“. Nowopowstała
organizacja postanowiła uznać w całości konstytucję
i uchwały amerykańskiej Socjalistycznej Partji Robotniczej
i jednocześnie wyraziła swą głęboką sympatję do Z. Z.
S. P. i gotowość popierania go we wszelki sposób w miarę
możności.
Istotnie łączność braterska nawiązała się między Z. Z.
S. P. a „Związkiem“ amerykańskim, który wspomagał
Centralizację materjalnie i moralnie, szerząc jej wydaw
nictwa i ideologję niepodległościową wśród Polonji ame
rykańskiej. Najgorliwszym łącznikiem między „Związkiem“
a Z. Z. S. P. stał się Władysław Fiszler, uchodźca z Ga
licji, który w ciągu szeregu lat zasilał „Przedświt“ lon
dyński niezmiernie ciekawemi korespondencjami z Ameryki.
Z. Z S. P. nie poprzestał jednak na takiej łączności
z organizacją socjalistów polskich w Ameryce. Wysłał on
tam specjalnego delegata w osobie Bolesława Miklaszew
skiego, który w r. 1896 objechał główne ośrodki polskiego
ruchu socjalistycznego i na 111 zjeździe „Związku“ w Jersey-City przeprowadził dnia 15 marca połączenie organi
zacyjne „Związku“ z Z. Z. S. P. Odnośna uchwała wy
chodziła z zasady, że „wywalczenie niezależnej rzeczypospolitej polskiej... leży zarówno w interesie ludu roboczego
polskiego, walczącego w „starym kraju“, jak i jego
braci i synów z Ameryki“. Tak więc i socjaliści polscy

w Ameryce stanęli na gruncie programu P. P. S. ofi
cjalnie.
Na III zjeździe postanowiono zbierać fundusze w celu
założenia własnego organu partyjnego, który też powstał
we wrześniu r. 1896 w Buffalo pod tytułem „Siła“.
Obok „Związku“ w Ameryce utworzyła się w tymże
roku specjalna organizacja „Żydowska poczta socjalistyczna
z Ameryki do Polski“, zorganizowana przez utalentowa
nego publicystę żydowskiego B. Feigenbauma dla dostar
czania P. P. S. wydawnictw żargonowych do agitacji
wśród robotników żydowskich w Polsce. „Poczta“ pozo
stawała w ścisłej łączności z Centralizacją Z. Z. S. P.
i przez nią nadsyłała owe wydawnictwa do kraju, co naj
zupełniej odpowiadało potrzebom ruchu.
W ten sposób postępowała konsolidacja polskich sił
socjalistycznych we wszystkich trzech zaborach i na emi
gracji. Podłożem ideowem był program niepodległościowy
P. P. S., który stopniowo zakorzeniał się coraz głębiej
w świadomości polskich mas robotniczych. To też na mię
dzynarodowym kongresie socjalistycznym w Londynie
w końcu lipca 1896 r. delegacja polska, reprezentująca ca
łość polskiego ruchu socjalistycznego, mogła wystąpić jako
zupełnie uprawnione przedstawicielstwo zjednoczonej, po
mimo kordonów i zaborów, siły socjalizmu polskiego.
W odezwie swej delegacja, składająca się z Ant. Brzeskwiniewicza, Ign. Daszyńskiego, Al. Dębskiego, Boi. Jędrze
jowskiego, Wit. Jodki, Jana Kozakiewicza, Ignacego Moś
cickiego, Józefa Piłsudskiego, Witolda Kegera i Antoniego
Zelcera, oświadcza, że „robotnicza Polska jest w naszych
sercach jedną i nierozdzielną“. W myśl tego nakreśla za
dania socjalistów polskich we wszystkich trzech zaborach
i na emigracji, a więc mówi o przygotowaniach wybor
czych w Galicji, o konieczności stworzenia silnych, organizacyj krajowych w Poznańskiem i na Górnym Śląsku,

wyraża serdeczną sympatię i podziw dla towarzyszy, wal
czących z caratem rosyjskim, podkreślając nieprzerwane
ukazywanie się „Robotnika“, w końcu wzywa emigrację
socjalistyczną do skupiania się w Z. Z. S. P.
Delegacja Polski socjalistycznej nie była biernym wi
dżem na kongresie londyńskim Towarzysze polscy zgło
sili na ten zjazd rezolucję, dotyczącą uznania przez cały
międzynarodowy obóz socjalistyczny dążności do odzyska
nia niepodległej Polski. Wniosek ten w komisji został roz
szerzony i uogólniony i przybrał następującą formę:
„Kongres oświadcza, że przyznaje każdej narodowo
ści zupełne prawo stanowienia o swym losie i wyraża
swoje sympatje robotnikom wszystkich krajów, które jesz
cze dziś pozostają pod jarzmem despotyzmu militarnego,
narodowego lub innego". W ten sposób do postulatów
zasadniczych międzynarodowego ruchu socjalistycznego
wciągnięto zasadę, na którą w przyszłości miały się po
woływać wszystkie wyzwalające się ludy. I to jest wielka
zasługa historyczna socjalizmu polskiego.
To też delegaci polscy na kongres londyński mogli z za
dowoleniem powrócić do swych prac codziennych, pe\yni
słuszności swych dążeń i poparcia całego świata socjali
stycznego. A w każdym z trzech zaborów czekały na nich
ciężkie zadania, wymagające nadludzkich nieraz wysiłków.
Tak więc w zaborze rosyjskim trzeba było w dalszym
ciągu pracować w niesłychanie trudnych warunkach, wśród
ustawicznych aresztowań, rwących raz po raz nici nawią
zujących się stosunków. Nawet najsilniejsza organizacja
robotnicza, warszawska, stale była narażona na niebezpie
czeństwo rozbicia, to też tylko z nadzwyczajnym wysił
kiem udawało się utrzymywać stosunki z robotnikami
w poszczególnych warsztatach i fabrykach, szerzyć wśród
nich „Robotnika“, odezwy i broszury, nadsyłane przez
Z. Z. S. P., brać udział w strejkach i t. d. W Łodzi przez

długi czas nie można było stworzyć trwalszej organizacji,
wsąelkie zapoczątkowania w tym kierunku aż do r. 1897
kończyły się niepowodzeniem. Lepiej było w Radomiu,
gdzie organizacja odznaczała się trwałością i rozszerzała
się na wieś, i w Pabjanicach. Z trudem utrzymywano sto
sunki z Zawierciem i Częstochową, natomiast pomyślnie
rozwinęła się działalność partyjna w Dąbrowie i wogóle
w Zagłębiu Dąbrowskiem, gdzie organizacja szybko roz
rastała się i gdzie trzeba było przystąpić do wydawania
organu lokalnego „Górnika“ (od maja 1897 roku). W Za
głębiu Dąbrowskiem P. P. S. prowadziła w latach 1896
i 1897 szeroką agitację na tle żądania reformy kas brac
kich. Wystraszony olbrzymim rozwojem ruchu, rząd carski
skorzystał ze strejku w Hucie Bankowej, aby się rozpra
wić z robotnikami. Dnia 30 września 1897 r. żołdactwo
strzelało do strejkujących, kładąc kilku robotników trupem.
Normalnie postępowała robota partyjna w Białymstoku,
zwłaszcza wśród robotników żydowskich. Pozatem P. P. S.
obsługiwała stosunki w Lublinie, Wilnie, Kownie i w kilku
innych miejscowościach.
W ażną rolę odgrywały grupy studenckie P. P. S.
w rosyjskich miastach uniwersyteckich, zwłaszcza w Pe
tersburgu, Moskwie, Charkowie. Stamtąd szły dość po
ważne, jak na owe czasy, zapomogi pieniężne i napływali
ludzie do roboty partyjnej. Z Charkowa po ukończeniu
studjów przybył Aleksander Malinowski, który obok J. Pił
sudskiego i St. Wojciechowskiego, należał do najenergiczniejszych sił kierowniczych organizacji partyjnej, z Kijowa
był dr. Henryk Sarcewicz, kierujący robotą w Białym
stoku, z Moskwy — Kazimierz Rożnowski, z Petersburga
St. Pękosławski, W ł. Adolph, Fr. Ksawery Prauss i kilku
innych. Przez owe grupy studenckie miano dostęp do innych
organizacyj socjalistycznych, przedewszystkiem rosyjskich.
Dzięki świetnie zorganizowanej przez A. Sulkiewicza

„granicy“ i wskutek dość obfitej własnej działalności wy
dawniczej P. P. S. mogła uzupełniać rozmaite braki orga
nizacyjne obficie rozpowszechnianą „bibułą". I pod tym
wzglądem była ona bez konkurencji, imponując wszystkim
istniejącym podówczas w państwie rosyjskiem organizacjom.
Czem Sulkiewicz był na granicy, tem Marja Paszkowska
w organizacji kolporterki wydawnictw partyjnych w kraju.
Posiadając doskonale zorganizowaną drukarnię i moż
ność nielegalnego przeprawiania przez granicę wydawnictw,
P. P. S. oddawała usługi budzącemu się ruchowi socjali
stycznemu wśród Łotyszów, Litwinów i Rosjan.
\
IV zjazd P. P. S., odbyty w Warszawie w listopadzie
1897 roku, ustalił linję stosunku partji do wszystkich ru
chów sąsiednich, jak również do organizacyj żydowskich,
które od niedawna poczęły rozwijać żywą działalność na
terenie, objętym już uprzednio przez P. P. S.
Na Litwie — w Wilnie, Mińsku i t. d. już od połowy
dziewiątego dziesięciolecia w. XIX rozwijał się kółkowy
ruch żydowski, prowadzony przez zupełnie zrusyfikowaną
socjalistyczną inteligencje żydowską. Do tej to inteligencji
zwróciła się już w r. 1893 P. P. S. ze specjalną odezwą,
w której wskazywała socjalistom żydowskim na zgubność
ich rusyfikatorskiego stanowiska i polityki antypolskiej
i nawoływała ich do wspólnej pracy i walki rewolucyjnej
z caratem. P. P. S. uważała za obowiązek socjalistów ży
dowskich zerwanie z dotychczasową taktyką — rusyfikowania poszczególnych jednostek z proletarjatu żydow
skiego i wciągania ich tą drogą do ruchu rosyjskiego.
Namawiała ich natomiast do przejścia do masowej akcji
agitacyjnej w żargonie i do zsolidaryzowania się z ruchem
polskim, dążącym do rozbicia caratu i do oderwania odeń
ziem obcoplemiennych, zdobytych gwałtem.
W Warszawie i w Białymstoku P. P. S. w miarę roz
woju swych stosunków organizacyjnych dość szybko weszła

w kontakt z robotnikami żydowskimi. Inteligentniejsi wśród
nich chętnie garnęli się do P. P. S. i przejmowali się jej
programem, ale oddziaływanie ich na szersze koła robot
ników żydowskich było bardzo utrudnione z braku od
powiednich wydawnictw żargonowych. Wydawnictwa ame
rykańskie mogły tylko częściowo temu brakowi zaradzić.
Tymczasem już od roku 1895 w Warszawie poczęły
się zjawiać jednostki z Litwy, które usiłowały wciągnąć
robotników żydowskich do rosyjsko-żydowskiej organizacji,
działającej na Litwie, a zasadniczo wrogiej dążeniom nie
podległościowym P. P. S. Agitacja ta nie miała poważ
niejszego powodzenia, ale wprowadzała pewien ferment
do żydowskich stosunków P. P. S., która też musiała za
jąć wobec niej zdecydowane stanowisko. Tem bardziej, że
w r. 1897 odbył się zjazd żydowskich kółek socjalistycz
nych na Litwie, który wyłonił głośną później organizację
„Bund“. Ten ostatni postawił sobie za cel połączenie ca
łego żydowskiego ruchu socjalistycznego na Litwie i w Kró
lestwie w jednej organizacji, któraby z kolei weszła do
wszechrosyjskiej partji socialnodemokratycznej.
O tóż IV zjazd P. P. S. zajął wobec „Bundu“ stano
wisko. sformułowane w następnej uchwale: „Zważywszy,
że proletarjat żydowski może mieć zadania tylko wspólne
z proletarjatem narodu, wśród którego zamieszkuje; zwa
żywszy, że dotychczasowa działalność grup żydowskich,
występujących obecnie pod nazwą „Wszechżydowski zwią
zek robotniczy w Rosji i Polsce“, nosi szkodliwe dla ruchu
cechy odrębności organizacyjnej i programowej, co stawia
je nieraz na stanowisku względem nas wrogiem; zjazd
uznaje kierunek polityki tego związku za fałszywy, jako
polegający na wyrzeczeniu się solidarności z proletarjatem
polskim i litewskim w jego walce o wyzwolenie się z pod
panowania najazdu rosyjskiego“.
Jednocześnie zjazd wyraził uznanie dla „Żydowskiej

Poczty Socjalistycznej z Ameryki do Polski“ i postanowił
przystąpić do wydawania zagranicą nieperjodycznego or
ganu partyjnego w żargonie. W wykonaniu tej uchwały
ukazał się w końcu 1898 r. w Londynie Nr. 1 pisma „Der
Arbajter“, który wychodził później — przeniesiony po kilku
numerach do kraju — aż do upadku ruchu rewolucyjnego
ly05— 1906 roku.
Ustosunkowanie się do „Bundu“ było ważne głównie
ze względu na Litwę, gdzie istniały, oprócz organizacyj ży
dowskich, litewskie i polskie. P. P. S. bardzo sympatycznie
odnosiła się do zaczątków litewskiego ruchu socjalistycz
nego, ale nie mogła uznawać jego dążności do podporząd
kowania sobie ruchu wśród miejscowych robotników pol
skich. Tymczasem socjaliści litewscy, w braku litewskiego
proletarjatu miejskiego, zwrócili uwagę właśnie na robot
ników polskich Wilna i innych ośrodków Litwy i ich przedewszystkiem wciągali do „Litewskiej Socjaldemokracji“,
utworzonej w r. 1896. Niemal cała działalność tej partji
rozwijała się w języku polskim, po polsku wychodziły jej
broszury i pisma: „Robotnik Litewski“, „Echo życia robot
niczego“ (hektogr.) i inne. Program tej partji był dość
mętny, mówił w pierwszem wydaniu o „Samodzielnej rzecz
pospolitej demokratycznej, składającej się z Litwy, Polski
i innych krajów, złączonych na podstawie dobrowolnej
federacji“, w drugiem o „dobrowolnej federacji krajów“
niewiadomo jakich i z kim. W poszczególnych wydaw
nictwach L. S. D. dawny „ekonomizm“ plątał się z wyraźnemi hasłami politycznemi lub z zupełną swobodą wy
znawania takiego czy innego poglądu na taktykę.
O tóż w stosunku do L. S. D. IV zjazd P. P. S. po
wziął następującą uchwałę: „a) zważywszy, że wspólność
interesów ekonomicznych i politycznych, polegających na
jednakowej potrzebie dla Litwy i Polski wydobycia się
z pod panowania Rosji, wymaga wspólnej akcji Litwinów

i Polaków ; zważywszy, że wszelki ludowy ruch litewski tem
prędzej stanie się klasowym, im ściślejszą będzie jego łącz
ność z socjalistycznym ruchem polskim; zważywszy wreszcie,
że zasady nasze wykluczają zupełnie wszelkie tendencje
zaborcze; Zjazd uznaje odrębność organizacyjną rewolu
cyjnych grup litewskich (t. j. takich, które przy agitacji
posługują się wyłącznie językiem litewskim) i poleca C. K. R.
dążyć do zawarcia z niemi jak najściślejszych stosunków,
opartych na wzajemnej pomocy, o ile grupy te w swej
działalności nie będą rozbudzały do narodu polskiego nie
nawiści, tak korzystnej dla celów zaborczych caratu, b) zwa
żywszy, że na Litwie jest znaczna ilość proletarjatu, nie
używającego języka litewskiego, a związanego z proletarjatem polskim wspólnością mowy i tradycjami historycznem i; zważywszy, że ani warunki polityczne, ani ekono
miczne nie wymagają dla tego proletarjatu odrębnej orga
nizacji partyjnej, którą usiłuje mu nadać grupa, występu
jąca pod nazwą „Socjaldemokracji litewskiej"; Zjazd nie
uznaje racji bytu tej „Socjaldemokracji litewskiej“ i poleca
C. K. R. zwrócić baczniejszą niż dotychczas uwagę na roz
budzenie wśród tego proletarjatu świadomości politycznej
i ujęcie go w ramy organizacji P. P. S.“.
Zjazd zajął stanowisko bardzo przychylne wobec bu
dzącego się na Łotwie ruchu socjalistycznego, któremu
P. P. S. później udzielała pewnej pomocy, i sformułował
swe stanowisko wobec przyszłej partji rosyjskiej.
Ruch rosyjski socjalno-demokratyczny był podówczas
bardzo słaby. W Petersburgu i Kijowie istniały niczem
wzajemnie ze sobą nie powiązane „Związki walki o oswo
bodzenie klasy robotniczej“, istniały też organizacje w Mo
skwie, w Jekaterynosławiu i t. d. Świadomość klasowa
wśród robotników rosyjskich wzrastała jednakże i wszystko
wskazywało na to, że wkrótce już można będzie oczeki
wać utworzenia się rosyjskiej partji socjalistycznej. Ener-

gicznie zabiegał w tym kierunku „Bund“, pragnąc wejść
do tej partii jako jego część składowa i uzyskać wpływ
na nią. P. P. S. też była w kontakcie z niektóremi orga
nizacjami rosyjskiemi i starała się oddziaływać na nie w kie
runku zespolenia poszczególnych kół w jednolitą partję,
z którą możnaby było zawrzeć sojusz.
O tóż w przewidywaniu tego IV zjazd uchwalił wnio
sek następujący: „Przy zawieraniu stałej umowy z przyszłą
rosyjską partją socjalistyczną Zjazd poleca C. K. R. posta
wić następujące w arunki: a) partja rosyjska uznaje zupeł
nie nasze dążenie do Niepodległości Polski i zobowiązuje
się rozpowszechniać wśród towarzyszy Rosjan uznanie ko
nieczności i słuszności tego żądania; b) partja rosyjska
zobowiązuje się nie wchodzić bez wiedzy i zgody P. P. S.
w stosunki z żadną organizacją rewolucyjną w Polsce lub
na Litwie, z wyjątkiem organizacyj litewskich (t. j. takich,
które przy agitacji posługują się wyłącznie językiem litew
skim); e) partja rosyjska przyznaje grupom, powstałym
wśród narodowości nierosyjskich, prawo tworzenia odręb
nych organizacyj i swobodnego określania swego stosunku
do państwa rosyjskiego“.
W ten sposób P. P. S. ustaliła linje wytyczne swej
działalności zewnęt/znej. Jednocześnie IV zjazd powziął
cały szereg uchwał, odnoszących się do życia wewnętrz
nego partji, jej organizacji, finansów, prasy i t. d. O m ó
wiono sprawy agitacji na wsi, postanowiono na 1 maja
1898, który przypadał w niedzielę, pokusić się o urzą
dzenie demonstracyj ulicznych, uchwalono przystąpić do
wydawania kwartalnika popularno-naukowego „Światło“,
wreszcie wybrano do C. K. R. J. Piłsudskiego, St. W oj
ciechowskiego i Al. Malinowskiego.
IV zjazd był jednym z najważniejszych zjazdów P. P. S.,
kładł bowiem trwałe podwaliny jej dalszego rozwoju
w ciągu całego szeregu lat. Właśnie po tym zjeździe osta

tecznie się ustala fizjognomja P. P. S. jako partji, wysu
wającej się na czoło politycznego życia narodu.
P. P. S. jest świadoma tej swej roli. Nie przestając
być klasową partją proletarjatu, zabiera ona głos we
wszystkich wypadkach, wysuwających się na porządek
dzienny życia społeczeństwa polskiego. Czy to będzie od
słonięcie pomnika kata-Murawiewa w Wilnie, czy przyjazd
cara Mikołaja do Warszawy, czy rocznica mickiewiczow
ska, głos P. P. S. odzywa się mocno i energicznie z wy
razami protestu i zapowiedzią walki bezwzględnej w imie
niu rewolucyjnych mas pracujących. P. P. S. odważyła się
wyprowadzić po raz pierwszy zorganizowane masy na ulicę,
urządzając w dniu święta robotniczego 1 maja 1898 r.
wielkie demonstracje w Dąbrowie Górniczej i w Warsza
wie o charakterze wybitnie antyrządowym. Z ręki P. P. S.
wyszedł najdotkliwszy cios dla polityki ugodowej, prowa
dzonej przez polskie klasy posiadające pod koniec XIX
wieku. O na to bowiem ogłosiła tajny memorjał generałgubernatora Imeretyńskiego do cara, kładący kres wszel
kim nadziejom i złudzeniom ugodowców. I całe społeczeń
stwo polskie w zaborze rosyjskim przyzwyczajało się wi
dzieć w P. P. S. jedyną siłę, naprawdę toczącą walkę
z najazdem.
Podobna rola przypadła w udziale socjalistom polskim
w Galicji, gdzie oni wzięli na siebie cały ciężar walki ze
szlachetczyzną i reakcją, występując w pierwszym szeregu
walczących o demokratyzację życia krajowego, o usuwanie
resztek feodalnych, o zdobywanie terenu dla rozwoju wol
nej myśli. Bankructwo demokracji galicyjskiej, nieszczera
demagogja ks. Stojałowskiego na wsi, umiarkowanie ruchu
chłopskiego, skupiającego się dokoła „Przyjaciela Ludu“
Wysłouchów i Stapińskiego, teror starostów powiatowych,
samowola namiestnika Badeniego, kontragitacja antysocja
listyczna Jezuitów, konfiskaty, rozwiązywanie zgromadzeń,

procesy — oto tło, na którem rozwija się akcja Partji
Socjalnodemokratycznej w Galicji w przededniu pamięt
nych wyborów do wiedeńskiej Rady państwa w r. 1897.
Pod wpływem zwycięstwa socjalistów belgijskich partja
austrjacka zorganizowała w całem państwie olbrzymi ruch
za powszechnem prawem wyborczem. Rząd austrjacki mu
siał wkońcu ustąpić i rzucił zorganizowanym robotnikom
ochłap w postaci t. zw. V kurji, do której wpakowano
wszystkich wyborców 4-ch innych kuryj obok robotników,
nie posiadających głosu w żadnej z tych kuryj. Zdobycie
mandatów było w tych warunkach niezmiernie trudne,
tem trudniejsze w Galicji, gdzie głosy robotnicze tonęły
w olbrzymiem morzu głosów chłopskich.
Chcąc więc zwyciężyć bodaj w największych ośrod
kach miejskich, trzeba było zdobyć ludność wiejską. 1 o to
pokusili się socjaliści galicyjscy. Założyli w Krakowie do
skonale prowadzone przez Zygmunta Klemensiewicza pismo
dla chłopów „Prawo Ludu“ i ruszyli z niem na wieś.
Pismo żywe, zajmujące, pouczające, nie obwijające prawdy
w bawełnę, występujące śmiało przeciwko wszelkiej krzyw
dzie i nadużyciom, wstępnym bojem zdobyło sobie masę
czytelników w Krakowskiem. Prawie każdy numer „Prawa
Ludu“ ulegał konfiskacie, księża z ambon wyklinali to
pismo i odmawiali rozgrzeszenia jego czytelnikom, nato
miast chłopi małorolni i bezrolni je rozchwytywali. Pod
wpływem „Prawa Ludu“ wytworzyła się grupa socjali
stycznych agitatorów chłopskich, którzy energicznie sze
rzyli propagandę socjalizmu na wsi.
Olbrzymia liczba zgromadzeń odbytych w całym kraju,
mnóstwo wydawnictw ulotnych i odezw, codzienny kon
takt z wyborcami — oto co rzucili socjaliści polscy na
szalę — i zwyciężyli. Kiedy taki ośrodek miejski jak Wie
deń, wyodrębniony z otoczenia wiejskiego i posiadający
potężną, zasobną w środki materjalne partję socjalistyczną,

nie wybrał ani jednego posła socjalistycznego, zacofana,
nieuprzemysłowiona Galicja mogła się poszczycić zwycię
stwem nielada. W okręgu krakowskim Daszyński otrzymał
74°/o głosów oddanych, przyczem na wsi padło nań przeszło
10,000 głosów. We Lwowie Kozakiewicz pobił swych
kontrkandydatów znaczną większością głosów. W Jarosła
wiu Zelaszkiewicz przyszedł do wyborów ściślejszych i prze
padł tylko wskutek oszustwa przeciwników. W innych
okręgach na kandydatów socjalistycznych padła też znaczna
liczba głosów. Na Śląsku Cieszyńskim robotnicy polscy
wybierają Piotra Cingra, który, jakkolwiek Czech z naro
dowości, był w ciągu długich lat jednym z najwybitniej
szych przywódców górników polskich.
Obok socjalistów na wsi zdobywają szereg mandatów
popierani przez socjalistów stojałowczycy, reprezentujący
najradykalniejsze podówczas skrzydło ruchu ludowego.
Ludowcy ponieśli porażkę, przepadli też kandydaci demo
kratów. Radykali ruscy wybrali dwóch posłów. Ale nad
całokształtem obrazu wyborów galicyjskich panowało wra
żenie 22.000 głosów, otrzymanych przez Daszyńskiego.
Był to pierwszy poważny triumf europejski socjalizmu
polskiego, to też wywołał on niekłamany entuzjazm w całej
Polsce robotniczej.
Wysyłając Daszyńskiego do parlamentu wiedeńskiego,
socjaliści galicyjscy zdobywali mównicę europejską, z której
odtąd miały padać słowa obrony polskiego ludu pracują
cego, słowa płomiennego protestu przeciwko krzywdzie
ludu i narodu polskiego. I nieraz Daszyński miał w przy
szłości sposobność wystąpić jako rzecznik nietylko swych
bezpośrednich wyborców, ale i całej Polski walczącej.
Zwycięstwo wyborcze, dodało siły ruchowi socjali
stycznemu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, jednocześnie
napełniając strachem niewymownym klasy posiadające
i władze. Nigdy jeszcze święto majowe nie było obcho-

dzone tak uroczyście, jak w r. 1897 po wyborach. Żaden
z dotychczasowych kongresów partyjnych w Galicji nie
był tak licznie obesłany, nie odznaczał się taką obfitością
przedyskutowanego materjału i nie powziął tak doniosłych
uchwał jak piąty zjazd, odbyty we Lwowie na początku
września 1897 roku.
Najważniejszą była uchwała kongresu co do przekształ
cenia dotychczasowej organizacji partyjnej i przystosowania
jej do zadań wyborczych. Postanowiono utworzyć, zamiast
dwóch dotychczasowych, cztery okręgowe komitety par
tyjne: lwowski, krakowski, przemyski i cieszyński. Jedno
cześnie postanowiono, że z chwilą utworzenia się ruskiej
partji socjalnodemokratycznej polskie organizacje partyjne
przekształcą się na Polską Partję Socjalnodemokratyczną
w Austrji. Szeroko omawiano zadania pracy socjalistycznej
na wsi, dotknięto sprawy organizacji kobiet, przyjęto
uchwały, dotyczące organizacyj zawodowych i ochrony
robotniczej, załatwiono sprawy prasowe, uznając za organa
partyjne powstałe po poprzednim kongresie pisma „Prawo
Ludu“, „Równość" cieszyńską i żargonowe „Jüdisches
Volksblatt“. Zjazd stwierdził, że partja posiada obok star
szych przywódców liczny zastęp sił młodszych lub nie
dawno dla ruchu pozyskanych, „jak Tadeusz Reger, który
całkowicie oddał się pracy na Śląsku, jak Emil Bobrowski,
Zygmunt Marek, Emil Haecker, Zygmunt Żuławski, Kazi
mierz Kaczanowski, Zygmunt Klemensiewicz — w Krakowie,
Kazimierz Mokłowski, Artur Hausner — we Lwowie, Jęd
rzej Moraczewski, Herman Lieberman, Witold Reger — na
prowincji.
Obok prasy politycznej w Galicji rośnie i fachowa.
Do drukarskiego „Ogniska“ i „Kolejarza“ przybywa „Po
mocnik Handlowy“. Wogóle ruch zawodowy w dalszym
ciągu rozwija się w ścisłej łączności z politycznym i ma
wyraźną fizjognomję socjalistyczną, jednocześnie zaś stanowi

część składową ruchu zawodowego ogólno-austrjackiego.
Jest to konieczne ze względu na jednolitość walki zawodo
wej na wspólnym terenie, ulegającym tym samym warun
kom prawno-ekonomicznym.
Obchód święta majowego 1898 r. jeszcze raz stwier
dził niepowstrzymany rozwój ruchu socjalistycznego w G a
licji. Reakcja tedy postanowiła jednym ciosem zniszczyć
ten ruch tak, aby śladu po nim nie pozostało. W tym
celu wyzyskano rozruchy antysemickie, które wybuchły
w Sanockiem po wyborach z V kurji. Walczyli tam stojałowczycy z ludowcami, i masy chłopskie, poruszone demagogiczną akcją wyborczą i gwałtowną agitacją anty
semitów, dopuściły się ekscesów przeciwko Żydom. Eks
cesy te, które rozszerzyły się były na cały szereg miejsco
wości, zostały krwawo stłumione przez wojsko, przyczem
padło 20 trupów chłopskich. Jakkolwiek w rozruchach
tych brali udział przedewszystkiem analfabeci chłopi bez
rolni, to jednak panująca w Galicji klika szlachecka posta
nowiła uczynić z tych zaburzeń pretekst do zduszenia
ruchu socjalistycznego. Wbrew oczywistości, świadczącej
że ekscesy były wynikiem ciemnoty i agitacji antysemickiej,
nic wspólnego nie mającej z socjalizmem, namiestnik Ga
licji, hr. Piniński, zdobył na rządzie austrjackim wprowa
dzenie w całej Galicji Zachodniej, a po części i we Wschod
niej stanu wyjątkowego, odbijającego się przedewszyst
kiem na socjalistach.
Na mocy stanu wyjątkowego zamknięto na terenie,
nim objętym, wszystkie stowarzyszenia socjalistyczne, w tem
również żydowskie, zawieszono „Naprzód“ i „Prawo Ludu“,
odebrano debit cieszyńskiej „Równości“ i „Robotnikowi“
lwowskiemu, poai esztowano mnóstwo socjalistów, „nieprzynależnych“ do Krakowa usunięto z miasta, „przyna
leżnym“ zakazano wydalać się poza rogatki. Zawieszono
wszystkie swobody konstytucyjne, od prawa zgromadzania

się aż do tajemnicy listowej. Stan wyjątkowy szalał
w ciągu szeregu miesięcy w 33 powiatach Galicji, dając
szerokie pole do nadużyć wszelkiego rodzaju prowincjo
nalnym kacykom administracyjnym. Na skutek energicz
nych starań w Wiedniu znoszono go stopniowo, naprzód
w powiatach, w których istotnie były ekscesy antyse
mickie, później w większych ośrodkach ruchu.
Stan wyjątkowy, jakkolwiek wyrządził partji wielkie
szkody, tamując na czas dłuższy wszelką jawną pracę, nie
mógł jednakże ruchu zniszczyć. W najcięższych warunkach
partja zmobilizowała wszystkie swe siły, i tajna praca roz
wijała się w dalszym ciągu. W parlamencie wiedeńskim
Daszyński zgłosił wniosek o postawienie w stan oskarżenia
prezydenta ministrów, hr. Thuna, i wypowiedział 22 listo
pada 1898 r. płomienną mowę, druzgocącą całą gospo
darkę stańczykowską w Galicji.
VI zjazd partyjny, który się odbył w Krakowie na po
czątku stycznia 1899 r., kiedy jeszcze stan wyjątkowy trwał
w niektórych powiatach, stwierdził, że Socjalna Demo
kracja Galicji i Śląska wyszła zwycięsko z ciężkiej opre
sji. W dyskusji, przeprowadzonej na tym zjeździe, Daszyń
ski rzucił myśl koncentracji wszystkich żywiołów antyklerykalnych pod hasłem szeregu reform kulturalnych i eko
nomicznych — dla wyzwolenia kraju z więzów szlachetczyzny. Myśl tę rozwinął on później w specjalnej pracy
„Szlachetczyzna a reformy“.
Łącznie z VI zjazdem odbyła się konferencja zawo
dowa, która zastanawiała się nad upot ządkowaniem ruchu
zawodowego i nadaniem mu jednolitej organizacji. W wy
konaniu uchwał tej konferencji w końcu lutego zebrała
się w Przemyślu po raz pierwszy Krajowa Komisja Zawo
dowa, która odtąd miała kierować krajowym ruchem za
wodowym. Wybrano jej stały sekretarjat z siedzibą w Kra
kowie.

W lecie r. 1899 powstała nareszcie samodzielna partja
socjalnodemokratyczna ruska w Galicji. Założyli ją towarzysze-Rusini, którzy dotychczas wchodzili w skład ruskiej
partji radykalnej. W ten sposób socjaliści polscy w za
borze austrjackim mieli już ręce rozwiązane w sprawie
podkreślania polskiego charakteru galicyjsko-śląskiej partji
socjalnodemokratycznej i jej solidarności z towarzyszami
w dwóch innych zaborach.
Uczynili to też z całą stanowczością na berneńskim
zjeździe socjalnej demokracji Austrji, odbywającej od r. 1897
znamienną ewolucję. W tym bowiem roku na zjeździe
wiedeńskim uchwalono, że każda narodowość w Austrji
ma stworzyć własną, całkiem samodzielną partję, wszystkie
zaś one podlegałyby władzy jednej ogólnej egzekutywy,
składającej się z przedstawicieli wszystkich narodowości.
Dało to bardzo pomyślne rezultaty. Na zjeździe berneń
skim stanęła wobec socjalistów Austrji kwestja narodo
wościowa, odgrywająca tak poważną rolę w tem różnonarodowem państwie. O tóż delegacja polska złożyła de
klarację, posiadającą bardzo wielkie znaczenie. Deklaracja
ta brzm i: „Proletarjat polski, zorganizowany w partji so
cjalnodemokratycznej, działa i pracuje solidarnie z orga
nizacjami proletarjatu całej Europy. Położenie jego jest
jednak o tyle cięższem i wyjątkowem, że naród polski
rozdzielono gwałtem na trzy części kordonami granicznemi, że wspólna praca całego proletarjatu polskiego
jest nadzwyczajnie utrudniona, a srogi ucisk narodo
wościowy w zaborze rosyjskim i pruskim stoi na prze
szkodzie zarazem samej organizacji proletarjatu polskiego.
Dlatego socjaliści polscy wszystkich trzech zaborów pra
cują wytrwale nad usunięciem tej strasznej krzywdy na
rodu polskiego i dążą do zjednoczenia w przyszłości wszyst
kich trzech zaborów w jedną politycznie i narodowo
niezależną całość, do wolnej i zjednoczonej Ojczyzny“.

Deklaracja ta była równoznaczna z formalnem przyję
ciem programu P. P. ,S. przez socjalnych demokratów pol
skich w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, którzy niebawem
zaczynają dodawać do swojej nazwy partyjnej określenie
„polska“ — wobec istnienia odrębnej ruskiej partji socjalnodemokratycznej.
Rozwój ruchu socjalistycznego w zaborze pruskim
szedł inną drogą, bo też stosunki, w jakich powstał i wzma
gał się, były zupełnie odmienne. Wprawdzie socjaliści pol
scy działali tu w warunkach konstytucyjnych, ale warunki
te na ziemiach polskich zaboru pruskiego dużo pozosta
wiały do życzenia wobec systemu prześladowań narodo
wościowych i germanizacji. System germanizatorski wy
wołał zlanie się całego obozu polskiego w jedną armję,
przeciwstawiającą się, najczęściej biernie, niemczyźnie. Kie
rownictwo oporu przeciwko germanizacji znalazło się
w ręku sfer konserwatywno-klerykalnych, które tak samo
były wrogo usposobione wobec socjalizmu jak i władze
pruskie. To też w zwalczaniu socjalizmu polskiego oba te
czynniki szły ręka w rękę. Socjalizm, poza robotnikami,
nie mógł liczyć na żadne sympatje ani pomoc w społe
czeństwie polskiem. Inteligencja socjalistyczna, która zabo
rowi rosyjskiemu dała Waryńskich, Kunickich, Mendelsonów, Piłsudskich, zaborowi austrjackiemu Daszyńskich,
Diamandów, Moraczewskich, Haeckerów, w zaborze pruskim
nie istniała. Robotnicy z P. P. S. zaboru pruskiego byli
skazani na własne siły i na pomoc materjalną partji nie
mieckiej.
Ale i tę pomoc zaczęły podważać wrogie P. P. S. ży
wioły, spadkobiercy „Sprawy Robotniczej“, którzy, utra
ciwszy całkowicie wpływy w zaborze rosyjskim, przypu
ścili szturm do słabej organizacji zaboru pruskiego, aby ją
opanować. Sytuację P. P. S. zaboru pruskiego pogar

szało to, że zwolennicy teoryj Róży Luksemburg znaleźli
posłuch i u niektórych członków partji niemieckiej.
Na III zjeździe P. P. S. zab. pruskiego, który się od
był w Berlinie w czerwcu 1897 r., przyjęto jednogłośnie
do programu partyjnego rezolucję londyńską o prawie
każdej narodowości do stanowienia o swym losie. Na zjeź
dzie tym rozprawiono się ze zwolennikami Róży Luksem
burg, usuwając ich od uczestnictwa, gdyż pokazało się,
że jeden z nich we Wrocławiu, drugi zaś (M. Kasprzak)
w Poznaniu prowadzili robotę dezorganizatorską, skutkiem
czego np. liczba odbiorców „Gazety Robotniczej“ w sto
licy Wielkopolski spadła do 18. Zjazd zaprotestował prze
ciwko artykułom niemieckiego organu partyjnego „Sächsi
sche Arbeiter-Zeitung“, który udzielał swych łamów Róży
Luksemburg i który utrzymywał, że germanizacja jest rze
czą użyteczną i że socjaliści polscy nie powinni się jej sprze
ciwiać. Na zjeździe omawiano sprawę udziału P. P. S.
w zbliżających się wyborach do parlamentu i wysłanie
agitatora na Górny Śląsk w celu przygotowania gruntu
do tych wyborów.
Sprawa kandydatur polskich przy tych wyborach wy
wołała pierwsze starcie P. P. S. zab. pr. z częścią towa
rzyszy niemieckich. Na zjeździe niemieckiej partji socjalnodemokratycznej w Hamburgu w r. 1897 przedstawiciel
P. P. S. zgłosił wniosek, że w okręgach z przeważającą
ludnością polską kandydat na posła powinien być biegły
tak w języku niemieckim jak w polskim. Wniosek ten był
wywołany faktem, że niemieccy socjaliści postanowili wy
sunąć na G. Śląsku kandydaturę tow. Sachsego — nie ro
zumiejącego ani słowa po polsku. O tóż przeciwko wnios
kowi polskiemu wystąpił członek zarządu socjalnej demo
kracji niemieckiej, Pfannkuch, zarzucając socjalistom pol
skim, że są szowinistami i że partja niemiecka nie zna
żadnych polskich towarzyszy w łonie niemieckiej socjalnej

demokracji. Pfannkucha poparł dr. Winter z Królewskiej
Huty, napadając na socjalistów polskich jako na „naro
dowców“, wymyślając «Przedświtowi“ i chwaląc Różę Lu
ksemburg za to, iż uważa „ekonomiczną germanizację“ za
konieczną i pożyteczną. Wystąpienia te spotkały się z ener
giczną odprawą sędziwego W . Liebknechta, który omówił
szerzej kwestję polską ze stanowiska międzynarodowego,
przyznał zupełną rację wnioskowi polskiemu i zakończył
swe przemówienie następującemi słowami: „Nie wolno
nam zostawić u polskich towarzyszy żadnej wątpliwości
co do tego, że uważamy dążenia Polaków do niepodleg
łości za tak samo uprawnione, jak podobne dążenia każ
dego innego narodu. Polakom stała się ciężka krzywda
i właśnie my, niemieccy robotnicy, powinniśmy być wo
bec Polaków sprawiedliwymi!“ Takież samo stanowisko,
przychylne dla wniosku polskiego, zajęli inni towarzysze
niemieccy (Zubeil, Mittag, Schude, Katzenstein). Liebknecht,
ponownie zabierając głos, prosił o cofnięcie polskiego
wniosku, jako rozumiejącego się sam przez się. Do tego
przyłączył się Bebel, ubolewając nad wypowiedzeniem się
d-ra Wintera.
Delegat polski, Morawski, cofnął wniosek. Zdawało
się, że sprawa w ten sposób została ostatecznie zała
twiona i że wybryki socjal-hakatyzmu, napiętnowane przez
najpoważniejszych towarzyszy niemieckich, już się nie po
wtórzą. Niestety, rzeczywistość kłam zadała tym natural
nym przewidywaniom. Polscy „socjaldemokraci“, kiero
wani przez R. Luxemburg, z jednej strony, dr. Winter —
z drugiej — nie przestawali wichrzyć i judzić partji nie
mieckiej preciwko P. P. S. wszystkich trzech zaborów.
Zaledwie minęło parę miesięcy od zjazdu hamburskiego, kiedy na zjeździe lokalnym towarzyszy górnośląs
kich w Prudniku dr. Winter wystąpił w sposób niezwykle
napastliwy przeciwko P. P. S. i „Gazecie Robotniczej“,

zarzucając im szowinizm, wysuwanie na plan pierwszy ha
sła niepodległości Polski, niesolidaryzowanie się z socjali
stami niemieckimi i t. d. Polscy towarzysze ostro mu od
powiadali, podnosząc, że właśnie dr. Winter jest źródłem
niesnasek między polskimi a niemieckimi socjalistami. Po
wyczerpaniu tego tematu przystąpiono do omówienia
sprawy kandydatur poselskich w dwóch okręgach górno
śląskich, mogących liczyć na większą liczbę głosów socja
listycznych — katowicko -zabrskim i bytomsko-tarnogórskim. Ponieważ olbrzymią większość robotników w tych
okręgach stanowią Polacy, przeto socjaliści polscy doma
gali się wystawienia polskich kandydatur. To samo radził
i Pfannkuch. Ale d-rowi Winterowi udało się przeprowa
dzić wniosek, aby w katowickiem kandydował Morawski,
zaś w bytomskiem Sachse.
Nie przyczyniło się to do uspokojenia socjalistów pol
skich, tem bardziej, że dr. Winter w dalszym ciągu pro
wadził ostrą kampanję przeciwko P. P. S. w prowincjonal
nej prasie niemieckiej. W tym samym duchu działał w Po
znaniu Kasprzak.
Zbliżające się wybory 1898 r. wniosły pewne ożywie
nie i do ruchu polskiego. P. P. S. wydała odezwę, wzy
wającą proletarjat polski do głosowania za kandydatami
socjalistycznymi. Z. Z. S. P. nadesłał „Pamiątkę majową
. i przedwyborczą“, która się rozeszła w dwóch wydaniach.
Wysunięto kandydatury socjalistów polskich w 8-miu okrę
gach Poznańskiego i w 3-ch na Górnym Śląsku. Wszystkie,
bardzo nieliczne, siły agitacyjne postanowiono rzucić na
okręg katowicko-zabrski, gdzie kandydował zasłużony re
daktor „Gazety Robotniczej“, stolarz z zawodu, Franciszek
Morawski.
Władze, księża, centrowcy niemieccy i polscy —
wszystko zwarło się w jedną siłę, walczącą z kandydatu
rami socjalistycznemi. Tem większy też był nieoczekiwany

triumf, jaki przyniósł dzień 16 czerwca. Kandydatury So
cjalistyczne na Górnym Śląsku otrzymały 25.485 głosów,
a więc 6 razy więcej niż przy poprzednich wyborach, w r.
1893. Na Morawskiego padło 9.829 głosów, nie licząc unie
ważnionych, gdy w r. 1893 w tymże okręgu kandydat so
cjalistyczny otrzymał zaledwie 646 głosów. Można więc
było z całą stanowczością stwierdzić, że robotnik polski
stanowi wdzięczny grunt dla pracy socjalistycznej i że
okres zastoju w polskim ruchu socjalistycznym zaboru
pruskiego, przynajmniej na Górnym Śląsku, minął.
Co do Poznańskiego, to tylko w Bydgoszczy (wów
czas mocno zgermanizowanej) kandydat P. P. S. otrzymał
poważniejszą liczbę głosów — 2903 (o 500 więcej niż w r.
1893). Natomiast w samym Poznaniu liczba głosów socja
listycznych zmniejszyła się nawet w porównaniu z wybo
rami z r. 1890 — i to o 500 głosów. Takie były skutki
wichrzycielskiej roboty zwolenników Róży Luxemburg.
Tymczasem dr. Winter w dalszym ciągu występował
przeciwko P. P. S., co zniewoliło zarząd tej ostatniej do
postawienia na sztutgarckim kongresie partji niemieckiej
r. 1898 wniosku, „...by zjazd uznał organizację P. P. S.
W ramach polskiej ludności za uprawnioną i z punktu agi
tacyjnego jak i solidarności międzynarodowej za konieczną“.
Do dyskusji nad tym wnioskiem jednak nie doszło, gdyż
delegaci P. P. S., przekonawszy się, że samodzielna orga- .
nizacja i agitacja socjalistów polskich spotyka zupełną
sympatję i poparcie socjalnej demokracji niemieckiej,
a drobne nieporozumienia nie wpływają wcale na zmianę
tego stosunku — wniosek swój cofnęli.
Tymczasem dr. Winter otworzył w listopadzie 1893 r.
sekretarjat partji niemieckiej w Bytomiu, co mu ułatwiło
ogromnie wpływanie na robotników miejscowych, zwłasz
cza, że rozporządzał dużemi sumami, jakich nie posiadała
P. P. S.

IV zjazd P. P. S. zaboru pruskiego, który się odbył
24—25 grudnia 1899 r. w Berlinie, mógł już stwierdzić,
że w kraju nie brak materjału, na którym możnaby oprzeć
poważną organizację partyjną, i że na emigracji polski ruch
socjalistyczny ogarnia coraz to nowe ośrodki. Podnosiły
się głosy, wykazujące konieczność przeniesienia „Gazety
Robotniczej“ na grunt krajowy — do Poznania czy na
Górny iiląsk, ale większość towarzyszy uważała to jeszcze
za przedwczesne, w obawie przed represjami, któreby wy
dawnictwo zniszczyły. Zjazd zastanawiał się tedy głównie
nad wzmocnieniem agitacji na gruncie krajowym przez
zaopatrywanie go w wydawnictwa i agitatorów. Myśl
0 stworzeniu poważnego ośrodka ruchu w kraju nie scho
dziła już jednak z porządku dziennego życia partyjnego
w zaborze pruskim. Sprawą tą zajmuje się również Z. Z.
S. P. i jego organ „Przedświt“, zamieszczający liczne ar
tykuły na ten temat.
Polski ruch socjalistyczny u progu w. X X zakończył
już proces wewnętrznego konsolidowania się ideowego
1 organizacyjnego. W każdym z trzech zaborów pracowały
organizacje, przystosowane do warunków miejscowych
i działające odrębnie, ale stale podkreślające swą łączność
ideową, polegającą na dążeniu do wspólnego celu — nie
podległej republiki demokratycznej, łączącej wszystkie trzy
wyzwolone zabory. Z ruchem krajowym solidaryzowała się
emigracja, usiłująca w miarę możności nieść pomoc orga
nizacjom partyjnym we wszystkich zaborach, ale orga
nicznie związana przedewszystkiem z P. P. S. zaboru ro
syjskiego. Temu faktowi dał wyraz najdobitniejszy ostatni
zjazd Z. Z. S. P. (odbyty w samym końcu 1899 r. i na
początku 1900 r. w Zurychu), przekształcając się na O d 
dział Zagraniczny P. P. S., przyczem „Przedświt“, redago
wany od r. 1898 przez Leona Wasilewskiego (pseud. L.
Płochocki, St. Os...arz) stał się organem P. P. S.

