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Socjalizm polski p rzed pow staniem P. P. S.
Pierwociny polskiego ruchu socjalistycznego. Socjalizm polski po p o 
wstaniu 1831 r. Socjalizm emigracyjny. Bolesław Limanowski. Warunki
ruchu robotniczego w kraju. Polska młodzież socjalistyczna w uniwer
syteckich miastach rosyjskich. Ludwik Waryński. Socjalizm „narodow y“ .
Aresztowania masowe. Procesy galicyjskie. Program brukselski. „S to
warzyszenie socjalistyczne Lud Polski“ . Program „Proletariatu“ . Polskolitewska partja socjalno-rewolucyjna. Zjazd w Wilnie. Umowa z „Narodną W olą“ . Działalność „Proletarjatu“ . Proces „Proletarjatu“ . Pierwsze
szubienice. Socjaliści na emigracji. Emisarjusze „Proletarjatu“ w zaborze
pruskim. „Galicyjska partja robotnicza“ . „Przegląd Społeczny“ i „G łos“ .
„P obudka“ . Młodzież i odrodzenie ruchu patrjotycznego. „Proletarjat“
1888 r. O bchód majowy w e Lwowie. Św ięto majowe w Warszawie.
Legalni marksiści. „Związek robotników polskich“ . „Zjednoczenie“ . „Kasa
O poru“ . Wypadki żyrardowskie. 1 maja 189? r. w Łodzi i jego wrażenie.
Przełom ideow y w publicystyce partyjnej. Zjazd paryski, jego program
i uchwały. Znaczenie zjazdu paryskiego.

Socjalizm w Polsce, zanim przybrał rozmiary wiel
kiego, masowego ruchu robotniczego pod kierownictwem
P o l s k i e j P a r t j i S o c j a l i s t y c z n e j , istniał oddawna.
Łączność Polski z Zachodem wytwarzała położenie, w którem wszelkie prądy umysłowe, polityczne i społeczne, ro
dzące się w krajach zachodnich, oddziaływały i na społe
czeństwo polskie. Tembardziej, że po zdradzieckim mordzie
międzynarodowym, dokonanym na Polsce przez trzy de
spotyczne mocarstwa sąsiednie, wszystko, co było u nas
najlepszego, szukało ratunku dla rozdartej przez Rosję,
Prusy i Austrję ojczyzny u ludów Zachodu, przedewszystkiem zaś w rewolucyjnej Francji. Tam u schyłku XVIII-go

stulecia skupiło się najwięcej emigracji polskiej, która
u źródeł rewolucyjnych czerpała podnietę do walki z na
jazdem i wiarę w wyzwolenie Polski.
Ta właśnie emigracja, będąca łącznikiem między Za
chodem a krajem, wchłaniała najbardziej postępowe idee,
nurtujące społeczeństwa zachodnie, a między niemi i po
glądy socjalistyczne. Zwłaszcza wśród ogromnie licznej emi
gracji polskiej, szukającej przytułku we Francji i w Anglji
po upadku powstania 1830— 1831 r., poglądy te znajdo
wały dużo zwolenników. Skrajne odłamy demokracji pol
skiej przyjmują hasła i poglądy, szerzone przez ówczesnych
socjalistów francuskich i angielskich, i o nie starają się
oprzeć swe dążności rewolucyjne i wyzwoleńcze.
Poza socjalistyczną organizacją „Lud Polski“, powstałą
w r. 1835, dostrzegamy głębokie ślady wpływów socjali
stycznych w działalności całego szeregu najwybitniejszych
przedstawicieli emigracji polskiej z genjalnym poetą A da
mem Mickiewiczem i uczonym historykiem Joachimem
Lelewelem na czele. Z emigracji wpływy te przenikają i do
kraju. Widzimy je i w powstaniu krakowskiem 1846 r.,
i w spisku, uknutym wśród chłopów, rzemieślników i drob
nej szlachty w Kieleckiem na przełomie czwartego i piątego
dziesięciolecia XIX wieku przez księdza Ściegiennego.
Ówczesny socjalizm polski, tak na emigracji, jak
i w kraju, był marzycielski, oparty na idei religijnej, i miał
na celu, poza wyzwoleniem ojczyzny, głównie uwłaszczenie
chłopów i stworzenie na tej podstawie sprawiedliwego
ustroju społecznego. Były to bowiem jeszcze czasy pań
szczyzny i sprawa proletarjatu miejskiego w Polsce jeszcze
nie istniała.
1 po upadku powstania 1863 roku na emigracji krzewią
się w dalszym ciągu idee socjalistyczne, tak samo jeszcze
mgliste. Polacy biorą czynny udział w walkach Komuny
paryskiej 1871 r., dając jej najwybitniejszych organizatorów

i wodzów wojskowych (jak np. jenerałowie Jarosław D ą
browski i Walery Wróblewski), a po upadku Komuny należą
do towarzystw socjalistycznych we Francji, w Anglji
i w Szwajcarji, występują na wiecach socjalistycznych,
biorą udział w pracach pierwszej Międzynarodówki i ściśle
łączą sprawę socjalizmu ze sprawą odbudowania Polski.
Socjalizm polski na emigracji ogarniał tylko jednostki
wybitne, szlachetne, szczerze demokratyczne, pełne zapału
rewolucyjnego. Ale w kraju nie posiadał jeszcze tych pod
staw społecznych, na których opiera się nowoczesny ruch
socjalistyczny — t. j. wielkich mas robotniczych. Przemysł
bowiem w żadnym z trzech zaborów nie był jeszcze roz
winięty. W zaborach pruskim i austrjackim, przyłączonych
do państw, posiadających już własny przemysł, rządy nie
dopuszczały do rozwoju przemysłu w prowincjach polskich,
jak to było np. w Galicji. Zresztą konkurencja przemysłu
polskiego z niemieckim i czeskim była zbyt trudna. Tylko
w Królestwie Polskiem, gdzie włościanie zostali niedawno
uwłaszczeni, proletaryzacja ludności wiejskiej wraz z od
pływem znacznej jej części do miast już przygotowywały
warunki rozwoju wielkiego przemysłu. Rozwojowi socja
lizmu w kraju nie sprzyjały też warunki polityczne i reakcja
popowstaniowa i brak wszelkich swobód konstytucyjnych
w zaborze rosyjskim, prawa wyjątkowe i rosnący ucisk
narodowy w zaborze pruskim. Tylko w autonomicznej
Galicji panowała względna wolność polityczna. To też tam
przedewszystkiem poczyna się budzić ruch robotniczy.
We Lwowie powstają pierwsze jawne organizacje ro
botnicze zawodowe i kulturalne, we Lwowie zostaje prze
prowadzony pierwszy zwycięski strejk robotniczy (strejk
drukarzy 1870 r.). Tam ukazują się pierwsze pisma, bro
niące interesów robotników („Rękodzielnik“ w 1869 r .;
„Czcionka“ — organ drukarzy, przekształcony w r. 1878
na ogólno-robotniczą „Pracę“). Tam też działa patrjarcha

socjalizmu polskiego, Bolesław Limanowski, wprawdzie
pochodzący z zaboru rosyjskiego, ale dopiero na emigracji,
w Galicji, znajdujacy możność jawnej propagandy socja
lizmu w odczytach i broszurach, zanim go władze gali
cyjskie nie wydaliły z Austrji.
Ruch robotniczy w Galicji, bardzo słaby skutkiem
małej liczebności klasy robotniczei, długo jeszcze nie od
grywał roli poważniejszej. Co się tyczy zaboru pruskiego,
to tam, pod wpływem niemieckiego ruchu socjalistycznego,
zaledwie jednostki lgnęły do socjalizmu i żadnych godnych
uwagi objawów polskiego ruchu socjalistycznego nie było.
Masa robotnicza w dużych, stale rosnących skupie
niach istniała tylko w zaborze rosyjskim — w Warszawie,
Lodzi, Zgierzu, Zagłębiu Dąbrowskiem, Białymstoku. Tym
czasem warunki polityczne zaboru rosyjskiego z jednej
strony, nastrój zaś społeczeństwa z drugiej, wielce utrud
niały rozwój socjalistycznego ruchu robotniczego.
Ucisk polityczno-policyjny uniemożliwiał ruch jawny
bodaj w tych rozmiarach, co w Galicji. Prądy ideowe,
szerzące się w popowstaniowem pokoleniu inteligencji, nie
sprzyjały rozwojowi ideałów socjalistycznych. Na plan
pierwszy poczyna się wysuwać nowa klasa — burżuazja,
przeciwstawiająca się szlacheckiej, osłabionej i ekonomicz
nie wskutek uwłaszczenia włościan, i politycznie wobec
klęsk powstania. Na miejsce dawnej demokratycznej ideologji szlachecko-powstańczej wysunęła się nowa — liberalnougodowa. Żadnej działalności politycznej, kraj musi za
żywać pokoju, rozwijać się ekonomicznie, oświecać się
i wzbogacać. Takie było hasło „pracy organicznej“ t. zw.
„pozytywistów warszawskich“ w początkach 8-go dziesię
ciolecia. Odżegnywali się oni w swych organach, jak
„Przegląd Tygodniowy“, od wszelkiej walki czynnej z rzą
dem i propagowali żmudną, systematyczną, postępową
„pracę u podstaw“.

Jakkolwiek hasłom tym towarzyszyła chęć podniesienia
oświaty, szerzenia postępu i popularyzowania wyników
wiedzy zachodnio-europejskiej w zacofanem społeczeństwie,
to jednak nie mogły one wystarczyć umysłom, pragnącym
oparcia stosunków na szczęściu ogółu i rwącym się do
walki. To też początkowo jednostki, później zaś i całe
grupy młodzieży zaczęły szukać innego wyjścia.
Młodzież polska, licznie kształcąca się na uniwersyte
tach i w innych wyższych zakładach naukowych Rosji,
pociągnięta została teorjami socjalizmu, popularyzowanemi
w miesięcznikach rosyjskich. Sporo młodzieży polskiej bie
rze bezpośredni udział w ruchu rosyjskim, ale niebawem,
od r. 1874, tworzą się i samodzielne kółka socjalistyczne
w Petersburgu i Kijowie.
Socjaliści polscy z rosyjskich miast uniwersyteckich
nawiązują stosunek z pozostającą w kraju młodzieżą, wśród
której zainteresowanie się socjalizmem budzi się nieco
później, i z przebywającymi zagranicą emigrantami-socjalistami Wróblewskim i Limanowskim. Część tej młodzieży
od r. 1876 osiada w Warszawie i wywiera coraz większy
wpływ na młodzież miejscową — inteligencką i robot
niczą.
Zwłaszcza potężnie oddziaływał najwybitniejszy przed
stawiciel pierwszego pokolenia popowstaniowego socja
listów polskich, Ludwik Waryński, który przybył do War
szawy w końcu 1876 r. Był to człowiek o niepospolitych
zdolnościach, silnej woli i temperamencie bojowym. Ruch
liwy organizator, świetny mówca, jakby stworzony na
przywódcę stronnictwa rewolucyjnego, potrafił wprowadzić
ruch socjalistyczny w Królestwie na szerokie drogi roz
woju. Waryński i jego towarzysze rozszerzają istniejące
tajne kółka robotnicze, wciągając coraz to nowe siły, na
wiązują stosunki z Galicją i z Poznańskiem, tworzą niele
galną literaturę broszurową, przeznaczoną dla robotników,

i w ten sposób przygotowują grunt dla szerokiej działal
ności partji socjalno-rewolucyjnej „Proletariat“, która utwo
rzyła się później, w r. 188 \ i działalnością swą wypełniła
najchlubniejsze karty historji socjalizmu polskiego w Kró
lestwie w dobie, poprzedzającej powstanie P. P. S.
Pod względem programowym socjalizm polski poszu
kiwał jeszcze dróg nowych, prowadzących do rewolucji
socjalnej, w której bardzo bliski wybuch wierzono podów
czas powszechnie. W socjalizmie polskim krzyżowały się
wpływy socjalistów rosyjskich, przedewszystkiem Bakunina
i Ławrowa, i nauk socjalistów niemieckich, stojących na
gruncie teorji Marksa. Z tego wszystkiego wyklarowywał
się powoli program socjalizmu polskiego, opierającego się>
na interesach klasowych proletarjatu i nawiązującego nici
solidarności międzynarodowej mas pracujących pod hasłem
rychłej rewolucji socjalnej. Wobec bliskości tej ostatniej,
mającej usunąć odrazu wszystkie bolączki ustroju kapitali
stycznego, a więc i ucisk narodowy, sprawie polskiej nie
chciano udzielać specjalnej uwagi.
Jednakże obok kierunku „międzynarodowego“ nie
brakło wśród polskiej młodzieży socjalistycznej i zwolenni
ków socjalizmu „narodowego“, którzy — w myśl dawnych
tradycyj demokratycznych — chcieli ściśle związać ruch
socjalistyczny ze sprawą polską jako z zagadnieniem niepodległościowem. Poza działającym w tym duchu począt
kowo w Galicji, później zaś na emigracji Bolesławem Li
manowskim i wśród kółek polskich na uniwersytetach
rosyjskich oraz w Warszawie nie brakło ludzi, hołdujących
temu kierunkowi. Były pomiędzy nimi jednostki wybitne
i zdolne, ale pod względem energji i sprężystości organi
zacyjnej dali się oni ubiec „międzynarodowcom“.
Aresztowania masowe, które się rozpoczęły w War"
szawie od r. 1878, nie złamały energji socjalistów pol
skich. Wytrąconych z szeregów zastępowali nowi przybysze

z ośrodków uniwersyteckich Rosji lub wyrabiający się
działacze miejscowi — inteligenci i robotnicy.
Aresztowania te przyczyniły się do znacznego rozsze
rzenia się ruchu socjalistycznego, część bowiem działaczy
warszawskich z Waryńskim na czele przeniosła się do Ga
licji, inni podążyli na zachód, tworząc tam pierwsze pla
cówki organizacyjne polskiego socjalizmu na emigracji.
Emigracja utrzymuje stosunki ze wszystkiemi trzema zabo
rami, wysyła swych emisarjuszy do Galicji i w Poznańskie
i, wchodząc w styczność bezpośrednią z zachodnio-euro
pejskim ruchem socjalistycznym i z emigracją rosyjską,
staje się niejako łącznikiem międzyzaborowym i między
narodowym.
Waryński zakłada w r. 1878 w Krakowie tajną orga
nizację, obeimującą dość liczne koło młodych zwolenników
idei socjalistycznej. W ten sposób i w Galicji zachodniej
budzi się ruch socjalistyczny, rozwijający się już wcześniej
we Lwowie, gdzie pracują wychowani przez B. Limanow
skiego działacze, jak Antoni Mańkowski, zecer, b. po
wstaniec z 1863 r., jeden z długoletnich przywódców ruchu
socjalistycznego w Galicji, jak autor hymnu „Czerwony
Sztandar“ Bolesław Czerwieński, jak Józef Daniluk, zecer,
redaktor „Pracy“ i inni.
I właśnie na gruncie galicyjskim po raz pierwszy za
manifestował się publicznie socjalizm polski. Stało się to
z powodu procesów, wytoczonych przez władze galicyjskie
aresztowanym działaczom socjalistycznym. Pierwszy taki
proces odbył się we Lwowie w styczniu 1878 r. Nie do
starczył on zbyt dużo materjału agitacyjnego i zakończył
się bardzo łagodnym wyrokiem, pomimo to jednak wywo
łał znaczne zainteresowanie socjalizmem wśród młodzieży.
Bez porównania większą doniosłość miał drugi proces —
krakowski, wytoczony 35 osobom i ciągnący się dwa mie
siące, od 16 lutego do 16 kwietnia 1880.

Na ławie oskarżonych zasiedli między innymi L. Wa
ryński, Stanisław Mendelson i paru innych emisarjuszy
z Królestwa obok całego szeregu towarzyszy galicyjskich.
Oskarżano ich o jakiś niebywały spisek międzynarodowy,
przyczem prokuratura zdradzała na każdym kroku swe
nieuctwo w sprawach społecznych. Oskarżeni w świetnych
przemówieniach nie tylko bronili się bardzo umiejętnie,
ale jednocześnie prowadzili w sposób bardzo wymowny
propagandę socjalizmu, ośmieszając przytem nieuctwo władz.
Przyczyniło się to do znacznego rozszerzenia się sympatyj
dla socjalizmu i do spopularyzowania jego haseł w społe
czeństwie.
Triumfem oskarżonych było ich uwolnienie przez przy
sięgłych, bo zaledwie paru skazano na kilka dni aresztu
za „fałszywy meldunek“ i dwóch na miesiąc za samowolny
powrót do Austrji, skąd już uprzednio byli wydaleni.
Wszystkich „obcokrajowców“ , t. j. poddanych rosyjskich,
wydalono z granic Austrji. Część ich, między nimi L. Wa
ryński, udała się na Zachód, powiększając zastęp polskiej
emigracji socjalistycznej.
Na emigracji, w Genewie, od października 1879 r.
wychodzi pismo socjalistyczne „Rów ność“, które prowadzą
wychodźcy z zaboru rosyjskiego, Kazimierz Dłuski, Witold
Piekarski, Stanisław Mendelson, Szymon Diksztajn, Ludwik
Waryński. W Nrze 1-szym tego organu został umieszczony
pierwszy t. zw. „brukselski“ program socjalistów polskich,
zawierający wyznanie wiary ówczesnych „międzynarodowców“ .
Program ten zawierał ogólnikowo wyłożone teoretyczne
poglądy socjalistyczne na tle przeciwieństwa pracy na
jemnej do kapitału, podkreślał międzynarodowość idei so
cjalistycznej, polegającej na dążeniu do rewolucji społecznej,
i oświadczał, że „triumf zasad socjalizmu jest koniecznym
warunkiem pomyślnej przyszłości narodu polskiego“ .

|

Program ten niezupełnie odpowiadał nastrojowi tow a
rzyszy krajowych, nawet kierunku „międzynarodowego“,
pragnących położenia większego nacisku na sprawę wy
zwolenia narodowego i walki z rządem zaborczym. Tem
bardziej odbijał on od poglądów „socjalistów narodowych“
w kraju i takiego B. Limanowskiego na emigracji.
To też wkrótce już pojawia się inny program socja
listów polskich — w postaci ogłoszonej w sierpniu 1881 r.
„Odezwy stowarzyszenia socjalistycznego Lud Polski“ , ma
jącego połączyć wszystkich socjalistów, nie godzących się
na dążenia „międzynarodowców“ . „O dezw a“ — w przeci
wieństwie do programu brukselskiego — nic prawie nie
mówi ani o ustroju kapitalistycznym, ani o przeciwień
stwach klasowych proletarjatu a burżuazji, opiera się na
„ludzie“ i młodzieży demokratycznej i staw ia za cel socja
lizmu polskiego - obok wspólnej własności środków wy
twarzania — zniesienie ucisku politycznego i narodowego
„przez a) samoistny byt narodowy w granicach dobrowol
nego ciążenia i b) jak najrozleglejszy samorząd gmin i ziem,
ograniczony li tylko ich solidarnością“ .
Pod względem ogólnikowości, mglistości i oderwania
od życia bieżącego obydwa programy posiadały dużo
wspólnego. Pamiętać wszakże należy, że były to pierwsze
próby sformułowania zasad, nie zaś rezultaty oddawna
rozwijającej się działalności praktycznej.
Przeciwieństwo programowe dwóch kierunków pol
skiej myśli socjalistycznej pogłębiało się. Waryński wystąpił
w „Przedświcie“ (na który przemianowała się „Rów ność“
od 15 sierpnia 1881 r.) przeciwko stawianiu kwestji wy
zwolenia polityczno-narodowego „narówni z ogólnoludzkiem zadaniem wyzwolenia ekonomiczno-społecznego“ , pod
kreślając, że nawet tam, gdzie warunki zmuszają socja
listów polskich, jak to jest w Galicji, wysuwać nie bezpośrednie dążenie do rewolucji socjalnej, ale bliższe cele
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w postaci programu „minimum“, nawet tam hasłem socja
listów polskich może być tylko jedno: „fabryki i ziemia
dla wszystkich, którzy w nich pracują, bez wzglądu na ich
narodowość“. „Przedświt“ gruntownie krytykował program
„Ludu Polskiego“, zaznaczając, że „w pewnych razach dla
pewnych celów (jeśli to możliwe dla zrealizowania) socja
liści p o l i t y c z n i e rekonstrukcji Polski żądać mogą, ale
narodowo nigdy“.
Stawiając sobie za cel bezpośredni rewolucję socjalną,
„międzynarodowcy“ musieli zdecydować się na taktykę,
prowadzącą do tego celu. I tu bardzo ważną kwestją
praktyczną był stosunek do rewolucjonistów rosyjskich
i ich organizacji „Narodnaja W ola“, prowadzącej boha
terską walkę terorystyczną z caratem. W odezwie, wydanej
w listopadzie 1881 r., „międzynarodowcy“ stwierdzają, że,
jakkolwiek inicjatywę i cały ciężar walki biorą na siebie
towarzysze rosyjscy, to jednak jej pomyślność warunkuje
się solidarnem współdziałaniem zorganizowanych mas roz
maitych narodowości w granicach państwa rosyjskiego.
Stąd wniosek, że trzeba zorganizować jedną ogólną partję
socjalistyczną, do której weszłyby socjalistyczne organizacje
rozmaitych narodowości w granicach państwa rosyjskiego,
ze wspólnym programem — w celu prowadzenia akcji
wspólnemi siłami Była to wyraźna chęć jak najściślejszego
zespolenia się z partją „Narodnej Woli“.
Z dwóch kierunków socjalizmu polskiego, zaznaczają
cych się w końcu 8 i 9 dziesięciolecia, przewagę uzyskał
„międzynarodowy“. Było to zupełnie zrozumiałe. „Socja
liści narodowi“ nie potrafili wydobyć odpowiednich sił ze
społeczeństwa, zniechęconego do nieudanych walk po
wstańczych, zamkniętych klęską porywów lat 1863 64. Nie
umieli oni oprzeć się mocno na interesach klasowych pro- j
letarjatu, jedynej siły rewolucyjnej, tkwili w nieokreślonej ;
„ludowości“ i nie wysunęli programu bezpośredniej dzia-

łalności praktycznej. „Międzynarodowcy“ natomiast coraz
mocniej stawali na gruncie klasowej walki robotniczej
w myśl teoryj socjalnej demokracji, pod względem zaś
politycznym oparli się o działalność „Narodnej W oli“, po
ciągającą ku sobie wszystkie rzeczywiście rewolucyjne ży
wioły. Gdy na emigracji i poczęści w Galicji wpływy „so
cjalistów narodowych“ trwają w dalszym ciągu, jakkol
wiek ogarniają tylko mniejszość obozu socjalistycznego,
w zaborze rosyjskim „międzynarodowcy“ stają się jedy
nymi jego czynnymi przedstawicielami, głównie dzięki ener
gicznej walce „Proletarjatu“.
W grudniu 1881 r. wraca — oczywiście nielegalnie —
do Warszawy Waryński. Miał on plan przekształcenia
istniejących dotychczas luźnych kółek, przystosowanych
do propagandy idei socjalizmu, na partję, opierającą się
o szersze masy i kierującą ich walką codzienną z kapita
łem i władzami rządowemi. Materjału do tego dostarczy
łyby wyniki pracy uprzedniego okresu, istniał już bowiem
dość liczny zastęp uświadomionych i wyrobionych towa
rzyszy, na których można było oprzeć organizację agita
cyjną. Powstaje tedy w sierpniu 1882 r. „Socjalno-rewolucyjna partja „Proletarjat" z „Komitetem Robotniczym“
na czele.
Poczyna ona zwracać się do robotników z wezwa
niem do tworzenia organizacyj dla kierowania wszelkiemi
wystąpieniami gromadnemi, w tej liczbie i strejkami po
fabrykach. Program „Proletarjatu“, napisany przez W a
ryńskiego ze współudziałem Puchewicza, stanowi wielki
krok na drodze rozwoju polskiej myśli socjalistycznej.
W porównaniu z programem „Równości“ odznacza się on
daleko większą jasnością i konkretnością sformułowania.
Po wyłożeniu celów i zasad ostatecznych socjalizmu,
program wskazuje konieczność wyzwolenia się robotników
od „wpływów klas uprzywilejowanych, rządów i tra-

dycyj narodowych“ jako na pierwszy warunek normalnego
rozwoju nowożytnego ruchu ludowego i formułuje żądanie
politycznego programu „minimum“. Tu znajdujemy, poza
zasadniczemi swobodami konstytucyjnemi, „zupełny samo
rząd grup politycznych“ i „międzynarodową solidarność
jako gwarancję powszechnego pokoju“, co nie przyczynia
się do jasności tej części programu. W zakresie taktyki
program zapowiada „systematyczną walkę z tem wszystkiem, co opóźnia przewrót robotniczy, podkreślając naj
bardziej dziedzinę stosunków ekonomicznych. „Tworzenie
tajnych związków robotniczych, zakładanie w miarę moż
ności stowarzyszeń wyłącznie robotniczych, wywoływanie
zmów, podburzanie robotników przeciwko wszelkim for
mom wyzyskiwania oraz teroryzowanie kapitalistów i ich
służby za nieludzkie obchodzenie się lub odwoływanie się do
pomocy policyjnej w zajściach robotniczych“. „W walce
politycznej z despotyzmem — powiada program — stoso
wać będziemy zasadę, że wszystko, co osłabia i dezorga
nizuje rząd carski, wyzyskanem przez nas być powinno“.
A więc utrudnianie czynności administracyjnych, podbu
rzanie do niepłacenia podatków, opieranie się rozporzą
dzeniom rządowym przeciwko robotnikom, sprzeciwianie
się interwencji władz w zatargach między robotnikami
a fabrykantami, manifestowanie sympatyj dla wszystkich
walczących z rządem rosyjskim, udział w demonstracjach
antyrządowych, o ile nie mają charakteru religijnego lub
narodowościowego, wreszcie karanie szpiegów i zdrajców.
„Proletarjat“, rozszerzający swe stosunki poza W ar
szawą na główne ośrodki przemysłowe Królestwa i Biały
stok, nie był jedyną polską organizacją socjalistyczną w kie
runku „międzynarodowym“. Wśród młodzieży uniwersy
teckiej w Warszawie istniało grono socjalistów, skupiają
cych się przy zdolnym teoretyku, Stanisławie Krusińskim.
W Wilnie czynne były luźne kółka socjalistyczne. Wreszcie

w Petersburgu działała „Polsko-litewska partja socjalnorewolucyjna“, do której należeli między innymi Aleksander
Dębski, Stanisław Kunicki, Tadeusz Rechniewski. Ta ostat
nia grupa znajdowała się w pewnej łączności z „Narodną
W olą", której oddawała wielkie usługi pomocnicze i z którą
komunikowała się za pośrednictwem Kunickiego, należą
cego jednocześnie do obydwóch organizacyj.
O tóż z inicjatywy owej grupy petersburskiej odbył
się w styczniu 1883 r. zjazd w Wilnie, mający na celu
porozumienie się i możliwe połączenie wszystkich polskich
organizacyj socjalistycznych w jednej partji. Do połączenia
się wszystkich grup zresztą nie doszło, tylko grupa peters
burska zbliżyła się znacznie do „Proletarjatu“ i niebawem
dała mu cały szereg wybitnych działaczy, łącząc się z nim
organizacyjnie. Zjazd wileński stał na stanowisku utwo
rzenia jednej partji ogólno-państwowej i jak najwydatniej
szego popierania walki „Narodnej W oli“, znajdującej się
wówczas zresztą w stanie upadku i rozkładu wewnętrz
nego skutkiem działalności prowokatora Degajewa, który
był narzędziem w ręku naczelnika żandarmów, Sudiejkina.
Po wykryciu tej prowokacji i po zabiciu Sudiejkina
„Narodnaja W ola“ na krótko odradza się i wówczas to
(w styczniu 1884 r.) zostaje podpisana umowa między
„Proletarjatem“ a „Narodną W olą“. W umowie tej okre
ślono ściśle taktykę polityczną w stosunku do przyszłego
przewrotu rewolucyjnego w państwie rosyjskiem, przyczem
można stwierdzić znaczną zmianę w zapatrywaniach socja
listów polskich na stosunek organizacji polskiej do rosyj
skiej. Niema już bowiem mowy o tworzeniu jednej ogólnopaństwowej partji rewolucyjnej, jak chciał zjazd wileński.
Przeciwnie, mocno podkreślano, że Komitet Centralny „Pro
letarjatu“ w działalności swej, polegającej na przygoto
waniu klasy robotniczej do przyszłej rewolucji socjalistycz-
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nej za pomocą propagandy, agitacji i zorganizowanej walki
„pozostaje zupełnie niezależnym od Komitetu Wykonaw
czego („Narodnej W oli“) i w sferze swej działalności jest
jedynie kompetentnym“. Ustalono, że „ścisły jednak zwią
zek między partjami „Narodnej W oli“ i „Proletarjatu“
w interesie rewolucji jest równie konieczny jak i zupełna
ich samoistność“. Uznając, że „obalenie rządu rosyjskiego
jest przedewszystkiem oczywiście obowiązkiem rewolucjo
nistów rosyjskich“, Komitet Centralny „Proletarjatu“ oświad
czał, że „przystąpi do rewolucji nie wcześniej, jak na hasło
Komitetu Wykonawczego w chwili, kiedy będzie on mógł
ją rozpocząć w Rosji — poczem w swych pracach kon
strukcyjnych odłącza się od Kom. Wyk. jako samodzielna
całość i w obrąbie swej działalności przeprowadza możebne
reformy, stosując się do miejscowych warunków“.
To ostatnie oświadczenie zapowiada wyraźnie usamo
dzielnienie się terenu dziełalności „Proletarjatu“, a więc
Królestwa i Litwy wobec Rosji. Rozstrzygającem tu było
zapewne poczucie, że w Polsce po zwycięstwie rewolucji
robotniczej partja proletarjacka potrafi posunąć przewrót
społeczny daleko dalej aniżeli w Rosji, gdzie ruch klasowy
robotniczy w porównaniu z polskim był bez porównania
słabszy.
Gdy w Rosji walczyła z caratem bohaterska garść
ofiarnych rewolucjonistów przy obojętności i ciemnocie
mas ludowych, w Królestwie działalność „Proletarjatu“
mogła się pochlubić wielkiemi zdobyczami w postaci roz
budzonej świadomości mas robotniczych, walczących już
uporczywie o swe interesy ekonomiczne.
„Proletarjat“ zapoczątkował masowe szerzenie odezw,
drukowanych nielegalnie w kraju, i założył pierwsze
od czasów powstania nielegalne pismo w kraju — »Pro
letarjat“, którego wyszło 5 numerów. Propaganda i agi
tacja „Proletarjatu“ wprowadzała znaczny ferment do

warsztatów i fabryk, gdyż „Proletarjat“ brał czynny
udział kierowniczy w zatargach robotników z fabrykan
tami i władzami rządowemi. Tak było w sprawie zajść
w warsztatach kolei warszawsko-wiedeńskiej w kwietniu
1883 r. lub z powodu potwornego ogłoszenia oberpolicmajstra warszawskiego, oddającego robotnice pod dozór
policyjno-lekarski narówni z prostytutkami w lutym 1883 r.
„Proletarjat“ wezwał robotników do oporu i władze car
skie musiały cofnąć ohydne rozporządzenie. Było to pierw
sze zwycięstwo, powitane z entuzjazmem przez masy ro
botnicze, które poczęły wierzyć w możność łamania prze
mocy rządowej.
Organizacja „Proletarjatu“ z Warszawy i Lodzi prze
nikała i do mniejszych ośrodków, jak Piotrków, Radom
i t. d. Agitatorowie „Proletarjatu“ wyjeżdżali na prowincję
i wszędzie budzili świadomość robotniczą. Robotnicy pod
wpływem tej agitacji podnosili głowy.. Wybuchały coraz
to nowe strejki w Warszawie, Lodzi, Żyrardowie. W tym
ostatnim doszło w kwietniu 1883 r. do wielkich rozru
chów. Przeciwko kilku tysiącom strejkujących sprowadzono
wojsko, które zabiło 3 osoby i poraniło 15. Mimo to ro
botnicy nie ustępowali i wkońcu zwyciężyli. Był to pierw
szy wielki strejk w Polsce — krwawy, ale zwycięski.
„Proletarjat“ brał udział w kierowaniu tym ruchem strejkowym, wysyłał ostrzeżenia najgorszym wyzyskiwaczom,
karał szpiegów i zdrajców śmiercią i zdobył sobie olbrzy
mią popularność w kraju. Nie pomijał on żadnej sposob
ności, aby rzucać hasła rewolucyjne w masy — i to nie
tylko robotnicze. Z powodu koronacji cara Aleksandra 111
Komitet Centralny „Proletarjatu“ wydał odezwy „do oby
wateli“ i do włościan — po polsku i po litewsku. W tej
ostatniej tłómaczył chłopom, że car im ziemi nie da i że
tylko socjaliści są obrońcami ludu, gdyż „ziemia należeć
winna do tych, którzy ją orzą, fabryki do tych, którzy

w nich pracują“. Poza wydawnictwami krajowemi „Pro
letariat“ sprowadzał do kraju swe organa emigracyjne —
„Walkę klas“, wychodzącą od maja 1884 r. jako pismo
naukowe i „Przedświt“, przystosowany do celów propa
gandy wśród robotników we wszystkich trzech zaborach.
Szeroka działalność „Proletarjatu“ oczywiście wywo
ływała nieustanne represje rządu, który wszelkiemi sposo
bami usiłował zniszczyć tę niebezpieczną organizację. Akcja
szpiegowska i aresztowania masowe zadawały raz po raz
silne ciosy „Proletarjatowi“, ale dopiero wyłapanie pra
wie wszystkich przywódców ruchu i wypełnienie więzień
setkami aresztowanych podkopało dalszy rozwój partji.
Z pomiędzy przeszło 200 osób, aresztowanych w spra
wie „Proletarjatu“ w roku 1883 i 1884, około stu skazano
na różne kary w drodze administracyjnej, 29 wybianych
oddano pod sąd wojenny. Z wyjątkiem jednego zdrajcy,
Pacanowskiego, wszyscy oskarżeni zachowywali się wobec
sądu carskiego nadzwyczaj dzielnie i śmiało bronili zasad,
przez siebie wyznawanych. Głównym rzecznikiem ideowym
ogółu oskarżonych był Ludwik Waryński, który we wspa
niałej mowie przedstawił socjalistyczne wyznanie wiary.
Inni oskarżeni przeważnie pokrótce wypowiadali swe uczu
cia i pobudki działania.
Dnia 20 grudnia 1885 r. zapadły wyroki, nieco zmie
nione niebawem przez jenerał-gubernatora Hurkę. Na mocy
tych wyroków na karę śmierci zostali skazani: Stanisław
Kunicki, Piotr Bardowski, Michał Ossowski i Jan Pietru
siński — dwaj ostatni robotnicy. 16 lat katorgi otrzymali
Teofil Bloch, tkacz, Piotr Dąbrowski, szewc, Ludwik Janowicz, student, Mieczysław Mańkowski, stolarz, Ludwik
Waryński; 15 lat — Kazimierz Tomaszewski, tkacz; 14 lat —
Tadeusz Rechniewski, student, Adam Sieroszewski, cieśla;
13 lat — Henryk Dulęba, mydlarz, Hilary Gostkiewicz,
tkacz, Jan Helszer, tkacz, Edmund Płoski, kandydat praw,

Antoni Pepłowski, ślusarz; 12 lat — Józef Kmiecik, posła
niec, Adolf Formiński, stolarz; 10 lat — Leon Degórski,
tkacz, Stanisław Gładysz, handlowiec, Adam Słowik, po
słaniec; 8 lat — Feliks Kon, student; 6 lat 7 mies. — Sta
nisław Bugajski, tkacz. Osiedlenie na Syberji — Andrzej
Igelstrom i Zacharjasz Sokulskij, podporucznicy. Zdrajca
Pacanowski otrzymał osiedlenie w najdalszych miejsco
wościach Syberji.
Dnia 28 stycznia 1886 r. na stokach Cytadeli war
szawskiej stanęły pierwsze od czasów ostatniego powsta
nia szubienice, na których zawiśli czterej męczennicy sprawy
robotniczej. Dzień ten świadomy proletarjat polski obcho
dzi co roku uroczystością żałobną, czcząc tych, którzy ży
cie swe dali w ofierze ukochanej przez siebie idei walki
o wyzwolenie polskiej klasy robotniczej.
Z wybitnych proletarjatczyków Waryński zginął w twier
dzy Szlisselburskiej w r. 1889, nie mogąc wytrzymać ka
tuszy więziennych. Janowicz, wypuszczony po 10 latach
ze Szlisselburga, odebrał sobie życie w Jakucku 1902 r.
Niektórzy jednak ocaleli i powrócili z czasem do kraju,
gdzie stanęli znowu w szeregach rewolucyjnych P. P. S.,
jak Rechniewski, Mieczysław Mańkowski, Płoski i inni.
Jednakże ani szubienice, ani nowe represje nie zdo
łały wytępić ruchu rewolucyjnego, rozwiniętego przez „Pro
letarjat“. Na miejsce wydartych z szeregów towarzyszy
stają nowi i ruch odradza się powoli, choć już aż do cza
sów P. P. S. nie płynie tak głębokiem łożyskiem, jak w do
bie działalności Wielkiego „Proletarjatu“.
Emigracja stała na straży ciągłości ruchu, wznieco
nego przez „Proletarjat“. Na emigracji w dalszym ciągu
wychodziły liczne broszury socjalistyczne, szerzone we
wszystkich trzech zaborach. Ta działalność wydawnicza
ogniskowała się dokoła „Walki Klas“ (1884—89) i „Przed
świtu“, które były warsztatem teoretyczno-programowej
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pracy zwolenników „Proletariatu“ z bardzo zdolnym pu
blicystą, Stanisławem Mendelsonem, na czele. W „Walce
Klas“ rozpatrywane są kwestje programowe i taktyczne
na szerokiem podłożu teorji Karola Marksa, kierunek bo
wiem marksistowski zwyciężył ostatecznie w obozie „międzynarodowców“ polskich, usuwając dość silne uprzednio
wpływy socjalizmu rosyjskiego i naleciałości anarchistyczne.
Na emigracji socjaliści polscy zbliżają się z emigran
tami niemieckimi, przebywającymi w Szwajcarji wskutek
szalejących w Niemczech praw wyjątkowych przeciw so
cjalistom. Z ich pomocą odbywa się nielegalne dostarcza
nie „bibuły“ do zaboru pruskiego, gdzie prawa wyjątkowe
wytworzyły stosunki bardzo podobne do rosyjskich. W po
rozumieniu i przy pomocy socjalistów niemieckich prowa
dzona jest tajna agitacja socjalistyczna w Poznaniu, spo
tykająca się nietylko z prześladowaniami władz pruskich,
ale i z denuncjacjami reakcyjnej prasy polskiej. Cały sze
reg emisarjuszy z obozu „Proletarjatu“, działających od
r. 1881 w Poznańskiem, dostaje się do więzień pruskich.
Rząd niemiecki wydaje ich później w ręce władz rosyj
skich. Pomimo to jednak udaje się im wnieść pewne oży
wienie do kół miejscowego proletarjatu polskiego.
W Galicji ruch socjalistyczny, który powstał był pod
wpływem Boi. Limanowskiego i późniejszych „Proletarjatczyków“, zwolna przystosowywał się do warunków miej
scowych, tak niepodobnych do rosyjskich i pruskich, do
konstytucyjnych form życia, pozwalających nietylko na
jawność organizacji socjalistycznej, ale i na walkę o do
raźne zdobycze jeszcze przed rewolucją społeczną. „Pro
gram galicyjskiej part|i robotniczej“ z r. 1881 mówi wy
raźnie: „Należąc do t. zw. państwa konstytucyjnego, ro
botnicy tego kraju muszą się starać przedewszystkiem
o zdobycie sobie wpływu politycznego. Tym bowiem spo
sobem mogą oni sobie wywalczyć owe swobody i ulep

szenia bytu materjalnego, które są koniecznie potrzebne
do rozwinięcia swobodnej i skutecznej akcji w kierunku
socjalistycznym, craz mogą przygotować grunt pod przyszłą
organizację ekonomiczną, starając się o rozwój stowarzy
szeń i pracy zbiorowej wogóle“. Ruch galicyjski — przedewszystkiem we Lwowie — rozwijający się z udziałem
socjalistów-Rusinów, zbliża się coraz bardziej z ruchem so
cjalistycznym, szerzącym się w innych prowincjach Austrji,
co było podyktowane względami polityki praktycznej i co
dziennej walki zawodowej robotników.
We Lwowie powstaje w r. 1886 miesięcznik „Prze
gląd Społeczny“, prowadzony przez wychodźcę z zaboru
rosyjskiego, Bolesława Wysłoucha. Biorą w nim udział
socjaliści, reprezentujący obydwa prądy — „międzynaro
dowy“ (Dłuski, Krzywicki i inni) i „narodowy“ (Lima
nowski, Zygmunt Balicki) obok działaczy miejscowych —
Polaków i Rusinów (Iwan Franko) i nawet socjalistów ro
syjskich (Plechanow). Było to pismo, bliskie do pewnego
stopnia ludowemu „Głosowi“, który powstał w Warsza
wie w r. 1887, a w którym pisywali też socjaliści — Zyg
munt Heryng, Aleksander Więckowski, Ludwik Krzywicki
i inni. Zabity przez ustawiczne konfiskaty, „Przegląd Spo
łeczny“ upadł po 1 i pół rocznem istnieniu, oddziaławszy
dość wydatnie na młode pokolenie socjalistów galicyj
skich — polskich i ruskich.
I
w „Przeglądzie Społecznym“ i w „Głosie“ (zwłasz
cza na początku istnienia tego ostatniego) widzimy dość
różnobarwną mieszaninę poglądów socjalistycznych i ra
dykalnych. W „Głosie“ odbija się wyraźnie wpływ teoryj
rosyjskich t. zw. „narodniczestwa“ czyli tego kierunku
socjalizmu, który — w przeciwieństwie do marksizmu —
opierał nadzieje społeczno-rewolucyjne na chłopach rosyj
skich, nie zaś na robotnikach.
Socjalizm „narodowy“ w jego czystej niejako formie

występował w paryskiej „Pobudce“, wychodzącej od stycz
nia 1889 r. w jaskrawej okładce, na której widniał duży
biały orzeł w czerwonem polu. „Pobudka“ była organem
„Gminy narodowo-socjalistycznej“, założonej przez Stani
sława Barańskiego, uprzednio bliskiego „Proletarjatowi".
Zrażony stanowiskiem tego ostatniego w kwestji narodo
wej, Barański usunął się od niego, tak samo jak i jeden
z wybitniejszych „międzynarodowców“, K. Dłuski, który
też pisywał do „Pobudki“ obok B. Limanowskiego, wy
bitnego poety Antoniego Langego i innych.
Najbardziej charakterystyczne cechy programu „Po
budki“ streszczały się w dążeniu „do odzyskania niepod
ległości Polski, jako jedynej poważnej organizacji swobód
narodowych wobec zagrożonych przez najazd praw bytu
i pomyślnego rozwoju narodu polskiego“ oraz „do rady
kalnego przewrotu panujących w Polsce społeczno-ekono
micznych stosunków, opartych na wolnym najmie i włas
ności prywatnej“. Dążenia swe „Pobudka“ pragnęła oprzeć
głównie na inteligencji, która, jej zdaniem, „wszędzie daje
inicjatywę humanitarnym reformom, staje na czele wszel
kich rewolucyj i porywa za sobą bierne masy ludowe“.
Wszystkie odmiany socjalizmu polskiego — od repre
zentowanej przez „Walkę Klas“ aż do znajdującej swój
wyraz w zapatrywaniach „Pobudki“ — oddziaływały przedewszystkiem na młodzież kształcącą się w wyższych za
kładach naukowych i wywoływały wśród niej ferment
ideowy, niezbyt zresztą głęboki i przejściowy. Na młodzież
tę wpływały i odradzające się prądy demokratyczno-niepodległościowe, płynące z kół starszej emigracji. Broszura
Zygmunta Miłkowskiego „Rzecz o obronie czynnej i o skar
bie narodowym“, będąca niejako wypowiedzeniem się programowem powstałej w r. 1886 tajnej organizacji patrjotycznej „Liga Polska“, założony przez tę ostatnią „Zwią
zek młodzieży polskiej“, do pewnego stopnia „Głos“ —

oto były czynniki tego ruchu patrjotycznego, który się
uzewnętrznił w manifestacjach warszawskich z powodu
setnej rocznicy konstytucji 3 maja 1791 r., wystąpienia Ki
lińskiego i t. d.
Ten ruch patrjotyczny budził się w okresie najwięk
szego upadku natężenia ruchu socjalistycznego po rozbi
ciu Wielkiego „Proletarjatu“. Tymczasem odradza się or
ganizacja, pragnąca iść w ślady tego ostatniego i przej
mująca jego firmę partyjną. Tak powstaje grupa „Prole
tarjatu“ z r. 1888, na której czele stanął Ludwik Kulczycki.
Ten, zapoznawszy się podczas studjów w Genewie z emi
grantami „Proletarjatczykami“ — Mendelsonem, Dębskim
i innymi, przejął się ich wpływami i pojechał do kraju
jako zdecydowany „Proletarjatczyk“. Tu, wspólnie z Mar
cinem Kasprzakiem, poznańczykiem, dekarzem z zawodu,
Kulczycki wznowił organizację „Proletarjatu“, która kładła
wielki nacisk na propagandę teroru, działała zresztą nie
długo i niebawem została rozbita przez aresztowania. Na
jakiś czas ruch w zaborze rosyjskim znowu podupada, od
radzając się dopiero na początku dziesiątego dziesięcio
lecia.
Niezmiernie ważnym czynnikiem tego stało się święto
1 maja, uchwalone na międzynarodowym socjalistycznym
kongresie paryskim w r. 1889. Uchwała ta została nietylko sympatycznie przyjęta przez socjalistów polskich, ale
pobudziła ich do energicznej działalności na rzecz jej wy
konania.
Z emigracji wysłano emisarjuszy dla pobudzenia organizacyj krajowych do zamanifestowania w dniu 1 maja
1890 roku międzynarodowej solidarności proletarjatu. Do
Lwowa przybył St. Kasjusz, który przekonał wybitniejszych
przywódców ruchu o konieczności urządzenia uroczystości
majowej. Ta ostatnia przybrała formę powszechnego bez
robocia we Lwowie, połączonego z olbrzymiem zgroma-

dzeniem ludowem. Manifestacja ta świadczyła o przejęciu
się ideą socjalizmu dość już szerokich kół robotniczych.
To też pod jej wpływem w październiku —listopadzie te
goż roku tworzy się we Lwowie „Partja Robotnicza“ z za
łożonym dnia 1 marca roku 1890 „Robotnikiem“ jako or
ganem urzędowym. Na pierwszym zjeździe zorganizowa
nych towarzyszy galicyjskich w dniu 31 stycznia do 2 lu
tego r. 1892 partja ta przezwała się „Socjalno -demokra
tyczną“.
Do Warszawy udał się St. Padlewski, który tchnął
ducha ożywczego w słabo tętniącą organizację „Proletarjatu“. Ten ostatni wydał odezwę do robotników, wy
jaśniającą znaczenie święta majowego i doniosłość hasła
8-godzinnego dnia pracy. Pomimo zabiegów policji, chcą
cej aresztowaniami i szerzeniem niepokojących pogłosek
zapobiec uroczystości, w Warszawie powstrzymało się od
pracy około 8.000 robotników. Święto majowe wywołało
wielkie wrażenie w szerokich masach robotniczych i do
dało otuchy istniejącym podówczas organizacjom.
Trzeba bowiem wiedzieć, że obok grup, nawiązują
cych nici tradycyj Wielkiego „Proletarjatu“ i występują
cych pod tą firmą, wytworzyły się i inne skupienia socja
listyczne, stojące na gruncie „międzynarodowym“, ale nie
godzące się z hasłami programowemi „Proletarjatu“, przedewszystkiem zaś z jego dążnościami politycznemi i tak
tyką rewolucyjną.
Tak np. jawnie działała grupa marksistów, usiłująca
szerzyć zasady socjalizmu naukowego w wydawnictwach
legalnych. Wydali oni w latach 1890 —91 sporo broszur,
puszczonych przez cenzurę, gdyż zawierały one jedynie po
pularyzację teoryj ekonomicznych i socjologicznych mar
ksizmu bez wniosków i wskazówek politycznych. Próbo
wali nawet wydawać legalny organ, poświęcony bar
dzo ostrożnemu omawianiu spraw robotniczych — »Ty

godnik Powszechny“ pod redakcją Ludwika Krzywickiego,
ale cenzura wkrótce go uśmierciła. Wydawnictwa te w wy
sokim stopniu przyczyniły się do spopularyzowania teorji
socjalizmu u nas.
Ideowo bliską tym legalnym marksistom była organi
zacja „Związek robotników polskich“, istniejąca od r. 1889
a propagująca t. zw. „ekonomizm“. Opierając się na po
glądzie, że ruch robotniczy, będący nieuniknionym wyni
kiem przeciwieństwa pracy do kapitału, sam sobie żywio
łowo wyżłabia odpowiednie łożysko we wszelkich warun
kach politycznych, „związkowcy“ kładli nacisk przedewszystkiem na ekonomiczne uświadomienie robotników.
Wierzyli, że z czasem samodzielny ruch robotniczy dojdzie
do poczucia swej siły i wytworzy samorzutnie właściwe
formy walki politycznej. Na razie jednak chcieli unikać
wszelkich zatargów z rządem, aby nie wywoływać niepo
trzebnych prześladowań, mogących zniechęcić masy do
organizowania się i uświadamiania. „Związkowcy“, uzy
skawszy rozgałęzione stosunki po fabrykach, propagowali
i popierali energicznie masowe organizacje robotnicze („kasy
oporu“), odżegnywując się wszakże od wszelkiej „polityki“.
Takie stanowisko „Związku“ wywoływało ostre wy
stąpienia przeciw niemu „Proletarjatu“. Ale i w tym ostat
nim nie było zupełnej jednolitości poglądów na taktykę.
Odłam „umiarkowany“ potępiał teror, za którym obsta
wała większość członków partji. Na tem tle przyszło do
rozłamu, którego wynikiem było powstanie nowej organi
zacji „Zjednoczenie Robotnicze“, zresztą bardzo słabej
i istniejącej nie długo.
Przeważające wpływy miały „Proletarjat“ i „Związek“.
Ten ostatni, posiadający więcej inteligentów i prowadzący
robotę półlegalną, rozporządzał szerszemi stosunkami.
„Proletarjat“ zaś górował licznemi wydawnictwami, które
zawdzięczał swej organizacji zagranicznej.

Ruch socjalistyczny, rozbity na szereg odłamów, nie
miał już tego znaczenia, co za czasów Wielkiego „Proletarjatu“, jednakże świadomość socjalistyczna w masach ro
botniczych czyniła postępy pod rozmaitemi wpływami.
Robotnicy ochoczo garnęli się do „Kasy oporu“, mającej
być czemś w rodzaju organizacji funduszu strajkowego,
i popierali mniej lub bardziej prace wszystkich grup so
cjalistycznych. Liczba członków „Kasy oporu“ szybko wzro
sła do kilku tysięcy, zanim aresztowania nie rozbiły jej po
roku istnienia.
Za świętem majowem w r. 1891 energicznie agitowały
i „Proletarjat“ i „Związek“, wydając odezwy i broszury,
urządzając liczne zebrania. Agitacja ta objęła Warszawę,
Łódź z okręgiem i Żyrardów. W Warszawie 1 maja sta
nęły głównie warsztaty i mniejsze fabryki, w Łodzi świę
towano tylko u Poznańskiego, przyczem święto przekształ
ciło się na strejk ekonomiczny. To samo było i w Żyrar
dowie, dokąd sprowadzono wojsko, które po 4 dniach
strejk stłumiło. Święto majowe wywołało w Warszawie
znaczny ruch strejkowy, który trwał przez całe lato 1891 r.
Ożywieniu ruchu towarzyszyły ustawiczne aresztowa
nia, które wkońcu zdezorganizowały wszystkie partje so
cjalistyczne, nie szczędząc ani rewolucyjnych „Proletarjatczyków“, ani stroniących od polityki „Związkowców“.
Mimo to gotowano się do obchodu majowego i 892 roku.
Ponieważ 1 maja przypadał na niedzielę, postanowiono
obchodzić święto wycieczkami zamiejskiemi, zabawami i na
radami. Istotnie w Warszawie odbył się szereg zebrań ro
botniczych za rogatkami. Powracających stamtąd robotni
ków policja spotkała na Nowym Swiecie i aresztowała kil
kadziesiąt osób. Natomiast w Łodzi obchód majowy prze
kształcił się na strejk powszechny, który rozszerzył się na
Zgierz i Pabjanice i pociągnął za sobą nieobliczalne
skutki.

Robotnicy strejkujący występowali z godnością i spo
kojem, wysuwając żądanie 8-godzinnego dnia pracy i pod
niesienia płacy o 15%. Odbywały się tłumne zebrania i spa
cery manifestacyjne ze śpiewem hymnów rewolucyjnych
i patrjotycznych. Fabrykanci, przerażeni rozmiarami ruchu
i solidarnością masy robotniczej, poczęli coraz bardziej
skłaniać się do ustępstw. Tymczasem wkroczyły władze
carskie. Do Łodzi przybył gubernator piotrkowski, Miller,
który zgromił fabrykantów za chęć ustępstw i postanowił
stłumić „bunt“ siłą. Z Warszawy, od generał-gubernatora
Hurki, przyszła telegraficzna instrukcja: „strzelać, ładun
ków nie żałować!“ ściągano ze wszystkich stron wojsko
i jednocześnie sprowokowano rozruchy antyżydowskie,
w których wzięli udział pobytowcy z Bałut i rozmaite
męty społeczne. To posłużyło za pretekst do wystąpienia
wojska przeciwko strajkującym. W dniach 5 —6 maja żołdąctwo carskie zalało ulice Łodzi krwią robotniczą, mor- ,
dując kilkadziesiąt osób i raniąc przeszło 200. Areszto
wano przytem do 1000 ludzi.
Żywiołowy ruch robotników łódzkich, wskazujący na
budzenie się w masach chęci do walki, wywołał olbrzy
mie wrażenie w całym kraju i stał się jednym z czynni
ków zwrotu w poglądach na zadania ruchu socjalistycz
nego w Polsce. „Związek“ wydał odezwę, w której pod
kreślał fakt, że rząd zabronił fabrykantom czynienia ustępstw.
W Warszawie rozpowszechniono odezwę robotników „Proletarjatczyków“ i „Związkowców“, w której mówiono
o „rządzie złodziejsko-rozbójniczym“, pomagającym fabry
kantom w gnębieniu robotników.
Przerażeni „buntem“ łódzkim fabrykanci usiłowali na
wyścigi zjednywać sobie różnemi sposobami tak skuteczną,
jak się pokazało, pomoc władz carskich. Jednocześnie
wszakże poszli na ustępstwa, przed 1 maja 1893 r. skró-

ciii czas pracy o godziną i nawet wystąpili z inicjatywą
zmniejszenia czasu pracy w całem państwie.
W kołach socjalistycznych ruch łódzki wywołał prze
konanie, że polska klasa robotnicza dojrzewa już do walki
na szerszą skalą i że to należy odpowiednio wyzyskać.
Tymczasem stan organizacyj socjalistycznych zaboru ro
syjskiego, rozbitych na szereg słabych partyj, przedstawiał
się bardzo smutnie. Nie było więc mowy, aby potrafiły
one ruch opanować, ująć go w odpowiednie karby i na
dać mu celowy kierunek. To też coraz popularniejszą sta
wała się myśl połączenia wszystkich sił socjalistycznych
w jednej organizacji o wspólnym programie, któryby od
powiadał istotnym zadaniom ruchu.
Gnębione represjami, odczuwające swą bezsilność wo
bec wielkich zadań chwili kółka „Proletarjatu“, „Związku“
i „Zjednoczenia“ wraz z luzem idącymi towarzyszami, tak
inteligentami, jak i robotnikami, poczęły mniej zwracać
uwagi na różniące ich poglądy teoretyczne i starały się
dojść do jakiegoś porozumienia praktycznego, co jednak
napotykało liczne trudności. To też doniosła rola pchnię
cia ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim na nowe
drogi ideowe i organizacyjne przypadła w udziale emigracji.
Zagranicą skupiło się wówczas sporo wybitnych sił
teoretycznych socjalizmu polskiego. Ich praca ideowa roz
wijała się w warunkach wolności politycznej, pozwalają
cych na jej pogłębienie i na żywy kontakt z zachodnio
europejskim ruchem socjalistycznym. Nic więc dziwnego,
że właśnie na emigracji najwcześniej dojrzewa praktycznie
zwrot programowy w rozwoju polskiej myśli socjalistycz
nej. Przedewszystkiem w artykułach St. Mendelsona wy
suwane jest hasło walki o Polskę socjalistyczną — i to
trójzaborową, przyczem kwestja granic rozstrzygałaby się
zależnie od charakteru ruchu socjalistycznego na kresach

i od ciążenia jego do tego czy innego ośrodka. W odróż
nieniu od stanowiska socjalistów „narodowych“, Mendelson uważał za podstawę walki interesy klasy robotniczej,
któraby, dążąc do niepodległości, nadała zdobytemu przez
siebie państwu charakter możliwie socjalistyczny. Zadaniem
partji trójzaborowej powinna być obrona interesów proletarjatu polskiego, i żadna solidarność nie może wiązać
socjalizmu polskiego z przedstawicielami polskiego przy
wileju. Obrona praw narodowościowych, językowych i t. p.
musi być prowadzona zupełnie samodzielnie. W artykułach
„Przedświtu“ Mendelson wciąż powracał do tych kwestyj
i omawiał je szczegółowo, pogłębiając coraz bardziej nowe
stanowisko.
Uwzględniał on całokształt stosunków polskich i euro
pejskich w końcu 9 i na początku 10 dziesięciolecia i wska
zywał na zadania socjalistów polskich wobec krzepnięcia
ruchu robotniczego w Polsce i zupełnego upadku ruchu
rewolucyjnego w Rosji, wobec budzenia się prądów patrjotycznych w kraju i rozwoju organizacyj socjalistycz
nych na Zachodzie i zwłaszcza w Niemczech, gdzie w paź
dzierniku 1890 r. zniesiono prawa wyjątkowe przeciwko
socjalistom. Omawiał on możliwość wojny europejskiej,
z czem się podówczas mocno liczono w kołach socjalistów
europejskich, uwzględniających również doniosłość sprawy
polskiej (głosy A. Bebla i F. Engelsa o konieczności od
budowania Polski demokratycznej). Mendelson uważał, że
wzrastająca świadomość klasowa i silny wpływ organizacji
socjalistycznej na masy pracujące dyktuje socjalistom pol
skim obowiązek utworzenia organizacji trójzaborowej i wyj
ścia z ramek propagandy zasad. Należy „sformułować
wszystkie dążności społeczne, tem samem stając na czele
całego ruchu polityczno-społecznego, który nurtuje dziś
szersze warstwy polskie“. Czy to będzie kryzys polityczny
w Rosji, jako skutek klęski głodowej, bankructwa finan-

sowego i niezaspokojonych apetytów zaborczych społe
czeństwa rosyjskiego, czy to będzie wojna, która się skoń
czy klęską caratu, „separatyzm“ jest jedynem wyjściem.
Łączenie się z rosyjską opozycją aż do zgniecenia caratu
jest rzeczą konieczną, a potem damy rosyjskim rewolucjo
nistom spokój potrzebny, by w sojuszu z liberalną burżuazją rozwijali ewolucyjnie monarchję konstytucyjną, pod
czas gdy my sami naszą rzeczpospolitą „socjalizować“ bę
dziemy“. Za najlepszą gwarancję konstytucyjną Rosji Mendelson uważał „oddzielenie Polski w granicach jej ogni
ska rewolucyjnego“.
Poglądy te budziły w kraju żywe zainteresowanie nowem ujęciem kwestyj palących, tem bardziej, że Mendelson, propagując swe zapatrywania, jednocześnie poddawał
ostrej krytyce poglądy poszczególnych odłamów socjali
stycznych — czy to „ekonomizm“ „Związkowców“, czy
bezklasową niepodległość socjalistów „narodowych“.
Zwrot ideowy ujawnił się nietylko w „Proletarjacie“.
Z kół „Związkowców“ wyszła broszura Zborowicza (St.
Grabskiego) „Przyczynek do programu socjalnych demo
kratów polskich“ (Berlin 1892), pisana pod wrażeniem wy
padków łódzkich. Autor jej, zastanawiając się nad sto
sunkami społecznemi w Rosji i w Polsce, dowodził, że
taka konstytucja, jaka jest możliwa w Rosji, nie odpo
wiada interesom Polski, stojącej wyżej pod względem bu
dowy społecznej, i że jedynie niepodległość Polski odpo
wiada potrzebom proletarjatu polskiego, wobec czego ha
sło to powinno stanąć na czele programu minimum socja
listów polskich.
W „Pobudce“ paryskiej następuje coraz wyraźniejsze
odgradzanie się od „ludowców“ i „patrjotów“ burżuazyjnoszlacheckich rozmaitego rodzaju i dążenie do oparcia się
o ruch robotniczy, którego rozwój w kraju stawał się co
raz widoczniejszym.

Jednem słowem w różnych ośrodkach organizacyjnych
polskiego ruchu socjalistycznego dojrzewała myśl stworze
nia programu niepodległościowego, klasowo politycznego,
któryby się stał podstawą działalności zjednoczonych sił
socjalizmu polskiego. To zrozumienie konieczności zjedno
czenia sił całego polskiego obozu socjalistycznego znalazło
swój wyraz już na kongresie międzynarodowym w Bruk
seli w sierpniu 1891 r., gdzie delegaci organizacyj pol
skich z 3 zaborów utworzyli wspólną delegację Polski, od
rębną od wszystkich innych. Wprawdzie już i na pierw
szym kongresie w Paryżu w r. 1889 taka delegacja istniała,
ale składała się z samych przedstawicieli emigracji, gdy
teraz posiadała ona mandaty od organizacyj robotniczych
ze wszystkich 3 zaborów. Odrębność i trójzaborowość ru
chu polskiego delegacja ta zamanifestowała w specjalnem
oświadczeniu. Jednocześnie delegacja zwracała się do to
warzyszy w kraju z odezwą, omawiającą zadanie partji so
cjalistycznej w każdym z 3 zaborów i wyrażającą nadzieję,
że socjalizm polski zjednoczy się jeszcze przed następnym
kongresem międzynarodowym.
Nie był to pusty frazes, ale gorące pragnienie, odczu
wane przez ogół socjalistów polskich. Nawet w Galicji,
gdzie wolność konstytucyjna ogromnie ułatwiała łączność
działań socjalistów polskich z socjalistami innych prowincyj
Austrji, pierwsi wysuwali wspólność interesów proletarjatu
polskiego wbrew kordonom granicznym. W tej myśli Ignacy
Daszyński złożył na kongresie austrjackiej socjalnej demo
kracji w czerwcu 1892 r. oświadczenie, głoszące, że socja
liści polscy „nie mogą się tak ściśle związać z organizacją
austrjacką, jak to uczynić mogą i powinny inne narodo
wości“ wobec położenia kraju, „którego granice polityczne
nie odpowiadają stosunkom faktycznym i językowym“ oraz
„ze względu na rodaków, żyjących poza granicami pań-

stwa“, którzy oczekują pomocy od socjalistów polskich
w Galicji.
Dnia 21 listopada 1892 r. rozpoczął się w Paryżu
zjazd socjalistów polskich zaboru rosyjskiego, reprezentu
jących wszystkie odłamy organizacyjno-ideo we. Wśród 18
uczestników tego zjazdu, obradującego pod przewodnic
twem Bolesława Limanowskiego, byli przedstawiciele „Pro
letariatu“, jak Al. Dębski, Boi. Jędrzejowski, Witold Jodko,
St. Mendelson, Marja Mendelsonowa (z domu Zaleska,
z pierwszego męża Jankowska), Feliks Perl, i „Związku“ —
Stan. Grabski, „Zjednoczenia“ Edward Abramowski, Jan
Stróżecki, Stanisław Wojciechowski, Stef. Tylicki i „Gminy
Narodowo-socjalistycznej“ — Jan Lorentowicz, dr. Ratuld
i Marja Szeliga Zjazd paryski powołał do życia „Związek
Zagraniczny Socjalistów Polskich“ (Z. Z. S. P.) i Zarzą
dowi jego polecił opracowanie deklaracji zasad, mających
być wstępem do programu, który sformułował, a który
brzmi w całości jak następuje:
(...Polska partja socjalistyczna... dobijać się będzie:)
A. Pod względem politycznym.
Samodzielnej rzeczypospolitej demokratycznej, opartej
na zasadach następujących:
1) bezpośrednie, powszechne i tajne głosowanie; pra
wodawstwo ludowe, pojmowane zarówno jako sankcja jak
i inicjatywa;
2) całkowite równouprawnienie narodowości, wcho
dzących w skład rzeczypospolitej na zasadzie dobrowolnej
federacji;
3) samorząd gminny i prowincjonalny z wybieralno
ścią urzędników administracyjnych;
4) równość wszystkich obywateli kraju bez różnicy
płci, rasy, narodowości i wyznania;

5) zupełna wolność słowa, druku, zebrań i stowa
rzyszeń ;
6) bezpłatna procedura sądowa, wybieralność sędziów
i sądowa odpowiedzialność urzędników;
7) bezpłatne, przymusowe, powszechne, całkowite nau
czanie; dostarczanie uczącym się środków utrzymania przez
państwo;
8) zniesienie armji stałej; powszechne uzbrojenie ludu;
9) postępowy podatek od dochodu i od majątku, takiż podatek od spadków; zniesienie wszelkich podatków
od artykułów spożywczych oraz pierwszych potrzeb.
B. Pod względem ekonomicznym.
I. Prawodawstwo pracy:
1) ośmiogodzinny dzień roboczy, stała 36-godzinna
przerwa co tydzień;
2) minimum płacy roboczej;
3) równa płaca dla kobiet i mężczyzn przy równej
pracy;
4) zakaz pracy dzieci do lat 14, ograniczenie pracy
niedorosłych (od lat 14 do 18) do sześciu godzin na dobę;
5) zakaz pracy nocnej w zasadzie;
6) higjena fabryczna;
7) zabezpieczenie państwowe w razie wypadków, braku
pracy, choroby i starości;
8) inspektorjat fabryczny, wybierany przez samych ro
botników;
9) giełdy pracy i sekretarjat robotniczy;
10) zupełna wolność zmów robotniczych.
II. Stopniowego uspołecznienia ziemi, narzędzi pro
dukcji i środków komunikacji.
Program powyższy przeszedł niemal bez dyskusji, gdyż
wszyscy uczestnicy zjazdu uznawali za podstawę progra-

mową przyszłej Polskiej Partji Socjalistycznej dążenie do
niepodległej republiki demokratycznej.
We wstępie do programu, zawierającym pogląd na
rozwój stosunków społeczno-politycznych w Polsce od jej
rozbiorów i wysnuwającym z niego wnioski co do celów
i zadań polskiego stronnictwa socjalistycznego, została
ściśle ustalona rola tego ostatniego. „Polskie stronnictwo
socjalistyczne, jako stronnictwo mas pracujących, wystę
pując przeciwko wszelkim rządom klasowym, widzi jasno,
jak w rzeczywistości dzisiejszej zarysowuje się gmach go
spodarki społecznej, opierający się na uspołecznieniu wszyst
kich narzędzi i środków pracy oraz na społecznej organi
zacji wytwarzania“, co jest „konieczną konsekwencją dzi
siejszego rozwoju sił wytwórczych“. „Całokształt tych wa
runków społecznych wyradza walkę klasową w łonie na
szego społeczeństwa. Opierając się uciskowi ekonomicz
nemu, niewolnicy kapitalizmu... nabywają świadomości
swych interesów klasowych... i występują na arenę walki
już nietylko w imię swych codziennych klasowych inte
resów, ale w imię ogólnych potrzeb kraju, wymagających
zupełnego przeobrażenia stosunków społecznych“. Rezy
gnacji i ugodzie klas posiadających, demoralizacji politycz
nej drobnomieszczaństwa przeciwstawia się stronnictwo
socjalistyczne, które „obstaje wiernie przy sztandarze mię
dzynarodowej myśli rewolucyjnej“ i które „może i po
winno wytworzyć politycznie samodzielne bataljony robot
nicze, które, świadome swych celów i dróg, dopną z has
łem socjalizmu tego, czego romantyczny demokratyzm nie
osiągnął i osiągnąć nie m ógł“.
Poza programem przyszłej P. P. S. zjazd paryski
uchwalił cały szereg wskazań taktycznych. A więc mamy
tu uchwałę w sprawie organizacji grup agitatorów, którzyby „prowadzili samodzielnie sprawy, dotyczące codzien
nej walki danego zawodu z klasą kapitalistów i służyliby

zarazem za pośredników pomiędzy partją a masami proletarjatu“. Mamy dalej uchwałę, dotyczącą agitacji a wkła
dającą na partję obowiązek „masowego uświadamiania
proletarjatu co do jego zadań ekonomicznych i poli
tycznych“ i, między innemi, „wytwarzania inteligencji ro
botniczej“. Uchwała o środkach walki omawia stosunek
partji do strejków, manifestacyj, oporu legalnego i niele
galnego, bojkotu i t. d. W stosunku do innych klas, pod
kopywanych przez gospodarkę kapitalistyczną (drobno
mieszczaństwo, włościanie małorolni), partja powinna wy
zyskiwać dla swych celów ich niezadowolenie, nie wcho
dząc jednak w kompromis z reakcyjnemi dążnościami klas
posiadających, gdyż „P. P. S. jest przedstawicielem inte
resów proletarjatu i strzec będzie samodzielności swej po
lityki klasowej“.
jjfe .-}Doniosłe są uchwały zjazdu w sprawach polityki ze
wnętrznej, jeśli się tak można wyrazić. Uważając za po
trzebne rozszerzenie działalności P. P. S. na prowincje,
dawniej z Rzeczpospolitą polską związane, „w stosunku
swym do istniejących organizacyj litewskich i rusińskich
partja kierować się będzie usiłowaniem wytworzenia zjed
noczonej siły politycznej w celu zwalczania ciążącego nad
krajem ucisku“. W stosunku do rewolucjonistów rosyjskich
zjazd uznał za właściwe: 1) przyjąć w zasadzie potrzebę
wspólnej walki przeciw caryzmowi z socjalistami rosyj
skimi, 2) pozostawić oddzielne sformułowanie punktów
jakiejkolwiek organizacyjnej łączności polskich socjalistów
z rosyjskimi rozpatrzeniu partji; zaznaczyć swą separaty
styczną politykę Pozatem uchwalono wystąpić przeciw rusyfikatorskiej działalności rosyjsko-żydowskich kółek socja
listycznych na Litwie i Rusi jako sprzecznych z interesami
wyzwolenia politycznego tych krajów i z interesami wol
ności w Rosji, oraz postanowiono zwalczać panslawizm.
W ten sposób zjazd paryski nietylko założył funda-

ment P. P. S., ale jednocześnie stworzył ramy jej przysz
łego rozwoju. Słusznie też mówi Res w swych „Dzie
jach ruchu socjalistycznego w zaborze rosyjskim“ (str. 400):
„Zjazd paryski był wyrazem samowiedzy socjalizmu pol
skiego, wyrazem rozwiniętego, skrystalizowanego poczucia
jego posłannictwa dziejowego w narodzie polskim. Zjazd
paryski unarodowił międzynarodową, powszechną myśl
proletarjatu. Oznaczał on dokładne, nieomylne uświado
mienie sobie związku z gruntem rodzimym, utrwalenie się,
zagospodarowanie na ojczystej ziemi. Socjalizm polski te
raz mógł i musiał wyzbyć się swojej nieporadności daw
niejszej, tej niepewności i tych wahań, których źródłem
było niedostateczne wyjaśnienie jego rzeczywistej fizjonomji. Socjalizm polski uświadomił sobie, czem jest, czem
być musi; i d e ą k l a s y p r a c u j ą c e j w n a r o d z i e
u j a r z m i o n y m , walką proletarjatu o wyzwolenie siebie
i wyzwolenie ojczyzny“.
I tą drogą poszła Polska Partja Socjalistyczna we
wszystkich trzech zaborach i na emigracji.

