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O D  W Y D A W C Ó W

Trudne warunki, w jakich rozpoczęliśmy i kantynuowaliśmy 
opracowywanie i wydanie „Księgi'1, sprawiły, że wbrew namie
rzeniom nie mogła się ona ukazać w ciiągu jubileuszowego roku 
1932-go, Doprowadzenie pracy do końca i ni<*prze mijające jdj 
znaczenie jako pierwszej próby syntetycznego ujęcia cała- 
kształtu dziejów Polskiej Parjti Socjalistycznej usprawiedliw 
wia jednak, naszym zdaniem, ukazanie się „Księgi" ze znacz- 
nem nawet stosunkowo opóźnieniem.

W tern przeświadczeniu wydawcy oddają ją w ręce Czytel
nika, aczkolwiek uprzytamniają sobie, że niezawsze .znajdzie on 
w „Księdze" wyczerpujące oświetlenie zjawisk i wydarzeń, 
związanych z życiem i działalnością P. P. S., o czem świadczą 
chociażby widniejące na niejednej stronicy białe plamy, któr\e 
powstały nienależnie od woli i namierzeń wydawnictwa.

Warszawa, październik 1933 r.
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P R Z E D M O W A
Historja Polskiej Partji Socjalistycznej nie jest jeszcze na

pisana. Chciałoby się dożyć dnia, gdy ukaże się wielka księga 
naszych dziejów, wiemy, pełny obraz minionych czasów, któ
ry w swojej szczerości niczego nie pominie, co godne jest za
pamiętania przez potomnych. Budzi się obawa, że nie doczeka? 
my tej idealnej historji, albowiem jej żywe, niezastąpione, nie
powtarzalne pierwiastki w naszych oczach odpadają i odchodzą 
wraz z ludźmi. W przyjść mającej księdze już są luki i szczer
by, karty zawczasu wydarte. Ileż faktów, przeżyć, czynów bo
haterskich, poświęceń i ofiar, ile prac i zamierzeń nie dojdzie 
do wiadomości ogółu. Jest losem historji, że nie zdoła ona nigdy 
oddać rzeczywistości w jej pełnym wyrazie, odtwarzając ją z 
pozostałych dokumentów, zabytków, wspomnień, chociażby da
ne zagadnienie, dany okres, dana osobistość posiadały najobfit
sze przyczynki archiwalne. Cóż powiedzieć o ruchu konspira
cyjnym, który dla własnego bezpieczeństwai nietylho nie utrzy
muje kraniki wydarzeń, nie prowadzi ścisłej ewidencji swoich 
ludzi i nie przechowuje dokumentów, ale wprost zakazuje wda
wania się w pamiętnikarstwo, tępi nawet każdą notatkę, gdyż 
jakże boleśnie może ona zdradzić przed wrogiem tajemnice 
podziemnej roboty.

A w czterdziestoleciu naszej partji zaledwie czternaście lat 
przypada na ruch legalny — reszta, za wyłączeniem zaboru au
striackiego i poczęści pruskiego, dzieje się w warunkach wro
gich zamierzeniom historyka, spragnionego rzeczy zapisanych, 
wcielonych w dokumenty i przyczynki. Zostają mu komplety 
pism, odezw, ale choćby zachowały się wszystkie co do jednego 
stare druki, przekażą one zaledwie zewnętrzne objawy działal
ności partji, nie ujawniają ukrytej istoty spraw i ludzi, ani nie
zmiernego bogactwa faktów, nie oddadzą one żywego tętna, ani
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romantycznej bujności tej przedziwnej, wielkiej epoki naszego 
mchu. To przechowuje się jedynie w duszach i w pamięci ucze
stników i świadków tych bohaterskich czasów. Wielu już, a 
wśród nich wybitnych działaczy, twórców i kierowników ruchu, 
pomarło, nie zdążywszy w żywem słowie przekazać swoich 
wspomnień, a wraz z nimi odpadają niezapisane karły naszych 
dziejów.

Obowiązek ocalenia od zagłady tego, co się jeszcze da, leży 
na naszej partji, a zwłaszcza na towarzyszach ze starszego po
kolenia. Posiadamy wprawdzie piękne, a zarazem ścisłe prace 
pamiętnikarskie z różnych okresów i z różnych dziedzin roboty 
podziemnej, ale wciąż jeszcze jest ich niedość i zamało dla nie
nasyconej historji, której przyrodzonem dążeniem jest zapa
miętać i utrwalić jaknajwięcej, jeżeli nie wszystko.

Ankiety, kwestjonarjusze, badania zbiorowe mogą wykryć 
łub sprawdzić przez porównanie różnych wersyj wiele faktów, 
dat, imion, ale nie zdołają oddać głębiny, wypukłości i barwy 
danej epoki, ani tej najwyższej, najcenniejszej prawdy history
cznej, która tkwi w charakterach, w duszach, w sercach ludzi 
wybitnych i ludzi szeregowych, pospołu tworzących dzieło swe
go czasu.

Dla młodego pokolenia, które dojrzało lub dorasta w latach 
Polski Niepodległej, dzieje ruchu konspiracyjnego są już niemal 
niedowyobrażenia i niedopojęcia w ich żywej rzeczywistości. 
Wielu z młodych gotowi są mniemać, że epoka konspiracyjna 
P. P. S. to jeno chlubny zabytek dalekiej, bezpowrotnie minionej 
przeszłości, którą się czci na obchodach i wspominkach. Tak, 
dzieje przechodzą i nie wracają, ale odwaga, hasrt i siła wytrwa
nia, które znamionowały działacza rewolucyjnego, walczącego
o socjalizm w najokropniejszej epoce caratu, winny i muszą 
być wzorem dla młodego pokolenia. Muszą i dla innych — dla 
tych naszych czasów być nakazem moralnym i miarą działacza 
socjalistycznego. Czasy są zmienne, czasy mogą być różne i kto 
wie, czy, aby im sławić czoło, nie trzeba będzie obejrzeć się 
wstecz i sięgnąć w przeszłość...

Tak, dawne dzieje P. P. S. muszą być nam znane nietylko 
jako historja ruchu, którego jesteśmy dalszym ciągiem. Znaj
dziemy w nich momeńty, pouczające nietylko w znaczeniu mo- 
ralnem. W tych dalekich czaśaeh odkryjemy zarówno wielkie, 
nieprzedawnione wskazania programowe, jak i genezę niejedne
go błędu, który może doniedawna jeszcze mącił nam zdrowy 
sąd w zasadniczych zadaniach naszej taktyki. To też wiedzę
o tych czasach winniśmy pielęgnować i rozwijać z całym piety
zmem, ale i z należną samokrytyką.
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Ostatni okres P. P. S. — czternaście lat niepodległości—z in
nych przyczyn nastręcza trudności dla historyka. Ruch jawny, 

masowy w republice, która doniedawna rządiziła się pmwatni 
demohrałycznemi, nie posiada tajemnic, ani luk, obfituje w doku
menty, ale jego rzeczywistość jest dla nas zbyt bliską w czasie, 

■aby historyk mógł juz teraz znaleźć dla oceny wydarzeń i ludzi 
pole najle\pszego widzenia. Okres ten wplata się zbyt ściśle w 
nasz powszedni dzień i wciąż jeszcze jest aktualnością, nieraz 
dość drażliwą dla naszego wewnętrznego spokoju. Posiadamy 
i nosimy w sobie te czasy, są one obecne naszym myślom o dniu 
dzisiejszym i o jutrze. Są one dla nas nieukończonym rachun
kiem zysków i strat i poniekąd rachunkiem naszego socjalisty
cznego sumienia. Mogą i powinny wywołać ożywioną literaturę 
dyskusyjną, ale objektywne dzieje tych lat nie zostaną spisane, 
zanim historyk nie oddali się dostatecznie, by dotknąć prawdy 
dziejowej i wydać sprawiedliwy sąd o roli socjalizmu w niepo
dległej Polsce. By mógł przedstawić bilans jego przewag i pora
żek — jego czynów i nie dokonań — jego zasług i błędów.

ANDRZEJ STRUG



Dr. Adam Próchnik

Początki socjalizmu polskiego
Początki socjalizmu polskiego charakteryzują dwa znamien

ne fakty:
1) stosunkowo wczesne pojawienie się idei socjalistycznej 

i 2) stosunkowo późne rozwinięcie się masowego ruchu socja
listycznego. Oba te zjawiska, wczesny socjalizm utopijny i póź
ny socjalizm nowoczesny, mają swe źródło w specjalnych wa
runkach politycznych i społecznych naszego kraju.

Dwie okoliczności spowodowały u nas rozwój socjalizmu 
utopijnego. Jedna znich to masowa emigracja polityczna do 
Francji i Anglji, gdzie socjalizm ów najbujniej rozrastał się,, 
gdzie narodziły się wszystkie jego kierunki. Druga to poszu
kiwanie idei społecznej, która byłaby zdolna porwać bierne 
dotąd masy polskiego ludu. Z jednej więc strony specjalne 
zainteresowanie dla tego rodzaju zagadnień, z drugiej zaś łat
wość jego zaspokojenia.

Struktura rolnicza ówczesnej Polski wysuwała na pierwszy 
plan zagadnienie agrarne. Olbrzymia większość demokracji 
polskiej szukała jego rozwiązania w uwłaszczeniu chłopów,, 
w obdarzeniu ich ziemią na własność, mniejszość zaś chciała 
uczynić ziemię własnością całego ludu i dążyła do socjalizmu 
agrarnego. .Wzorów dostarczał właśnie zachodnio-europejski 
socjalizm.

Polski socjalizm utopijny nie rozwinął samodzielnej twórczo
ści ideowej, nie stworzył żadnego własnego kierunku, ani szko
ły, ale czerpał niemal wyłącznie ze skarbnicy twórczości fran
cuskiej. Nie wyłonił żadnych teoretyków, ale jedynie tylko 
działaczy praktycznych. Mimo to jednak, a może właśnie dla
tego, różnił się on znacznie od socjalizmu francuskiego. So
cjalizm francuski był oderwany od życia, ograniczał się do 
teoretycznych dociekań, był nacechowany apolitycznością,
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'.szukał urzeczywistnienia albo w perswazji pod adresem rzą
dzących i uprzywilejowanych, albo w tworzeniu wysp szczę
śliwości. Socjalizm polski był nawskroś polityczny, był bowiem 
podporządkowany celowi politycznemu—odzyskaniu niepodle
głości, chciał osiągać swój cel drogą walki, był zatem bardziej 
rewolucyjny i mniej utopijny od socjalizmu francuskiego.

Nie był nasz socjalizm utopijny nigdy potężną siłą. Sze
rzył się bowiem głównie ma terenie emigracji, a i tam obej
mował tylko garść zwolenników. W ówczesnem polskiem ży
ciu politycznem nie odegrał roli silnego prądu, a odrębność 
jego uwydatniła się raczej w rozważaniach i sporach ideowych, 
niż w samodzielnem działaniu. Gdy przychodziło bowiem do 
działania, roztapiał się w akcjach ogólnych obozu demokra
tycznego. Nie brakło coprawda wśród ówczesnych socjali
stów polskich wybitnych jednostek, przeważnie jednak nie jako 
socjaliści odegrali oni swą rolę polityczną-

Socjalizm utopijny przejawiał się u nas w trojakiej postaci: 
1) w oderwanych, indywidualnych poglądach poszczególnych 
jednostek, 2) w pewnych prądach, uwydatniających się w ist
niejących organizacjach emigracyjnych i krajowych, 3) w two
rzeniu odrębnych organizaeyj socjalistycznych.

Już pierwsze kierunki socjalistyczne z epoki Wielkiej Re
wolucji Francuskiej znalazły w Polsce swój oddźwięk i odpo
wiednik. W tej samej epoce, gdy działał we Francji Grakchus 
Babeuf, w Polsce wystąpił (w r. 1799) Franciszek Gorzkowski 
i próbował na terenie ziemi siedleckiej zorganizować narodo- 
wo-społeczną rewolucję chłopską. Aczkolwiek Gorzkowski, 
który bawił przedtem pewien czas w!e Francji, wydaje się spo
krewniony z tamtejszym socjalizmem, działalność jego w Pol
sce nie była jeszcze wyraźnie zabarwiona tendencjami so- 
cjalistycznemi, i raczej on osobiście, niż ruch przez niego zor- 
ganizowanny, wchodzi do historji socjalizmu.

Poważniejszy rozwój socjalizmu polskiego datuje jednak 
dopiero od epoki po rewolucji listopadowej. Napływająca do 
Francji emigracja popowstańcza zetknęła się z szeregiem szkół 
socjalistycznych, działających na tamtejszym terenie. Nic więc 
dziwnego, że i wielu Polaków weszło z kierunkami temi 
w bliższy kontakt. Ograniczymy się tu do podania nazwisk. 
Bohdan Jański brał czynny udział w ruchu saint-simonistycz- 
nym i wchodził w kontakt z angielskim socjalistą utopijnym 
Robertem Owenem, Leonard Rettel był zbliżony do kierunku 
jednego z uczniów Saint - Simona — Piotra Łeroux, Piotr Se- 
tneneńko zetknął się ze szkołą Karola Fouriera, Hieronim Kaf- 
siewicz studiował zarówno saint-simonizm, jak i fourieryzm, 
Stanisław Worcell dostał się pod wpływy Bounarottiego, Lu



dwik Królikowski był jednym z głównych współpracowników 
utopijnego socjalisty Cabeta. Przedewszystkiem należy je
dnak wymienić tu historyka Joachima Lelewela, który doszu
kiwał się zasad socjalizmu agrarnego w pierwotnej gminie sło
wiańskiej i wchodził później w bliższy kontakt z Karolem 
Marksem,—i Adama Mickiewicza, który w  wydawanych przez 
siebie pismach ..Pielgrzymie Polski" (1833 r.) i „Trybunie Lu
dów” (1849 r.) dawał wyraz swym przekonaniom socjalistycz
nym.

Wszyscy wymienieni tu polscy socjaliści utopijni (z wyjąt
kiem Worcella) byli jednak tylko socjalistami w swych indy
widualnych poglądach, nie można ich wszakże uważać za dzia
łaczy socjalistycznych. Obok tego jednak socjalizm w owej 
epoce znalazł również wyraz w organizacjach, działających za
równo na emigracji, jak i w kraju. Nie brak więc głosów socja
listycznych w emigracyjnem „Towarzystwie Demokratycz- 
nem“, aczkolwiek większość jego członków socjalizmowi nie 
hołdowała, Socjalizm wywarł także swój wpływ na organizację 
„Młodej Polski", która powstała na emigracji, ale potem przez 
emisarjuszy -rozwinęła sieć organizacyjną w zaborach austr- 
jackim i rosyjskim i wywołała ruch, zwany Konarszczyzną,. 
W  wydawanej przez „Młodą Polskę" w r. 1835 „Północy" przy 
udziale Szymona Konarskiego można dostrzec pewne, aczkol
wiek niezbyt wyraźne, tendencje socjalistyczne.

Niezależnie jednak od tych organizaeyj, w których socjalizm 
przejawia się nie jako prąd kierowniczy, ale jako (jeden z od
cieni, mamy jednak w owym okresie do czynienia również 
z organizacjami o zdecydowanie socjalistycznym charakterze. 
Jedna organizacja tego typu powstała na emigracji, druga 
w kraju.

tWi r. 1835 część członków „Towarzystwa Demokratyczne
go", działająca na terenie emigracji polskiej w Anglji, wystą
piła z towarzystwa i powołała do życia własną, wyraźnie so
cjalistyczną organizację, pod nazwą „Lud Polski". Organiza
cja ta, na której czele stoją socjaliści polscy Stanisław Worcell,. 
Tadeusz Krępowiecki, Zenon Świętosławski, Roch Rupniew- 
ski, Seweryn Dziewicki i in., rozwija swą działalność aż po 
rok 1846, coprawda niezbyt owocną.

W  tym samym czasie, a mianowicie między r. 1835 
a r. 1844, w kraju, w Kieleckiem i Lubelskiem, szerzyła się 
organizacja o charakterze spiskowym, powołana do życia 
przeiz Ks, Piotra Ściegiennego, Na sztandarze swej rewolucyj
nej organizacji Ściegienny umieścił socjalistyczne hasła gmin
nej własności ziemskiej. Zaznaczyć należy, że zarówno „Lud 
polski” , jak i spisek ks. Ściegiennego, jak również poglądy
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Mickiewicza, aczkolwiek wytryskały z źródeł socjalizmu uto
pijnego, miały charakter wyraźnie polityczno - rewolucyjny, 
różniąc się tem od swego pierwowzoru.

Działalność ks. Ściegiennego została przerwana przez su
rowe represje rządu carskiego, działalność „Ludu polskiego" 
trwała wprawdzie dalej, ale słabła coraz bardziej, aż :z wybu
chem rewolucji 1846 r, organizacja rozwiązała się, a członko
wie jiej udali się do kraju, aby uczestniczyć w’ czynnej walce.

Tymczasem i w kraju, w okresie poprzedzającym rewolucję 
1846 r,, zdarzają się objawy ideologji socjalistycznej. Zdecy
dowanym socjalistą był jeden z najwybitniejszych i najdziel
niejszych działaczy ówczesnego ruchu rewolucyjnego, Edward 
Dembowski, Iktóry prowadził robotę na terenie Poznańskiego, 
a potem był jednym z wodzów rewolucji krakowskiej. Już 
w r. 1843 w poznańskim „Tygodniku Literackim'' wypowie
dział się przeciw własności indywidualnej, a za własnością so
cjalistyczną. Pod wpływam Dembowskiego było wielu działa
czy i emisarjuszy ówczesnego ruchu i zabarwiało socjalizm 
swą robotą. Notujemy tu dwa przykłady z r. 1845. W Pozna
niu księgarz Walenty Stefański stworzył organizację pod na
zwą „Związek plebejuszów" o tendencjach socjalistycznych. 
iWi obwodzie zaś sądeckim (w zaborze austriackim) Juljan Go- 
siar prowadził propagandę rewolucyjną w duchu socjalistycz
nym i w tym duchu Wydał nawet odezwę. Manifest powsta
nia krakowskiego 1846 r. stanął jednak na stanowisku uwła
szczenia chłopów i socjalizm w okresie akcji się nie uwydatnił.

W r. 1848 mamy znów do czynienia z kilku luźnemi obja
wami socjalizmu polskiego. Należy tu przedewszystkiem wy
mienić organizowanie w Rzymie przez Mickiewicza legjonu 
polskiego, wśród którego zasad polityczno - społecznych czy
tamy: „Każdej rodzinie rola domowa, pod opieką gminy. Każ
dej gminie rola gromadna pod opieką narodu", a dalej przyję
cie przez Lelewela i jego zwolenników na zebraniu publicz- 
nem w Brukseli uchwał londyńskiego Kongresu socjalistycz
nego z r. 1847.

Gdy minął okres ruchu rewolucyjnego, życie polityczne emi
gracji i kraju słabszem zaczęło bić tętnem. O socjalizmie rów
nież przez pewien czas nie słyszymy. Dopiero Wojna krymska 
i rozbudzone klęską Rosji nadzieje ożywiły znów akcję rewo
lucyjną. W r. 1858 obok działającej w  Londynie centralizacji 
Towarzystwa Demokratycznego powstaje w tem mieście, 
podobnie jak w  r. 1835, odrębna organizacja socjalistyczna, 
która znów przybiera dawną nazwę „Lud polski". Wśród 
działaczy! owej organizacji Widzimy znów znanego nam 
z dawnego „Ludu polskiego" Zenona Świątoslawskiego, 'a także

7



Jana Kryńskiego, Ludwika Oborskiego, Henryka Abichta, 
Wojciecha Baraszkiewlcza, Koziełia, Buchowskiego i im. „Lud 
polski" w owej epoce myślał o zorganizowaniu swej wtór
nej akcji rewolucyjnej pod hasłami socjalistycznemu Ostatecz
nym celem tej akcji było stworzenie powszechnej republiki 
socjalistycznej, złożonej z rodziny wolnych narodów. W tym 
celu „Lud polski" wszedł w Londynie w skład jakiegoś bliżej 
nam nieznanego rewolucyjnego „Związku międzynarodowe
go ' i zamyślał w r, 1859 wywołać powszechną rewolucję, 
licząc na współdziałanie Mazziniego we Włoszech i Kossutha 
na Węgrzech. W programie znajdujemy wyraźne hasła socja
listyczne: „własność osobista i jakoby ona nie była, znosi się 
na zawsze". „Lud... znosi panowanie człowieka nad człowie
kiem, ogłasza miasta, wsie, gospodarstwa, ziemię, domy, prze
mysłowe zakłady, warsztaty, sklepy, inwentarze i wszelką 
własność ruchomą lub nieruchomą, posiadaną dziś przez po
jedyncze osoby, za własność wspólną narodu całego, a następ
nie, skoro zbrojne powstanie rozszerzy zakres działania — 
Własnością Ludzkości. „Lud polski", nie chcąc się ograni
czać do roboty emigracyjnej, wysyłał swych emisarjuszy. Wie
my o wysłaniu w r. 1858 emisarjusza do Poznania, który padł 
jednak ofiarą prowokacyjnej akcji prezydenta policji poznań
skiej Baerensprunga i o wysłaniu w r. 1861 Abichta do War
szawy.

Jak widzieliśmy, program socjalistów z londyńskiego „Ludu 
polskiego" wychodził już poza ramy socjalizmu agrarnego. 
Mniej więcej ina ten sam czas w kraju przypada pierwsze ma
sowe i żywiołowe poruszenie robotnicze. Wynikło ono w Ło
dzi na itle mechanizacji przemysłu włókienniczego. Ciężkie 
warunki życia, tak typowe dla wczesnego kapitalizmu, spo
wodowały zjawisko, znane i na Zachodzie. W r. 1861 robotni
cy łódzcy zbuntowali się i rzuciwszy się na fabryki, izaczęli 
demolować maszyny. Siła tkwiąca w masie robotniczej wy
stępuje jeszcze jako ślepa siła.

W  powstaniu styczniowem idea socjalistyczna nie odgry
wa roli jako siła czynna, mimo, że klasa robotnicza w ruchu 
tym bierze już dość liczny udział. Po upadku powstania znów 
na emigracji odradza się ruch socjalistyczny. Zjawiają się nowi 
działacze z pośród uczestników ostatniego powstania. Głów
ną postacią w tej nowej gromadzie polskich socjalistów jest 
jeden z dzielnych doradców powstańczych Walery Wróblew
ski; obok niego pojawia się szereg młodych sił, W r, 1866 Jó
zef Hodi-Tokarzewicz i Józef Brzeziński zaczynają wydawać 
pierwsze pismo socjalistyczne p. t, „Gmina". Redakcja tego 
pisma znajdowała się w Paryżu, ale ekspedjow!ano je z Gene-
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-wy. „Gmina" opierała swój socjalizm na starosłowiańskiej gmi
nie, dostosowanej do nowoczesnych warunków. Żywot tego 
pisma trwał 10 miesięcy.

W r. 1870 Tokarzewiclz, Włodzimierz Rożałowski i J. A, Me- 
deksza rozpoczęli wydawnictwo nowego pisma socjalistycz
nego p, t.; „Zmowa", ale rzecz cała ograniczyła się do jedne
go numeru, W  tymże roku do władz „Zjednoczenia emigracji 
polskiej" weszli socjaliści Tokarzewicz i Wróblewski i głoszą 
w odezwie Komitetu, że „jądrem społeczności naszej jest wła
sność niepodzielna w gminie".

Emigracja socjalistyczna, skupiająca się głównie w Paryżu, 
wzięła bardzo żywy udział w walkach Komuny Paryskiej, do
starczającej jej szereg wodzów i oficerów, W pierwszym rzę
dzie odegrali wybitną rolę Jarosław Dąbrowski, który poło
żył tam życie, i Walery Wróblewski, Po upadku więc Komuny 
socjaliści polscy są zmuszeni opuścić Paryż i szukać schro
nienia w innych krajach. Powstają w' owym czasie dwie orga
nizacje socjalistów polskich. W Zurychu powołano w r. 1872 
do życia „Towarzystwo polskie socjalno - demokratyczne", do 
którego przywódców należał Tokarzewicz, mający znów ob
jąć redakcję zamierzonego nowego pisma, Ale rzecz nie 
doszła do skutku i towarzystwo całe wogóle rozpadło się 
z powodu wciśnięcia się do jego szeregów prowokacji.

W tymże czasie na terenie Londynu Walery Wróblewski 
odbudował znów organizację „Ludu polskiego". Sekretarzem 
został Kryński z dawnego „Ludu polskiego". Wróblewski 
wszedł w skład Rady Głównej „Międzynarodówki", jako 
przedstawiciel Polski. W „Międzynarodówce" toczyła się 
wówczas walka między kierunkiem Marksa i Bakunina. Wró
blewski w walce tej stał po stronie Marksa, natomiast inny 
z polskich socjalistów, Walerjan Mroczkowski, należał do od
danych zwolenników Bakunina.

.Wypadki te i ludzie ci stoją już zatem na przejściu między 
okresem socjalizmu utopijnego a okresem socjalizmu nowo
czesnego w Polsce. Okoliczność ta znajduje łatwe wytłuma
czenie w panujących u nas warunkach społecznych. Dopiero 
po powistaniu styczniowym, po przeprowadzeniu uwłaszcze
nia chłopów wytworzyły się warunki, umożliwiające roz
winięcie się nowoczesnego przemysłu. To stwarzało też 
dopiero twardy i mocny grunt pod normalny rozwój so
cjalizmu. Socjalizm dotychczasowy z konieczności wisiał po
niekąd w powietrzu i miał charakter mglisty i mgławi
cowy, nurzając się jużto w chrystjaniźmie, jużto w misty
cyzmie, już to w panslawiźmie. Obecni© socjalizm polski 
znalazł podwójne mocne oparcie: w teorji naukowego so
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cjalizmu i w nowych warunkach społecznych. Socjalizm 
utopijny był głównie ruchem jednostek, nieraz bardlzo dziel
nych i wartościowych, ale bądźcobądź odosobnionych, so
cjalizm nowoczesny stawał się ruchem mas ludowych. So
cjalizm utopijny z małemi wyjątkami rozszerzał się na emi
gracji, socjalizm nowoczesny zapuszczał głęboko korzenie 
w kraju. Socjalizm utopijny odgrywał rolę lewicowego i ra
dykalnego skrzydła obozu patrjołycznego, które częstokroć, 
a zwłaszcza w momentach akcji, zatracało swą odrębność, so
cjalizm nowoczesny był ruchem całkowicie samodzielnym, nie
zależnym i odrębnym, który zajmował bezwzględnie przeciw
stawne stanowisko wobec wszystkich odcieni, reprezentują
cych stary porządek społeczny. Wreszcie, co najważniejsza, 
dla polskich socjalistów utopijnych socjalizm nie był zagadnie
niem centralnem, podobnie, jak. zresztą i demokracja. Wycho
dząc iz zasadniczego celu walki o niepodległość, znajdowali po 
drodze demokrację i socjalizm przy poszukiwaniu środków do 
ubojowienia mas ludowych. Dla socjalizmu nowoczesnego so
cjalizm był punktem wyjścia, był głównym celem, był podsta
wą. I mimo, że z czasem droga ta doprowadziła również do 
spotkania się socjalizmu z ideą niepodległościową, ciężar ga
tunkowy owego socjalizmu był zupełnie inny.

Socjalizm utopijny czerpał ze źródła francuskiego socjalizmu. 
Socjalizm nowoczesny wynikał zaś z palących potrzeb miej
scowej klasy robotniczej i budował na wzorach, płynących 
z dwóch środowisk, z socjalizmu zachodnio-europejskiego 
i z socjalizmu rosyjskiego,

Ze socjalizm w Polsce był wyrazem istotnych i głęboko od
czuwanych potrzeb klasy robotniczej, dowodzi tego fakt, że 
częstokroć z początku ruch robotniczy rozwijał się u nas sa
morzutnie. Jeżeli idzie o wzory zachodnio-europejskie, od
działywanie ich szło kilkoma drogami. W zaborze’ austrjackira 
i pruskim był wyraźny wpływ związków, organizaeyj i działa
czy robotniczych, czynjnych na terenie tych państw. We 
wszystkich trzech zaborach dawiał się odczuwać wpływ ro
botników, którzy przybywali do Polski z zachodu w poszuki
waniu pracy i oddziaływali swetmi opowiadaniami na swych 
polskich towarzyszy pracy. Duże znaczenie miała prasa, któ
ra podawała często wiadomości o- zachodnio-europejskim ru
chu robotniczym, czytane nieraz skwapliwie przez polskich 
robotników. Wreszcie nie bez znaczenia była literatura so
cjalistyczna, zwłaszcza niemiecka (a szczególnie dzieła Lasal- 
Ie'a), trafiająca różnemi drogami do Polski. Socjalizm rosyjski 
oddziaływał inaczej. Jeżeli socjalizm zachodni wpływał głów
nie od dołu, na masy, socjalizm rosyjski wpływał od góry, na
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przywódców ruchu. Głównym ośrodkiem socjalizmu rosyj
skiego były uniwersytety. Studjowała tam również licznie pol
ska młodzież, z której część przejęła się ideologją socjalizmu. 
•Wracając następnie do kraju, młodzież ta stawała tam na czele 
ruchu, odciskając na nim piętno rosyjskiego socjalizmu. Ponie
waż jednak piod wpływem represyj lub również dla studjów, 
młodzież ta potem emigrowała lub wędrowała z kolei na za
chód, przeto i na nią wywierał swój wpływ socjalizm zacho
dnio-europejski, co nie pozostało bez znaczenia dla polskiego 
socjalizmu.

Już około roku 1870 zaczynają na ziemiach wszystkich trzech 
zaborów okazywać się objawy budzącego się ruchu robotni
czego, a nawet socjalistycznego. We Lwowie powstaje w owymi 
czasie zawodowa organizacja drukarska i wybucha pierwszy 
strejk 'zecerski. Zacizyna także wychodzić pismo zawodowe 
„Czcionka”, z czasem zaś miejsce jego zajęło ogólno-robotniczs 
pismo „Praca” . Ów ruch był w organizacyjnym kontakcie z ru
chem 'zawodowym austrjackim. W owym też mniej więcej cza
sie zjawił się We Lwowie Bolesław Limanowski, który był już 
wtenczas zdecydowanym socjalistą i znajdował się pod wpły
wem dzieł Lassalla. Rozwija on tu działalność wśród rzemieśl
ników i wydaje kilka broszur w duchu socjalistycznym,

W  zaborze pruskim w owej epoce widzimy próby przeszcze
pienia z Niemiec ruchu robotniczego. Usiłowania te wychodzą 
od dwóch kierunków tego ruchu, od organizaeyj tak zwanych 
Hirsich-Dunkeirowiskich i od organizaeyj socjalistycznych, „Ge- 
Werkverełny“ owego pierwszego kierunku (zaczynają powsta
wać w Poznaniu już w r. 1870, związki zaś socjalistyczne od 
r. 1872. Do organizaeyj obu typów należało także wielu robot
ników polskich, a w związku socjalistycznym, który liczył 
w owym czasie ponad stu członków, zastępcą przewodniczą
cego był polski murarz Józei Jełiński. Organizacje obu typów 
stoczyły między sobą dość zawziętą walkę, kierowaną przez 
wybitnych działaczy z Niemiec, którzy często przyjeżdżali do 
zaboru pruskiego pilnować tamtejszej roboty. Obok bowiem 
Poznania, ruch ten objął także i szereg innych środo
wisk, n, p, Bydgoszcz, Toruń, Rawicz, Górny Śląsk, Dodać na
leży, że w r, 1872 przeszła przez Poznań silna fala strejkowa, 
która objęła szereg dziedzin przemysłu. Wśród robotników 
polskich większemi wpływami cieszył się związek socjalistycz
ny, jednak z czasem zaczął osłabiać swą działalność, aż przy 
końcu 1876 roku całkowicie się rozwiązał. W r, 1878 socjaliści 
niemieccy przypuścili znów gwałtowny atak na Poznań, Po
czątkowo robota szła doskonale, Ne jednym z wieców socja
listycznych zjawiły się tak olbrzymie tłumy, a w tem wielu
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Polaków, że aż setki ludzi musiały od drzwi odejść, i znów od
rodziła się organizacja socjalistyczna. Z tych pięknych począt
ków nic jednak nie wynikło, gdyż wkrótce ruch ten zahamo
wano najpierw przez odmawianie sal na zebrania, a potem 
przez ustawy antysocjalistyczna,

Rówinież w zaborze rosyjskim obserwujemy zaczątki ruchu 
robotniczego- Wybucha tu także szereg strejików. W r. 1870 
doszło do strejku w jednej z fabryk warszawskich; w r. 1872 
strejkują w Łodzi robotnicy fabryki Szajblera; w r. 1874 do
szło do strejku w kilku fabrykach zgierskich; w r. 1876 stanęła 
jedna z większych fabryk warszawskich: Lilpop, Rau ii Loe- 
wenstein. Wszystkie te akcje miały charakter samorzutny 
i nie były kierowane przez żadną organizację. Nie oznacza to 
jednak, by i tu nie oddziaływał wpływ socjalizmu zachodnio
europejskiego. Pomost stanowili pracujący w tutejszych za
kładach przemysłowych robotnicy obcokrajowcy, np. w Łodzi 
władze stwierdziły, że robotnicy niemieccy w restauracjach 
chętnie odczytywali swym polskim towarzyszom wiadomości 
z niemieckich gazet o tamtejszym ruchu robotniczym. W War
szawie udało się policji w r. 1870 przychwycić u tutejszych 
piekarzy odezwę niemiecką z Berlina do czeladników piekar
skich. Pozatem i w polskiej prasie można było czytać wiado
mości o socjalizmie z achodn io -europejskim, a pewnego dnia 
pojawiła się nawet entuzjastyczna rozprawa prof. ks. Pawlic
kiego o „Lassallu i przyszłości socjalizmu" (rok 1874).

Ów ruch robotniczy i socjalistyczny, rozwijający siię samo
rzutnie bądź pod wpływem ruchu niemieckiego, nie był jednak 
ani skonsolidowany, ani nie miał wyraźnie określonego cha
rakteru i albo wcale nie miał przywódców (z wyjątkiem Lima
nowskiego we Lwowie), albo był podporządkowany przywód
com ruchu austrjackiego i niemieckiego.

Tymczasem, jak już zaznaczono-, na uniwersytetach rosyj
skich kształciła się duża ilość młodzieży polskiej i wchodziła 
tam w kontakt z socjalizmem rosyjskim. Jedni z nich ograni
czyli się do bezpośredniego udziału w rosyjskim ruchu rewo
lucyjnym (np. Hryniewiecki); inni jednak pragnęli nowinę so
cjalistyczną zastosować do polskich warunków (np. Aleksan
der Więckowski, Ludwik Waryński, Bolesław Wysłouch, Ed
mund Brzeziński, Erazm Kobylański, Jan Hłasjko, Bolesław 
Momdszajn, Józef Uziemfeło, Stanisław Kunicki, Aleksanlde? 
Dębski i w. in.,)* Tendencje te wyraziły się w pierwszym rzędzie 
w tworzeniu wśród młodzieży owych uniwersytetów odręb
nych polskich kółek socjalistycznych (rok 1874), a następnie 
w dążeniu do {przeszczepienia socjalizmu na teren polski. Na
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rok 1875 przypada pierwsza próba pozyskania dla socjalizmu 
młodzieży warszawskiej, od r, zaś 1876 zaczynają młodzi so
cjaliści polscy z rosyjskich uniwersytetów osiedlać się na zie
miach polskich — a zwłaszcza w Warszawie, aby kierować 
tam robotą socjalistyczną. W ten sposób socjalizm polski zdo
był sobie gromadę przyszłych wodzów i mógł rozpocząć okres 
ideowego i organizacyjnego rozwoju. Zaznaczyć należy, że 
młodzież ta nie ograniczyła się do działalności na terenie za
boru rosyjskiego, ale zapuszczała się i do innych zaborów.

Zaczynający się teraz okres dziejów socjalizmu polskiego, 
a trwający aż do r. 1892, t. zn. aż do powstania P, P. S. zaboru, 
rosyjskiego i pierwszego Zjazdu Socjalnej demokracji zaboru 
austrjackiego uważać należy za okres dojrzewania zarówno 
ideologji polskiego socjalizmu, jsk i jego metod organizacyj
nych. W  czasie tym socjalizm polski musiał przezwyciężyć 
cały szereg złudzeń, które rozwiało dopiero twarde życie.

Pierwszym etapem tego okresu był etap roboty kółkowej,, 
między rokiem 1876 a 1881. Ruch socjalistyczny w owym cza
sie nie wlewał się jeszcze bowiem w formy ścisłej organizacji 
politycznej o charakterze partyjnym, ale ograniczał śię we 
wszystkich trzech zaborach do organizowania luźnych kółek 
propagandystycznych dla młodzieży i robotników. W owej 
epoce unosiło się nad socjalizmem polskim złodzenie, że naj
dalej w ciągu kilku lat wybuchnie powszechna międzynarodo
wa rewolucja społeczna, która rozwiąże wszystkie zagadnie
nia- W konsekwencji zatem wynikało zupełne lekceważe
ni© wszelkiej roboty politycznej i wszystkich form walki 
i ruchu masowego. Propaganda kółkowa wydawała się zupeł
nie wystarczającą. Najpierw zaczęto organizować tego ro
dzaju kółka w zaborze rosyjskim, a mianowicie w Warszawie 
i Łodzi. Głównym kierownikiem tej roboty był najwybitniej 
szy ówczesny socjalista polski Ludwik Waryński, a obok niego 
Stanisław Mendelson, Kazimierz Dłuski, Kazimierz Hildt, Fili
pina Płaskowicka, Szymon Diksztajn i in. Na wlzór socjalistów 
rosyjskich młodzi socjaliści polscy wstępowali jako robotnicy 
do fabryk i warsztatów, aby nawiązać kontakt z robotnikiem 
polskim. Wkrótce Warszawa pokryła się całą siecią kółek, 
ogarniających kilkaset osób z pośród robotników i młodzieży. 
Robota ograniczała się do propagandy, dla której celów wy
dano i rozpowszechniano cały szereg broszur socjalistycznych, 
przeważnie tłumaczonych z niemieckiego i rosyjskiego. Głów
ną oryginalną polską broszurą z tej epoki była broszura Młota 
(Diksztajn) p. t. „Kto z czego żyje". Jednym z przedmiotów 
działalności kółek było opracowanie programu. Rzecz cha
rakterystyczna, że w owym pierwszym programie socjalizmu
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polskiego z r. 1878 było zaznaczone dążenie do wolności ma- 
lodowej, Spór o to między historykami socjalizmu polskiego, 
czy program warszawski ów punkt istotnie zawierał, został 
ostatecznie niedawno rozstrzygnięty w duchu pozytywnym. 
Późniejsze emigracyjne wydanie programu, t. zw. brukselskie, 
dążąc do zupełnego wyeliminowania dążeń politycznych, punki 
ten usunęło. Robotę warszawską przerwały jednak wkrótce 
represje polityczne. Nastąpiły liczne aresztowania, cytadela 
zapełniła się po raz pierwszy socjalistami polskimi, Waryński 
zaś, który dłuższy czas szczęśliwie się wymykał, był zmuszo
ny wkrótce zmienić teren działania. Jesienią 1878 roku prze
niósł się do Galicji. Po krótkim pobycie we Lwowie udał 
się do Krakowa, gdzie zainicjował robotę socjalistyczną tą sa
mą metodą kółkową, -co i w Warszawie.

Po kilku miesiącach roboty krakowskiej zaczęły się repre
sje. Nastąpiły aresztowania i po rocznem więzieniu śledczem 
przyszło do rozprawy przed krakowskim sądem przysięgłych, 
który uniewinnił wszystkich 35 oskarżonych (Waryński, Ludwik 
i Stanisław Piekarscy, Truszkowski, Uziembło, Mendelson, 
Kobylański, Mańkowscy Antoni i Mieczysław i in.). Rozprawa 
publiczna wywarła ogromne wrażenie i zdobyła popularność 
socjalizmowi.

Tymczasem młodzi działacze socjalistyczni, wydaleni 'z gra
nic Austrji, znaleźli się w Genewie, gdzie już od r. 1879 za
częło wychodzić czasopismo „Równość", pierwszy organ pra
sowy nowoczesnego socjalizmu. Redagują to pismo Mendel- 
son, Dłuski, Waryński, Piekarski, Diksztajn i przez pewien 
czas Limanowski. Od r. 1880 zamiast „Równości" zaczyna 
również w Genewie ukazywać się „Przedświt". Czas pobytu 
w Genewie był okresem rozważań i refleksyj ideowych i tak
tycznych, Najpierw powstało zagadnienie stosunku do anar
chizmu, do którego skłaniał się dotychczasowy program apoli
tyczny i [Oparty ma abstrakcyjnych tylko przesłankach. Po krót
kich Wahaniach (Waryński, Diksztajn) ostatecznie wypowie
dziano się przeciw anarchizmowi. Drugiem zagadnieniem spor- 
nem było zagadnienie niepodległości. Wspomnieliśmy już, że 
w Genewie punkt ten skreślono z programu. Na tem tle doszło 
do sporu iz Limanowskim, który wreszcie w 1881 r., nawiązując 
do tradycji, powołał do życia socjalistyczne stowarzyszenie 
„Lud polski", które w wydanej odezwie programowej w spo
sób mechaniczny łączy hasła socjalizmu z ideałem narodowym, 
zalecając sojusz z demokracją. To sprowadzenie socjalizmu na 
wzór okresu utopijnego do roli lewego skrzydła obozu demo
kratycznego nie odpowiadało jednak poglądom większości pol
skich socjalistów. Zaczęła się polemika prasowa, zakończona
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ostrym sporem na kongresie międzynarodowym w Chur mię
dzy Limanowskim a Waryńskim i Dłuskim.

W ewolucji poglądów socjalistów polskich ów pobyt w Ge
newie nie pozostał jednak bez dodatnich skutków. Dla nich, 
którzy odebrali chrzest socjalistyczny w obrządku rosyjskiego 
socjalizmu, zetknięcie się z socjalizmem zachodnio-europej
skim przynieść miało poważne korzyści, Przedewszystkiem 
bliższa obserwacja form ruchu masowego i walki poli
tycznej zachwiała dotychczasowym czysto abstrakcyjno-ideo- 
wym stosunkiem do socjalizmu. Socjaliści polscy dochodzą do 
przekonania, że robota wyłącznie propagandystyczna i unika
jąca pierwiastków politycznych, robota kółkowa, nie odpo
wiada potrzebom. Miejsce nieokreślonej wiary w blizką re
wolucję społeczną zajmuje przekonanie o konieczności zorga
nizowania walki politycznej. To nawrócenie się do polityki 
wymagało z konieczności zmiany form organizacyjnych, 
W miejsce dotychczasowych kółek musiała powstać partja po
lityczna, która walką tą potrafiłaby pokierować, Z kolei po
wstawało zagadnienie, jakie formy walce tej nadać. Istniały 
dwie możliwości, albo walkę oprzeć na masowym ruchu kla
sowym, albo też skupić najdzielniejsze jednostki i przez tę 
walkę straży przedniej zdobyć sympatje i zaufanie mas, które 
ruszą do walki w momencie rewolucji. Socjalistom polskim 
odpowiadało raczej to pierwsze stanowisko i zamyślali stwo
rzyć partję klasową polskiego proletarjatu. Jeżeli idizie o za
bór rosyjski, stali jednak na stanowisku, że walkę należy pro
wadzić w możliwie najbliższym związku z rosyjskim socjaliz
mem, który powinien nią kierować. Należy pamiętać, że był 
to okres największych sukcesów rosyjskiej organizacji rewo
lucyjnej „Narodnej Woli". Sukcesy te nie mogły pozostać bez 
wpływu na umysły polskich socjalistów. Miejsce dotychcza
sowego złudzenia: wiary w bliską międzynarodową rewolucję 
społeczną, izajęło nowe złudzenie: wiara w bliski triumf rosyj
skiej rewolucji politycznej. To dążenie do związku z rosyj
skim ruchem rewolucyjnym powodowało jednak pewne kon
sekwencje, Socjalizm rosyjski opierał się bowiem właśnie na 
rewolucyjnej walce przodowników ruchu, a nie na rewolucji 
mas, zawierając zatem sojusz, trzeba było uzgodnić metody 
walki. Taktyka polskiego ruchu socjalistycznego próbować 
będzie zatem pogodzić formy walki masowej z blankizmem ru
chu rosyjskiego.

Z końcem roku 1881 wraca Waryński do Warszawy z za
miarem założenia tam socjalistycznej partji politycznej. Po 
jego odjeździe w r, 1878 robota w Warszawie nie ustała i mi
mo corocznych aresztowań coraz to nowa gromada stawała
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znowu do pracy, prowadzonej dalej metodą kółkową. Jednak 
represje przerzedziły szeregi. \C^adze rosyjskie skierowały na 
drogę administracyjną cztery sprawy przeciw warszawskim 
socjalistom: o propagandę socjalistyczną w r. 1878 (bracia Pla- 
wińscy, Płaskowicka, Mondszajn, siostry Grużewskie, Jan 
Hłasko, bracia Grabowscy, Wacław Święcicki i in.), w r. 1879 
(Aleksander Więckowski, Ludwik Dziankowski, Zygmunt He- 
ryng, Cezaryna Wojnarowska i in.), w r, 1880 (Zygmunt Po
znański, Bolesław Wysłouch, Tadeusz Wróblewski i in.), w ro
ku 1881 (Balicki, Józei Hłasko i in.). Razem otrzymało kary 
administracyjne około 200 działaczy socjalistycznych, skaza
nych na izieisłanie lub więzienie. W tym okresie jedną tylko 
sprawę rozstrzygnął sąd wojenny; była to sprawa Wacława 
Sieroszewskiego i Stanisława Landego o bunt w cytadeli.

Waryński zastał zatem w Warszawie tylko resztki stosun
ków kółkowych i przystąpił z całą energją do przetworzenia 
ich w organizację partyjną. W rezultacie tych starań w r. 1882 
powstała partja socjalno-rewolucyjna „Proletariat". Obok 
Waryńskiego robotą kierują początkowo Edmund Płoski, Hen
ryk Dulęba i in., a po ich aresztowaniu Stanisław Kunicki, Lu
dwik Janowicz, Aleksander Dębski, Tadeusz Rechniewski i in., 
a po dalszych aresztowaniach Marja Bohuszewiczowa, Michał 
Mancewicz i in. Dopiero po aresztowaniu Waryńskiego do
szło do zawarcia umowy z rosyjską „Narodną Wolą" na zasa
dzie pozostawienia „Narodnej Woli" inicjatywy rewolucyjnej,, 
poczem „Proletariat" uzyskiwał na swym terenie pełną samo
dzielność, co oznaczało prawo do niepodległości po obaleniu 
caratu.

„Proletarjat", izgodnie z dążeniem do zorganizowania maso
wego ruchu klasowego polskiego proletarjatu, czyni cały sze
reg wysiłków. A więc po pierwsze stara się w największej 
części kraju zarzucić swą sieć organizacyjną, tworząc komitety 
robotnicze. Poza Warszawą powstały organizacje w Łodzi, 
Zgierzu, Częstochowie, Piotrkowie, Radomiu, Żyrardowie, Bia
łymstoku, Tomaszowie Mazowieckim i in. Następnie rozwija 
akcję wydawniczą, zakłada pierwsze pismo socjalistyczne, 
wydawane w kraju w specjalnej tajnej drukarni p, t, „Proleta
riat” , którego wydano 5 numerów. Próby wydania 6-go nume
ru zostały przez władze udaremnione, Wydano dalej szereg 
odezw, m, in. specjalną odezwę do chłopów, rozrywaną przez 
robotników po wsiach. Dalej zorganizowano kilka akcyj ma
sowych, a więc np. akcję z powodu odezwy oberpolicmajstra 
Buturlima, który wydał polecenie poddawania robotnic kontroli 
sanitarno-obyczajowej, a nawet zwołano wiec bezrobotnych
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na placu Żarnikowym. Wreszcie poprowadzono' akcję strejko- 
wą w warszawskich warsztatach kolejowych i kilku fabrykach 
w Żyrardowie i w Łodzi.

Była to jędrna strona działalności „Proletariatu". Druga 
strona to akcja t-erorystyczna. Można tu rozróżnić teror poli
tyczny, teror zawodowy i teror obronny, skierowany przeciw 
zdrajcom i prowokatorom. Aktów teroru politycznego „Prole
tariat" nie organizował, Teror zawodowy ograniczał się do 
listów z pogróżkami do fabrykantów, źle traktujących robotni
ków. Natomiast dokonano szeregu czynów w dziedizimie tero
ru obronnego. Zabito szpiegów Helszera w Zgierzu i Skrzyp- 
czyńskiego w Warszawie, zraniono Piri s ki e go - Piotr ows ki ego 
w Warszawie; zamach na Futerlajba w Łodzi się nie udał. 
Przygotowywane zamachy na gabinet prokuratora w Warsza
wie, na składy towarowe w Łodzi i kilka akcyj przeciw szpie
gom i policji nie doszło do skutku. Rewolucyjna działalność 
„Proletariatu" wywołała secesję w organizacji. Niewielka gru
pa pod kierownictwem Kazimierza Puchewicza założyła 
w 1883 r, odrębną partję robotniczą „Solidarność", stojącą na 
stanowisku unikania walki iz rządem carskim i ograniczenia 
się do Walki ekonomicznej. Organizacja ta nie miała większego 
znaczenia.

Od jesieni 1883 r. do 1885 spadł na „Proletariat" szereg aresz
towań, Doprowadziły one do ostatecznego rozbicia i upadku 
owej partji, która była pierwszą próbą na większą skalę zor
ganizowania polskiej klasy robotniczej. Na proletarjatczyków 
spadły surowe kary. Dwie sprawy przeprowadzono przed są

dem wojskowym, obejmując 31 oskarżonych, W r. 1886 zawi
sło pięciu działaczy „Proletarjatu" na szubienicy, najpierw 
Piotr Bardowski, Stanisław Kunicki, Michał Ossowski i Jan 
Pietrusiński, a później Jan Kowalewski.

Pozostałych skazano na katorgę (Ludwik Waryński, Lu
dwik Janowicz, Feliks Kon,, Tadeusz Rcchniewski, Mie
czysław Mańkowski), a w kilka lat później skazano je
szcze dodatkowo wydanego przez Prusy Bronisława Sławiń
skiego. Dwóch z pośród skazanych wysłano do Schli,sselburga, 
gdzie Ludwik Waryński umarł, a Ludwik Janowicz po odcier
pieniu kary popełnił samobójstwo.

Na drodze administracyjnej przeprowadzono przeciw prole- 
tarjatczykom sześć spraw, w r. Ib84 sprawę zgierską (Leon 
Ciesielski i in.), w r. 1885 pierwszą sprawę warszawską (Ale
ksandra Jentysówna, Ludwik Sawicki, Witolda Reohniewska 
i in.), w r, 1886 sprawę łódzko-zgierską (Sylwester Paluszkie
wicz i iin.) i.sprawę t omaszowską (Konstanty Kop lin, Roch Pasz-
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kowski i in.), w r. 1887 drugą sprawę warszawską (Michał 
Mancewiez, Marja Bohuszewiczówna i in.) i trzecią sprawę 
warszawską (Marjan Sielan Ulrych, Władysław Wisłocki i in.). 
Ogółem kary administracyjne objęły około 240 osób.

Tak zakończył się okres bohaterskich dziejów wielkiego 
„Rroletarjatu". Przez pewien czas w kraju (zapanowała cisza. 
Jedynie na emigracji prowadzona jest akcja wydawnicza, sku
piająca się koło „Przedświtu" i „Wałki klas", reprezentujących 
ideoiogję „Prołetarjatu“ i „Pobudki", która odpowiadała ideo- 
logji narodowo - socjalistycznej.

W r. 1888 organizacja „Proletarjatu" została w Warszawie 
wznowiona. Na czele stają Ludwik Kulczycki* Stanisław Ka- 
sjusz, Władysław Stadnicki i in. W owym okresie swych dzie
jów „Proletarjat“ nie miał już tak wielkiego znaczenia, jak po
przednio. W ruchu socjalistycznym nastąpiło bowiem poważ
ne rozbicie. Obok „Proletarjatu”, od r. 1890 powstaje nowa or
ganizacja— „Związek Robotników Polskich". Związek stoi na 
stanowisku t. zw, ekonomizmu. Podobnie, jak to było w pierw
szych latach rozwoju socjalizmu polskiego, lekonomizm neguje 
działalność polityczną. Podstawa tej negacji jest jednak zupeł
nie inna. Dawniej uważano walkę polityczną za zbędną wobec 
perspektywy bliskiej rewolucji społecznej. Teraz zaś ekonomizm 
był reakcją z powodu surowych represyj, które spadły na kla
sę robotniczą w epoce walki politycznej z rządem. Była to 
próba stworzenia w Polsce napół-legalnej partji socjalistycz
nej. Było to noWe złudzenie, nowe doświadczenie, które 
przejść musiała klasa robotnicza, zanim znajdzie najodpo
wiedniejszą drogę walki. Po rozwianiu się wiary w bliską re
wolucję społeczną, po upadfc nadziei na szybki triumf rosyj- 
skiej rewolucji, upaść musiało jeszcze teraz złudzenie, żywione 
przez związkowców, że przez unikanie walki z rządem i ogra
niczenie się do walki ekonomicznej z kapitałem będzie można 
stworzyć podstawy silnego ruchu robotniczego. Nadzieja na 
„neutralność" rządu okazała się wkrótce 'złudną. Na czele 
roboty związkowej stali Janusz Tański, Stanisław Grabski, Jul
ian Marchlewski, Bolesław Dębiński i in.

Wkrótce i w „Proletariacie" doszło do rozłamu na tle spra
wy teroru, w owym czasie przeważnie teoretycznej. Dokona
no bowiem w tej epoce jednego zamachu, zabójstwa jen, Seli- 
westrowa w Paryżu przez Stanisława Padlewiskiego (1890), za
mach izaś, przygotowany przez Michała Zielińskiego, Ignacego 
Mościckiego i innych na jen.-gubern. Ii arkę i innych dygnita
rzy w cerkwi, się nie udał (1892). Przeciwnicy teroru stwo
rzyli nową organizację—„Zjednoczenie Robotnicze" (1891 r.)— 
na której czele stali Edward AbramoWski, Jan Slrćżecki, Sta
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nisław Wojciechowski i in. Jeżeli dodamy do tego, że na emi
gracji istniała od r. 1888 założona w Paryżu „gmina narodowa - 
socjalistyczna" — w której rolę kierowniczą odgrywali Stani
sław Barański, Jan Lorentowicz i in., będziemy mieli w owej 
epoce cztery organizaicje socjalistyczne: 1) Proletarjat, 2) Zwią
zek Rob. Polskich, 3) Zjednoczenie Robotnicze, 4) Gminę na- 
rcdowo-socjalistyczną.

W okresie owym dokonały się dwie większe zmiany w ruchu 
socjalistycznym. Rozwiały się złudzenia, związane >z ekonomiz- 
mem i zostały rzucone podwaliny pod masowy -ruch robotni
czy. Wspomnieliśmy wsizakże, że od samego początku dziejów 
„Proletarjatu” istniało już dążenie do wytworzenia ruchu ma
sowego i że nie zamierzał on bynajmniej iść drogą blankizmu, 
roboty spiskowej, opartej na grupie dzielnych jednostek. Mimo 
wszystko jednak ruch charakteru masowego wówczas nie miał, 
nie z powodu owych założeń teoretycznych, ale poprostu dla
tego, że surowej i nietkniętej agitacją klasy robotniczej nie 
można było odrazu poruszyć. Teraz jednak po kilkunastu la
tach roboty uświadamiającej rzecz wyglądała już inaczej. Po
jawiają się pierwsze zwiastuny ruchu naprawdę masowego. 
Należy tu przedewszystkiem wymienić manifestację święta 
1 maja, W roku 1890 świętowała tylko Warszawa — ale strejk 
objął około 8 tysięcy robotników. W r. 1891 obok Warszawy 
stanęła i jedna z większych fabryk łódzkich, a w Żyrardowie 
doszło do powszechnego strejku, który trwał 4 dni. Wreszcie 
w r. 1892 w (związku z odezwami majowemi doszło w Łodzi 
do olbrzymiego powszechnego strajku, który objął dziesiątki 
tysięcy robotników. Strejk ten, zwany buntem łódzkim, został 
zakończony krwawemi represjami. Dla ruchu robotniczego był 
on jednak prawdziwą rewelacją, wykazywał dobitnie, że lawi
na ludowa już ruszyła, że twarda skorupa dotychczasowej 
obojętności klasy robotniczej została przebita. Jeżeli dodamy 
do tego wzmożoną akcję strejkową i fakt, że akcja ta objęła 
po raz pierwszy drugie obok Łodzi ważniejsze środowisko ro
botnicze, Zagłębie węglowe — będziemy mieli dowód, że 
powstały już warunki stworzenia silnej organizacji robotniczej.

Szereg represyj rządowych, aresztowania wielu działaczy 
„Proletarjatu” i „Związku", a wreszcie krwawa interwencja 
wojska w wypadkach łódzkich wykazały wyraźnie niedorzecz
ność ekcnomizmu. Ruch robotniczy po tylu doświadczeniach 
dochodzi do niezbitego wniosku, że walka polityczna, walkaJ 1 ’ » . 1 * *z rządem carskim sit ano wi niewzruszoną konieczność, -stojącą 
przed socjalizmem polskim. Jeżeli jednak w r. 1881 w podob
nej sytuacji istniała wiara w ogólnofosyjską rewolucję, obec- 
nie było jasne, wobec zupełnego osłabienia rosyjskiego ruchu
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rewolucyjnego, że polska klasa robotnicza musi na samą siebie- 
rachować. Konsekwencją tego przekonania było wystawienie 
przez nią swego własnego, odrębnego programu politycznego.. 
Taką to drogą socjalizm polski doszedł do hasła niepodległości 
a proces dojrzewania ideologji został zakończony. W związku 
z tem stanęło przed polskim ruchem socjalistycznem zagad
nienie zjednoczenia. Bankructwo ekonomiizmu zbliżyło związ
kowców do „Proletarjatu'’, przyjęcie hasła niepodległościo
wego umożliwiło zjednoczenie się z ruchem zawiodowo-socja- 
listycznym, perspektywy zaś masowości i zwiększenia oddźwię
ku w masach stawiały socjalizm przed koniecznością stworze
nia silnej i jednolitej organizacji. W ten sposób dojrzały wa
runki do zjazdu paryskiego i do powstania Polskiej Partji So
cjalistycznej i jej programu.

W tymże czasie i w innych zaborach skrystalizowały się wa
runki rozwoju polskiego socjalizmu.

W, Galicji po procesie Waryńskiego i tow. socjalizm rozwijał 
się dalej systemem kółkowym i był raz za razem nękany pro
cesami politycznemi. W Krakowie robota zupełnie podupadła. 
Natomiast we Lwowie ruch socjalistyczny istniał nadal. Wy
chodziło tam, zrzadka coprawda, pismo socjalistyczne „Pra
ca” . Podobnie jak w Warszawie, tak i tutaj przełomem było 
święto 1 maja w r. 1890, które skupiło na zgromadzeniu publi- 
cznem około 4000 osób. Równocześnie zaczęło wychodzić dru
gie pismo socjalistyczne—„Robotnik" i powstała ścisła organi
zacja socjalistyczna. Z początkiem zaś roku 1891 zorganizo
wano we Lwowie stowarzyszenie socjalistyczne „Siła" z Jó
zefem Hudecem na czele, które skupiło odrazu ponad 200 
członków. Wkrótce potem powstaje też „Siła" w Krakowie 
i stów. „Praca" w Stanisławowie. Lwów nawiązuje stosunki 
ze Stryjem i Kołomyją, Kraków zaś z Nowym Sączem, Tarno
wem i Białą. W Krakowie od 1 stycznia 1892 r., zaczął wycho
dzić socjalistyczny organ prasowy „Naprzód". W ruchu socja
listycznym pojawia się szereg młodych, oddanych działaczy 
z Ignacym Daszyńskim i Hermanem Diamandem na czele. I tu , 
zatem warunki pozwalały na stworzenie silnego stronnictwa 
socjalistycznego. Z początkiem roku 1892 zwołano więc do 
Lwowa pierwszy zjazd socjalnej - demokracji galicyjskiej 
z udziałem 48 delegatów z 9 największych środowisk galicyj
skich, który rozpoczął dzieje jednolitej polskiej partji, socjali
stycznej w zaborze austrjackim.

W zaborze pruskim po upadku wysiłków socjalnej demokra- ! 
cji niemieckiej nastąpiła chwilowa cisza. Wkrótce przerwało j 
ją zjawienie się pierwszych polskich emisarjuszy socjalistycz- 1 
nych, którzy wbrew ustawom wyjątkowym, rozpoczęli meto-
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dą kółkową tworzenie organizacji socjalistycznej. W r. 1881 
przybyli do Poznania Stanisław Mendelson, Wrocisław Trusz
kowski, Marja Jankowska i poznańczyk Konstanty Janiszew
ski i zaczęli zakładanie kółek socjalistycznych. Skutkiem de-

• '■■■■• • • 1 • » > i  ,  ,  ,  ,  nuncjacjn prasy „narodowej emisarjusze ci i pierwsi ich zwo
lennicy zostali wkrótce aresztowani i skazani na kilkuletnie 
więzienie. W r. 1882 przybył nowy emisarjusz Stanisław Po- 
dlewski i uległ po krótkiej robocie temu samemu losowi. Mimo 
to robota była dalej prowadzona i zabór pruski był stale obsłu
giwany polską literaturą socjalistyczną.

W r. 1884 przy wyborach do parlamentu niemieckiego po
stawiono w okręgu poznańskim kandydaturę socjalistyczną 
Janiszewskiego, która skupiła 61 głosów.

Z końcem 1885 r. udało się wśród robotników polskich 
w Berlinie stworzyć tajną organizację polskich robotników so
cjalistycznych (Feliks Witkowski, Franciszek Morawski, Fran
ciszek Merkowski i in). I stąd zaczęto wysyłać emisarjuszy 
i literaturę socjalistyczną do zaboru pruskiego. Między innymi 
pojechał tam i proletarjatczyk Bronisław Sławiński, Obok nie- 
:go w Poznaniu stają do pracy Władysław Kurowski (poznań
czyk, który brał udział w robocie „Proletarjatu1' i siedział 
w Cytadeli warszawskiej), Marcin Kasprzak, Jan Konopiński 
i in. W r. 1887 przy nowych wyborach do parlamentu wysu
nięto znów kandydaturę Janiszewskiego, wydano specjalną 
odezwę przedwyborczą i tym razem udało się w samem mieście 
Poznaniu skupić 212 głosów. W rezultacie tej akcji, na mocy 
ustaw wyjątkowych wynikły dwa nowe procesy w r. 1887: 
1) przeciw Janiszewskiemu i tow, o wydanie odezwy, 2) prze
ciw Sławińskiemu i tow. o robotę w Poznaniu i Berlinie, za
kończone skazującemu wyrokami. W r. 1890 Janiszewski znów 
kandyduje do parlamentu, a w Poznaniu na robotę agitacyjną 
zjawia się znów królewiak — proletarjatczyk Ludwik AnieleW- 
ski i sprawa kończy się również procesem i wyrokiem skazu
jącym. Janiszewski zdobył 415 głosów, z czego 393 w sa
mym Poznaniu. Był to ostatni proces poznański przeciw socja
listom z epoki praw wyjątkowych. Po zniesieniu ich, ruch izaczął 
się rozwijać w formach legalnych. Z końcem 1890 r. powstało 
w Berlinie Towarzystwo Socjalistów Polskich, które objęło 
kierownictwo roboty. Wkrótce powstały podobne organi
zacje i w Innych większych miastach niemieckich, a z począt
kiem 1891 r. założono stow. rob, „Równość" w Poznaniu. W  
tymże czasie zaczęła w Berlinie wychodzić „Gazeta Robotni
cza , której redaktorami byli kolejno Ignacy Daszyński, Stani
sław Grabski, Stanisław Przybyszewski, Kazimierz Mokłowski 
i in. Specjalna Komisja prasowo - agitacyjna kierowała agitacją
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i propagandą, która objęła szereg środowisk w Poznańskiem,, 
na Śląsku i wśród emigracji w Niemczech. Wreszcie z, po
czątkiem r. 1893 warunki dojrzały do zwołania w Berli
niekonferencji polskich socjalistów zaboru pruskiego, która. 
stworzyła Polską Partję Socjalistyczną tego zaboru ,

W ten sposób lata 1892-1893 stały się w całej Polsce okresem 
przełomu, który zapoczątkował rozwój socjalistycznego ruchu 
w ramach skonsolidowanych ideowo i organizacyjnie party; 
politycznych,

B ibljografja  
p oczątków  socjalizm u polsk iego

I. Do całego okresu.
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Leon Wasilewski, Zarys dziejów Polskiej Partji Socjalistycznej w 
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Wilhelm Feldman. Stronnictwa i programy polityczne w Galicji; 
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O, Do dziejów polskiego socjalzmu utopijnego.

Bolesław Limanowski Historja ruchu społecznego w XIX w. Lwów
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Bolesław Limanowski, Historja demokracji polskiej. Zurich 1901 
(po rok 1848). II. wyd. Warszawa 1922-1923 (po rok 1864).

Marjan Kukieł, Próby powstania po trzecim rozbiorze 1795— 1797 
(o spisku Gorzkowskiego str, 750 i nasi, i przypisy str. 477 i nast.) 
Kraków 1912.

Emil Haecker. Wstęp do Mickiewicza Trybuny Ludów. Rozdziały: 
IV. Socjaliści polscy wśród emigracji po roku 1831. V. Mickiewicz 
a socjalizm.

Zenon Świętosławski, Lud polski w emigracji (1835 — 1846). (Jer
sey) 1854.

Dr, Witold Narkiewicz-Jodko. Historja i system socjalizmu utopij
nego wśród emigracji polskiej. (W książce: „Polski socjalizm uto
pijny na emigracji” . Kraków).
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Stanisław Szpotański. Początki polskiego socjalizmu. Warszawa 
1907 r.

Stanisław Szpotański. Lud polski. Z dziejów polskiej myśl socja
listycznej. Lwów 1907.

Stanisław Szpotański, Konarszczyzna. Kraków.
(Dr, Maksymiljan Zetterbaum), Adam Mickiewicz 1798 — 1898, 

Lwów 1898.
Artur Śliwiński, Mickiewicz, jako polityk. Kraków 1908.
Bolesław Limanowski, Stanisław Worcell. Kraków (1910).
Bolesław Limanowski, Historja ruchu rewolucyjnego w Polsce w 

1846 r. Kraków. (O Edwardzie Dembowskim, poznańskim związku 
Plebejuszów i t. d,).

Andrzej Wojtkowski, Komunizm w Poznaniu w r. 1858. Postęp. 
Poznań 1921.

Stanisław Schnurr-Pepłowski, Spisek Baerensprunga. Dziennik 
Poznański. 1894.

Andrzej Wojtkowski. Plany powstańcza komunistów polskich w 
roku 1859. Przegląd Narodowy. Poznań 1921.

Eugeniusz Ajnenkiel, Pierwszy bunt robotników łódzkich w roku 
1861. Rocznik Łódzki. T. II. Łódź 1931 str. 367 — 388 i odbitka.

Władysław Pofoóg - Malinowski, „Gmina” i jej redaktor. Niepo
dległość. T. IV. Zeszyty 1 (7) i 2 (8) Warszawa 1931.

Władysław Pobóg - Malinowski, Ideologja „Gminy" Niepodległość. 
T, V. Zeszyt 1 (9) Warszawa 1931.

Bolesław Limanowski, Szermierze wolności. Walery Wróblewski 
{str. 244 — 276). Kraków 1911.

Iks Bogomnos (Sąsiedzki), Sprawy żywotne. Berlin (Genewa) 1889. 
{O udziale Polaków w Komunie Paryskiej).

Dr, Marja Złotorzycka. Polacy w Komunie Paryskiej w r. 1871. 
Niepodległość. T. VI, Zeszyt 2 (13) 1932,
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J, Wołkowiczer, Naczało isocjalisticzeskawo raboczawo dwiżenija 
w bywszej russkoj Polsze. Podgotowitielnyj perjod partji „Proleta
riat". Qpyt istoriczeskawo issledowanija. Moskwa—Leningrad 1925.

Limanowski Bolesław. Jaką drogą doszedłem do socjalizmu". So
cjalizm — demokracja — patrjotyzm. Kraków 1902.

Limanowski Bolesław. Wspomnienia z pobytu w Galicji. (Zaczątki 
obecnego ruchu socjalistycznego). Z pola walki. Londyn. 1904.

Strajk tkaczy zgierskich w 1874 r> Z pola walki Nr. 1. Moskwa 
1926.

Procesy polityczne w Królestwie Polskiem, Materjały do historji 
ruchu rewolucyjnego w Królestwie Polskiem. Rok 1878 — 1879. 
Kraków 1907.

Dr, Kazimierz Dłuski. Wspomnienia z trzech lat (1875 — 1878]. 
Niepodległość T. L Zesz. 2. Warszawa 1930.

Na — Z (Dr. Kazimierz Dłuski"). Ludwik Waryński (osobiste wspom
nienia (1877 — 1881). Z pola walki. Londyn 1904.

S—o (Wacław Sieroszewski). O świcie. (1878 r). Z pola walki. Lon
dyn. 1904.

Amerykanin (Uziębło Józef), Wspomnienia z 1878 roku. Z pola 
walki. Londyn. 1904.

Zygmunt Heryng, U zarania socjalizmu polskiego. Niepodległość. 
T. 111. zesz. 1 (5). Warszawa 1930.

(Ludwik Waryński). Filipina Płaskowicka. Przedświt 1881 Nr. 3-4 
i 6-7.

Amerykanin (Józef Uziębło), Filipina Płaskowicka. Światło. 1902 
Nr. 16.

(W, Piekarski), Ludwik Dziankowski. Przedświt 1882 Nr. 1—2.
Ludwik Krzywicki, Jan Młot (Szymon Dickstein). Niepodległość 

T. 1. Zesz. 1. Warszawa 1930.
J, B, Marchlewski, Bojowniczka (Cezaryna Wojnarowska). Z pola 

walki Nr. 1. Moskwa 1926.
List Ludwika Waryńskiego do min. Plewe (1878), Z pola wałki. 

Nr. 1. Moskwa 1926.
W sprawie zabójstwa Bajtego (1879), Z pola walki Nr. 1 Moskwa

1926.
W, Kaliski, Bunt Sieroszewskiego w cytadeli warszawskiej. War

szawa (1932).
Zygmunt Heryng, X Pawilon przed 50-ciu laty. Niepodległość. T. I. 

Zesz. 1. Warszawa 1930.
Proces krakowski 1880 r, Z pola walki. Londyn 1904.
Amerykanin (Józef Uziębło), Wielki proces Krakowski, Z pola 

walki .Londyn 1904.

III. Do okresu roboty kółkowej {aż do powstania „Proletarjatu**),
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Dr, Edmund Brzeziński, Wspomnienie mego życia. Niepodległość. 
T. IV. i T. V. Warszawa 1931-1932.

Ludwik Straszewicz, W kaźni, Wspomnienie z więzienia austrjac- 
kiego. Ateneum 1888.

Jan Krzesiawski, Memorjał więźnia politycznego z 1880 r. (Erazm 
Kobylański). Niepodległość. T. V. Zesz, 3 (11). Warszawa 1932.

Sprawa gminy socjalistów polskich w Kijowie (1880), Z pola wal
ki Nr. 2. Moskwa 1927.

J, Wołkowiczer. W przeddzień sformowania się „Proletarjatu” 
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Bolesław Limanowski, Garść wspomnień z pobytu w Genewie. 
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sburska 1882 r.). Niepodległość. T. III. i IV. Warszawa 1930-1931.

IV, Do okresu wielkiego „Proletarjatu“ ,

Róża Luksemburg. Pamięci ,,Proletarjatu” . Przegląd soc. - dem. 
1903 r. Nr, 1—2, i przedruk Warszawa 1922 (nowe wydanie).

Leon Wasilewski (PSochocki), Polskaja soc. - rew. partja „Prole
tariat” (1882 — 1886). Obszczij obzor dziejatielnosti. Byłoje Nr, 4. 
1906.

Z działalności „Proletarjatu11 (dokumenty). Z pola walki. Londyn 
1904.

Sprawozdanie z procesu Proletarjatu w grudniu 1885 r. przed są
dem wojennym w Warszawie. Zeznania Pacanowskiego. Listy skaza
nych. Z pola walki. Londyn. 1904,

Ostatni raport jen, Broka (w nim szkic dziejów „Proletarjatu” . 
Z pola walki ir. 1 Moskwa 1926.

Z dziejów ruchu robotniczego w Żyrardowie, Strejk 1883. Z pola 
walki. Londyn 1904.

Leon Wasilewski (Płochocki), Strejk robotników polskich. Żiźń 
Nr. 6. Genewa 1902. (O strejku żyrardowskim w 1883 r.)

J. Wołkowiczer, Strejk żyrardowski (1883 r,), Z pola Walki r. 2. 
Moskwa 1927 r. (przekład z „Proletarskaja rewolucja” 1923 r.).

List S. Kunickiego do L, Waryńskiego i towarzyszy, (1884), Z pola 
walki Nr. 1. Moskwa, 1926 r.

Aleksander Dębski, Krwawe zajście w mleczarni Henneberga 
w r. 1884. Warszawa, 1929.

Doktór, Nieurzeczywistnione plany (projekty ucieczki z Cytadeli), 
Z pola walki, Londyn, 1904.

Statut organizacyjny partji socjalno-rewołucyjnej (1884 r,). Z pola 
walki Nr. 1. Moskwa, 1926.

K istorii otnoszenij partii „Narodnoj Woli“ i „Proletariat", Byłojs, 
iipiec 1906.
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Powieszenie Kowalewskiego. Z pola walki. Londyn, 1904.
Aleksander Dębski. Ze wspomnień. Przedświt, 1896, Nr. 1—3.
Aleksander Dębski. Socjaliści polscy w sojuszu z rewolucjonista

mi w Rosji. Przedświt, 1892, Nr. 33/34.
Ludwik Janowicz. Wspomnienia. Przedświt, 1902, Nr. 11/12.
Ludwik Janowicz. Ludwik Kobylański i Ludwik Waryński (ze 

wspomnień Szlisselburczyka). Przedświt, 1898, Nr. 12
Wspomnienia o Kunickim i Bardowskim. Z pola walki. Londyn, 

1904.
Feliks Kon, Sorok Het pod znamieniem rewolucji. Wospominanija,
Feliks Kon. Etapem na Katorgę. Kraków, 1908.
Mieczysław Mańkowski. U stóp szubienicy (Urywek ze wspomnień 

„Proletarjatczyka"). Kraków, 1905.
H(ilary) Gostkiewicz. Wspomnienia proletarjatczyka. Z pola wal

ki Nr. 2. Moskwa, 1927 (przekład z Katorgi d ssyłki, Moskwa, 1926, 
zapiski Proletarjatca).

Stanisław Bugajski, Autobiografja, Z pola walki Nr. 4. Moskwa,.
1927.

Władysław Głowacki (Pytagoras). Ze wspomnień proletarjatczy 
ka. Z pola walki Nr. 4. Moskwa, 1927,

Ze wspomnień więźnia. Z pola walki. Londyn, 1904.
Stanisław Mendełson. Ludwik Waryński. Przedświt, 1891. Nr, 

16—22.
B. A. J(ędrzejowski). Ludwik Waryński. Bohaterowie Proletarjatu. 

Warszawa, 1906.
Aleksander Dębski. Stanisław- Kunicki. Bohaterowie proletarjatu. 

Warszawa, 1906,
Besem (B, Szapiro), Tadeusz Rechniewski. Warszawa, 1927,
P. K, Dąbrowski, czlen Proletarjata, Biograficzeskij oczerk. Lon

dyn, 1893.
L, J, Szteinberg. Piotr Karłowicz Dombrowskij. Moskwa, 1928.
Kazimierz Pietkiewicz, Michał Mancewicz i jego czasy. Niepodle

głość. T. III, zesz. 2 (6) 1931.
Kazimierz Pietkiewicz, Do biografji Michała Mancewicza. Niepo- 

dlegość. T. V, zesz. 1 (9). 1931.
Kazimierz Puchewicz. (Wspomnienie pośmiertne). Walka klas, 

r, 1884 Nr. 7.

V, Do okresu 1888—1892.

W, S. Grupa „Proletarjatu” z r, 1888-go. Z pola walki. Londyn, 
1904.

X. Ryska grupa partji „Proletarjat" (1890— 1892). Z pola walki. 
Londyn, 1904.

Stanisław Mendełson, Stanisław Padłewski. Przedświt, 1892, Nr. 33.
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Antoni Humnicki. Wspomnienia z lat 1888— 1892. (Z dziejów 
„Związku robotników polskich”). Kraków, 1907.

Zygmunt Pietkiewicz, Ważna karta z dziejów socjalistycznego ru
chu niepodległościowego. Z moich wspomnień. (Z dziejów „Zjedno
czenia rob."). Niepodległość. T. II, zesz. 1 (3). Warszawa, 1930.

Program niepodległościowy „Pobudki", Niepodległość. T. II, zesz. 
2/4. Warszawa, 1930.

Józei Drut (Bolesław Dembiński), Ruch robotniczy w Królestwie: 
polskiem w okresie trzech ostatnich lat. (Odbitka z „Przeglądu So- 
cjal."). Paryż, 1893.

A, Masłoński. Początki ruchu w Zawierciu w r. 1889 i 1890. Z pola 
walki. Londyn, 1904.

A, Masłoński. Rozruchy głodowe w Zawierciu w r. 1891. Z pola 
walki, Londyn, 1904.

Eugenjusz Ajnenkiel, Elekcja „króla polskiego” w Łodzi w r. 1892'- 
Niepodległość. T. V, zesz. 3 (11). Warszawa, 1932 r.

Dr, Adam Próchnik, Bunt łódzki w roku 1892. Łódź, 1932 r.
Pierwszy maj we Lwowie. Lwów, 1890.
Żegota (Ign. Daszyński). Krótka historja rozwoju partji socjali

stycznej w Galicji (od 1 maja 1890 do 1 maja 1894). Lwów, 1894.
Ignacy Daszyński. Pamiętniki. Kraków, 1925 (T, I.),
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L eon  W asilew ski

Polska Partja Socjalistyczna 
w pierwszym okresie jej rozwoju

(1892 - 1903) 
i.

Dnia 17-go listopada 1892 r, w Paryżu rozpoczęły się obra
dy zjazdu socjalistów polskich, reprezentujących wszystkie ist
niejące wówczas w zaborze rosyjskim kierunki i organizacja 
socjalistyczne. Pod przewodnictwem patrjarchy naszego ruchu, 
Bolesława Limanowskiego, dokonane zostało dzieło przeło ■ 
.mowę: uchwalono nowy program, który miał być punktem 
wyjścia działalności całego polskiego obozu socjalistycznego, 
i stworzono organizację, która kładła kres dotychczasowemu 
rozbiciu sił tego obozu. Na gruncie tego programu, wysuwa
jącego postulat samodzielnej rzeozypospolitej demokratycznej, 
stanęła Polska Partja Socjalistyczna* utworzona w końcu lu
tego i na początku marca 1893 przez emisarjuszy założonego 
w Paryżu Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich (Z. Z. 
S. P,), W tein sposób polski ruch socjalistyczny na emigracji 
i w zaborze rosyjskim wszedł w nowy okres rozwoju.

Zjazd paryski i jego konsekwencje praktyczne tak na emi
gracji, jak i na gruncie krajowym — nowy program i nowa or
ganizacja — były skutkami ewolucji, jaką przebył socjalizm 
polski na przełomie 9-go i 10-go dziesięciolecia wieku XIX-go. 
Objektywne warunki rozwoju zaboru rosyjskiego z jego coraz 
szybciej postępującem uprzemysłowieniem, rosnący ucisk na
rodowościowy, sięgający coraz głębiej w miąższ społeczeństwa 
polskiego, wspaniałe objawy budzącej się świadomości klaso
wej mas proletarjatu polskiego, znajdującej swój wyraz w ob
chodach pierwszomajowych i przedewszystkiem w t. .zw.
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„buncie łódzkim" r. 1892-go — oto fakty, które kazały szukać 
nowych dróg działalności socjalistom polskim. Zupełny upadek 
ruchu rewolucyjnego w Rosji, budzenie się zaczątków ruchu 
socjalistycznego na „kresach'* państwa rosyjskiego, szybki roz
wój socjalizmu na Zachodzie, a pirzedewszystkiem socjalnej de
mokracji w Niemczech — oto czynniki, zmuszające socjalistów 
polskich do zmiany dotychczasowych orjentacyj, opartych 
w znacznej mierze na perspektywach przewrotu w Rosji. Po
czucie Wzrostu sił proletarjatu polskiego — i to nietylko w sa
mym ,zaborze rosyjskim — wzniecało wiarę w samodzielną rolę 
polskiego ruchu socjalistycznego i w jego wielką przyszłość. 
Jednocześnie utrwalało się przekonanie, że organizacyjne roz
bicie kierowniczych grup socjalizmu polskiego jest największą 
przeszkodą na drodze do spełnienia stojących przed nim za
dań. Stąd dążność do zjednoczenia zwalczających się wzajem
nie odłamów na gruncie wspólnego programu i jednolitej orga
nizacji. Dążność ta znajdowała najbardziej wymowną i przeko
nywający wyraz w artykułach londyńskiego „Przedświtu" 
(głównie pióra Stanisława Mendelsona).

Pod obuchem faktów życia codziennego stopniowo zanikały 
też różnice, dzielące obóz socjalistyczny w Polsce, Dawni 
„związkowcy 1 stopniowo wyzbywali się swego „ekonomizmu'‘ 
i złiudzeń co do możliwości propagowania socjalizmu wśród 
mas w drodze legalnej. Dawni „proletarjatczycy11 coraz mniej 
znaczenia przywiązywali do taktyki teroru. „Socjaliści naro
dowi" powoli rozstawali się ze stanowiskiem inteligencko-uto- 
pijnem i przechodzili na grunt klasowo-proletarjacki. Jedno
cześnie wyzwalanie się z pod wpływów rosyjskich i bliższe 
stykanie się — na emigracji — z objawami zachodnio-europej
skich ruchów robotniczych rozszerzało horyzonty ideowe so
cjalistów polskich. To zacieranie się przeciwieństw między 
poszczególnemi odłamami umożliwiło zgodne i płodne w skutki 
zakończenie zjazdu paryskiego, przyczem — rzecz charakte
rystyczna — podstawowy postulat nowego programu — dąże
nie do niepodległej, jaknajbardziej demokratycznej, republiki—  
nie wywołał na zjeździć żywszej dyskusji. Pod tym Względem 
panowała jedność.

Postulat ten w owym czasie niejako wisiał w powietrzu, i do 
jego wysunięcia na plan pierwszy socjaliści polscy dążyli zu
pełnie niezależnie od warunków, w jakich działali'. Już na 
pierwszym zjeździe socjalistycznej partji galicyjskiej w styczniu 
r. 1892 Ignacy Daszyński mówił o przyszłej walce robotników 
polskich o Polskę, Józef Piłsudski, nic nie wiedząc o ewolucji, 
jaką przeżyli socjaliści polscy w kraju i na emigracji, powra
ca! z zesłania z myślą zreformowania „Proletarjatu" w duchu



niepodległościowym, a „proletarjatczyk" Ludwik Janowicz, 
odcięty najzupełniej od śwliata w twierdzy szlisselburskiej, na
pisał tam pracę, uzasadniającą z socjalistycznego punktu wi
dzenia dążenie do niepodległości Polski. Dopiero później, kie
dy P. P, S. w zaborze rosyjskim weszła już na drogę szerokie
go rozwoju, powstała dość obfita literatura teoretyczno-pole- 
miczna, uzasadniająca i wyjaśniająca ten postulat tak wobec 
ogółu polskiego, jak i przed opinją międzynarodowego ruchu 
socjalistycznego.

Konsolidacja sił socjalizmu polskiego na emigracji dokonała 
się bez trudności, i Z. Z. S. P. przystąpił do spełnienia zamie
rzonych zadań. Wprawdzie pierwszy jego zarząd został aresz
towany przez policję francuską pod naciskiem ambasady car
skiej i wydalony z Francji. To jednak spowodowało tylko prze
niesienie się ośrodka kierowniczego Z. Z, S. P, do Londynu, 
ale działalności jego nie sparaliżowało.

Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich był z jednej 
strony rezerwoarem, gromadzącym młody narybek partyjny, 
który po powrocie do kraju stawał do czynnej roboty partyj
nej — organizacyjnej i agitacyjnej, z drugiej — główną kuźnicą 
myśli teoretycznej Partji. Wśród działaczy Z, Z. S. P. — obok 
młodych, dopiero wyrabiających się sił, widzimy przedstawi
cieli wszystkich pokoleń i odłamów polskiego obozu socjali
stycznego, Obok piatrjarchy naszego ruchu, Bolesława Lima
nowskiego, i [reprezentanta pierwszej grupy socjalistów popo
wstaniowych — Kazimierza Dłuskiego, w Z, Z. S. P. działali 
byli członkowie „Proletarjatu11 izt rozmaitych faz jego rozwo
ju — Stanisław i Marja Mendelsonowie, Aleksander Dębski, 
Witold Jodko, Bolesław Antoni Jędrzejowski, Feliks Perl 
i inni, byli członkowie „Związku robotników polskich” , jak 
Stanisław Grabski, „Zjednoczenia11 — Edward Abramowski, 
Stanisław Wojciechowis ki, Jan Strożecki, „socjalistów narodo
wych" — Zygmunt Balicki, Wacław Naake-Nakęski, wreszcie 
cały szereg młodych sił, które rozpoczęły działalność już na 
gruncie P, P. S., jak Kazimierz Krauz, Romuald Mielczarski, 
Leon Wasilewiski, Bolesław Miklaszewski, Maks Horwitz i t. d.

Z. Z, S. P. kierowany był przez Centralizację, ześrodkowaną 
w Londynie, gdzie się mieściła drukarnia wydawnictw partyj
nych wraz iz ich składem, i gdzie wychodziły wszystkie pisma 
partyjne, poczynając od miesięcznika teoretycznego „Przed
świt'1 i kończąc na pisemkach lokalnych poszczególnych 
ośrodków zaboru rosyjskiego, zanim nie zostały przeniesione 
do tajnych drukarń krajowych, W poszczególnych miastach 
uniwersyteckich kontynentu Europy istniały sekcje Z. Z. S. P,, 
ściśle zakonspirowane-* W sekcjach tych — poza nielicznymi
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©migrantami starszego pokolenia — skupiała się młodzież stu- 
djująca. Sekcje te były ośrodkami, które promieniowały na 
szersze bola polskiej młodzieży, studjującej zagranicą w du
chu programu P. P. S, Były one pozatem placówkami niejako 
„dyplomatycznemi" P. P. S,, gdyż nawiązywały kontakt z miej
scowym ruchem socjalistycznym i wśród jego przywódców 
zdobywały sympatje dla P. P. S. i uznanie dla jej programu 
niepodległościowego. Członkowie poszczególnych sekcyj współ
pracowali w lokalnych pismach partyjnych i informowali ogół 
towarzyszy cudzoziemskich o polskim ruchu socjalistycznym 
i sprawach polskich wogóle. W ten sposób zadzierzgały się 
węzły między P. P. S. a Międzynarodówką, w której, dzięki 
temu, szerzyła się sympatja dla ruchu polskiego i jego dążno
ści.

Sekcje Z. Z. S. P,, opłacając składki do Centralizacji i roz
szerzając literaturę londyńską, przychodziły w ten spo
sób z pewną pomocą materjalną organizacji, Periodyczne zja
zdy Z. Z, S. P, regulowały jego działalność, nakreślając jej 
plan i wybierając członków Centralizacji oraz redaktora 
„Przedświtu",

Działalność danej sekcji zależała oczywiście głównie od te
go, czy w łonie jej były jednostki bardziej wybitne i obdarzo
ne zmysłem inicjatywy. Najwięcej energji rozwijały sekcje —■ 
paryska, izuryska, Wiedeńska, belgijska, darmsztacka, berlińska 
i obie galicyjskie, przyczem działalność każdej z nich posia
dała pewne irysy swoiste — zależne od środowiska, w jakiem 
musiały pracować.

Sekcja berlińska Z. Z. S. P. pozostawała w najściślejszym 
kontakcie z Zarządem P. P. S, zaboru pruskiego, przebywa
jącym w Berlinie', oraz z redakcją berlińskiej „Gazety Robot
niczej". Sekcje krakowska i IwoWska, składające się wyłącz
nie iz emigrantów z zaboru rosyjskiego, którzy byli pozbawieni 
możliwości jawnego występowania na miejscu, jako „obcokra- 
jowcy", a więc i czynnego udziału w  P. P, S. D, Galicji i Śląska, 
miały do pewmego stopnia tensam (charakter, co i sekcje za
graniczne, jakkolwiek istniały w środowiskach polskich. Ist
niały i sekcje Z. Z. S, P, w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, ale te z czasem utonęły w miejscowym polskim ru
chu socjalistycznym, który jako całość wszedł w ścisłe sto
sunki z Z. Z, S, P. i stanął na gruncie programu P, P, S.

Zatrzymaliśmy się dłużej nad działalnością Z. Z. S, P, 
~w pierwszym okresie jego 'istnienia ze względu na jego wy
bitną rolę, która z natury rzeczy musiała stopniowo maleć 
w miarę rozwijania się organizacji na gruncie krajowym, co już
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niebawem doprowadziło do zupełnego podporządkowania, się 
organizacji zagranicznej — kierownictwu krajowemu. Już 
w r. 1899 Z. Z, S. P. przekształca się na Oddział Zagraniczny 
P. P. S., Centralizacja na Komitet Zagraniczny P. P. S., mia
nowany przez władzę naczelną tej ostatniej, „Przedświt" zaś 
na jej organ teoretyczny i dyskusyjny. Kiedy wreszcie od ro
ku 1902-go rozpoczyna się stopniowa likwidacja londyńskiej 
placówki. P. P, S., kiedy redakcję „Przedświtu" przeniesiono 
do Krakowa, gdzie wkrótce potem znalazł się i Komitet 
(przekształcony teraz na Wydział) Zagraniczny P, P. S,, ro
bota zagraniczna Partji zespala się coraz bardziej z jej pracą 
krajową na gruncie zaboru rosyjskiego, a rola jej sekcyj za
granicznych coraz bardziej traci na znaczeniu.

W  przededniu wojny rosyjsko - japońskiej Galicja staje się 
bazą dla całego szeregu poczynań P, P. S. zaboru rosyjskiego. 
Baza ta odgrywa coraz większ,ą rolę w miarę wzrostu wrzenia 
rewolucyjnego w państwie rosyjskiem, aż wreszcie ulega cał
kowitej likwidacji, kiedy rewolucja 1905 r,, umożliwia wszyst
kim czynnym siłom emigranckim przeniesienie się na grunt za
boru rosyjskiego.

II,
Proletarjat polski zaboru rosyjskiego musiał walczyć w wa

runkach wyjątkowo trudnych, nieznanych już od wiele, wielu 
lat robotnikom na Zachodzie. Przedewszystkiem był on pro- 
letarjatem kraju, zawojowanego przez zaborczy rząd carski, 
a więc rządzonego w sposób wyjątkowy przez nasłanych z Ro
sji,, obcych ludności miejscowej, urzędników, i wyzyskiwanego 
wszechstronnie w interesie obcego jej państwa. Następnie był 
on proletarjatem narodowości, gnębionej i uciskanej przez 
rząd i nacjonalizm rosyjski, a więc pozbawionej wszelkich praw 
narodowo-jęlzykowych w szkole, sądzie, urzędzie i wogóle 
w życiu pubjicznem. Pozatem wiszystkiem cierpiał on na brak 
wszelkich swobód i praw obywatelskich, których obcy rząd 
despotyczny odmawiał mu w jeszcze większym stopniu, ani
żeli poddanym swym narodowości rosyjskiej. W Królestwie 
Polskiem nie było samorządu miejskiego i ziemskiego, istnie
jących w rdzennej Rosji, nie było wolności druku, słowa, su
mienia, żadnych praw koalicji. Wszystko to, co najbardziej 
dotyczyło życia codziennego robotnika polskiego — od szkoły 
aż do strajków — wchodziło w zakres objawów opozycyjnych, 
rewolucyjnych, a więc nielegalnych, to też i ruch robotniczy 
we wszelkich sWych przejawach musiał być nielegalnym, na 
każdym kroku stykającym się z tępiącą wszelką nielegalność
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silą policyjną caratu, z żandarmerją, „Ochraną", siecią szpie
gostwa i przemocą administracyjną.

Organizacja partyjna w pierwszym okresie istnienia P. P. S. 
musiała być przystosowana i do panujących pod caratem wa
runków polilyczno-poliiycznych i do siły oraz zasięgu wpły
wów samej Partji, O organizacji masowej nie mogło być zu
pełnie mowy. Ścisła organizacja obejmowała tylko jednostki, 
najbardziej pewne pod względem konspiracyjnym, najbardziej 
wyrobione. Na czele organizacji stał Centralny Komitet Ro
botniczy (C. K. R,), zwykle składający się z paru, najwyżej 
kilku osób. C, K. R. był ośrodkiem kierowniczym całej orga
nizacji, On miał pieczę nad tajną drukarnią i punktami granicz- 
nerni, przez którą przechodteiiła przemycana zzagramicy bibuła, 
on redagował „Robotnika" i odezwy o charakterze ogólnokra
jowym, on dostarczał biibuły do poszczególnych ośrodków ru
chu, on wreszcie utrzymywał łączność tak z Z. Z, S, P,, jak 
i z organizacjami młodzieży partyjnej w rosyjskich ośrodkach 
uniwersyteckich (oddającemi Partji wielkie usługi przez do
starczanie jej środków pieniężnych i nowych sił do roboty 
w kraju), on wireszcie prowadził pertraktacje z istniejącemi po
dówczas organizacjami innych narodowości państwa rosyj
skiego.

Obok C. K, R, istniała instytucja mężów zaufania (m. z.) — 
bardzo ścisłe i szczupłe koło towarzyszy, ,z których miał się 
rekrutować C. K. R. na wypadek wsypania się którego z jego 
czynnych członków. W poszczególnych większych ośrodkach 
ruchu stopniowo tworzono lokalne komitety robotnicze z naj
bardziej uświadomionych i zaufanych towarzyszy partyjnych. 
Członkowie C. K. R. i m. z-ci utrzymywali stosunki z temi k o 
mitetami, te zaś starały się nawiązać stosunki z poszczególne- 
mi fabrykami i warsztatami, gdzie tworzono kółka agitatorów, 
zaopatrywane przez Partję w bibułę do dalszego rozpowszech
niania i w wykładowców (którymi najczęściej bywali studenci). 
Organizację szerszą zastępowały t. zw, „stosunki” — węższe 
czy szersze — w zależności od energji organizatorów i od sto
pnia bezpieczeństwa policyjnego w danym ośrodku,

O organizacji zawodowej w ścisłem tego słowa znaczeniu 
nie było również mowy. Propagowane przez „Proletarjat" i jego 
spadkobierców t, izw. „kasy oporu" zostały przez P, P, S, zu
pełnie zaniechane wobec fatalnych skutków istnienia tych or- 
ganizacyj, które z jednej strony (wobec braku jawnej kontroli) 
dawały dużo sposobności do nadużyć i wywoływanego przez 
nie rozgoryczenia szerszych kół robotników, z drugiej zaś — 
stanowiły obfite źródło niebezpieczeństwa policyjnego. W razie 
zatargów ekonomicznych Partja tworzyła specjalne komitety,
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które kierowały strajkami, gromadziły na nie środki za pomocą 
wypuszczania specjalnych list składkowych, wydawały odpo
wiednie odezwy i t. d.

Organizacja krajowa P. P. S. rozwijała się powoli, stopniowo 
rozszerzając zakres swych wpływów po za obręb stosunków, 
odziedziczonych po istniejących uprzednio organizacjach. 
Pierwszy C, K, R. posiadał charakter niejako koalicyjny, skła
dał się bowiem z towarzyszy, wchodzących przed powstaniem 
P. P. S. do rozmaitych organizacyj. Przez nich P, P, S, pozy
skała stosunki wśród robotników, którzy również przeszli już 
byli przez rozmaite organizacje partyjne. Słabą stroną nowej, 
zjednoczonej pod nazwą P. P. S., organizacji było to, że wśród 
jej członków były bardzo jeszcze żywe tradycje i poglądy daw
niejsze, skutkiem czego stosowanie uchwał zjazdu paryskiego 
napotykało tu i owdzie na niespodziewane przeszkody, zwła
szcza u byłych „związkowców". W atmosferze konspiracji po
częły się szerzyć plotki o „zdradzie sztandaru", o poddaniu się 
nowej partji pod wpływy niesocjalistycznych narodowców, to 
i owo z wydawnictw ulotnych Partji wywoływało zastrzeżenia 
poszczególnych jej zwolenników, co znowuż wpływało na kie
rownictwo partyjne, które, pragnąc uniknąć starć i protestów, 
zajmowało nieraz stanowisko dość chwiejne. W rezultacie 
wkrótce po pierwszym izjeździe P. P. S., odbytym w Wilnie 
w łecie 1893 r,, gdzie między inne mi postanowiono wydawać 
w kraju pismo nielegalne — „Robotnika", nastąpił rozłam. 
Z P. P. S. wystąpiła w sierpniu 1893 grupa byłych „związkow
ców’*, która ogłosiła się za „Socjaldemokrację Królestwa Pol
skiego" i zaczęła ostro zwalczać P, P. S.

Ten pierwszy rozłam w P. P. S,, dopiero tworzącej podwali
ny organizacji partyjnej, wprawdzie nie zahamował jej rozwoju, 
niemniej ogromnie utrudnił jej działalność. S, D. K. P, bowiem 
całą swą energję zwróciła przeciwko P. P. S., starając się zdy
skredytować ją wobec robotników wszelkiemi sposobami. Pod
kopywano program P. P. S. argumentami, opartemi na dowo
dzeniu, że oderwanie Królestwa Polskiego od Rosji zniszczy 
przemysł polski, istniejący głównie dzięki rynkom wschodnim 
Dowodzono, że proletarjat nie może dążyć do stworzenia wła
snego państwa narodowego, gdyż będzie ono państwem burżua- 
zyjnem. Przekonywano robotników, że P. P. S. zerwała z praw
dziwym międzynarodowym socjalizmem i stanęła na gruncie 
szowinistycznego „socjal-patrjotyzmu“ , a przez to złamała soli
darność międzynarodową proletarjatu. Zarzucano programowi 
P. P. S. utopijność, gdyż niepodległość Polski w ustroju kapita
listycznym jest zupełnie niemożliwa, albowiem poszczególne za
bory-dawnej Polski skutkiem objektywnego rozwoju obszarów
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ekonomicznych zostały „organicznie wcielone" do trzech 
państw zaborczych i pragnienie złączenia ich w jedną całość 
jest dążeniem reakcyjnem.

Te i tym podobne argumenty zjawiły się na łamach (założo
nego w jesieni 1893 roku pisma, wydawanego w Paryżu przez 
młodą emigrantkę z Warszawy, Różę Luxemburg — „Sprawa 
Robotnicza". Wprawdzie mandat R. Luxemburg został unie
ważniony na skutek protestu trójzaborowej delegacji Polski 
socjalistycznej na międzynarodowym kongresie w Zurychu, nie 
mniej jednak powstanie antyniepodległościowej partji socjali
stycznej sprawiało dużo kłopotów tak P. P. S. w kraju, jak 
i Z. Z. S, P. w obozie Międzynarodówki

Rozpoczęła się więc walka między dwoma odłamami socja
lizmu polskiego, wymagająca ze strony P, P. S. tern większego 
natężenia sił, że S. D. K. P. posiadała dość szerokie stosunki 
wśród robotników — i to nietylko w Warszawie, ale również 
na prowincji. Ale i P. P. S. stopniowo rozszerzała zakres 
swych stosunków, a jej przewaga nad S. D. K. P, polegała na 
obfitych zasobach sprowadzanej z Londynu bibuły, za pomocą 
której docierała do coraz nowych ośrodków i zagarniała tą 
drogą pod swoje wpływy coraz większą liczbę robotników. Je
dnocześnie przygotowywała się ona do wydawania „Robotni
ka", rozumiejąc dobrze, że posiadanie własnego pisma w kraju 
zapewni jej przewagę w opinji mas robotniczych.

Po rozłamie sierpniowym 1893 r. P. P. S. nietylko nie osła
bła, ale bardzo szybko wzrastała na siłach. Niestety, ciało 
kierownicze P.P.S., jej pierwszy C.K.R., złożony z J, Strożec- 
kiego, W. Naake-Nakęskiego, J. Grabowskiego, P. Klimowicza 
i  reprezentanta Litwy J. Piłsudskiego, nie okazał się izlbyt trwa
łym. Aresztowany został P. Klimowicz, później jednocześnie 
wpadli w ręce żandarmów (latem 1894) Strożecki i Grabow
ski, tak, że na wolności pozostali tylko J, Piłsudski i K. Piet
kiewicz, ina których spadła cała odpowiedzialność za dalsze 
losy Partji. W dodatku K. Pietkiewicz, wypuszczony w końcu 
1892 r. z Cytadeli za kaucją, znajdował się pod dozorem poli
cyjnym, co ogromnie krępowało jego ruchy. Na tych dwóch 
ludziach opierała się przez czas jakiś cała działalność partyj
na, a więc utrzymywanie stosunków z organizacjami lokalnemi 
i ininemi, odbieranie przemyconej przez granicę bibuły i do
starczanie jej ośrodkom organizacyjnym, wreszcie wydawanie 
„Robotnika", którego pierwszy numer wyszedł z tajnej dru
karni w Lipniszkach na Litwie w lipcu 1894 r.

Praca partyjna była niezmiernie utrudniona skutkiem nie
bezpieczeństwa aresztowań masowych (które np. zupełnie roz
biły krajową organizację S. D. K, P.) 1 zupełnie uzasadnionych,

35



jak się niebawem pokazało, podejrzeń, że w Partji tkwią wpro
wadzeni tam, a jeszcze nie ujawnieni prowokatorzy (Bilski, Si
ei orek i inni). Wszystko to sprawiało, że sytuacja nowego kie
rownictwa przedstawiała się w bardzo ponurem świetle. 
Wkrótce został aresztowany K. Pietkiewicz, a jego miejsce 
w Partji zajął przybyły z zagranicy Stanisław Wojciechowski,.

Partja ustawicznie znajdowała się w grożnem niebezpieczeń
stwie wsyp, które mogły sparaliżować całą jej działalność, 
zwłaszcza jeśliby sięgnęły jej C. K. R.-u. Dlatego też po roz
biciu pierwszego C. K, R.-u przez żandarmerję carską stała 
się regułą, że członkowie najwyższego ciała partyjnego musieli 
być „nielegalnikami". Znaczy to, że mieli fałszywe paszporty 
na obce nazwiska, które od czasu do czasu zmieniali, prze
ważnie nie posiadali stałych mieszkań i obstawiali się roz- 
maitemi sposobami w ten sposób, aby ich obecność w kraju 
pozostawała najzupełniejszą tajemnicą dla władz rosyjskich.

Tym ostatnim chodziło głównie o sparaliżowanie ciał kie- 
i owniczych Partji. To też używały najrozmaitszych wysiłków 
dla osiągnięcia tego celu. Poza t. zw. „zewnętrznem“ dozo
rowaniem wszelkich objawów ruchu socjalistycznego i jego do
mniemanych uczestników, żandarmerja i „Ochrana'1 stosowały 
rozmaite środki przeniknięcia tajemnic partyjnych. Areszto
wanych robotników usiłowano steroryzować i zniewolić do- 
zdrady. Starano się przez zdrajców uzyskać wstęp do Partji 
i t. p. Oczywiście, jedyną bronią przeciwko tym zabiegom 
mogła być jaknajściślejsza konspiracja z jednej strony, z dru
giej zaś jaknajibardziej skrupulatny dobór członków ściślejszej 
organizacji. Naturalnie, pomimo wielkiej ostrożności ze istro- 
ny kierowników Partji, pomimo szerokiego stosowania zasady,, 
źe „członek partji powinien wiedzieć tylko to, co mu jest ko
niecznie potrzebne w robocie", pomimo ukrywania nazwisk 
towarzyszy pod pseudonimami, pomimo zatajania ich adresów, 
władzom carskim udawało się niejednokrotnie wpadać na śla
dy organizacji i czynić w niej wyłomy przez jednostkowe albo? 
masowe aresztowania. Paraliżowało to nieraz mocno działal
ność Partji, wyrywając z jej szeregów najdzielniejszych towa
rzyszy, zmuszając „zaszpiclowanych11 do usunięcia się od ro
boty partyjnej, nieraz do ucieczki zagranicę. Zdarzały się rów
nież wypadki, kiedy trzeba było zaniechać stosunków z całą, 
dość już rozbudowaną organizacją lokalną, aby uniknąć nie
bezpieczeństwa, grożącego ze strony wprowadzonego do niej 
agenta „Ochrany".

Jaknajściślejsza konspiracja i oparcie kierownictwa partyj
nego na elemencie nielegalnym pozwoliło P. P. S. przetrwać: 
najcięższe czasy, wzmocnić się na piłach, rozszerzyć organiza.-
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cję na główne ośrodki kraju i zdobyć znaczny wpływ nietylko 
na szerokie koła robotnicze, ale i na postępowe sfery inteli
gencji.

III.
W warunkach polityczno - policyjnych zaboru rosyjskiego, 

gdzie możliwości organizacyjne były minimalne, gdzie nato
miast przemawianie do mas za pomocą słowa drukowanego 
było niemal jedynym orężem Partji w jej walce i z rządem 
i z wyzyskiwaczami, sprawność techniczna organizacji partyj
nej stanowiła o jej sile i zasięgu wpływów. I pod tym wzglę
dem P, P. S. odrazu stanęła na wysokości zadania. Technika 
graniczna i technika drukarniana P. P. S. wysunęły ją na czoło 
wszystkich istniejących w tym okresie w całem państwie ro
syjski em organizacyj i grup antyrządowych.

Z londyńskiego składu wydawnictw Z. Z. S, P. szły przez 
Lipsk i miasteczka Prus .Wschodnich setki pudów broszur 
i pism, przeznaczonych dla P. P. S., a transportowanych umie
jętnie przez granicę, głównie dzięki Aleksandrowi Sulkiewi- 
czowi („Michał1’, „Tatar", „Czarny” — jak brzmiały główne 
jego pseudonimy). Michał, będąc urzędnikiem celnym na ko
morze rosyjskiej w Suwalszczyźnie (stanowisko, niedostępne 
dla Polaków w Królestwie, a zajmowane przezeń jako przez 
.mahometanina) zorganizował i prowadził przez długi szereg 
lat ową cudowną „granicę1, przez którą szły nietylko wyda
wnictwa zakazane, ale również drukarnie, przeznaczone do 
odbijania w kraju wydawnictw nielegalnych. Owa „granica11 
wraz z tajną drukarnią „Robotnika11 dawały P. P. S. możliwo
ści techniczne, jakiemi przez długi przeciąg czasu nie rozpo
rządzały inne grupy rewolucyjne państwa rosyjskiego.

Posiadając dobrze zorganizowaną „granicę11, P, P. S. mogła 
korzystać Iz niej nietylko dla swych własnych potrzeb, ale 
również i dla pomagania innych ruchom, budzącym się wów
czas na zachodnich „kresach" caratu i w rdzennej Rosji. P.P.S. 
dostarcza obok wydawnictw polskich bibuły żydowskiej 
,(z Ameryki, gdzie powstała specjalna organizacja pomocnicza 
dla ruchu (socjalistycznego w „starym kraju'1 wśród proleta
rjatu żydowskiego), litewskiej, łotewskiej, białoruskiej i rosyj
skiej. Pierwsze wydawnictwa socjalistyczne w językach litew
skim i białoruskim drukowane były w londyńskiej drukarni 
P. P. S., stamtąd szły też do Rosji pierwsze odezwy majowe 
łotewskie, niemieckie i rosyjskie. Drukarnia londyńska wyko
nywała obstalunki różnych grup rosyjskich. W ten sposób 
?  P, S, w miarę sił przyczyniała się do rozwoju prądów anty-
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i sądowych w państwie rosyjskiem i manifestowała solidarność' 
międzynarodową proletarjatu.

Ale głównym orężem Partji w tym okresie był „Robotnik".- 
Pismo to, regularnie wychodzące z tajnej drukarni krajowej" 
i regularnie rozpowszechniane we wszystkich ośrodkach, ob
jętych organizacją partyjną, już po kilku numerach stało się 
niejako oczkiem w głowie Partji, jej koniecznością, a zara
zem chlubą. Broniąc interesów klasy robotniczej, uświadamia
jąc ją popularnie co do jej potrzeb, zadań i roli dziejowej, 
„Robotnik" w miarę rozwoju coraz skuteczniej spełniał swoje 
zadanie. Stał się on przyjacielem niezbędnym budzącego się 
do walki o lepszą przyszłość robotnika polskiego, który znaj
dował w nim i wytłumaczenie wszystkich, trapiących go dole
gliwości społecznych i politycznych, i wskazówki, jak ma. 
z niemi walczyć. Każdy wybitniejszy fakt czy to z życia pro
letarjatu, czy to z dziedziny wypadków w kraju i zagranicą,, 
posiadających ogólne znaczenie, znajdował w „Robotniku " 
wyjaśnienie ze stanowiska klasy robotniczej, cierpiącej i od 
wyzysku kapitału i od rządów zaborczych. „Robotnik" z bie
giem czasu stał się widomym znakiem rosnącej siły Partji i du
mą szeregów proletarjackich, garnących się pod jej sztandary.- 
Wyzyskiwany, pozbawiony wszelkich praw proletarjusz śpie
szył ze swemi skargami i pragnieniem porady do „Robotnika",, 
w którym zjawiały się setki korespondencyj z warsztatów i fa
bryk. Koresjondencje te wywoływały poruszenie opinji, były 
przedmiotem zainteresowania ogółu, pracującego w danym za
kładzie przemysłowym, a nieraz wywoływały i skutki prak
tyczne w postaci zmiany postępowania jakiegoś napiętnowa
nego w  „Robotniku" majstra. „Robotonik" jednał Partji zwo
lenników w szerokich kołach społeczeństwa, nie ukrywają
cych podziwu dla sprężystości P. P. S., która potrafiła stwo
rzyć organ wolnej myśli politycznej i społecznej w kraju szale
jącej cenzury carskiej. Pod wpłyWem „Robotnika" zanikała. 
niechęć do P. P. S. i wśród robotników esdeków, którzy prze
konywali się z niego, że kłamstwem były oskarżenia Partji
0 zdradę klasowych interesów proletarjatu i sztandaru między
narodowego socjalizmu rewolucyjnego. Głównie pod wpływem 
„Robotnika" szczątki organizacji krajowej S. D. K. P, zerwały 
wszelką łączność z zagraniczną grupką Róży Luxemburg
1 „Sprawy Robotniczej" (która przestała wychodzić) i wreszcie 
na jesieni 1895 r. powróciły do P. P. S>

Prasa krajowa, reprezentowana pierwotnie przez „Robotni
ka", stopniowo rośnie liczebnie w miarę rozszerzania się siec? 
organizacji partyjnej na prowincji. Rozrost wpływów P. P. S 
w Zagłębiu Dąbrowskiem pozwala na założenie drugiego pi-
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sma w postaci „Górnika”, który obsługuje potrzeby miejsco
wej organizacji. Później powstaje ,,Białostoczczarii-n' ‘, z cza
sem, kiedy P. P. S, udało się opanować Łódź, gdzie po krwa
wej masakrze 1892 roku przez czas dłuższy panowało, przy
gnębienie, poczyna wychodzić „Łodzianin", Pozatem ukazują 
się jednodniówki lokalne, poświęcone Radomiowi, Zawierciu, 

* Ostrowcowi, specjalne dodatki do „Robotnika", zawierające
korespondencje z warsztatów i fabryk Warszawy, których 
już — wobec ich nawału — nie da się zmieścić w organie cen
tralnym, Przeniesienie działalności P, P. S. na Litwę zmusza 
Partję do założenia „Walki", która obsługuje ten teren, zna
cznie różniący się pod względem warunków miejscowych od 
Królestwa Polskiego.

Prasa P. P. S. — krajowa i zagraniczna — stale rośnie liczeb
nie. Rozwój stosunków organizacyjnych w sferze robotników 
żydowskich (początkowo Warszawa, Białystok, później Gro
dno, Wilno) każe partji stworzyć specjalny organ, drukowany 
pierwotnie w Londynie, później już w kraju — „Arbajiter" (Ro
botnik). Dbałość o podniesienie poziomu wiedzy i uświado
mienia czołowych zastępów proletarjatu wywołuje założenie 
popularno naukowego kwartalnika „Światło", Odpowiednikiem 
żydowskim tego pisma stała się „Di proletarysze Wełt" (Świat 
proletarjacki). Dla informowania zagranicy socjalistycznej po
wstaje specjalny biuletyn w języku francuskim (niektóre nu
mery po niemiecku), który nietylko podaje towarzyszom cu
dzoziemskim fakty z życia proletarjatu polskiego, ale również 
uzasadnia i tłómaezy jego dążności polityczne, odpiera czy
nione P. P, S, izarzuty i oświetla z polskiego stanowiska so
cjalistycznego kwestje sporne w polityce międzynarodowej.

Krajowi działacze P. P. S. wprost nie mieli możliwości, ani 
czasu na teoretyzowanie i dyskusje zasadnicze. W sWej pracy 
agitacyjnej musieli oni podawać materjał uświadamiający już 
w formie niejako wykończonej, gotowej, nie budzącej żadnych 
wątpliwości, ani sporów. Taki charakter miały liczne odezwy 
P. P. S., reagujące na poszczególne wypadki życia robotnicze
go i krajowego wogóle, takiż sam charakter cechował arty
kuły „Robotnika" i innych — lokalnych — pism partyjnych. 
Organem teoretycznym i dyskusyjnym był „Przedświt", w któ
rym zabierali głos prawie wyłącznie towarzysze, przebywają
cy zagranicą. Zagranicą, na emigracji, kształtowała się w tym 
okresie polska myśl socjalistyczna—głównie na łamach „Przed
świtu" i w broszurach, w Londynie drukowanych.

Socjaliści polscy, przebywający zagranicą, stykali się z roz- 
maitemi objawami międzynarodowego ruchu socjalistycznego
i brali — w miarę możności — w nim udział. Stykanie się co-
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dzienne z tym ruchem, przybierającym charakter odmienny 
w zależności iod warunków miejscowych, wyrabiało w nich 
szersze poglądy i pewnego rodzaju tolerancyjność, objekty- 
wizm w ocenie rozmaitych prądów, nurtujących socjalistyczną 
międzynarodówkę robotniczą. „Przedświt" sumiennie informo
wał swych czytelników o ruchu socjaHstyczinym w poszcze
gólnych krajach Zachodu, ale toW arzysze-informatorzy nie 
byli przez redakcję krępowani w swych poglądach teoretycz
nych. Stąd obok zdecydowanych i konsekwentnych marksi
stów na łamach „Przedświtu11 zabierali głos wyraźni rewizjo
niści, albo towarzysze, 'dość daleko odbiegający w swych po
glądach od opinji większości teoretyków P, P. S., o ile cho
dziło o zasadnicze postulaty socjalizmu międzynarodowego. 
Oczywiście uchwały Zjazdów Międzynarodówki, w których so
cjaliści polscy brali czynny udział, obowiązywały cały polski 
obóz socjalistyczny, a więc i Z. Z. S. P, i P. P. S.

Głownem zadaniem teoretyków P. P, S. byłio uzasadnienie, 
wszechstronne wyjaśnienie i s pop ul ar yzo wa ni e programu pa
ryskiego. Ponieważ, poza hasłem naczelmem (żądanie [niepo
dległej republiki demokratycznej), inne punkty tego programu 
były naogół zgodne z żądaniami p r og r amo we mi wszystkich 
partyj ówczesnej Międzynarodówki, przeto sprawa tego hasła 
naczelnego i związanych z tem hasłem zagadnień taktycz
nych. wybijała się w publicystyce P. P. S. na plan pierwszy. 
Zgrub sza grunt pod posiew tego hasła został już przygotowa
ny dzięki pracy St. Mendelsona z przed zjazdu paryskiego. 
Teraz trzeba było pogłębić teoretycznie obronę hasła niepo
dległości i obalić wysuwane przeciwko niemu zarzuty. Praca 
ta była tem ważniejsza, że grupa Róży Luxemburg organizo
wała systematyczną kampanię przeciwko nowemu programo
wi, usiłując zdyskredytować go nietylko wobec robotników 
polskich, ale i przed socjalistami zachodnio-europejskimi,

IV.

Wśród teoretyków P. P. S. w tym okresie wybił się na czoło 
młody socjolog - marksista, członek sekcji paryskiej Z. Z. S. P. 
Michał Luśnia — Kazimierz Krauz. Zdolny publicysta, uzbro
jony w niepospolitą wiedzę teoretyczną i znajomość historii 
ruchu socjalistycznego, Krauz zabrał się do opracowania ca
łokształtu zagadnienia, gdy inni ów|cześni teoretycy P, P, S. 
(główlnie Witold Jodko) ograniczali się przeważnie do poszcze
gólnych jego momentów. Jego prace „Niepodległość Polski 
w programie .socjalistycznym1', „Niepodległość Polski a mate-
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.rjalistycizine pojmowanie dziejów*1 oraz inne *) zawierają tali 
gruntowne uzasadnienie programu niepodległości, jak i druz
gocącą krytykę wywodów jego przeciwników wszlekich kate- 
goryj.

K. Krauz wychodził ze stanowisko marksowskiego, socjalno- 
demokratyczmego, właściwie klasowego posybilizmu, który 
w tym okresie panował niepodzielnie w polityce wewnętrznej 
klasy robotniczej na Zachodzie. Posybilizm ten streszczał się 
w uznaniu konieczności zdobycia władzy politycznej przez 
proletarjat i stopniowości tego zdobywania, którego etapy by
łyby nacechowane coraz większą demokratyzacją instytueyj 
politycznych i coraz większem przenikaniem socjalistów do 
ich mechanizmu. Z tego stanowiska Krauz wysnuwał cały sze
reg wniosków praktycznych tak dla polityki międzynarodowej, 
jak i krajowej proletarjatu. Uważał on, że „pewien układ te
rytorialny Europy i wogóle kuli ziemskiej może być dla pro
letariatu bardziej pożądany i korzystniejszy od innego. Pe
wien układ granic może być etapem do (zupełnego zniesienia 
granic, tak, jak pewien układ klas, otrzymany za pomocą pe
wnego prawa podatkowego lub konstytucji politycznej jest 
etapem do zupełnego zniesienia klas“ . Statd wskazania dla K V \ 
międzynarodowej polityki proletarjatu na dobę bieżącą: 1) od
osobnienie, podminowanie i obezwładnienie „kręgosłupa reak
cji11 — carskiej Rosji, z czego wynika odbudowanie Polski ja
ko jeden z najskuteczniejszych środków po temu i 2) popie
ranie Anglji jako naturalnego i nieprzejednanego wroga Rosji
i ja k o  kraju, najwyżej stojącego pod względem rozwoju eko- 
nomicżnego i "cywilizacyjnego, a więc najbliżej ustroju socjali
stycznego. W świetle tych Wskazań Krauz rozpatruje rozmaite 
objawy życia międzynarodowego — sojusz Francji z Rosją, ca- 
iakształt kwestji wschodniej, zagadnienie pokoju i rozbrojenie
i t. d. i przychodzi do wniosku, że nieodzownym warunkiem 
ustanowienia pokoju międzynarodowego i rozbrojenia jest nie
tylko zniesienie wyzysku ekonomicznego i demokratyzacja po
lityczna, ale również wyzwolenie żywych narodowości, co wy
maga uprzedniego rozkładu Turcji, Austro-Węgier i Rosji. Po 
rozpatrzeniu widoków wyzwolenia innych ujarzmionych naro
dowości Krauz przechodzi do sprawy narodu polskiego: „Jest 
on podzielony na trzy części, żadna czątka nie posiada samo
dzielnego życia państwowego, dwie części podlegają bez
względnej, barbarzyńskiej polityce wynaradawiania; jedna

’ } Prace te zostały przedrukowane w „Wyborze pism politycz
nych" Kazimierza Krauza (Michała Luśni). „Życie". Tom I. Kra
ków. 1907.
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z nich, właśnie ta część Polski, która jest najwyżej rozwinięta 
ekonomicznie i wogóle stanowi jądro narodu, należy do pań
stwa takiego, jak carat rosyjski, gdzie cała działalność socja
listyczna może i musi być tylko nielegalną i doprowadzić może 
i musi jedynie do starcia zbrojnego mas ludowych z rządem. 
Dlatego walka socjalistów polskich w zaborze rosyjskim
o iswobody polityczne może i musi już dziś mieć wyraźną for
mę walki o niepodległość narodu i rozstrzygnąć się może 
w końcu tylko przez powstanie, czyli wojnę rewolucyjną, któ
rej najprawdopodobniej.,, towarzyszyć będzie porachunek wo
jenny zrewolucjonizowanej Europy Zachodniej z caratem".

Stosunek proletarjatu polskiego do walki o niepodległość 
Krauz wywodizi również z zasady posybilizmu klasowego. Od
rzucając pogląd, że rewolucja proletarjacka musi być jednora
zowa, całkowita i natychmiastowa, Krauz dowodzi, że od 
ustroju socjalistycznego dzieli nas szereg zmian ekonomicz
nych i prawlno-politycznych, których najbliższe etapy możemy 
przeWidzieć. Etapy te formułujemy jako punkty programu mi
nimum, a osiągnięcie każdego takiego punktu stanowi krok ku 
ostatecznej rewolucji proletarjackiej, Z tego stanowiska so
cjalna demokracja nie może żadnej nasuwającej się kwestji od
syłać a priori na czas po rewolucji, bo poszczególnych etapów 
ewolucji społecznej ani przeskoczyć, ani uniknąć się nie da, 
Odnosi się to i do niepodległości Polski, „Kto uznaje wyżej: 
wysnute zasady socjalno-demokratyczne, ten nie może twier
dzić: ani że trzeba koniecznie najpierw zwyciężyć zupełnie 
burżuazję i obalić kapitalizm, aby módz uczynić Polskę nie
podległą, ani że niema potrzeby stawiania postulatu jej niepo
dległości, ponieważ zaprowadzenie socjalizmu samo przez się 
wyzwoli wszystkie narodowości; ani że Polska niepodległa bę
dzie jeszcze państwem burżuaizyjnem, a do proletarjatu nie na
leży starać się o zbudowanie państwa burżuazyjnego; ani wo
góle.., że dążenie do niepodległości Polski sprowadza prole
tarjat z drogi klasowej, zaciemnia jego świadomość i czyni 
sługą klas innych”. Wszystkie te zarzuty możnaby zrobić so
cjalistom wszystkich krajów, stawiającym postulaty minimum: 
głosowanie powszechne w Anglji, Belgji, Austrji, zniesienie se
natu, zdemokratyzowanie armji we Francji, rzeczpospolita — 
wszędzie, gdzie trzymają się jeszcze korony na głowach, kon
stytucja w Rosji i t. p. Są to postulaty, odziedziczone — zu
pełnie, jak niepodległość Polski *— przez partje socjalistyczne 
po bankrutującej i cofająceij się demokracji mieszczańskiej. So
cjalna demokracja stała się przewodnikiem narodu na drodze 
ku przyszłości: patrjotyzm naturalną rzeczą kolei staje się dziś 
synonimem socjalizmu, jak dawniej był synonimem demokra
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cji. Oto ogólna historyczna racja żądania niepodległości Pol
ski w programie socjalistycznym, a Niepodległa Rzeczpospo
lita jest jedynie możliwem, jedynie logicizinem i praktycznem 
sformułowianiem dążeń socjalnej demokracji polskiej do naj
bliższych, znaczniejszych etapów postępu politycznego.

Krauz kolejno przechodzi do widoków realizacji programu 
niepodległości w każdym z trzech zaborów, poczynając od ro
syjskiego. Udowadnia on przedewszystkiem, jak uwstecznia
jąc o na stosunki polskie działa przynależność tego zaboru do 
Rosji, rozprawia się z osławionnym argumentem „rynków 
wschodnich" i rozpatruje! szanse konstytucji w Rosji. Zdaniem 
jego dopiero bankructwo finansowe, połączone tz jakąś ciężką 
klęską zewnętrzną, zmusi carat do kapitulacji. Ale ustępstwa 
z jego strony będą niedaleko idące, a już narodowości ujarz
mionych inie zadowolnią w najmniejszym stopniu. Wobec teg<> 
pierwszym obowiązkiem i kategorycznym interesem tak obroń
ców klas pracujących rosyjskich, jak i uciskanych narodowo
ści byłoby dążenie w drodze rewolucyjnej do obalenia caratu. 
Dążności separatystyczne w chwili rewolucyjnej muszą wy
buchnąć i spotęgować rozmach rewolucji na olbrzymiej i waż
nej dla caratu przestrzeni — w Finlandji, kraju Nadbałtyckim,, 
na Litwie, w Polsce. Socjaliści muszą objąć ich kierunek i do
prowadzić do wypędzenia najeźdźców i proklamowania niepo
dległości tych krajów. „Polska jest krajem, o wiele przewyż
szającym pod względem rozwoju sił demokratyczno-cywiłiza- 
cyjnych wszystkie inne czynniki składowe .dzisiejszego pań
stwa rosyjskiego. Musi się ona od Rosji oderwać w interesie 
swobody, i w interesie tegoż maksimum swobód polityczno- 
narodowych leży, aby wraz z nią oderwały się jaknajwiększe 
terytorja, mogące wejść do zachodnio-europejskiego układu 
państw". Rzecz charakterystyczna, że, mówiąc o oderwaniu 
się od Rosji jej „kresów", Krauz zupełnie dokładnie przewi
dział zasięg terytorjalny tej separacji — tak, jak została ona. 
dokonana w latach 1918— 1919.

Co do dwóch innych zaborów, to Krauz wysuwa narazie 
hasło rozszerzonej autonomji administracyjnej z polskim języ
kiem urzędowym i szkolnym (zabór pruski) oraz rozszerzenie 
istniejącej już autonomji w Galicji z przyłączeniem do niej pol
skiego Śląska, Przyszłość takiego autonomicznego zaboru pru
skiego przedstawiała mu się w następujący sposób: „taka au
tonomiczna dzielnica polska z szybko wówczas wzrastającą 
socjalistyczną partją ciążyłaby z natury rzeczy coraz bardziej 
ku dwiom pozostałym dzielnicom". A skoro pod parciem nie
mieckiej socjalnej demokracji monarchja Hohenzollernów upa
dnie, „w polskiej dzielnicy, w zwartej masie okręgów... nie nie-
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rnieckie, lecz polskie rewolucyjne staną władze... i nie aulo- 
nomja wtedy.,., ale niepodległość i połączenie z resztą Polski 
będzie hasłem, odpowiadającem okolicznościom i z dokiem 
osiągnąć najwyższe natężenie energji rewolucyjnej. Co do za
boru austrjackiego, to Krauz uważał za słuszne dążenie do 
przekształcenia Austrji na demokratyczny związek żywych 
narodowości, ale po upadku caratu przewidywał jej rozkład 
i — w konsekwencji połączenie się jej polskiej dzielnicy z Pol
ską niepodległą.

Oczywiście, streściliśmy tu poglądy programowe Krauza 
w jaknajogólniejszych zarysach, nie dających pojęcia o ich 
szczegółowej, konsekwentnej argumentacji. Poglądy te mniej 
więcej pokrywały się iz poglądami innych teoretyków P. P, S. 
(jak W. Jodko, F. Perl, W, Gumplowicz i inni), choć w szcze
gółach przewidywań na przyszłość różniły się nieraz dość zna
cznie, Tak np. niewyjaśniona była kwestja granic przyszłej 
Polski, ani stosunfeir^®!do sąsiadów, związanych z dawną 
Rzeczpospolitą historycznie. Przeważał pogląd federalistycz- 
ny, przyczem panowało przekonanie, że obowiązkiem P. P. S. 
jest szerzenie temdencyj separatystycznych wśród socjalistów 
wszystkich ujarzmionych przez Rosję ludów.

Na jedno ‘godzili się wszyscy teoretycy i działacze prak
tyczni P. P. S„ mianowicie, że na czele polskiego ruchu nie
podległościowego muszą stanąć socjaliści, gdyż tylko pod ich 
kierownictwem przyszła republika polska będzie naprawdę 
demokratyczną i posiędzie możliwość posunięcia się jaknajda- 
lej w kierunku realizacji postulatów socjalistycznych. Nie bra
kowało wśród pps-iowców również towarzyszy, którzy wie
rzyli, że odzyskaniu niepodległości będzie towarzyszył głęboki 
przewrót socjalny i że Polska niepodległa będzie socjali
styczna.

Teoretycy P. P. S ._w motywowaniu jej programu -niepodle
głościowego ułatwiali sobie pracę, wciągając w zakres swych 
argumentów powoływanie ,się na zdanie K. Marksa, F. Engel
sa i innych teoretyków socjalizmu naukowego w sprawie nie
podległości Polski, Stąd przedrukowywanie w tłumaczeniach 
ich wypowiedzeń się w tej kwestji. Jednocześnie propagandą 
swą P. P. S. wywoływała polemikę na temat niepodległości 
Polski i ustosunkowania się do tego hasła wybitnych przy
wódców współczesnego ruchu socjalistycznego, przyczem ol
brzymia większość ich wypowiadała się za dążeniami progra- 
mowemi P. P. S., co znowuż służyło jej jako argument w sto
sunku do ,,wewnętrznych", polskich przeciwników hasła nie
podległości. Tak np, broszura K. Kautskiego „Niepodległość 
Polski", napisana po niemiecku w odpowiedzi na antyniepc-
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dległościowe artykuły Róży Luxemburg, wydana przez P.P.S. 
w tłumaczeniu polskiem, była jednem z najpopularniejszych 
wydawnictw tego rodzaju.

P. P. S. dbała ogromnie o opinję ruchu polskiego w obozie 
międzynarodowym. Stąd zasilanie przez członków Z. Z. S. P, 
prasy zagranicznej informacjami o ruchu w Polsce, stąd syste
matyczna działalność w tym kierunku biuletynu zagranicznego 
P. P. S., stąd wciąganie towarzyszy zagranicznych do takich 
przedsięwzięć jak obchody rocznicy stracenia czterech „Pro- 
łetarjatczyków" i t. p, W stałej łączności z międzynarodowym.- 
ruchem socjalistycznym i jego działaczami P. P. S. znajdowała 
się, biorąc udział w międzynarodowych zjazdach socjalistycz
nych.

Te ostatnie stanowiły jednocześnie teren, na którym socja 
liści polscy ze wszystkich trzech zaborów i z emigracji sty
kali się wzajemnie i omawiali wspólnie izagadnienia, obcho
dzące ogół socjalistów polskich. Albowiem na kongresach 
tych socjaliści polscy stanowili jedną wspólną delegację — je
dyną delegację, iktóra nie reprezentowała państwa istniejące
go, ale była wlidomym znakiem i symbolem jedności narodu 
polskiego, pomimo istnienia dzielących go kordonów granicz
nych, a w konsekwencji i świadectwem jego praw do własne
go, niepodległego państwa.

V.
Poszczególne odłamy polskiego ruchu socjalistycznego roz

wijały się w każdym z trzech zaborów, jak również i na emi
gracji w Europie i w Ameryce, w zupełnie odmiennych wa
runkach, a więc i ich zadania praktyczne były różne, tak samo 
jak i formy organizacyjne. Jednakże poczucie jedności prole
tarjatu polskiego bez Względu na kordony graniczne było bar
dzo żywe od samego zarania polskiego ruchu socjalistycznego. 
Wspólności językowo _ kulturalnej ciężkie życie w jarzmie 
rządów zaborczych proletarjatu polskiego nie pozbawiło. To 
leż już pierwsi socjaliści w dobie popowstaniowej, pochodzący 
z najważniejszego, t. j. rosyjskiego zaboru, uważają całość ziem. 
polskich, pociętą granicami państw obcych, za teren swej 
pracy. Widzimy więc ich działających i we Lwowie, i w Kra
kowie i w Poznaniu, i na Śląsku, — wszędzie, gdzie robotnik 
mógł (zapoznać się z „dobrą nowiną" socjalistyczną w ję
zyku polskim, gdzie mogło docierać żywe czy drukowane sło
wo polskiego agitatora socjalistycznego. Ta „trójzaboirowość 
polskiego ruchu socjalistycznego była jedną z najbardziej zna
miennych cech jego.
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P. P. S. od samego początku swego istnienia znajdowała się 
w stosunkach z polską organizacją socjalistyczną zaboru austr
iackiego, gdzie ruch nasiz powstał i rozwijał słę w warunkach, 
niczem nie przypominających sytuacji zaboru rosyjskiego. 
W Galicji w okresie popowstaniowym odraz u zjawiają się jaw
ne organizacje socjalistyczne—polityczne i zawodowe, tam też 
widzimy pierwsze polskie legalne wydawnictwa socjalistycz
ne, Ruch socjalistyczny, jakkolwiek pierwotnie propagowany 
tu głównie przez przybyszów z zaboru rosyjskiego (B. Lima
nowski, emigranci „proletarjatczycy"), którzy w pewnetj mie
rze i na gruncie galicyjskim musieli działać nielegalnie jako 
...obcokrajowcy", pio pierwlszych starciach z władzami austr
iacko - galicyjski emi (słynne procesy we Lwowie i Krakowie 
w latach 1878— 1880), dość szybko wyzbywa się metod kon
spiracji. Korzystając z urządzeń konstytucyjnych państwa 
austrjackiegio, ruch ten organizuje się na modłę zachodnio
europejską d rozwija się w najściślejszym kontakcie z ruchem 
socjalistycznym innych prowincyj Austrji,
, Kiięidy powstawała P. P. S. zaboru rosyjskiego, ruch galicyj

ski posiadał już zorganizowaną partję, szereg ośrodków pracy 
w głównych miastach Galicji, dwa tygodniki („Nowy Robot
nik" we Lwowie i „Naprzód" w Krakowie) i liczny zastęp dzia
łaczy z Ignacym Daszyńskim na czele. Jakikolwiek słaby roz
wój przemysłu w Galicji nie stworzył warunków, sprzyjających 
rozwojowi partji robotniczej, to jednak, głównie dzięki energii 
i wybitnym zdolnościom Daszyńskiego, partja ta szybko uzy
skała wpływy, przekraczająca jej istotne siły.

Na gruncie galicyjskim partja nie miała tych trudności, ja
kie piętrzyły się na drodze rozwoju ruchu naszego w dwóch 
innych zaborach. Nie potrzebowała walczyć o prawa języko- 
wo-narodowe, nie ulegała prześladowaniom eksterminacyjnym, 
posiadała licznych sympatyków wśród inteligencji i walczyła 
w pierwszym rzędzie nie z obcym zaborcą, lecz z; polską biu
rokracją, broniącą interesów szlachetczyzny i kleru, i rodzimą 
reakcją pod czarnożółtym pokostem obcej państwowości.

Ruch socjalistyczny w Galicji, rozszerzający się później i na 
Śląsk Cieszyński, działał w porozumieniu z organizacjami nie
mieckich i czeskich ziem Austrji, zwłaszcza ścisłem na gruncie 
zawodowym, i uznawał za swój ogólno austrjacki program hain- 
feldzki. Nie mniej jednakże w ruchu tym i u jego przywóców 
ruchu żywe było poczucie samodzielności i odrębności dążeń 
politycznych trójczaborowego proletarjatu polskiego. W myśl 
tego już na ogółino-austrjackim kongresie w Wiedniu w r. 1892 
delegacja polska złożyła deklarację: „Oświadczamy, że wobec 
wyjątkowego położenia naszego kraiu, którego granice poli
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tyczne nie odpowiadają stosunkom faktycznym i językowym, 
dalej — ze względu na naszych rodaków, mieszkających poza 
granicami państwa, którzy potrzebują naszej pomocy, nie mo
żemy się tak ściśle związać z austrjacką organizacją".

Przywódcy P. P. S. D. Galicji i Śląska z żywą synipatją śle
dzili rozwój P, P. S. zaboru rosyjskiego i nieśli mu, w miarę 
możności, pomoc moralną i techniczną. Program niepodległo
ściowy P. P. S., który na gruncie galicyjskim nie miał tych 
cech aktualności, co pod caratem, jednakże pozyskał zrozu
mienie i uznanie tak wśród przywódców P. P. S. D., jak i wśród 
mas robotniczych Galicji. Publicyści zaboru austrjackiego pi
sywali do „Przedświtu" londyńskiego, delegaci na kongresy 
międzynarodowe wchodzili do wspólnych trójzaborowych de- 
legacyj Polski, towarzysze galicyjscy, przebywający czasowo 
zagranicą, wchodzili do Z. Z. S. P. W r, 1899, na zjeździe ber
neńskim socjalnej demokracja Austrji (przekształconej w roku 
1897 na związek samodzielnych socjalnodemokratycznych par- 
tyj narodowych) delegacja polska złożyła następującą dekla
rację:

„Proletarjat Polski, zorganizowany w partji .socjialnodemo- 
kratycznej, działa i pracuje solidarnie z organizacjami proleta
rjatu 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 pro
letarjatu polskiego jest nadzwyczajnie utrudniona, a srogi ucisk 
narodowościowy w (zaborze rosyjskim i pruskim stoi na prze
szkodzie zarazem samej organizacji. proletarjatu polskiego. 
Dlatego socjaliści polscy wszystkich trzech zaborów pracują 
wytrwale nad usunięciem tej strasznej krzywdy narodu pol
skiego ii dążą do zjednoczenia w przyszłości wszystkich trzech 
zaborów w jedną politycznie ,i narodowo niezależną całość, do 
wolnej i zjednoczonej Ojczyzny".

Takie stanowisko P. P. S. D. Galicji i Śląska umożliwiało 
P. p. S. zabioru rosyjskiego ścisłe z nią współdziałanie i posia
dało dla niej pierwszorzędną wartość w stosunkach między
narodowych. Jako organizacja tajna, działająca w podziemiach 
konspiracji, P. P. S. nie mogła składać publicznych dowodów 
ani swej siły, ani swego wpływu na masy. I ta okoliczność 
ogromnie ułatwiała jej przeciwnikom z  obozu Róży Luxem- 
burg wszelkie napaści, wszelkie1 machinacje, mające na celu 
dyskredytowania jej stanowiska i działalności. Otóż solidary
zowanie się z P. P. S. organizacji galicyjskiej, jawnej, uznanej 
przez ogół socjalistów austrjackich, dawało obozowi między
narodowemu rękojmię, że li P. P, S. zaboru rosyjskiego nie jest 
niczem gorszem od partyj socjalistycznych w innych krajach.
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Zupełnie inaczej rozwijał się polski ruch socjalistyczny w za
borze pruskim, gdzie straszny ucisk narodowościowy pchał 
wszystkie czynne siły społeczeństwa polskiego do obrony za
grożonego istnienia narodu. Konieczność przeciwstawienia 
niemieckiej polityce eksterminacyjnej zwartych szeregów ca
łego gnębionego społeczeństwa spowodowała fakt, że i masy 
pracujące szły za hasłami czysto narodowemi i za głoszącym 
te hasła obozem szlacliecko-hlerykalnym. Skutkiem tych sto
sunków w zaborze pruskim zabrakło tej grupy, która w dwóch 
innych zaborach pierwsza przeniknęła isię ideą socjalistyczną 
i pierwsza (zaniosła ją do mas proletarjatu. W zaborze pru
skim nie było młodzieży socjalistycznej, nie było inteligencji, 
przyznającej się do socjalizmu. Agitacja socjalistyczna, zapo
czątkowana na początku 9-go dziesięciolecia w Poznańskiem 
i na Śląsku przez wysłanników ,,Proletarjatu“ , nie wydała po
ważniejszych wyników, gdyż wszyscy ci emisarjusze bądź zo
stali wyłapani przez władze pruskie, bądź też musieli uciekać 
przed grożącem im aresztowaniem,

.Wprawdzie po upadku bismarkowskich ustaw wyjątkowych 
przeciwko socjalistom w r. 1890 możliwą stała się jawna agi
tacja i propaganda socjalistyczna, ale nie na ziemiach polskich 
Prus, gdzie policja polskiej działalności socjalistycznej nie my
ślała tolerować, nie dopuszczając rozmailemi sposobami do 
zwoływania polskich zgromadzeń socjalistycznych. Skutkiem 
tego socjalizm szerzył isię pod wpływiem niemieckim prawie 
wyłącznie wśród robotników polskich w wielkich niemieckich 
ośrodkach przemysłowych. W Berlinie w końcu r, 1890 po
wstało pierwisze „Towarzystwo Socjalistów Polskich". Podob- 
neż stowarzyszenia zaczęły powstawać i gdzieindziej — 
w Hamburgu, Altonie, Bremie i t. d- W Berlinie też powstała 
„Gazeta Robotnicza" {w styczniu 1891) za przyczynieniem się 
wodza niemieckiej socjalnej demokracji, wielkiego przyjaciela 
Polaków i zwolennika niepodległości Polski — Wilhelma Lieb- 
knechta. Partja niemiecka subsydiowała ten organ, który wy
chodził pod redakcją robotnika-istoiarza Franciszka Moraw
skiego przy pomocy przebywających w Berlinie isocjalistów 
polskich z dwóch innych zaborów. Jedynym inteligentem z za
boru pruskiego był sławny później pisarz, Stanisław Przyby
szewski, który też przez czas krótki pracował w redakcji ^Ga
zety Robotmcz>ej“ . Obok niego redakcją opiekowali się kró
cej, czy dłużej, Ignacy Daszyński, Stanisław* Grabski, Kazi
mierz Miokłowski, później zaś członkowie sekcji berlińskiej' 
Z. Z, $ . P>,

Ośrodkiem działalności socjalistów polskich stał :słę Berlin, 
skąd poszczególni emisarjusze dojeżdżali z „Gazetą Robotni-
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czą” do Poznańskiego i Górnego Śląska, zwykle w okresie wy
borów, i nawiązywali tam stosunki, W Berlinie też odbyła się 
konferencja (10 września 1893 r.) przedstawicieli istniejących 
już zalążków organizacyjnych z ©migracji, z Poznańskiego 
i z Górnego Śląska, na której założono P, P. S. zaboru pru
skiego. Finansowo Partja ta była wspierana przez Socjalną 
Demokrację niemiecką, wpływ ideowy wywierała na nią głów
nie Centralizacja Z. Z. S. P- w Londynie i P, P. S. zaboru ro
syjskiego, którą ta reprezentowała.

Wpływy P. P. S. zaboru rosyjskiego na bratnią organizację 
zaboru pruskiego wyrażały się przedewsizystkiem w dostar
czaniu jej wydawnictw i pomocników-inteligentów, następnie 
zaś w utrwalaniu jej samodzielności organizacyjnej oraz soli
darności programowej z ruchem polskim w dwóch innych za
borach, wreszcie w obronie jej woblec tych członków zarządu 
S. D. niemieckiej, którzy — w przeciwstawieniu do Liebkmech- 
ta, Bebla, Ledeboura i innych — niechętnie traktowali odręb
ność organizacyjną towarzyszy polskich i ich dążności, niepo
dległościowe. A trzeba wiedzieć, że grupa Róży Luxemburg, 
straciwszy wszelki wpływ w zaborze rosyjskim, usiłowała ode
grać się — ziresztą zupełnie bezskutecznie — na gruncie za
boru pruskiego, ustawicznie judząc towarzyszy niemieckich 
przeciwko „separatyzmowi" i „ socjalpatr joty zmówi “ P. P. S.

Z biegiem czasu, kiedy w ruchu polskim zaboru pruskiego 
wyrobił się szereg dzielnych or g aniz at or ó w-ir o ho t n i k ó w , kiedy 
stale rosnąca liczba głosów socjalistycznych przy wyborach, 
zwłaszcza na Górnym Śląsku, wskazywała na dalsze możli
wości, kwestją palącą stało się przeniesieni ośrodka ruchu 
z Berlina na grunt krajowy. Inicjatywę tego wziął w swe ręce 
Komitet Zagraniczny P. P. S-, który użył wszelkich wysiłków 
dla „ukrajowilenia" organizacji P. P. S. zaboru pruskiego.

Na początku 1900 r. jeden z członków Oddziału Zagranicz
nego P. P. S. — obywatel p r u ski ~— 'Jerzy Tłaase?, pirzgniósł się 
na stałe do Katowic, założył tam sekretariat P, P. S. i począł 
przygotowywać grunt dla przeniesienia tam ,,Gazety Robotni- 
czej", co się też stało w lipcu 1901. Wraz ż „Gazetą Robot
niczą" przeniósł się na Śląsk tow- Morawski, któremu P. P. S. 
zaboru rosyjskiego dała do pomocy tow. Esterę Golde, skom
promitowaną wobec władz rosyjskich, ale uzyskującą możność 
pracy partyjnej na gruncie zaboru pruskiego przez zdobycie 
obywatelstwa niemieckiego w drodze ślubu fikcyjnego z oby
watelem pruskim.

W ten sposób polski ruch socjalistyczny w zaborze pruskim, 
dzięki bratniej 'organizacji zaboru rosyjskiego, wszedł na no
we tory rozwoju, A kiedy towarzysze Haase, Golde i Moraw
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ski znaleźli isię w więzieniu, sekcja krakowska P. P. S. reda
gowała „Gazetę Robotniczą" i pomagała usilnie towarzyszom- 
robotnikom, którzy zajęli miejsce uwięzionych, (dopóki ci zno
wu nie odzyskali wolności.

P, P- S. zaboru rosyjskiego i później popierała usilnie brat 
nią organizację, wspólnie z P. P. S. D. Galicji i Śląska, bro
niąc jej przeciwko zakusom ze strony niemieckiej S. D,, zmie- 
lzającym do zupełnego zlikwidowania samodzielności organi
zacyjnej i programowej P. P- S, zaboru pruskiego, co w końcu 
doprowadziło do całkowitego jej usamodzielnienia się pod 
każdym względem (1913).

Wyrazem jedności ideowej socjalizmu polskiego była ode
zwa delegacji Polski na londyńskim kongresie międzynarodo
wym (1896), nakreślająca zadania socjalistów polskich we 
wszystkich trzech zaborach i na emigracji i oświadczająca, że 
„robotnicza Polska jest w naszych sercach jedna i nierozdziel- 
na". Na ten sam kongres przez delegację Polski została zgło
szona lezolucja zasadnicza, dotycząca uznania przez ogół so
cjalistów dążności ido odzyskania niepodległości Polski. Re
zolucja ta, rozszerzona w komisji, otrzymała następujące 
brzmienie:

„Kongres oświadcza, że przyznaje każdej narodowości zu
pełne prawa stanowienia o swym losie, i wyraża swoje sym- 
patje robotnikom wszystkich krajów, które jeszcze dziś pozo. 
stają pod jarzmem despotyzmu militarmeigo, narodowego lub 
innego". A więic na skutek inicjatywy P. P. S. do zasadni
czych haseł międzynaródówegó ruchu socjalistycznego wciąg
nięto postulat, na który W przyszłości miały powoływać się 
wszystkie wyzwalające się ludy-—zasadę stanowienia o swym 
losie, „samolokreślenia“ .

VI.
P, P. S. zaboru rosyjskiego działała przedewszystkietr. 

w Warszawie, skąd rozszerzała sieć swoich stosunków agita
cyjnych na prowincję. W pierwszych latach istnienia P. P- S. 
wytworzyła dość silne ośrodki organizacyjne w Radomiu, Czę
stochowie, Zawiierciui w Zagłębiu Dąbrowskiem, w Pabjiani- 
cach, najpóźniej w Łodzi, gdzie raiz po raz nawiązywlane sto
sunki rwały się ustawicznie, zanim ostatecznie rozwój organi
zacji nie wszedł na normalne tory. Z tych ośrodków wpływy 
P. P. S, rozszerzały isię na mniejsze prowincjonalne punkty — 
miasteczka i osady, skąd znowuż agitacja P. P. S- żywiołowo 
przenikała na wieś. Wydawnictw P. P. S., przeznaczone dla 
ludności pracującej na wsi — „Ojciec Szymon", „Czy teraz
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niema pańszczyzny" (M. Luśni), „Dobra nowina dla robotni
ków wiejskich", masowo szerzyły się wśród ludności wiejskiej, 
a stosunki, tą drogą uzyskiwane, doprowadziły w końcu do 
konieczności założenia (w ir. 1902) spetcjalnego pisma — ,,Ga
zety Ludowej", która szybko zdobyła sobie popularność na 
wsi w Królestwie Polskiem. Nie posiadając w owym czasie 
specjalnego programu agrarnego, P. P. S. w swej agitacji na 
Wsi kładła główny nacisk na polityczne uświadomienie chło
pów, na rewolucjonizowanie ich przeciwiko rządom zaborczym 
i na budzenie solidarności z walką, prowadzoną przez prole- 
tarjat.

Po za Kongresówką P. P. S, od samego początku swego ist
nienia posiadała silną placówkę w Białymstoku — i to nietyl
ko wśród polskiego proletarjatu tego ośrodka przemysłowego, 
ale i wśród robotników żydowskich. Posiadanie stosunków 
wśród proletarjatu żydowskiego w Wiarsziawie i w Białym
stoku wkładało na Partję obowiązek szerzenia wśród robotni
ków żydowskich literatury w ich języku- Początkowo ograni
czano się do rozpowszechniania otrzymywanej z Ameryki lite
ratury żydowskiej, późnieij postarano się o włiasne żydowskie 
odezwy, pisma i broszury —■ przeważnie tłumaczone z pol
skiego.

Poza Białymsitokiem P, P. S. początkowo posiadała tylko 
dorywcze stosunki wśród robotników na Litwie — w Kownie 
i przedewszystkiem w Wilnie.

Wilno odgrywało w dziejach ruchu socjalistycznego w za
borze rosyjskim bardzo poważną irolę, jakkolwiek nie posia
dało wielkich fabryk i liczebnie silnej masy robotniczej. 
W Wilniei krzyżowały się wpływy Warszawy i Petersburga, 
wpływy polskie i rosyjskie. Przewodnikiem pierwszych była 
polska inteligencja socjalistyczna, drugich — zrusyfikowana 
inteligencja żydowska. Obok tego Wilno było stolicą i ośrod
kiem działalności kulturalnej wszystkich elementów narodo
wych dawfnego Wielkieigo Księstwa Litewskiego, a więc Po
laków, Żydów, Białorusinów i Litwinów. To też socjalizm ka
żdego z tych odłamów narodowościowych miał tu swych re
prezentantów, pomimo, że praktyczna robota wśród proleta- 
ijatu miejscowego nie osiągała wielkiego natężenia. W dodat
ku chrześcijański proletarjat miejscowy, jakkolwiek mówił 
w olbrzymiej swej większości po polsku, nie miał wówczas je
szcze ustalonej fizjognomji narodowej i czuł się właściwie „tu
tejszym". Stąd możliwość oddziaływania nań socjalistów tak 
polskich, jak i przyznających się do litewskości, byleby prze
mawiali doń po polsku. Wpływy rosyjskie, głównie przez zru
syfikowaną inteligencję żydowtską i nawpół zrusyfikowaną pol-
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ską również oddziaływały na część proletariatu chrześcijań
skiego —• głównie na tę, która była prawosławną i rekruto
wała się z elementu białoruskiego.

W takiej sytuacji na gruncie wileńskim powstawały liczne 
kółka socjalistyczne wszelkich narodowości i najrozmaitszych 
odcieni ideowych. Socjalizm polski od czasów „Proletariatu" 
stale posiadał w Wilnie swych przedstawicieli, W Wilnie od
bywały się zjazdy socjalistów polskich, tu międizy innemi od
był się pierwszy izjazd P- P. S., tu istniała już w r, 1893 Sekcja 
litewska P. P, S. Działacze partyjni P. P. S. korzystali z Wil
na i wogóle z terenu Litwy, jako z kraju, gdzie dazór policyj- 
no - żandarmski nie był tak czujmy, jak w Królestwie, dlatego 
też i pierwsza drukarnia „Robotnika" 'została umieszczona 
w Lipniszkach, później w Wilnie, gdzie działała aż do r. 1898. 
Ze Względu na to, że Wilno było dla P- P. S. ważnym punktem 
konspiracyjnym, nie prowadzono w niem przez czas dość długi 
działalności organizacyjnej wśród robotników na większą ska
lę. Natomiast starano się oddziaływać w diuchu pepeesowym. 
na działaczy „tutejszych", posługujących się w agitacji języ
kiem polskim, i na socjalistów żydowskich.

„Tutejsi" wileńscy .znajdowali się pod jednoczesnym wpły
wem socjalizmu polskiego i rosyjskiego, pozatem uważali sie
bie w znacznej mierze za „Litwinów", dążąc do stworzenia od- 
lębnej Litewskiej Socjalnej Demokracji i do połączenia się 
z socjalizującym odłamem demokracji litewskiej, agitującej 
w języku litewskim na Litwie etnograficznej. Wśród „tutej
szych" panowała znaczna chwiejiność poglądów: część hołdo
wała jeszcze dawnemu apolitycznemu „ekonomizmowi“ byłego 
Związku, część ciążyła programowo ku P. P. S,, większość 
zajmowała stanowisko federacyjinei mniejszość wszechrosyj- 
skie, z uwzględnieniem autonomji Litwy. Otóż kierownicy 
P. P- S. starali się nakłonić „tutejszych" do jaknajściślejszego 
zbliżenia się iz P. P. S, nie tylko programowo, ale i organiza
cyjnie ze względu na polski charakter proletarjatu, wśród któ
rego „tutejsi" działali, i ze względ.u ina polityczne ciążenie Wi- 
leńszczyzny do Polski, Kiedy więc w r, 1896 powstała odręb
na Litewska Socjalna Demokracja tL. S. D-), P, P. S. ostro 
wystąpiła przeciwko objęciu przez nią również i polskich ro
botników Wilna, Kowna i innych ośrodków Litwy, uważając, 
że L. S. D. powinna obejmować swą organizacją tylko robot
ników, mówiących po litewsku, gdy mówiący po polsku po
winni należeć do P. P. S-

Takie stanowisko P, P. S. wytworzyło antagonizm między 
nią a L, S. D-, która w dalszym ciągu rozwijała pod swą firmą 
działalność i wśród robotników-Polaków, wydając dla nich
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broszury i pisma polskie („Echo życia robotniczego na Li
twie", ,.Robotnik Litewski"} obok literatury litewskiej, prze
znaczonej dla ludności, mówiącej po litewsku, przeważnie 
wiejskiej. Usiłowania P. P. S. doprowadziły w końcu do tego, 
że ,z czasem odłam polski L. S- D. przystąpił do P. P. S. (1901).

Odtąd P. P. S. rozszerza swoją organizację i na Litwę, 
w „Robotniku" stale pojawiają się korespondencje z Wilna, 
Kowna, Smorgoń, Grodna i t. d., a rozrost stosunków organi
zacyjnych Partji w głównych ośrodkach Litwy każe P. P. S. 
przystąpić (od r. 1902) do wydawania specjalnego organu 
„Walka", przeznaczonego dla tych właśnie ośrodków. Obok 
robotników-Polaków w organizacji P, P. S. na początku XX 
stulecia znaleźli się i robotnicy żydowscy — w Wilnie i, zwła
szcza, w Grodnie. Tak samo, jak i w Królestwie agitacja 
P. P- S. stopniowo i na Litwie zaiczęłia przenikać na wieś, co 
znowuż kazało P, P. S. zatroskać się o wydawnictwa w języ
ku białoruskim. Z drukarni londyńskiej P. P. S. wychodzą 
tłumaczone iz polskiego broszury białoruskie, które są szerzo
ne przez agitatorów P. P. S, wśród ludności wiejskiej Gro- 
dziieńszczyziny i poczęści Wileńszezyizny. W przededniu woj
ny rosyjsko-japońskiej 1904 r. P. P. S. posiada już silną i Wpły
wową organizację na Litwie.

Na gruncie wileńskim P. P. S- od samego początku swego 
istnienia stykała się również Iz przywódcami ruchu żydowskie
go, który wówczas posiadał tam charakter odłamu ruchu ro
syjskiego ze wizględu na stojących na czele kółek żydowskich 
na Litwie inteligentów. Ci ostatni, będąc pod względem kul
turalnym Rosjanami, wpływali w kierunku rusyfikatorskim 
i ina prowadzone przez siebie kółka robotników żydowskich, 
w których pracę uświadamiającą rozpoczynano od nauki języ
ka rosyjskiego i literatury rosyjskiej. Z hasłami ekomomiczmo- 
społeczneini kółka te zapoznawały się również ze źródeł ro
syjskich. Tą drogą powoli wytwarzała isię żydowska elita ro
botnicza, kulturalnie rosyjska, oderwana zupełnie od intere
sów politycznych kraju., na którego gruncie działała, i obca 
tendencjom politycznym Litwy i Polski.

P. P. S. w stosunkach swych z przywódcami tych kółek 
zwalczała ich centralizm wszechrosyjski i energicznie popie
rała ideę przejścia od pracy kółkowej do szerokiej akcji ma
sowej, w której agitatorowie żydowscy musieliby się posługi
wać już nie językiem rosyjskim, tylko żydowskim, oraz pro
pagowała konieczność solidaryzowania się żydowskiego ruchu 
socjalistycznego na Litwie i w Królestwie z ruchem robotr.i- 
ków-chrześcijan i z ich dążnościami politycznemi. Kiedy z bie
giem czasu ruch żydowski na Litwie.przebył ewolucję w kie-
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runku umasowienia i przeszedł skutkiem tego do używania 
w agitacji i propagandzie prawie wyłącznie języka żydowskie
go, P. P. S. w dalszym ciągu domagała się od kierowników te
go ruchu, występujących już (od r. 1897) jako organizacja 
„Bund” , zsolidaryzowania się z tendencjami politycznemi pro
letarjatu polskiego i litewskiego.

Na tem tle wytworzył się antagonizm między Bundem 
a P. P- S., tembardziej, że ta ostatnia również uzyskiwała sto
sunki wśród proletarjatu żydowskiego i wytworzyła dość sil
ne organizacje żydowskie w Warszawie, Białymstoku i Grod
nie, dla których drukowano odezwy w języku żydowskim i za
łożono (w r. 1898) specjalne pismo. Ponieważ zaś i Bund z bie
giem czasu przeniknął z Litwy i Białej Rusi do Królestwa, 'za
kładając własne organizacje w Warszawie, Łodzi i t. d., prze
to antagonizm zasadniczy, programowo-polityczny między nie
podległościową P ,. P, S., a centralistyczno-wszechrosyjskim 
Bundem nabrał jeszcze cech walki konkurencyjnej dwóch or- 
ganizacyj, działających w tem samem środowisku-

Zasady ustosunkowania się do ruchów socjalistycznych 
wśród najbliższych sąsiadów P. P. S. ustaliła ostatecznie na 
swym IV zjeździe, odbytym w listopadzie 1897 r. Scharakte
ryzowaliśmy już stosunek P. P. S. do L. S. D. i ruchu litew
skiego oraz do „Bundu", ujęty na tym zjeździe w odpowiednie 
uchwały. Jednocześnie IV zjazd powitał z radością Wiadomość
o ruchu socjalistycznym, budzącym się wśród robotników ło
tewskich.

IV zjazd P. P. S. zajmował się rówinież sprawą zbliżenia. 
Wzajemnego polskich organizacyj we wszystkich trzech zabo- 
lach i na emigracji. Wychodząc z założenia!, że istniejące gra* 
nice państwowe, narzucone proletarjatowi polskiemu przez 
rządy zaborcze, utrudniają stałe i skuteczne komunikowanie 
się socjalistów polskich z trzech zaborów, że — dalej — po
trzeba wspólnej akcji całego proletarjatu polskiego daje się 
coraz silniej odczuwtać, zjazd uznał potrzebę wspólnych kon- 
ferencyj przedstawicieli polskich organizacyj socjalistycznych 
z trzech zaborów i emigracji. Konferencje te faktycznie we
szły z biegiem czasu w życie, odbywając się głównie z okazji 
zjazdów międzynarodowych.

VII.
Na IV zjeździe P, P. S-, który niejako podsumował zdoby

cze Partji z jej czteroletniego istnienia i ustalił plan działal
ności na najbliższą przyszłość, zajmowano isię również stosun
kiem do ruchu rosyjskiego. W tej sprawie uchwalono obszer-
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mą rezolucję, ustalającą wytyczne stałej umowy, którąby P.P.S, 
zawarła z przyszłą rosyjską partją socjalistyczną. Sprecyzo
wano trzy zasadnicze warunki tej umowy w sposób następu* 
jący: a) partja rosyjska uznaje zupełnie dążenie P. P- S. do 
niepodlegśoci Polski i zobowiązuje się rozpowszechniać wśród 
towarzyszy Rosjan uznanie konieczności i słuszności tego żą
dania, b) partja rosyjska zobowiązuje się nie wchodzić bez 
Wiedzy i zgody P, P. S. w stosunki z żadną organizacją rewo
lucyjną w Polsce lub na Litwie, z wyjątkiem organizacyj litew
skich, t. j. takich, które przy agitacji posługują się wyłącznie 
językiem litewskim; c) partja rosyjska przyznaje grupom, po
wstałym wśród narodowości nie rosyjskich, prawo tworzenia 
odrębnych organizacyj i swobodnego określania swego stosun
ku do państwa rosyjskiego.

Uchwała ta była aktualna ze względu na pewne oznaki oży. 
wiania się rosyjskiego ruchu opozycyjnego i rewolucyjnego, 
zwłaszcza w kołach robotniczych. Okres zupełnego zastoju 
najwidoczniej mijał-

P. P. S, odczuwała konieczność istnienia silnej rosyjskiej 
partji socjalistycznej, któraby kierowała ruchem robotniczym 
i rewolucyjnym wśród rdzennie rosyjskiego społeczeństwa. 
Programowo — w dziedzinie postulatów społeczno-ekono
micznych — P, P, S, czuła się najbliższą do tworzącej się 
wówczas — głównie na emigracji — socjalnej demokracji ro
syjskiej, reprezentowanej przez J. Plechanowa i grupę „Oswo
bodzenia Pracy’1- Jednakże na gruncie krajowym, w głów
nych ośrodkach ruchu rosyjskiego, jak Petersburg, Moskwa, 
Kijów, socjalni demokiaci kierunku Plechanowa posiadali bar
dzo nikłe wpływy. Wśród inteligencji i młodzieży socjalistycz
nej (o robotniczym, masowym ruchu socjalistycznym w Rosji 
wówczas jeszcze nie było mowy) nurtowały rozmaite! kierunki 
ideowe. Obok epigonów ,,Narodnej Woli” , socjalistów ludow
ców, działali zwolennicy czystego „ekonomizmu“ , obok kółek 
„plechanowców" tworzyły się grupki liberałów o sympatjach 
socjalistycznych. Wszystko to było jeszcze w stanie fermen
tacji, a braik wszelkiej koordynacji sił, potęgowany trudno
ściami komunikacyjnemi na olbrzymich obszarach Rosji, je
szcze bardziej ten ferment pogłębiał.

P. P. S. posiadała przez swe organizacje młodzieży w mia
stach uniwersyteckich Rosji kontakt z rozmaitemi kołami so. 
cjallstów i opozycjonistów rosyjskich, a przez Z. Z, S, P, z za
graniczną ich reprezentacją. Ten kontakt był wyzyskiwany 
tak dla celów informacyjnych, jak i dla pomocy ruchowi ro
syjskiemu. P, P, S. dostarczała organizacjom rosyjskim bibu
ły, drukowanej zagranicą, z drukarni londyńskiej Z, Z, S, W-
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wychodziły broszury, odbijane tam na zamówienie grup rosy;, 
skiich, w rozmowach z przedstawicielami tych grup działacze 
P. P. S. starali się wppłynąć na przyśpieszenie procesu ich 
konsolidacji w scentralizowaną partję, proponując im swe usłu
gi w tym kierunku.

P. P- S. dążyła do tego nietylko w interesie samego ruchu 
rosyjskiego, ale również mając na widoku własne cele partyj
ne. Chodziło o to, aby mieć do czynienia z jednolitą, wielką 
organizacją socjalistyczną, kierującą cały ruchem rosyjskim 
tak, jak ruchem polskim kierowała w Królestwie P. P. S. Bo 
tylko (Z taką, odpowiedzialną, partją P. P. S. mogłaby wejść 
w ścisłe porozumienie i koordynować z jej działalnością wła
sne wystąpienia. Tylko taka partja dawałaby gwarancję speł
nienia tych warunków, na jakich nastąpiłoby wspólne poro
zumienie.

Pomagając towarzyszom rosyjskim, P. P. S, dążyła do przy. 
śpieszenia konsolidacji rosyjskiego ruchu socjaldemokratycz
nego w partję, obejmującą kierownictwo nad jego całością, 
dotychczas nie skoordynowaną. W dążeniu tem P, P. S. ze
tknęła się z grupą „Sztandaru Robotniczego" (Raboczeje Zna- 
mia), która z Wielką sympatją odnosiła się do programu poli
tycznego P. P. S. i usiłowała wzorować się na jej działalności. 
P. P. S, pomagała w miarę sił i możności tej grupie, która też 
w r. 1898 ogłosiła się za partję, przybierając nazwę „Rosyj
skiej (russkaja) partji socjalno demokratycznej". Ale jednocze
śnie niemal zjawił się manifest „Socjaldemokratycznej partji 
robotniczeij Rosji (rossijskaja)", utworzonej na zjeździe przed
stawicieli [istniejących podówczas w kilku ośrodkach Rosji 
„związków Walki o oswobodzenie klasy robotniczej", grupy 
pisma „Gazeta Robotnicza" (Raboczaja Gazieta) oraz „Ogół- 
nożydowskiego związku robotniczego Rosji i Polski" (Bund). 
Do tej partji, stworzonej z inicjatywy „Bundu“ , ten ostatni 
wszedł „jako organizacja autonomiczna, samodzielna tylko 
w kwestjaeh, specjalnie dotyczących proletarjatu żydowskie
go".

W  ten sposób powstały dwie rosyjskie organizacje partyj
ne, z których jedna miała charakter narodowy, t. j. dążyła do 
zorganizowania rosyjskiego proletarjatu, druga zaś — ogólno- 
państwowy. S. D. P. R. Rosji miała objąć swą organizacją ru
chy socjalistyczne wszystkich narodów państwa rosyjskiego, 
a włączając do swych szeregów „Bund", działający wówczas 
wyłącznie na gruncie. Litwy i do pewnego stopnia Królestwa 
i posiadający w swej nazwie określenie „i Polski", niejako 
przesądzała arbitralnie losy polskich organizacyj socjalistycz
nych.
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Takie stanowisko S. D. P. R. Rosji, komplikujące się je
szcze przynależnością do niej „Bundu“ , znajdującego się w an
tagonizmie do P. P. S., odrazu określiło stosunek tej ostatniej 
do S. D. P. R. Rosji. Zresztą S. D. P. R. Rosji wkrótce po 
swiem powstaniu została rozbita przez aresztowania i nigdy 
już nie zdołała wskrzesić swej jedności ani organizacyjnej, ani 
ideowej. Pozostała tylko firma partyjna, pod którą występo- 
wiały grupy i kierunki o bardzo rozbieżnych poglądach tak
tycznych, ostro wzajemnie zwalczające się w prasie i na rzad
ko odbywających się zjazdach.

W każdym razie, pomimo wewnętrznego rozbicia ideowego 
i organizacyjnego, S. D, P- R. Rosji pozostała na placu jako 
coraz bardziej rosnąca siła, która skupiała olbrzymią więk
szość socjalnych demokratów rosyjskich, gdy tymczasem R o
syjska Partja Socjaldemokratyczna, również rozbita przez 
aresztowania, po pewnym .czasie zanikła, gdyż część j!ej człon
ków weszła do S. D. P. R. Rosji, część przyłączyła się do 
P. P. S-, część wreszcie została pochłonięta przez socjalistów- 
rewolucjonistów, którzy niebawem przystąpili do stworzenia 
drugiej wielkiej rosyjskiej partji socjalistycznej — Partji So
cjalistów Rewolucjonistów (w latach 1900— 1901).

W ten sposób P. P. S. stanęła wobec istnienia nietylko 
dwóch wielkich rosyjskich partyj socjalistycznych, ale i wobec 
dwóch odrębnych kierunków w ruchu rosyjskim. W miarę 
wzrostu sił obydiwóch tych organizacyj pogłębiała się i walka 
wzajemna między niemi, komplikująca się jeszcze bardzo ostre- 
mi walkami wewnętrznemi w obozie socjalnej demokracji Ro
sji. Ze wizględu na swój klasowo-robotniczy charakter P. P. S. 
czuła się bliższą Socjalnej Demokracji rosyjskiej, zwłaszcza jej 
skrzydłu, reprezentowanemu przez ,,Iskrę", gdy tymczasem 
Partja S. R. nawiązywała tradycję dawnego „narodniczestwa" 
rosyjskiego i wychodziła z całkiem innych założeń programo
wo-teoretycznych, niż P. P. S. i Socjalna demokracja rosyj
ska. Jakkolwiek P, P. S. również prowadziła robotę agitacyj
ną i organizacyjną na wsi, tak samo, jak i P. S. R., ale, kiedy 
ta ostatnia uważała wiłaśnie wieś rosyjską i pewna jej cechy 
(obszczyna, gminne władanie ziemią) za podstawę do rozwo
ju socjalizmu, P. P. S. całkiem inaczej traktowała swą robotę 
wiejską i opierała się przedewszystkiem na klasie robotniczej. 
To oddalało P. P. S. od P. S. R. Ale Socjaldemokracja Rosji 
i specjalnie grupa „Iskry“ odznaczała się skrajnym centraliz
mem wszechrosyjiskim, który nawet doprowadził do zatarga 
z Bundem. S. D. P. R. Rosji, w której kierunek „Iskry“ sta
nowczo brał górę, nietylko odmawiała narodom ujarzmionym 
przez Rosję prawa do niepodległości, ale potępiała nawet dą-

57



zenie socjalistów do federacji czy nawet autonomji. Tymcza
sem P, S- R, skłaniała się ku federaliiizmowi i nawet nie wypo
wiadała się przeciwko niepodległości Polski, jednocześnie 
wznawiając taktykę teroru, którą P, P, S. do r, 1905 stanow
czo odrzucała, jakkolwiek samo życie zmuszało ją nieraz do 
uśmiercania szpiegów i zdrajców i czynnego karcenia zbyt roz
wydrzonych przedstawicieli kapitału.

Takie położenie w rosyjskim obozie socjalistycznym niesły
chanie utrudniało P, P, S- praktyczne ustosunkowanie się do 
niego i kazało jej szukać tylko doraźnych zetknięć z poszczę- 
gólnemi organizacjami rosyjskiemu

VIII,

Wzrost wpływów P, P, S, i rozszerzenie się jej organizacji 
nakładał na Partję coraz to nowie obowiązki, zwłaszcza, że 
sama rozwijająca się działalność partyjna wywoływała ko
nieczność pogłębiania ruchu i nadawania nowych form jego 
objawom, Podnoszący się poziom świadomości klasowej pro
letarjatu coraz częściej wyładowywał się w formie strajków — 
i to nie tylko w Warszawie, ale również na prowincji — od 
Białegostoku do Zagłębia Dąbrowskiego. Ot ós P, P. S. i w ar
tykułach „Robotnika" i w coraz liczniej wydawanych odez
wach strajkowych nadaje temu ruchowi odpowiedni kierunek, 
formułuje jego idee przewodnie i ustala postulaty skrócenia 
dnia roboczego, podniesienia płacy i szanowania godności ludz
kiej robotnika. Zwłaszcza wybitną była rola Partii w Wielkim 
ruchu strajkowym w 11. 1898—99, który został wywołany pier
wotnie przez wprowadzenie nowego prawa fabrycznego. Było 
ono postępem w rdzennej Rosji, gdyż ustalało tam 10-godzin- 
ny dzień roboczy, natomiast krzywdą dla robotników pol
skich, którzy już uprzednio wywalczyli sobie 9-ciogodzinny 
dzień pracy i gdzieniegdzie walczyli już o 8-godzinny. Wobec 
grożącego im przedłużenia dnia pracy do 10 godzin robotnicy 
w Królestwie zerwali się do walki masowej, która z, Wiarsza- 
wy rozlała się szerokim potokiem po całej prowincji, ogarnia
jąc Łódź, Pabjanice, Częstochowę, Zagłębie Dąbrowskie, Bia
łystok i t. d, P. P, S. skorzystała z tego ruchu dla spopulary
zowania hasła 8-gcdzinnego dnia pracy i dla wykazania pro
letariatowi polskiemu, jak 'zależność od Rosji opóźnia rozwój 
społeczny kraju i jak wszelkie usiłowania emancypacyjne ro
botników spotykają na każdym kroku opór rządu carskiego.

Wyczuwając żywiołowe narastanie sił świadomych proleta
riatu, P, P. S, stopniowo przechodzi od działalności czysto 
agitacyjnej i propogandowej oraz organizacyinej w dość szczu-
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piym zakresie — do ujawnienia tych sił wobec wroga poli
tycznego — caratu- Środkiem do tego stają się demonstracje 
uliczne — zwłaszcza organizowane z okazji święta majowego.

Hasło obchodów majowych, rzucone po raz pierwszy na 
międzynarodowym kongresie socjalistycznym w Paryżu w ro
ku 1889, znalazło w Polsce grunt bardzo wdzięczny, I w za
borze austrjackim ii w zaborze rosyjskim od r. 1890 święto so
lidarności międzynarodowej robotników zdobywa sobie coraz 
większą popularność, mimo, że proletarjat polski obficie krwią 
płaci za manifestowanie w dniu święta 1-go maja. Aż do ro
ku 1898-go l-isz,y maja obchodzono przez powstrzymywanie się 
tego dinia od pracy w warsztatach i fabrykach, W tym roku 
P. P. S, postanowiła po raz pierwszy wyprowadzić w dniu 
1-go maja robotników na ulicę, organizując w Warszawie 
i w Dąbrowie Górniczej tłumne pochody uliczne o charakte
rze wybitnie antyrządowym. Demonstracje te udały się—i od
tąd powtarzano je stale co roku. Stopniowo przybierały one 
coraz bardziej imponujące rozmiary — tak, że np. w r, 1900-m 
demonstracja majowa przeistoczyła się w starcie 30 000-ego 
tłumu z żandarmerją i wojskiem (słynna „bitwa pod Sans- 
Souci" w Alejach Ujazdowskich w Warszawie),

Ta demonstracja tem bardziej zasługuje na uwagę, że Partja 
zorganizowała ją w kilka tygodni po przeżyciu wielkiej klęski. 
W  nocy z, 21 na 22 lutego tego roku w Łodzi została wykryta 
przypadkowo tajna drukarnia „Robotnika”, przyczem wpadli 
w ręce żandarrrieirji dwaj członkowie C. K. R, Józef Piłsudski 
i Aleksander Malinowski oraz parę osób, stojących blisko 
ośrodka kierowniczego Partji. Chwilowa dezorganizacja na 
szczytach partyjnych, spowodowana tą klęiską, została szybko 
usunięta, miejisca aresztowanych towarzyszy zajęli inni, w koń
cu kwietnia zjawił się kolejny numer „Robotnika" i Partja mo
gła szybko powrócić do życia normalnego, między innemi 
przygotowując imponujące wystąpienie majowe,

Z katastrofą łódzką związane było ściśle inne wydarzenie 
w życiu partyjmem — mianowicie rozłam w sekcji lwowskiej 
Oddziału Zagraniczego P, P. S. i powstanie nowej organizacji 
„Polska Partja Socjalistyczna Proletarjat” , Członek sekcji 
lwowskiej, Ludwik Kulczycki, dawny proletarjatczyk, później 
działacz P, P. S, na samym początku jej istnienia, który po 
odbyciu kary Więzienia i ucieczki z zesłania osiedlał się we 
LwioWie, zaczął propagować hasło teroru politycznego, uwa
żając go za główny oręż walki z caratem;, Ponieważ P. P, S, 
w swym czasie uważała systematyczną taktykę tierorystyczną 
za niecelową ii szkodliwą dla rozwoju świadomości proletarja- 
tu i jego walki masowej, przeto Kulczycki został pozbawiony
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możliwości propagowania tej taktyki w obrębie partji i na ła
mach jej wydawnictw. Skorzystał on przeto w sposób podstęp
ny z pogłosek, że iz wykryciem drukarni „Robotnik" w Łodzi 
P. P. S. została zupełnie rozbita, i spowodował secesję z lwow
skiej sekcji Oddziału zagranicznego. Oparłszy się o tę grupę 
secesjonistów, wysłał do zaboru rosyjskiego emliisairjiuszy, któ
rym udało się wywołać również secesję w Warszawie i Łodzi. 
W ten sposób powstała nowa partja — „P. P. S- Proletarjat", 
mająca połączyć dążenia do niepodległości Polski poprzez au- 
tonomję Królestwa z wielką aklcją terorystyczną.

„Proletarjat" wywołał pewne zamieszanie w /ruchu socjali
stycznym w Królestwie, ale potem żadnej roli nie odegrał — 
tem bardziej, że obiecanej akcji terorystyCznej nie rozwinął. 
Oderwane przezeń grupki robotników w Łodzi i w Warsza
wie szybko powróciły do Partji, jak się tylko wyjaśnił praw
dziwy stan rzeczy. „Pirołeitarjat" puścił w świat dość dużo wy
dawnictw, ale poważniejszego wpływu nie uzyskał, choć prze
trwał rewolucję 1905 r., po której stopniowo zanikł bez śladu.

Poważniejsze znaczenie stopniowo uzyskiwała odrodzona 
w r. 1900 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, która teraz 
przybrała nazwę ,,$■ D. K. P. i Litwy". Stworzona przez so
cjalistów, przybyłych do Warszawy z Wilna — Stanisława 
Trusiewicza i Feliksa Dzierżyńskiego, początkowo rozporzą
dzała bardzo nikłemi wpływami i bardzo szczupłą organizacją 
w paru ośrodkach Królestwa i Litwy. Za swe główne zadanie 
uważała ona zwalczanie P. P. S. i jej niepodległościowego 
programu w myśl „organicznego wcielenia" zaboru rosyjskiego 
do Rosji. S. D. K. P- i L. pozyskała sojusznika w „Bundzie1', 
który ją popierał wiszelkiemi sposobami, gdyż odczuwał do
tkliwie brak organizacji (robotników chrześcijańskich, którzy- 
by się solidaryzowali z ruchem robotników żydowskich, ogni
skujących się w „Bundzie". Ale pomoc „Bundu" niewiele po
mogła S. D. K. P- i L., która aż do roku 1905 nie odgrywała 
poWażniejszieij roli w ruchu robotniczym. Ani sił jej organiza
cji, ani zasięgu jej wpływów niepodobna było porównywać 
z organizacją P. P, S, i wpływami tej ostatniej. Rola S- D. 
K. P. i L. była czysto dezorganizatorska. Wydawany przez 
nią od końca 1902 r- w Krakowie „Czerwony Siztandar" na 
pierwsze miejsce wysunął walkę \z P. P. S, Walka z P. P. S. 
pochłaniała lwią część jej działalności agitacyjnej. S.D K.P. i L. 
urządzała nawet (wraz z. „Bundem") oddzielne manifestacje 
1-go maja, poczynając od r. 1901.

Po r. 1900 na terenie, początkowo objętym jedynie przez 
P. P. S., działał już cały szereg organizacyj, wśród których naj
większą ruchliwością odznaczał się ((Bund", wydający dużo
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odezw i szereg pism centralnych i lokalnych. Przenikał on — 
zwłaszcza na Białej Rusi i na Litwie — do najdrobniejszych 
ośrodków miasteczkowych i rewolucjonizował ich ludność ży
dowską. W Królestwie „Bund“ nie posiadał tych wpływów 
i tu jego siły (nawet o ile chodziło o robotników żydowskich) 
nie dorównywały siłom P. P. S. Natomiast na Litwie P. P. S, 
była słabsza od „Bund,u", choć i tam rozporządzała poważną 
organizacją żydowską obok chrześcijańskiej. Na Litwie dzia
łała też L. S, D, coraz bardziej jednolita pod względem naro
dowym, t. j. coraz bardziej litewska w swej agitacji. Na Bia
łej Rusi tworzyły się pieirwlsze kółka socjalistyczne białoru
skie — pod silnym wpływem P, P. S. — z których wyłoniła 
się ,.Białoruska rewolucyjna Hromada". Na Ukrainie — obok 
rosyjskich organizacyj socjalnych demokratów i socjalistów re
wolucjonistów wystąpiły dwiie partję socjalistyczne — Ukraiń
ska Partja Socjalistyczna (z programem, żywcem zapożyczo
nym od P. P- S.) i Rewolulcyjna Ukraińska Partja, działająca 
przeważnie wśród chłopów,

P. P. S,, będąc klasową partją proletarjatu, rozszerzała nieo
mal automatycznie swe wpływy i poza właściwym terenem 
społecznym swej działalności. MóWiliśmy już o wejściu P.P S- 
w stosunki z ludnością wiejską — nie tylko proletarjacką, ale 
i włościańską. Znaczenie P. P. S. rosło i wśród inteligencji —  
nie tylko socjalistycznej, ale wogóle radykalinie d antyrządoWo 
usposobionej. W szerokich kołach inteligencji przyzwyczajo
no się patrzeć na P. P. S., jako na jedyną zorganizowaną, zu
pełnie poważną siłę, zdolną przeciwstawić się siłom caratu. 
Wydawanie bez przerwy „Robotnika1' imponowało wszystkim, 
a pismo to bywało czytane i przez ludzi, nic wspólnego z so
cjalizmem nie mających. Opublikowanie przez P, P. S. tajne
go memorjału generał-gubernatora Imeretyńskiego było naj
cięższym ciosem, jaki otrzymała ugoda. Wystąpienia P.P.S—  
czy to z powodu przyjazdu caira Mikółaja II do Warszawy,, 
czy to z powodu odsłonięcia pomnika Mur a wjewa - Wi e s z at i e 1 a. 
w Wilnie, czy to w rocznicę mickiewiczowską — spotykały się 
z sympatią wszystkich żywiołów antyrządowych. Tem bar
dziej, że Narodowa Demokracja, pierwotnie dość radykalna 
i ostro antyrosyjska, coraz bardtziej bladła społecznie i zbli
żała się do obozu ugodowego. W ten isposób w przededniu 
wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej 1904 roku P, P. S., opie
rająca się na szeroko rozgałęzionej organizacji wśród proleta
rjatu miejskiego i ludu pracującego na wsi i posiadająca licz
ne koła sympatyków, w opinji publicznej uchodziła za czynnik, 
powołany do odegrania kierowniczej roli politycznej w społe
czeństwie polskiem zaboru rosyjskiego.



J. Krzesławski

Dzieje P.P*3. od 1904 roku do wybuchu 
wojny światowej w roku 1914

Po wybuchu wojny rosyjsko - japońskiej.
Na początku 1904 r. rozwój organizacji P. P. S, przedstawiał 

się bardzo pomyślnie. Jak widać ze sprawozdania z konferen
cji warszawskiej, która się odbyła na początku 1904 r., w sa
mej tylko [Warszawie było 3,718 zorganizowanych towarzyszy, 
a w tej liczbie 423, należących do organizacji ściślejszej.

Wybuch wojny rosyjsko - japońskiej obudził nadzieję lepszej 
przyszłości. Nastrój klasy robotniczej w krótkim czasie pod
niósł się ogromnie. Zapanowała żywa radość z powodu po
wszechnie oczekiwanej klęski zdemoralizowanego caratu. 
Wszędzie zdawano sobie sprawę z tego, że wojna, która wy
buchła, nie będzia epizodem, który przeminie bez większego 
śladu, pozostawiając po sobie tylko materjał dla sztabów ge
neralnych i szkół wojskowych, że doniosłe zmiany zajść mu
szą i powinny. Organizacja szybko wzrasta: tak zwani „xna- 
sowcy“ zgłaszają się do ściślejszej organizacji w wielkiej 
liczbie,

P. P, S. w lutym 1904 roku organizuje demonstracje robotni
cze przeciw sztucznym manifestacjom „W ojskowo - patriotycz
nym", które garstka uczącej się młodzieży rosyjskiej i człon
ków rosyjskiej kolonji usiłowała /urządzać na ulicach Warsza
wy na cześć oficerów, ukazujących się w wielkich „papachach" 
i wyjeżdżających na front. Manifestacje te, dzięki zdecydowa
nemu stanowisku klasy robotniczej, nie udały się, pomimo, że 
zamożne mieszczaństwo polskie zajęło stanowisko wybitnie 
ulgodowe, a nawet wywołały one robotnicze kontrmauifestacje. 
Sfery mieszczańskie po wybuchu wojny prześcigały się w obja
wach lojalizmu względem rządu carskiego, przybierając tę lo
jalność w formy akcji bumanitarno - sanitarnej, przyczem naj
więcej lojalności wykazały koła, grupujące się około osoby
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arcybiskupa Popiela. W przeciwieństwie do sfer krańcowo ugo
dowych oraz do Ligi Narodowej, która zalecała wyczekującą 
bierność, zapewniając, że w razie przegrania przez Rosję woj
ny przyjdzie czas na upomnienie isię o swoje prawa, P, P. S. 
postanowiła przystosować swą działalność do zmienionych wa
runków i nie wywołując narazie jaskrawych wystąpień aż do 
chwili wyjaśnienia sytuacji, budzić w masach nastroje czynne
go oporu. Wyrazem tego stanowiska były pierwsze odezwy 
partji, potępiające militaryzm carski i wskazujące na to, że po
rażka Rosji carskiej będzie wygraną polskiej klasy robotniczej.

Szykując się do czynniejszych wystąpień, P, P. S. weszła 
w porozumienie z partjami innych narodów, ujarzmionych 
przez carat, a mianowicie z Łotewską Partją socjaldemokra
tyczną, Litewską demokracją socjalną i Białoruską Rewolucyj
ną Hromadą. Cztery te partję wydały w marcu 1904 r. wspól
ną odezwę, stwierdzającą, że wojna toczy się w interesie cara, 
urzędników i bogaczy, i wzywającą proletarjat wszystkich 
ujarzmionych przez carat narodowości do wytężonej działal
ności celem przyśpieszenia jego klęski.

Równocześnie J. Piłsudski z T. Filipowiczem udają się do 
Japonji, aby uzyskać jej pomoc na wypadefe zbrojnych Wystą
pień na terenie Polski. Misji tej nie uwieńczyło powodzenie 
z wielu powodów, a między innemi wskutek przeciwdziałania 
przywódcy obozu wszechpolskiego, R. Dmowskiego, który rów
nież wyjechał do Tokjo. Jedynym realnym sukcesem było odręb
ne i życzliwe traktowanie jeńców polskich, znajdujących się 
w obozach japońskich.

Bardzo trafnie określa ówczesne nastroje Masy robotniczej 
w Królestwie Polskiem „Robotnik" (Nr. 56), zaznaczając, że 
bardziej, niż kiedykolwiek, odczuwano wówczas ciężar zależ
ności od zaborczego państwa i rozumiano, że nas nic z niem 
nie łączy, że jest ono dla nas czemś zupełnie obcem.

Nienawiść do caratu złączyła się w jedną syntetyczną ca
łość z nienawiścią do najazdu. Życzono caratoWi porażki, wie
rząc, że wzmożenie wszystkich Wrogich tniu sił przyczynić się 
może nietylko do upadku samowładnego ustroju, lecz i do li
kwidacji panowania rosyjskiego w  Polsce,

Nad wzmaganiem i potęgowaniem tych sił na odcinku ruchu 
robotniczego w Polsce pracowali z wielką energją i z poczu
ciem odpowiedzialności przywódcy P. P. S. Akcja ta dała po
żądane wyniki. Nastrój rewolucyjny wzrastał i w lecie 1904 r. 
przybrał już 'charakter zdecydowany.

W maju 1904 roku, w związku z ogłoszeniem próbnej mobi
lizacji, władze P. P. S. wydały gorącą odezwę, w której nawo
łują do uchylenia się od służby wojskowej, a w najgorszym razie j
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do ustępowania tylko przed przemocą. Na wojnie — głosi 
odezwa — należy korzystać z pierwszej sposobności i uciekać 
do Japończyków, „Niech każdy pełni swój obowiązek, niech 
każdy okaże się dzielnym i mężnym żołnierzem rewolucji". 
Odezwa nawołuje dalej do urządzania masowych demonstracyj 
dla wyrażenia protestu przeciw wojnie i poborowi1).

.W, tym samym duchu utrzymana jest krótka odezwa, wyda
na w czerwcu przez Warsz. Kom. Rob. P, P. S,

Okres pierwszych demanstracyj.
Zanim jeszcze zostały zarządzone demonstracje w myśl po

wyższych wskazań, doszło w dniu 13-ym czerwca do przypad
kowego starcia podczas gaszenia pożaru na rogu ulicy Grzy
bowskiej i Towarowej. Podczas bójki między robotnikami a po
licją, jaka się rozegrała podczas rozpędzania tłumu, policję ob
rzucono kamieniami. Wojsko dało salwę, przyczem jednego 
P. P. S-owca zabito-, a wielu raniono, W odpowiedzi na to zor
ganizowano ogromną demonstrację przed szpitalem Wolskim, 
w którym umieszczono rannych.

Wypadki, rozwijające się w ciągu lata 1904 r., jak nip, zamor
dowanie ministra spraw wewnętrznych Plehwego, rozszarpane
go bombą przez rewolucjonistów rosyjskich, sąd wojenny nad 
Marcinem Kasprzakiem, członkiem S. D., który stawił bohater
ski opór w chwili wykrycia nielegalnej drukarni, dały sposob
ność do zorganizowania wielu demonistracyj. Z powodu 
tych wydarzeń P. P. S. wydała również odezwy. Demonstracje, 
którym dała początek Warszawa, urządzano później i w innych 
miastach Królestwa.

Memmtskm&je, organizowane w ciągu lata, miały charakter 
masowy: wzięły w nich udział ogromne masy towarzyszy, wy
stępujących coraz to śmielej. W pochodzie noszono sztandary, 
które we wlszystkich wypadkach udało się ustrzec przed ata
kami policji. Napotykanych szpiclów bito bez litości. Demon
stracje te, mające w większości wypadków charakter niekrwa- 
Wy, zaprawiały klasę robotniczą do przyszłych walk, jakie ją 
czekały, a sferach rządowych budziły konsternację i poczucie 
niepewności.

Wzrost fali rewolucyjnej, jaki nastąpił na całem terytorjum 
państwa rosyjskiego po śmierci Plehwego, który był duszą kie
runku ultrareakcyjnego, wyłonił konieczność porozumienia się 
wszystkich partyj opozycyjnych i rewolucyjnych, zarówno ro
syjskich, jak i nierosyjskiich. Po dłuższych pertraktacjach mię

1) Te same myśli zawiera wydana „do braci 'włośdian' oidlezwai, podpisa
na wspólnie przez PPS 'i Białorusiką rewolucyjną Hromadę.
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dzy temi stronnictwami, odbył siię nareszcie na jesieni 1904 r. 
zjazd w Paryżu, w którym to zjeździe uczestniczyło 8 organiza
cyj, a mianowicie: Partja socjalistów - rewolucjonistów (rosyj
ska), P. P. S., Łotewska S. D. partja robotnicza, gruzińska par
tja socjalistów federalistów, Ormiańska federacja rewolucyjna, 
Pollska Liga Narodowa1), Finlandzka Partia oporu czynnego 
(która była inicjatorką, zjazdu) i Partja konsty tuojonalistów ro
syjskich, z której później wyłoniła się partja tak zwanych „ka
detów". S. D, rosyjska, S. D. Król. Pol. i Litwy, Ukraińska Par- 
ftja Rewolucyjna i Bund w ostatniej chwili odmówiły udziału 
W konferencji; kilka innych zaproszonych organizacyj nie wzię
ło ,W konferencji udziału, z nieznanych bliżej powodów.

Wobec wielkiej rozbieżności programów i poglądów na środ
ki działania, stanowisko konferencji musiało być z natury rzeczy 
niejednolite, chodziło zatem o Ustalenie wspólnych punktów. Po 
dłuższych debatach udało się osiągnąć zgodę co do tego, że 
wspólnym celem porozumiewających się grup mlusi być nietylko 
obalenie samowładztwa, lecz i reorganizacja państwa w duchu 
demokratycznym na podstawie powszechnego prawa wyborcze
go. Ideę demokratyoziną zastosowano' również w kwestji naro
dowościowej i uznano prawo każdego narodu do stanowienia 
a swoim losSe. Żądano pozatem zagwarantowania wolności roz
woju wszystkich narodów, jak również usuinięcia przemocy rzą
du rosyjskiego względem wszystkich narodowości.

Był to program minimalny, który miał nie krępować poszcze
gólnych stronnictw w wystawianiu jaknajdalej idących żądań, 
Wypływających z zasady stanowienia o sobie, jak również 
w wyborze środków taktycznych, jakie każda partja uzna za 
stosowne. Przyjmując ten program, konferencja przyczyniła się 
w następstwie do zradykalizowania taktyki politycznej. Bur- 
żuazyjine stronnictwa opozycyjne, czując za swemi plecami na
rastającą siłę ruchu robotniczego, nabrały większej odwagi 
d zdobyły się Wobec caratu na śmielsze, niż dotychczas, wystą
pienie, czemu sprzyjało pewne złagodzenie kursu politycznego, 
zainicjowane przez następcę Plehwego, ks. Swiatopełk-Mir- 
jskiego. Wkrótce po zjeździe rosyjskie żywioły liberalno - opo
zycyjne wysunęły i oficjalnie zgłosiły żądanie nadania konsty
tucji na zjeździe ziemskim w Petersburgu (listopad 1904 r.), 

Organizując masy do walki z caratem, P. P. S. walczy równo
cześnie ,21 rodzimą uigodą, która, nie zdając sobie sprawy z do
niosłości momentu dziejowego, usiłuje bezgraniczną lojalnością, 
a nawet lokajstwem wyjednać pewne ulgi dla społeczeństwa 
polskiego, W odezwie, wydanej we wrześniu 1904 roku, Wi

2) odpow iednik N arodow ej Dem okracji,



leński Kom. Rob, P. P. S., napiętnował haniebne postępowanie 
60 przedstawicieli szlachty polskiej, którzy stawili się na we
zwanie generał - gubernatora wileńskiego z A, Meysztowiczem 
na czele, aby wziąć ludiział w uroczystości odsłonięcia w Wil
nie pomnika Katarzyny II, gnębicielki narodu polskiego.

Masy robotnicze w calem Królestwie prą samorzutnie do ma- 
nifestacyj. Na czoło tych manifestacyj wysuwają się ludzie od
ważni i bezgranicznie ofiarni, którzy wkrótce mają zasłynąć 
jako wybitni boijowcy, Swoją postawą i przykładem zachęcają 
om bierne rzesze robotnicze do pogardy śmierci i mężnego za
chowania w obliczu wroga.

Na Pawiej, Bielańskiej, Chłodnej i Lesznie — w Warszawie, 
na Nowomiejskiej i na starym cmentarzu — w Łodzi, w Czę
stochowie, Lublinie, Siedlcach i w paru innych miastach do
szło do masowych manfestacyj w ciągu września. Niektóre 
z nich miały krwawy przebieg. Pod wpływem starć z wojskiem 
i policją nastroje rewolucyjne rosną szybko. Szczególne obu
rzenie wywołała masakra na Lesznie w pierwszych dniach li
stopada. Piod jej wpływem partja postanowiła nie manifesto
wać nadal bez broni.

Grzybów.
Przy niezmiernie podniosłym nastroju mas robotniczych zna

komity działacz i organizator partyjny, Józef Kwiatek, zapowia
da w imieniu partji na dzień 13 listopada 1904 r. słynną demon
strację zbrojną na placu Grzybowskim. Pod wpływem odezwy 
Koła Młodzieży P, P. S, ido robotników przyłączyła się mło
dzież akademicka, Mijmo silnego przeciwdziałania SDKP. i L., 
dla której sam fakt, iż demonstrację organizuje P. P. S., 
był dostatecznym powodem, aby się jej przeciwstawić, manife
stacja udała się i odbiła się potężnem echem w całym kraju.

Podczas niedzielnej demonstracji zbrojnej w dniu 13-ym li
stopada plac Grzybowski był zalany przez tłum blisko stuty
sięczny, tak, że cały ruch kołowy i tramwajowy musiano wstrzy
mać. W chwili wyjścia publiczności z kościoła wzniesiono 
w górę sztandar czerwony z napisami: „P, P. S." i „Nie chcemy 
być żołnierzami cara!1’, poczem zaintonowano „Warszawiankę" 
i tłum pod wodzą Stefana Okrzei i paru innych towarzyszy ru
szył naprzód za chorążym. Policję, która rzuciła się na sztan
dar, przyjęto salwami rewolwerowemi: jednego stójkowego za
bito, a kilku stójkowych i rewirowych raniono. Policja pierzch
ła w panice, a wkrótce ukazały się oddziały kawaleryjskie, 
rozpędzając tłum. Kościół Wszystkich Świętych został otoczo
ny i oblężony przez wojsko, a wszyscy znajdujący się w nim 
aresztowani: część aresztowanych wieczorem wypuszczono,
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część zaś odprowadzono do cyrkułów. Manifestacja rozlała się 
po całym mieście, budząc powszechną sympatję i podziw dla 
tych, którzy po raz pierwlszy od 1863 r. odważyli się stawić 
zbrojny opór wojsku rosyjskiemu.

W godzinach popołudniowych, gdy na ulicach, przylegają
cych do placu Grzybowskiego, zaczęły się znów gromadzić tłu
my, usiłujące przedostać się na plac z odsieczą uwięzionym 
w kościele, wojsko kilkakrotnie strzelało do tłumu, zabijając 
około 10 osób, przeważnie przypadkowych przechodniów. 
Wśród aresztowanych na placu znalazło się kilkunastu studen
tów uniwersytetu warszawskiego ze stowarzyszenia „Spójnia” 
(o zabarwieniu socjaliistycznem, kierowanego przez P,P.S.-ców); 
kilku z pośród nich, pojmanym z bronią w ręku, groził przez 
czas dłuższy sąd wojenny (jeden z nich był ciężko- ranny pod
czas aresztowania przez ajenta policji).

Manifestacja grzybowska wywołała entuzjazm w kołach ro
botniczych, iktóre powitały ją jako przygrywkę do rozpoczyna
jącej się walki. Koła ugodowe utyskiwały, oczywiście, na wy
padki, wyzyskując nawet fakt znieważenia kościoła, choć argu
ment ten raczej można było skierować przeciw wojsklu, które 
strzelało do publiczności, zgromadzonej w kościele. Szerokie 
kola publiczności warszawskiej, zaskoczone nagłym wzrostem 
nastrojów rewolucyjnych, nie zgłosiły wprawdzie swej 
solidarności z demonstrantami, były jednak dumne i zadowo
lone, że Warszawa, ta „stuletnia buntownica", jak ją nazywa
no w odezwie P, P, S,, przemówiła za cały kraj, znoszący od 
tylu lat pokornie jarzmo Hurki i jego poprzedników.

Zagraniczna prasa poświęciła manifestacji grzybowskiej ob
szerne wzmianki, a reakcyjna prasa rosyjska z „Moskowiskie- 
mi Wiedomostiami'‘ (artykuł: „Warszawskij bunt) i z „War
szawskim DnieWniik!iem“ na czele, ostrzegała rząd, że w Polsce 
przygotowuje się powstanie.

I w innych miastach Królestwa manifestacje przeciw mobili
zacji zakończyły się krwawo. W Radomiu manifestanci zetknę
li się podczas pasterki z wojskiem. Przywódca demonstran
tów, tow, Cymerys, położy! trupem dowódcę wojsk pułk. Bu- 
łatowa, sam jednak został zabity przy wymianie strzałów przez 
jednego z oficerów. W  okręgu radomskim zdarzyły się wypad
ki stawiania czynnego oporu przez włościan, powołanych pod 
broń i ściąganych na punkty mobilizacyjne, W Częstochowie 
dokonano próby wysadzenia w powietrze pomnika Aleksandra 
II, stojącego przed klasztorem Jasnogórskim. Cel ten nie zo
stał osiągnięty z powodu zbyt słabej siły wybuchowej bomby 
dynamitowej, pomlnik jednak został nieco uszkodzony i wraże
nie dokonanego' zamachu było ogromne,
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Po tych wydarzeniach ruch rozwijał się w całym kraju ży
wiołowo, Do spotęgowania ruchu rewolucyjnego przyczyniły 
się niezmiernie wypadki, jakie zaszły w styczniu 1905 r, w Pe- 
terburgu, a następnie w innych miastach rosyjskich. Choć sto
sunki P. P. S. z partjami rosyjskiemi były dość luźne, z rosyj
ską zaś S. D., podzieloną zresztą w tym czasie na dwie partję: 
bolszewików i mieńszeWików, a popierającą naszych „esde- 
ków", nie było styczności niemal żadnej, akcja przeciw cara
towi na terenie Rosji etnograficznej z natury rz&czy musiała od
działać na akcję klasy robotniczej w Polsce, rozumiejącej, że 
obalenie caratu jest przedwstępnym warunkiem osiągnięcia 
choćby tylko minimalnego programu tej klasy.

Dni styczniowe.
22 stycznia 1905 r. doszło na ulicach Petersburga do krwa

wej manifestacji przed pałacem zimowym, tak zwanej „Gapo- 
nady", zorganizowanej zresztą nie przez żywioły socjalistyczne, 
zapatrujące się bardzo sceptycznie na wątpliwej wartości po
mysł błagania cara o łaskę dla ludu, lecz przez popa Gap on a. 
rozczarowanego do swego szefa i chlebodawcy, głośnego Zu- 
batowa, a później zinów szukającego oparcia o ochranę, co by
ło przyczyną zgładzenia go przez rewolucjonistów. Dokonana 
w kilka dni po strzale armatnim, wymierzonym w kierunku ca
ra podczas uroczystości Jordanu nad Newą, efektowna ta de
monstracja, zakończona krwawą masakrą bezbronnych i ufają
cych carowi ludzi, przejęła grozą cały świat, a w Rosji unaocz
niła wszystkim naiwnym lub zdezorjentowanym, że wszelkie 
poczynania reformatorskie nie mogą się oprzeć o osobę cara,, 
który był i miał pozostać przez całe życie sługą reakcji.

Wiadomość o wypadkach petersburskich, która błyskawicz
nie przedostała się do Polski, wywarła na tle nastroju, związa
nego z poprzeidniemi wypadkami, tak potężny zapał rewolucyj
ny, że partja ogłosiła na dzień 28-go stycznia strejk generalny 
w Warszawie (który później przeniósł się na całą prowincję, 
a zwłaszcza na większe ośrodki przemysłowe). Nastrój był tak 
podniosły, że już w przededniu proklamowania powszechnego 
strejku, a więc w piątek 27 stycznia, zastrejkowało w Warsza
wie 35.000 robotników. Nazajutrz strejik stał się powszechnym 
w całem tego słowa znaczeniu. Ustał zupełnie ruch kołowy 
i tramwajowy. Okazało się w całej pełni, jak wielkie wpływy 
P. P. S. posiada w stolicy. S. D, K. P. i L., która na przekór 
P. P. S. proklamowała strejk w kilka dni później, nie znalazła 
posłuchu.

Nastrój strejkowy był tem potężniejszy, że przyłączyła się doń 
młodzież uniwersytecka i młodzież szkół średnich, wysuwając
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hasło spolszczenia szkół. Uniwersytet warszawski został uzna
ny przez wiec młodzieży za zamknięty. Młodzież, kształcąca się 
w średnich zakładach nauikowych, opuściła szkoły i strejk jej zo
stał uwieńczony częściowem zwycięstwem, gdyż po 8 miesią
cach walki uzyskano otwarcie polskich szkół prywatnych.

W. O. K. R. P. P. S, wydał rano 28 stycznia 1905 r. odezwę, 
ułożoną przez Józefa Kwiatka, a zawierającą deklarację poli
tyczną. W deklaracji tej, oprócz zwykłych haseł, P. P. S, wysu
nęła żądanie własnego sejmu w Warszawie. Nastrój w mieście 
panował wspaniały. Nigdy jeszcze Warszawa w tym okresie 
dziejowym nie była tak radosna i tak jednolita w działaniu. 
Przewidywano niezmiernie doniosłe wypadki, a nadzieja lepsze
go jutra ożywiała wszystkich.

W godzinach popołudniowych tłum porwał się do walki, a nie 
posiadając broni zdobywał sklepy rusznikanskie. W wielu 
miejscach doszło do rozbrajania patroli. Oberpolicmajlster war
szawski, baron Nołkran, chcąc zohydzić ruch rewolucyjny, na ten 
dzień powypuszczał z więzień złodziejów i różne męty uliczne, 
które, korzystając z powszechnego zamieszania i z zupełnej bez
czynności zaskoczonej wypadkami władzy, poczęły rabować 
prywatne mieszkania i sklepy. Wśród ciemności (gdyż zrewolu
cjonizowany tłum porozbijał latarnie) dochodziło do wybryków.

W wieczornych godzinach generał - gubernator Czertkow 
sprowadził z miast okolicznych załogi wojskowe i późną nocą 
opanował sytuację w mieście. Nazajutrz (29.1.1905 r.) nastąpiła 
tak zwana „krwawa niedziela" — dzień zemsty rządowej. Na 
rozkaz Czertkowa wojsko przez cały dizień strzelało do groma
dzących się ludzi bez względu na to, czy to byli demonstranci, 
czy spokojni przechodnie, przystający na rogach ulic, aby zor
ientować się, ico dzieje się w mieście. Na rogu Trębackiej i Kra
kowskiego Przedmieścia ustawiono karabin maszynowy. Pra
gnąc uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi, P. P. S. odwołała 
zapowiedzianą na dzień 29 stycznia w południe manifestację na 
placu Teatralnym. Nie udało się jednak zapobiec rozlewowi 
krwi. Przez cały czas wojsko polowało na ludzi, strzelając czę
sto bez uprzedzenia, kawalerja zaś rąbała tych, którzy nie zdo
łali się schować, Ogółem było kilkuset zabitych i rannych. Ro
dzinom nie pozwolono pogrzebać zwłok, lecz przy asyście woj
ska pochowano je we wspólnym dole.

Wypadki, jakie się wydarzyły podczas krwawej niedzieli, obu
dziły w masach robotniczych żądzę odwetu, Strejk polityczny 
w dniu 1 lutego został wprawdzie uznany za skończony, gdyż 
wobec przekonania się, że w państwie rosyjskiem rewolucja by
najmniej nie wybuchła i niema mowy o natychmiastowem oba
leniu caratu, byłoby bezcelowetn jego przedłużanie, wstrzymy-
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warto się jednak jeszcze przez jakiś czas od pracy w zakładach 
przemysłowych. Strejk przybrał więc charakter ekonomiczny 
i w wielu wypadkach udało się uzyskać ustępstwa. Ponad na
strojem strajkowym górował jednak nastrój terorystyczny. Ko
nieczność teroru politycznego, jako pomocniczego środka wal
ki wobec bezwzględnych represyj rządu, który wprowadził za
raz po wypadkach styczniowych stan wzmocnionej ochrony 
w Warszawie, znalazła zrozumienie w partji. Z pośród czterna
stu najwybitniejszych ludzi, w liczbie których znajdował się 
i Okrzeja, utworzono Organizację Spiskowo - Bojową P. P. S.

VII Zjazd.
Wobec konieczności ustosunkowania się do nowych zagad

nień, związanych z rozlewającą się coraz bardziej falą rewolu
cyjną, zwołano w marcu 1905 r. VII Zjazd P. P. S,, poprzedzony 
szeregiem konferencyj. Przjedewszystkiem wymagała decyzji 
sprawa ustosunkowania się do ruchu rosyjskiego. Wypadki sty
czniowe pouczyły, że siły rosyjskiej rewolucji przeceniono, 
a w każdym razie było daleko do ich rozpętania i że nuich pol
skiej klasy robotniczej, wobec większego uświadomienia i wyż
szej kultury, nie mioże kroczyć w ogonie ruchu rosyjskiego. Już 
ta ocena wymagała wysunięcia odrębnych haseł, co zresztą wy
pływało z założeń programu paryskiego 1893 r. i z charakteru 
P. P. S, Wobec tego Zjazd wysunął hasło walki rewolucyjnej
o usamodzielnienie krajiu z uwzględnieniem potrzeb wszystkich 
narodowości, w Polsce zamieszkałych. O stopniu tego usamo
dzielnienia miała decydować konstytuanta w Warszawie, zwo
łana na podstawie czteroprzymiotnikowego prawa wyborczego. 
Dla Litwy zażądano takiej samej konstytuanty w Wilnie.

Wysunięcie hasła konstytuanty nie oznaczało bynajmniej li
kwidacji postulatu niepodległości, gdyż program paryski obo
wiązywał nadal, lecz było wynikiem przeświadczenia, że w tef 
fazie dziejowej i przy danym stosunku sił niepodległość kraju 
nie jest do osiągnięcia. Należało Wytknąć hasła na dziś, hasła, 
które w ralziie zwycięstwa rewolucji byłyby naprawdę do osią
gnięcia, Na tem stanowisku stała grufpa „młodych" (Bujno, 
Sachs, Horwitz, Bielecki i inni), która na VII Zjeździe uzy
skała Większość. „Starzy" przywódcy partji (Piłsudski, Woj
ciechowski, Aleks. Malinowski, Jodko, Perl, Jędrzejowski,. 
Wasilewski), którzy znaleźli się w mniejszości, pogodzili się 
z nowym kursem, zwłaszcza, że zwołanie konstytuanty w War
szawie ) nie wyłączało bynajmniej oświadczenia się jej za nie-

')  W przeciwieństwie do głoszonej przez SDKP, L. zasady wspól
nej dla całego państwa konstytuanty w Petersburgu, która miała 
stanowić i o naszych losach,
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podległością Polski, zamiast innych, bardziej popularnych 
w oibozie ..młodych*' rozstrzygnięć kompromisowych. Odsunię
ci od władzy, starzy tem gorliwiej zajęli się działami prasy par
tyjnej, związanemu z tworzeniem siły, i pr:zedewszystkiem przy
stąpili do organizacji wydziału spisowo-bojowego, utworzone
go przez Zjazd przy układaniu nowych zasad organizacyjnych 
Partji dla potrzeb walki czynnej,

•Wydawało się. że różnice, które się zarysowały w łonie par
tji!, a które z czasem do/prowadziły do roizlamu, dadzą się jesz
cze przezwyciężyć. Podstawą sporów były raczej zagadnienia 
taktyczne, niż programowe. Chodziło głównie o stosunek do 
iruchu rosyjskiego. „Młodzi", o ile nawiet nie entuizijialzmcwali 
się mchem rosyjskim, to jednak nie, mogli nie doceniać możli
wości, związanych z tym ruchem, a więc czynili wszystko, aby 
nie utrudniać isobiie łączności z towarzyszami rosyjiskimii. Od
rzucali utrudniającą porozumienie z socjalistami rosyjskimi, 
a mało popularną w kołach robottnilczych polskich koncepcję 
ipowstańczą, pojmowaną jako wojna piolsko- r osyjsk a (była to 
ideolo:gja niektórych towarzyszy, bardzo bliskich J. Piłsudskie
mu), Od tej pory przez cały 1905 rok na konferencjach i w po
lityce partyjnej walczą ze sobą dwa prądy: jeden, opierający 
swe założenia na zwycięstwie rewolucji rosyjskiej i do niej 
przystosowujący nietylko swą taiktykę, lecz i wskazania progra
mowe na dzisiaj, drugi—zapatrujący się na rewolucyjny ruch ro
syjski bardzo sceptycznie i zalecający raczej, jak to znacznie 
później uczvnił tow. B. A. J. w głośnym artykule „Koordynacja 
w domu ’, porozumiewanie się z innemi grupami opozycyjnemi 
społeczeństwa polskiego, niż współdziałanie z ruchem rosyjskim.

Przejaskrawienie tych obu założeń, które z początku wyda
wały się możliWemi do pogodzenia na podstawie niczego nie 
negująaeigo i niczego niewyrzieikającego się hasła zwołania do 
Warszawy konstytuanty, doprowadziło z czasem dlo rozłamu 
w partji.

Narazie — w 1905 r. —■ mimo wzajemnych kwasów i utyski
wań i mimio że zapaleńsi towarzysze starali się przedstawić 
poglądy swych antagonistów w nieco karykaturalnej formie, nie 
zanosiło się wcale na rozłam. Wszyscy ożywieni byli perspek
tywami zapowiadającej się walki, wymagającej zjednoczenia sił.

Początki akcji bojowej.
Na pierWszy plan wysunęła się w początkach 1905 r. dzia

łalność bojowa, Ludzi ofiarnych nie zabrakło, a przykład ich po
ciągał innych. Już w marcu 1905 r. doszło do pierwszych aktów 
terorystycznych przy użyciu bomb dynamitowych. W kilka dni 
po dokonaniu udatnego zamachu na patrol żandarmski na Woli 
zrealizowano oddawna planowany zamach na Nolkena, Zamach
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ten, dokonany przez Fr. Pydyna (Bohuna), częściowo się tylko 
udał, gdyż oberpolicmajster uszedł z życiem, odnosząc tylko 
sizereg ran. Bardzo ciężką istaratę dia partji było aresztowania 
(straconego w kilka miesięcy później) Stefana Okrzei, który 
rzucił ma godzinę przedtem bombę do kancelarii cyrkułu XII 
na Prądzie, chcąc w ten sposób zwabić Nolkena, aby ułatwić 
po dradze Pydymowi dokonanie zamaclhu.

Od te] pory począwszy, partja przygotowuje cały szereg za
machów, z których kilka nie doszło do- skutku.

Krwawa masakra S.-Decikiego pochodu 1-maijowego w Ale
jach Jerozolimskich koło rogu Zelazinej skłoniła partję do na
tychmiastowego odwetu, aby dać satysfakcję wzburzonej opi- 
nji publicznej. Rzucono więc tegoż wieczoru bombę na patrol 
kozaclki na rogu ul. Wildlok i Marsz alko wskiej,

Najwięcej rozigłoisiu wywołał zamach na następcę Czieirtkowa, 
generał - gubernatora Maksimowicza, nieudany z powodu zdra
dy jednego z uczestników. Sprawca zamachu, inżynier Dzierz- 
bickli w chwili, gdy miano go aresztować na ulicy Miodowej, 
irzucił bolmbę na brulk, zabijając siebie i kilku otaczających go 
szpiclów.

Rząd, wprowadziwszy stan wojenny, mścił silę za dokonane 
zamachy masowemu represjami i egzekucjami. Jedną z naj- 
sltiraszniieijlszych irepreisyj była kilkudniowa masakra luidności 
w cizcrwcu 1905 roku na. ułilcach Łodzi. Pierwszym zaś, który 
otworzył długą, ciągnącą się przez lat 10 blilskoi, listę skazań
ców, był Stefan Okrzeja, powieszony w ostatnich dniach lip ca
1905 roku,

P, P, S. a inne partję.
Represje nietylko nie stłumiły ruchu, lecz przyczyniły się do 

spopularyzowania haseł rewolucji w całym kraju. Ruch stał się 
masowym w całem tego słowa znaczeniu i ogarnął nietylko 
większe ośrodki przemysłowe, lecz dotarł do najdalszych zakąt
ków, gdzie, jak się zdawało, niepodobna było marzyć o powo
dzeniu socjalistycznego programu. Masy, dotychczas pogrążone 
w uśpieniu, zaczynają się teraz żywo interesować kwesitjami 
politycznemu. Wszędzie można było spotkać ludzi, którym przez 
całe życie zagadnienia polityczne były najzupełniej obce, a któ
rzy teraz żywo dyskutowali na temat programu socjalistów 
i „narodowców" i nad tern, gdzie powinien obradować siefm: 
w Petersburgu czy w Warszawie. To obudzenie licznych mas 
do życia politycznego było wielką zasługą P. P. S. Partja ta 
kroczy na czele ruchu, pozostawiając za sobą daleko w tyle in
nych wBpółzawodtnilków. Tak zwany „trzeci Proletarjat" nie 
odgrywa w toku rewolucji niemal żadnej roli: do Jego kierow-

72



niczych ciał wkradli się nawet prowokatorzy, a zachęcanie 
przez tę partję tłumów do pogromu domów publicznych pn»$- 
czais czterodniowych zaburzeń ulicznych w Warszawie w koń
cu maja 1905 r. źle świadczyło o jej dojrzałości politycznej, 
SDKP i L, posiadała duże wlpłytwy w WairisizaWie i większych 
ośrodkach przemysłowych, wpływy te jednak ustępowały P. P 
S-owsikim, jak to wykazała próba sił w krwawych dniach stycz
nia 1905 r. i podczas innych ważnych wydarzeń. Zwalczanie 
przez SDKPiiL. akcji terorystyczmej PPS, zwróciło się przeciw 
samym esdekom, gdyż masakra 1-szomajowa dotknęła prze
ważnie ich szeregi, a robotnicy utyskiwali na przywódców SD., 
że, nawołując tłum do manifestacji, nie zaopatrzyli go w broń. 
Szerzone prizez SD. hasło wspólnej dla całego państwa kon
stytuanty w Petersburgu nie znajdowało wśród mas robotni
czych wielkiego posłuchu; robotnicy zdawali sobie sprawę z te
go, że kraj nasz jest więcej uprzemysłowiony od Rosji i że pod
ciąganie klasy rolbotmicizeij polskiej pod ogólno-rosyjiski stry- 
chulec mogłoby ją pozbawić wielu zdobyczy socjalnych. Poza
t e m  dla gorących temperamentów młodego pokolenia robotni- 
dzego perspektywy systematycznej, planowej i nieugiętej alkcji 
bojowej PPS, przedstawiały nielada atrakcję.

W sferach robotniczych żydowskich znaczne wpływy przed
stawiał „Bunld“ , ciążący wówczas ku S. D. i nieraz wspólnie 
z nią organizujący pochody majowe. Bund nie posiadał jednak 
monopolu na pracę uświadamiającą wśród robotników żydow
skich, których znaczna część wyznawała program PPS-orwy, 
uważając zdobycie niepodległości Polski za niezbędny warunek 
Wyzwolenia społecznego i ekonomicznego robotników, zarówno 
polskich, jak żydowskich, Liczba tych robotników była tak 
znaczna, że PPS. zorganizowała z czasem specjalny Wydział 
żydowski, który w jej dziejach odegrał wybitną rolę, stojąc nie
złomnie i wiernie przy postulacie niepodległości Polski. Fakt 
organizowania prlzeiz PPS. mas robotniczych żydowskich był 
przyczyną dość ostrego antagonizmu, jaki wówczas istniał mię
dzy PPS. a Bundeni.

Na emigracji.
Repreisje, jakie srożyły się w Królestwie po ogłoszeniu sta

nu wojennego, sprawiły, że wielu towarzyszów, sympatyków 
i osób, oddających usługi ruchowi rewolucyjnemu, znalazło się 
poza kordonem, a mianowicie w Galicji. Wielu z nich dobro
wolnie zbiegło za granicę na wieść o grożącem aresztowaniu, in
nym po wypuszczeniu z więzienia zamieniono wyrok administra
cyjny na zesłanie wgłąb Rosji, zezwalając wyjechać za granicę.



Tak więc emigracja, która przed wybuchem rewolucji składała 
się z nielicznych jednostek, działających przeważnie w Londy
nie lub Paryżu, teraz rozwija akcję w Krakowi® i LwoWie, przy
czem liczebność jej wzrasta. Znalazłszy się w pokaźniej liczbie 
tuż obok granicy Królestwa, emigracja organizuje wydatną po
moc techniczną dla ruchu rewolucyjnego.

Wswej działalności emigracja doświadcza żywej pomocy ze 
strony PPSD Galicji i Śląska, której przywódcy z Ignacym Da
szyńskim na czele nie sztczędizą sił, aby przycizytnić się do- zwy
cięstwa rewolucji, prostując jednocześnie błędne pogłoski o cha
rakterze relwjkolucjiii, jakie krążyły zagranicą, i budząc wiszę ■ 
dzie sympatję dla towarzyszy, zmagających się w strasznej i nie
równej walce,

W Krakowie emigranci ;z PPS, założyli spółkę wydawniczą 
,,Książka ‘, nastawiając swą działalność na Królestwo Polskie, 
które wskutek istnienia cenziury prewencyjnej pozbawione byłe 
niemal zupełnie socjalistycznego' pokarmu duchowego,

Tym razem nietylko przywódcy (jak to miało miejsce w lon
dyńskim okresie emigracji), lecz i szerokie masy robotnicze 
znalazły się za kordonem; panowała wśród nich wielka nędza, 
której nie moga zapobiec filaintropijinia-ispołeczna działalność 
robotniczych instytucyj samopomocy z Marją Paszkowską, byłą 
kierowniczką parttyjinej techniki centralnej, na czele (od 1906 r, 
na emigracji). Towarzysze galicyjscy czynili wszystko, co mogli,, 
aby przynajmniej wykwalifikowanym robotnikom zapewnić za
robek i pozwolić im przetrwać ofcreis wygnania, który, jak się 
zdawało optymistom, nie miał trwać długo,

Manifest październikowy.
Nieuzasadniony optymizm zapanował w niektórych kołach 

społeczeństwa polskiego, gdy w diniu 30 października 1905 r. 
pod naciskiem strejlku powszechnego, a zwłaszcza strejku ko- 
'iefj-oWego, car za namową hr. Wiitteigo kapitulował i ogłosił, 
manifest konstytucyjny. PPS. pirzestrzeigała przed tym niesz
częsnym optymizmem, wykazując, że kapitulacja caratu nie jest 
szczera i że potęgę rządu petersburskiego może złamać tylko 
rewolucyjny nacisk mas. Rzeczywistość potwierdzi.ła te przy
puszczenia. Nie Wszyscy więźniowie polityczni zostali wypusz
czeni na wolność {ograniczenie dotyczyło teirorysitów). D. 1 li' 
islopada urzędlzioino krwawą masakrę na Placu Teatralnym 
a w dwa tygodnie później ogłoszono w całym kraju stan wo
jenny.

Manifest październikowy, pomimo wahań polityki rządowej, 
wywołanych przeciwdziałaniem reakcyjnego ministra Durnowo,
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dał jednak pewne realne korzyści, sprowadzające się między 
kmemi d!o zniesienia cenzury ‘ j i dio możności odbywania legal
nych zebrań. P. P. S, możliwości te skwapliwie wykorzy
stała, zakładając obok nielegalnego „Robotnika" legalne pismo! 
„Kurijer Codzienny" i uruchamiając „Towarzystwo Wydaw-i 
nictw LudóWych”, pozatem zorganizowano cały sizereg impo
nujących wieców, które powiększyły promieniowanie P. P. S. 
na szerokie masy. Pod sztandarami P. P. S. zaczyna się maso
wo sikulpiać inteligencja, której współdziałanie w zmienionych 
warunkach politycznych okazało się niezwykle cenne.

Aż do wyjaśnienia sytuacji zaniechano akcyj terorystycz- 
nych. Wydział Spisikowo-Bojowy, który postawił sobie za za
danie inie bezpośrednie wymierzenie ciosu caratowi, lecz przy
gotowanie ma® do jaknajczynniej.szej działalności w chwili wy
buchu rewolucji, nie został jednak rozwiązany.

Ruch robotniczy stał się masowym w całem znaczeniu tego 
słowa. Trzeba go było teraz opanować, zorganizować i nadać 
mu właściwy kierunek, zgodnie z programem partyjnym.

Różnice poglądów.
Jak widać z uchwał VII zjazdu, ogromna większość towa

rzyszy była zdania, że realizacja programu P. P. S.-wego nie 
da się pomyśleć bez obalenia caratu, niezależnie od prze
biegu walki politycznej w Rosji. Nie oznaczało to jednak 
całkowitego utożsamienia z ruchem rosyjskim, którego sity 
i Wpływów nie należało przeceniać. Z tego punktu widzenia 
dluże wątpliwości musiała obudzić odezwa .znajdującego się 
w rękach „młodych” C, K, R,, który na wieść o wybuchu’ 
zbrojnego powstania w Moskwie wydał odezwę rewolucyjną. 
Odezwa ta wzywała nietylko do strejku powszechnego, lecz 
również do uchylania się od służby wojskowej, do nieprzyj- 
mowania banknotów i żądania wypłat w złocie, do natych
miastowej konfiskaty całego mienia rządowego, do uchylania 
się od wszelkich opłat na rzecz skarbu i t, p., wreszcie do 
natychmiastowego usunięcia wszystkich urzędników carskich 
s do obioru nowych przez zrewolucjonizowany lud. Odezwa 
ta, wywołała zamieszanie. Byłaby ona na miejscu, gdyby wy
dano ją na nazajutrz po objęciu władzy w Rosji przez rząd 
rewolucyjny lub choćby tylko w razie zupełnego przygoto
wania ludu polskiego do akcji zbrojnej. Każdy okrąg inaczej

*) Cenzura została uniesiona samorzutnie przez fakt niepodda- 
wania przez redakcje gazet cenzurze przed ich wypuszczeniem na 
ulicę.

75



interpretował treść odezwy, okrąg zaś Ostrowiecki zrozumiał 
ją, jako wezwanie do akcji powstańczej i akcję tę rozpoczął 
na własną rękę, burząc mosty, opanowując stacje kolejowe, 
.usuwając urzędników i t. p., w przekonaniu, że inne okręgi 
Królestwa postępują tak samo. „Republika Ostrowiecka11, 
która powstała w ten sposób, przetrwała niedługo i naraziła 
miejscowych mieszkańców, którzy zsolidaryzowali się z rewo
lucją, na najstraszniejsze represje władz. Inne okręgi nie po
parły tej alkicji, ponieważ nie były do niej przygotowane, albo 
też uważały odezwę C. K, R, za demonstracyjną i nie: pocią- 
gającą za sobą żadnych konsekwencyj. Główne zło polegało 
nie na tem, że nie doszło do wybuchu akcji rewolucyjnej, któ
rą stłumionoby równie szybko, jak powstanie w Moskwie, 
zmiażdżone przez Duibasowa, lecz na tem, że nakaz najwyż
szej władzy partyjnej nie znalazł posłuchu, co wywołuje 
zawsze demoralizację w szeregach.

Nie z ad oWołeiniie w licznych kołach towarzyszy było dość 
duże, a dał miu wyraz tow, Ignacy Daszyński w swym liście 
otwartym do C. K, R. P. P. S,, ogłoszonym w krakowskim 
„Naprzodzie'1 w początku stycznia 1906 roku, a zawierającym, 
mimo uprzejmej formy, ostre słowa krytyki, W liście tym 
tow. Daszyński zwraca uwagę na niewspćłmierność celów 
i środków, stosowiamych w walce, jaka się toczyła na terenie 
Królestwa, i przestrzega przed uważaniem strajku generalnego 
za uniwersalne lekarstwo i za środek, mogący sam przez się 
zapewnić zwycięstwo, W liście iswym tow, I. Daszyński do
magał się wreszcie jasnego zdeklarowania isię za postulatem 
niepodległości Polski, stanowiącej konieczność naszego roz
woju, Daszyński wyraził niewiarę w szybkie zwycięstwo ru
chu rewolucyjnego w Rosji i dlatego przestrzegał przed pod
porządkowaniem naszej akcji taktyce rewolucjonistów rosyj
skich.

List tow. Daszyńskiego zawierał bardzo wiele słusznych 
myśli, został jednak bardzo źle przyjęty przez koła, zbliżone 
do ówczesnego C. K. R., który usiłował przekonać szersze 
koła towarzyszy, że list jest rezultatem niedokładnego orien
towania się w stosunkach, panujących w zaborza rosyjskim. 
Wewnętrzny skład partji uległ w tym czasie dużej zmianie, 
zarówno na wysokich i odpowiedzialnych stanowiskach, które 
zostały obsadzone wyłącznie przez „młodych11, jak i w szero
kich kołach towarzyszy, Do partji napłynęło 'wówczas wiele 
żywiołów, nie! związanych z tradycjami PPS-owemi i dowodzą
cych konieczności współdziałania z S. D, K. P, i L., co było 
zadaniem nie do spełnienia,, chociażby dlatego, że Socjalna 
Demokracja dążyła nie do wytworzenia jednolitego frontu ro
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bot niczego, lecz do zupełnego unicestwienia wiele kroć silniej
szej od niejj P. P. S. Towarzyszą cii, zwalczając niektóre od
chylenia skrajnie prawicowego skrzydła partji, dochodzili 
stopniowo do negacji tego, co stanowiło podstawę ideologii. 
PPS-owej, idei 'niepodległości Polski, Nazywano ich ,,esdeku- 
jącymi"; byli wśród nich tacy, którzy nie mieli do P, P, S. 
żadnego przywiązania, bardzo wielu jednak towarzyszy, któ
rym niepodobna było zarzucić złej woli, raczej bezwiednie 
zaczęło myśleć kategorjami Socjalnej Demokracji Król, PoL 
i Litwy,

Po odezwie grudniowej i po liście Daszyńskiego stosunki 
Wzajemne między towarzyszami zaostrzyły się znacznie. Ubo
lewając nad tem i przewidując w razie pogłębiania się anta
gonizmów możliwość rozłamu, który w talk ważnym momenr 
cie dziejowym mógłby stać się katastrofą dla partji i dla 
całego ruchu, niektórzy towarzysze utworzyli grupę centrową. 
Usiłowali oni ratować całość partji i przeciwstawiali się krań
cowym poglądom na obu skrzydłach, chcąc ocalić najistotniej
sze cechy PPS-owe (Kwiatek, Posner, Strug i wielu innych). 
Pod względem programowym byli oni bliżsi prawicy, gdyż 
uważali program, oparty na dążeniu do niepodległości Polski, 
za niewzruszalny i niezależny od chwilowych konjunklur po
litycznych, pod względem talktyclzmym jednak zbliżali się ra- 
clzej do lewicy, będąc przeciwni akcji powstańczej, nie zwią- 
zainąj ściśle z socjalistycznym ruichem robotniczym. Stosunek 
niektórych centrowców do organizacji bojowej był zupełnie 
negatywny, obawiali się bowiem, że mimo bohaterstwa jej 
członków wnosić ona będzie do partji, przy wielkim i niekon
trolowanym przyroście liczebnym, pewnei pierwiastki destruk
cyjne; inni chcieli ją uzależnić od okręgowych władiz partyj
nych, aby zapobiec grożącemu jedności partyjnej podziałowi 
partji na „cywilów11 i bojowców.

Wśród zagadnień taktycznych na pierwszy plan wysunęła 
się również kwestja wyborów do Dumy, W tej sprawie pano
w ało wóWiczas w partji stanowisko jednolite, a mianowicie: 
P, P. iS. proklamowała bojkot tych wyborów wbrew polskim 
strominictwom burżuazyjnym, które postanowiły w wyborach 
wziąć udział. Stanowisko P, P. S. było zupełnie konsekwent
ne, gdyż udział w wyborach nie dawał się pogodzić z przygo
towaniami reWolucyjineimi, a pozatem nie było pozbawione 
realizmu połiityclzinego, sikoro doświadczenie wykazało, że 
wybory do doradczej (tak zWanej , ,buły, g in o wski ej “ ) Dumy 
można było w połowie 1905 roku zbojkotować i zmusić rząd 
do wycofania tego niefortunnego projektu.

Poza tą jedlną kwestją wyłoniło isię w poglądach towarzy-
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szóW z P. P, S. na program i taktykę partyjną zbyt wideł 
sprzeczności, aby można było każdemu pozostawić wolną 
rękę w  interpretowaniu, co należy czynić i do czego dążyć. 
Dla sprecyzowania jednolitego stanowiska partji został zwo
łany w pierwszej połowie lutego 1906 roku zjazd do Lwowa. 
Był to VIII iz kolei zjazd partyjny, najliczniejszy ze wszystkich 
przedwojennych zjazdów.

VIII Zjazd P. P. S.
Na zjeździe tym, po długiej i namiętnej dyskusji- zwyciężyła 

lewica przy pomocy centrum. Utrzymano wprawdzie zasadę 
niepodległości, nie poddając rewizji zasadniczych dążeń pro- 
gramowych, zaznaczono jednak wyraźnie, że w przeżywanym 
rewolucyjnym okresie partja nie prowadzi walki o niepodle- 
łgość, nie widząc odpowiednich do takiej walki warunków, 
a W konsekwencji uznano dążności do wywołania powstania 
narodowego za utopijne. Co więcej, nie ograniczono się do 
pozostawienia przyszłej konstytuancie warszawskiej decyzji
o losach kraju p!o zwycięskiej rewolucji, jak to uczyniono na 
rok przedtem. Na żądanie większości zjazdowej stwierdzono 
wyraźnie, że paritja w tej konstytuancie żądać będzie obale
nia caratu i utworzenia na jego gruzach Ustroju politycznego, 
opartego na federacji. W kwestji stosunku konstytuanty war
szawskiej do petersburskiej zdecydowano', że szczegóły ustro
ju federacyjnego określi konstytuanta warszawska w porozu
mieniu z petersburską,

„Rewolucja — głosi uchwała zjazdowa — prowadzi do obale
nia caratu, do stworzenia na jej gruzach ustroju politycznego 
na zasadach republiki federacyjnej, a nie do odbudowania 
niepodległości Polski, jednakże stworlzy warunki, które' w przy
szłości umożliwiają urzeczywistnienie niepodległości, — Myśl
o powstaniu narodowem jest utopijną, gdyż klasy posiadające 
polskie walki rewolucyjnej nie prowadzą i prowadzić nie chcą. 
Niei odlpowiada ona istocie walki proletarjackiej, która opiera 
isię na solidarnem wystąpieniu klasy robotniczej całego pań
stwa “ .

Dążenie do niepodległości, które nie przestało być po 
lwowskim zjeździe ideą przewodnią partji, nie ogarniało w po
jęciu P. P. S, jednągo tylko zaboru. W uchwale zjazdowej Wy
raźnie stwierdzono trózaborowy charakter idei niepodległości.

„W miarę, jak pod wpływem walki proletarjatu postępować 
będzie demokratyzacja państwa, rozluźnić się muszę węzły 
przymusowe, wiążące trzy dzielnice Polski z państwami za
borczemu. Jako naturalny wynilk tego procesu, wyłonić się
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muszą warunki zj ednoczerni a trzech dzielnic Polski w wolną 
rz eczp ospolitą demokratyczną.

„Dążąc więc do izdobycia władzy politycznej, proletarjat 
Polski tem samem dąży ido stworzenia niepodległej republiki 
demokratycznej

Uchwalenie nia zjeździe Iwolwlskiim tych wskazań programo
wych nie zadowoliło ani starych, którzy w uchwałach zjazdo
wych widzieli zamaskowane odstępstwo od wyraźnego nie
podległościowego kierunku i nie uważali za właściwe wiąza
nie się węzłem federacji z jednem z państw zaborczych, ani 
młodych. Wśród tych ostatnich z coraz to większą siłą za
częły się ujawniać prądy autonomiczne; wieliu z mich dążyło- 
do utrzymania jedności państwowej z Rosją. Jeżeli, mimo tych 
rozbieżnych prądów, większość (zresztą niezbyt znaczną) gło
sów otrzymał program federacyjny, daje się to objaśnić chę
cią uniknięcia rozłamu, co można było osiągnąć 'jedynie przez 
kompromis,

„Starzy" uznali ten kompromis za możliwy dla siebie, po
nieważ na zjeździe osiągnęli zwycięstwo w sprawie organi
zacji bojowej. Powierzono im kierownictwo tej organizacji, co 
mogło poważnie umocnić ich wpływy, całkowicie niemal wy
rugowane w dziedzinie działalności agitacyjnej, a pozatem 
przyjęto ich punkt widzenia na rolę organizacji bojowej. Zgo
dnie z życzeiniem J. Piłsudskiego i jego najbliższego otocze
nia, zdecydowano, że organizacja bojowa nie ma wyłącznie 
ograniczać isię do akcji terorysłycznej, a zwłaszcza do uprzą
tania na zamówienie, okręgów jednostek, pozostających na 
służbie carskiej i Utrudniających pracę organizacyjną. Winna 
ona dążyć do ubojowienia całej partji i do wyszkolenia przy
szłych kierowników masowej akcji zbrojnej, Ustępstwo to, 
które prawe skrzydło partji zdołało Uzyskać, mimo licznych 
zastrzeżeń, zawdzięczać należy niezwykłej popularności bo
jówki w szerokich kołach towarzyszy, Wislzyscy towarzysze, 
z wyjątkiem skrajnej lewicy, kochali bojówikę i byli z niej 
dumni, to też nietrudno było uzyskać rozszerzenie jej kompe- 
tencyj oraz pewne uniezależnienie organizacyjne,

Z działalnością bojową wiązała się sprawa stosunku do woj
ska rosyjskiego, stojącego załojgą w kraju. Większość partji, 
z wyjątkiem skrajnej prawicy, wierzyła w rychłe zbuntowa
nie się armiji rosyjskiej, czego pewne oznaki można było do
strzec nawiet w niektórych pułkach, komisystujących w Polsce, 
i zalecała propagandę w wojsku, Wśród którego z początku 
Wydział Wojskowy P. P, S., a potem specjalna organizacja 
wojskoiwo-rewolucyjna szerzyła hasła walki z caratem. Akcja 
bojowa, zazwyczaj nie oszczędzająca żołnierzy, mogła znaleźć
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się w kolizji z ową drugą akcją, p r o p a gam do w o - uś w i a dam i a - 
jącą. Była to jedna z niewielu stron działalności bojówki, bu
dzących w szerokich kołach towarzyszy poważne wątpliwości. 
Gdy zwolennicy lewicowego kursu spostrzegli, że organizacja 
bojowa coraz bardziej uniezależnia się od władz partyjnych, 
w następstwie uchwał zjazdu lwowskiego, zaczęli w wewnętrz
nej walce polemicznej posługiwać się często argumentem o 
szkodliwości zabijania ,,proletarjuszów w mundurach” , aby 
zdepopularyzować bojówkę w tych kołach, którym zależało 
na jślcilślejisizieim zespoleniu się z ruchem rosyjskim.

Działalność bojowa.
Otrzymawszy ma VIII zjeździe znaczną swobodę ruchów, 

Organizacja Bojowa rozwinęła niezmiernie żywą działalność. 
Wzmogła się przedewszystkiem działalność terorystyczna, 
której domagały się szerokie maisy. Bojówka nie może się 
opędzić różnym „zamówieniom” nadsyłanym przez organi
zacje miejscowe, i z trudem udaje się jej ująć w pewlne karby 
dążenia do uprzątania przedstawicieli znienawidzonego rządu 
Największe znaczenie O, B. przypisuje aktom terorystycznym, 
wymierzonym przeciw najwybitniejszym przedstawicielom 
rządu, gdyż wywoływały one panikę w szeregach przecwinika 
i dezorganizowały aparat rządowy. Nastąpił więc szereg za
machów, jak np. na gen, gub. Skałoma, ma jego zastępcę, szefa 
żandarmów, gem, Markgrafskiego, ma wojskowego gemerał-gu- 
betfnatora Warszawy, gen. Womlarlarskiego, na szefa dyrekcji 
kolejowej, polakożercę ProislkUrjaikowa i na wielu innych dy- 
gmitrzy cywilnych i wojskowych w Warszawie i na prowincji. 
Niektórzy z nich, ja'k Markgrafski, zginęli, inni, jak Skałom, 
dziwnem zrządzeniem losu uniknęli ran i śmierci. Zamach na 
Skałoma, który w obawie O' swe życie nigdy nie. opuszczał 
mieszkania, wywołał podziw powszechny swą pomysłowością. 
Głównym jego organizatorem był Mieczysław Mańkowski. 
Dążąc do zdobycia pieniędzy dla partji, a izarazem do zdezor
ganizowania Wojska rosyjskiego, któremu powierzono demo
ralizujące funkcje ochronno-policyjne, O, B, inicjuje akcje eks- 
propirjaicyjne, organizując napady większych oddziałów bojo
wych na pociągi pocztowe, któremi przewożono znaczme sumy 
pieniężne, ma gmachy i lokale pocztowe, na rządowe sklepy 
monopolowe, ma banki państwowe i t. p. Większość tych 
alkcyj uwieńczyło powodzenie), Wzmocniło jednak represje ze 
stromy rządu, który, w razie pojmania sprawców, oddawał ich 
pod sądy wojeflno-połowe, a nieco później — pod sądy do
raźne, złożone z oficerów bez wykształcenia prawniczego, 
©parte na skrócotnej procedurze.
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Nie było dnia w roku 1906, w którymby na terenie całego 
kraju nie dokonano ani jednego zamachu lub innej terorystycz- 
nej akcji.

Liczba bojowców przekraczała 5 tysięcy.
Przeświadczenie o potędze P, P, S, i nieuchronnych ciosach 

jej karzącej dłoni było tak wielkie, że urzędnicy, którzy mieli 
sposobność narazić się ludowi, błagali rząd. o przeniesienie 
wgiąb Rosji. Bywały wypadki, że pod wpływem masowego 
teroiru policjanci gremjalnie podawali się do dymisji i z wiel
kim trudem dawali się nakłonić ich do jej cofnięcia. Od połowy 
1906 roku policjant ukazywał się zawsze na rogach ulic 
w otoczeniu dwóch uzbrojonych w karabiny żołnierzy. Nie
raz, gdy rewirowy albo żandarm wsiadał do tramwaju, cała 
puMfczmość w panice opuszczała wagon, gdyż psychoza rewo
lucyjna utrzymywała ją w przekonaniu, że w taki, tramwaj 
musi być rzucona bomba. Najbardziej rozgłośnym przejawem 
działalności bojowej była tak zwana „krwawa środa“ (15-go 
sierpnia 1906 roku), kiedy to w ciągu jednego dnia dokonano 
około stu zamachów, zabijając kilkudziesięciu policjantów, 
żandarmów, szpiegów i żołniarzy-konwojeintów. W ciągu trzech 
najbliższych miesięcy w odwecie za „krwawą środę" żołnie
rze — zwłaszcza wołyńcy, słynni z okrucieństwa, — bili 
strasznie kolbami wszystkich więźniów w drodze z ratusza do 
cytadeli, uważając ich za bojowców P. P, S.

Niektóre pomyślne i niezmiernie popularne w społeczeństwie 
akcje były wykonane niezależnie od O. B.; do nich zaliczyć 
należy słynne uprowadzenie 10 więźniów z Pawiaka, doko
nane staraniem C. K. R. i Warsz. O. K, R. w kwietniu 1906 r.

Rozwijając alkcjję bojową, P. P. S. natrafiała często na lu
dzi, którzy, korzystając z powszechnego zamieszania i anarchji, 
jalka panowała w 1906 roku, podszywali się pod organizację 
bojową, wydając na własną rękę wyroki śmierci, szantażując 
i terroryzując spokojnych łudzi, zagarniając na własny użytek 
majątek instytucyj rządowych, a nawet prywatnych. Ponie
waż tego rodza|ju poczynania mogły dyskredytować działal
ność P. P, S. i osłabić ofiarność radykalnej części społeczeń
stwa na cele rewolucyjne, Organizacja Bojowa przestrzegała 
przed działalnością różnych band samozwańczych, a gdy tego 
wymagała niezbędna potrzeba, rozstrzeliwała ich (członków 
(znany był nip. fakt zabicia przez bojówkę w lokalu Banku 
Hndlowego w Warszawie szantażysty, a zapewne i agenta 
ochrany Ułanowlskiego, który domagał się od Banku pienię
dzy, podszywając się pod partję),
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Wpływy i znaczenie P. P. S. w roku 1906.
P, P. S. posiadała tak wielki autorytet w 'krajtu, że w razie 

ogłoszenia jednodniowego strejku demonstracyjnego, co wów
czas zdarzało się dość często, instytucje bankowe, handlowe 
i inne, zapytywały zawsze, kto urządza strejik, i jeśli otrzy
mały odpowiedź, że P, P. S., nigdy prawie nie stawiały oporu, 
licząc się z ijej potęgą. Natomiast rzadko kiedy liczono się 
iz nakazami S, D. K. P, i L, i innych orgalnizacyj socjalistycz
nych. Hegemouja P, P, S. w ruchu rewolucyjnym stała ponad 
wszelkie wątpliwości, Wi razie wybuchu w jakimś fachu, za
kładzie czy fabryce sitrejlku o charakterze ekonomicznym, 
pieczątka P. P, S,, umieszczona bodaj na najmniejszym skraw
ku papieru, zawierającym żądanie strajkowe, decydowała pra
wie zawsze o  powodzeniu rozpoczętej akcji. Nie wszyscy 
PPS-owcy stali zawsze na wysokości zadania, co jesit zrozu
miałe wobec masowości ruchu i  n iem ożn ośc i p r z y  gorączce 
rewolucyjnej, jaka panowała, stosowania wobec nowych kan
dydatów takiej powściągliwości i ostrożności, jak to się prak
tykowało w pierwszem dziesięcioleciu istnienia P. P, S.; je
dnak isam fakt, że było się PPS-owe em, budził szacunek, a eo
na jimni ej uznanie.

Można to było dostrzec nawet w stosunku inaczelników 
więzienia do osób aresztowanych. Wobec wybitnych towa
rzyszów, znajdujących się w więzieniu, a znanych jako noto
ryczni PPS-owcy, zachowywano się z respektem. Józefa 
Kwiatka, aresztowanego podczas burzliwych dni stycznio
wych 1905 roku, gidy wojsko wyprawiało dzikie orgje i znę
cało się nad ludnością, chciano uderzyć podczas aresztowania. 
Wystarczyło jednak jego spokojne powiedzenie: „Jestem 
członkiem Centralnego Komitetu Polskiej Partji Socjalistycz
nej", aby z honorami odwieziono go do więzienia,

Autorytet, jakim cieszyła się partja, sprawiał, że do jej 
przedstawicieli ludność zwracała się ze wszystikŁe,m: ze skar
gami, z prośbą o pośrednictwo, o radę. W oczach ludności P, 
P. S. choć nietyllko nie zwycięska, lecz pracująca w podzie
miach, pomimo masowości ruchu surowo prześladowana, stała 
się jak gdyby rozdawczynią uniwersalnego lekarstwa na wszel
kie nietylko społeczne, leicz i prywatne dolegliwości. W lecie
1906 roku doszło do tego, że nie ufając sądom państwowym, 
zwracano się do partji o rozsądzenie różnych spraw, a naWet 
sporów małżeńskich i rodzinnych, i orzeczenia takich sądów 
uznawano za bezapelacyjne. Ponieważ rozstrzyganie prywat
nych sporów doprowadzało w niektórych wytpadkaeh (słynne 
sądy na fabryce ,,Labor“ na Pradze) do bardzo niemiłych
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i niepożądanych zajść, P. P. S, na porządku dziennym konfe- 
remcyj okręgowych umieszcza sprawę owych „sądów", nie 
leżących w ramach działalności partyjnej, i wypowiada się 
przeciw nim kategorycznie, ziakazując organizacjom partyjnym 
brania w niich jakiegokolwiek udziału. W każdym razie sam 
fakt zwracania się do P, P. S, świadczy, że w pojęciach ogółu 
stała siię ona jakby rządem moralnym.

W lecie 1906 rdku P, P, S. odegrała niezmiernie dodatnią 
rolę, przeciwstawiając się akcji pogromowej, do której impuls 
szedł od czarnosecinnych odłamów społeczeństwa rosyjskiego, 
a łatwo mógł znaleźć <u na!s podatną glebę wskutek rozwija
nego przez N, D. antysemizmu, P. P, S. prowadizi akcję anty- 
pogromową ina wielką skalę, tworząc komitety samoobrony 
i zwalczając panikę, która w Mjpcu 1906 roku przybiera za
trważające rozmiary. Słynny pogrom siedlecki, dokonany 
przez pułk, T uch a n ow ski eg o we wrześniu 1906 roku, był wy- 
łącznem dziełem wojska rosyjskiego, a nie społeczeństwa pol
skiego.

W roku 1906-ym działalność P. P. S. spotęgowała się bar
dziej, niż w jakimkolwiek okresie jej istnienia. Liczba jej 
członków tak wzrosła, a jej wpływy zatoczyły tak szerokie 
kręgi, że o ścisłej konspiracyjności (z wyjątkiem oczywiście 
Org. Bojowej) nie mogło być prawie mowy. W mniejszych 
zwłaszcza ośrodkach działacze partyjni byli ujawnieni, co 
w następstwie ułatwiło rządowi represje i likwidację ruchu 
masowego. Działalność P. P. S, rozwija się w błyskawicznym 
tempie na wszystkich polaich. Wydaje ona niemal codziennie 
(zwłaszcza w miesiącach letnich 1906 roku) nielegalnego Ro_- 
botnika* ) oraz szereg innych pism, jalk „Gazeta Ludowa", 
^Robotnik Wiejski" i bardzo wiele pism prowincjonalnych. 
Organizuje również nielegalną działalność zawodową, wyda
jąc pismo „Ruch Zawodowy". Dla robotników żydowskich, 
zwolenników programu P. P. S., nie znających dobrze języka 
polskiego, staraniem Komitetu Żydowskiego P. P, S., wyda
wano po żydowsku organ „Arbajter" (redaktorem jego był 
Michefeoin). Każda, najmniejsza nawet organizacja lokalna ży
je bujnem i bogatem życiem, czując się niezbędnem kółkiem 
w tej wielkiej machinie PPS-owej, Wprawiającej w ruch cały 
kraj.

*) „K urjer Codzienny' jeszcz© w  1905 roku po pnzyw rócenki stanu w ojen 
n eg o  b y l zamknięty, a jegoi red aktorzy  (T . F ilipow icz, M. Hoirwiitz, B ielecki
i Linni) —  aresztow ani i w yw iezieni idkł W ołog d y , skąd w krótce zd o ła li uciec.
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P, P. S. na innych ziemiach zaboru rosyjskiego.
Poza obrębem Królestwa P. P. S, rozwijała rów|niie,ż swe 

wfpływy w innych dzielnicach zaboru rosyjskiego, jak na 
Ukrainie, gdzie wydawała własny organ „Hasło" i na Litwie, 
gdzie jednak w  1906 roku ujawniły się dążności do usamo
dzielnienia ruchu. Dążności te znalazły wyraz na konferencji,, 
zwołanej w czefiwcu 1906 roku do Wilna, na k t ó r e j  postano
wiono przekształcić P. P, S, na Litwie w Socjalno - demokra
tyczną partję Litwy, wysuwając zarazem hasło odrębnej kon
stytuanty w Wilnie. Jakkolwiek uniezależnienie organizacyj
ne od P. P. S. było w zasadzie zrozumiałe, zachodziła jednak 
obawa, że w działalności nowej partji, która wkrótce poitem 
połączyła się z Litewską Socjalną Demokracją, poczucie 
wspólności etnograficznej Wileńszczyzny z innemi ziemiami 
Polski nie będzie dostatecznie uwzględnione.

Nastroje przedrozłamowe.
Chociaż P. P, S. w  roku 1906 stanowiła ogromną siłę i re- 

prezenltowała wielkie w|pływy organizacyjne, docierające na
wet do najmniejszych i najciemniejszych zakątków, wewnętrz
ne przeciwieństwa po zjeździe lwowskim zarysowywały się 
w niej coraz bardziej. „Starzy1* kierownicy zostali sprowa
dzeni do roli opozycji partyjnej i przeważnie podsuwano ich 
z wybitniejszych stanowisk, z czem, mimo, że Org, Bojowa 
była w ich rękach, nie mogli się pogodzić. „Przedświt", który 
nie odpowiadał całkowicie wymaganiom przedstawicieli no
wych prądów partyjnych, został zawieszony i przestał wy
chodzić, a starzy poczęli się wypowiadać w szeregu broszur, 
przeważnie polemicznych.

Rozłam dojrzewał powoli, W szerszych kołach towarzyszy 
liczono się nawet z możliwością, że nastąpi on na Radzie 
partyjnej, zwołanej późną wiosną 1906 roku. Jednak do roz
łamu nie doszło jeszcze wówczas, Obie strony stawiały sobie 
poważne zarzuty, obalono nawet lewicowy C, K. R. z Bole
sławem (Feliksem Konern) i E. Golde-Stróżećką na czele, nikt 
jednak nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za rozłam 
w okresie międzyzjazdowym i w tak poważnej sytuacji poli
tycznej. Narazie na czoło wysunęła się grupa „centrowców", 
która za Wszelką cenę usiłowała ocalić jedność partji. Przed
stawiciele tego kierunku z Libeltem (St, Posnerem) na czele*) 
izinaleźli się w większości w nowoobranym C, K. R, Rada po-

*•) K w iatek znajdow ał się w  więzieniu, cio b y ło  dla partji w  talk ciężkiej, 
chw ili n iepow etow aną iStratą.
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zostawiła CKR-owi swobodę działania, odkładając rozgrywkę 
do najbliższego zjazdu partyjnego,
/Począwszy od lata 1906 roku, wewnętrzne antagonizmy 

W partji uwydatniały się coraz bardziej. Liczba towarzyszy, 
którzy chcieli stać zdaleka od sporów frakcyjnych, malała, 
gdyż w oczekiwaniu decydujących uchwał zjazdu każdy odłam 
prowadził żywą agitację wśród swych domniemanych zwo
lenników.

Ostatniem ważniejszem wystąpieniem nazewnątrz P. P, S. 
prze dr ozłamow ej był jej udział we wszechrosyjiskiej konferen
cji przeciwpogromowej; w tej sprawie C, K, R, P, P, S. wydal 
odezwę w dniu 11 lipca 1906 roku. W sierpniu tegoż roku uka
zała się zbiorowa odezwa różnych stronnictw państwa rosyj
skiego w sprawie rozwiązania pierwszej Dumy, nawołująca 
do strejku powszechnego, którego termin miał być uzależnio
ny od decyzji przedstawicieli każdego z podpisanych stron
nictw. Na odezwie tej widniał również podpis P, P, S.

W październiku 1906 roku wskutek rzuconego przez N. D. 
w Łodzi hasła wydalania socjalistów z fabryk doszło w tem 
mieście do walk bratobójczych, które z każdym dniem przy
bierały coraz groźniejsze rozmiary, P. P. S., choć liczebnie od 
N. D. liczniejsza, pierwsza zroizuimiaiła potrzebę położenia kre
su tym walkom, do wywołania których przyczyniły się bez 
wątpienia prowokacje policyjne, i skierowała energję rewolu
cyjną mas proletarjatu łódzkiego przeciw caratowi, co oka
zało się najskuteczniejszym środkiem zatamowania walk bra
tobójczych.

Gdy w kilka miesięcy później, już po rozłamie, ponowiły 
się walki bratobójcze w Łodzi i w Warszawie, oba odłamy 
P, P. S, biorą udział w międzypartyjnej konferencji, która 
ostatecznie położyła kres walkom.

Jesienne miesiące 1906 roku zaznaczyły się poważniejszemi 
„wsypami11, wywołanemu przez zdradę kilku jednostek (San- 
kowski, DyrczJ. Wielkie zwłaszcza spustoszenie poczyniły 
w szeregach bojówki zeznania Sankowskiego. Wprawdzie wy
padki pojawiania się w szeregach partji szpiclów, prowoka
torów i zdrajców były nie do uniknienia w warunkach pod
ziemnej pracy, — inie był od nich wolny nawet pierwszy 
„ProletaTjat‘ — niemniej jednak aresztowania wywołały 
silne przygnębienie w  partji. Jesień 1906 rolku była ciężkim 
okresem dla P, P, S, Po rozpędzeniu pierwszej Dumy, rząd 
carski wziął w swe ręce inicjatywę i rozpoczął energiczną 
akcję kontrrewolucyjną. Więzienia się zaludniły, Aresztowy- 
wano nietylko czynnych działaczy, lecz i masowców; komu 
nie można było niczego dowieść, tego wysyłano administra-
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cyjnie na Syibenję lub do oddalonych gubermij Rosji europej
skiej, Wywożono masowo nietylko towarzyszy partyjnych, 
lecz i człolników nielegalnych związków zawodowych, które 
w roiku 1906 przedstawiały znaczną siłę,

Sankowski i Dyrcz, zamordowani następnie za zdradę przez 
bojówkę, znaleźli później naśladowców w osobach Charewi- 
cza, Tarantowicza, Sukiennika i wielu innych,

W  październiku 1906 roku rozpoczęła się agitacja pnzed- 
zjazdowa. Duże zdziwienie wywołało w kołach towarzyszy 
agitowanie centralnego organu partyjnego „Robotnik'' za 
udziałem w wyborach do II Duimy, co było sprzeczne z całą 
dotychczasową taktyką partji. Agitacja ta, której nadano 
formę wolnej dyskusji, nie miała powodzenia, gdyż nawet to
warzysze, pozostający pod silnemi wpływami kursu lewico
wego, odrzucali przeważnie na konferencjach okręgowych 
Wnioslki brania udziału w wyborach do Dumy. Stawało się 
coraz widoczniejszem, że lewica, jeśli uzyska na zjeździe, jak 
to przewidywano, liczebne zwycięstwo nad odłamem prawi
cowym, rozpocznie taktykę przystosowywania się d!o> warun
ków i wyzyskiwania legalnych możliwości. Tak się też istot
nie miało stać.

Rozłam partyjny.
Rozłam nastąpił w listopadzie 1906 roku na IX zjeździe 

partyjnym w Wiedniu. Istotną jego przyczyną była niemoż
ność Uzgodnienia stanowisk w sprawie programu i taktyki 
partyjnej, jalka się zaznaczała oddawna, a bardzo pogłębiła 
w Ostatnich czasach. Pretekstem do rozłamu była akcja bo 
jowa na stacji Rogów, gdzie opanowano pociąg pocztowy 
i zabrano znaczną sumę pieniędzy skarbowych. Akcji doko
nano bez pozwoleinia władz centralnych partyjnych, za co 
Wydział Bojowy został niezwłocznie zawieszony w czynno
ściach.

Bojowcy, przekonani o słuszności swej sprawy, zwołali nie
zwłocznie konferencję wydziałową, która uchwaliła wystąpić 
na zjeździe z żądaniami ultymatywnego charakteru w dzie
dzinie taktyki partyjnej, zwłaszcza zaś w sprawach niezbęd
ności przekształcenia organizacji bojowej w milicyjną. Jak 
zresztą należało przewidywać na podstawie ewolucji1 poglą
dów paritji w ciągu dwóch lat ostatnich, prawica znalazła się 
na zjeździe w mniejszości i postulaty bojówki nie zostały 
wskutek tego dostatecznie poparte.

IX zjazd, poddawszy kryltyce w swej rezolucji politykę 
i taktykę Wydziału Bojowego i określiwszy ją jako sprzeczną,
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z ogólną polityką partyjną, zarzuciwszy następnie Wydziało
wi Bojowemu, że jego działalność nie była związana z intere
sami ruchu masowego, że zmierzała do wyodrębnienia ruchu 
w Polsce z ruchu rewolucyjnego w  całem państwie rosyj- 
skiem, że prizez zabarwienie partyzanckie swej akcji zmniej
szała raczej szans-e przyszłej masowej rewolucji zbrojnej, oraz 
postawiwszy Wydlziałowi Bojowemu szereg zarzutów organi
zacyjnych (między kunemi wystąpienie na zjeździe iz ultima
tum), uznał, że „członkowie zawieszonego Wydziału Bojowe
go i Wszyscy uczestnicy konferencji bojowej, którzy się z nim 
solidaryzują, postawili isię tem samem poiza obrębem P. P, S."

Rezolucja to wywołała oczywiście rozłam. Oprócz przed
stawicieli Wydziału Bojowego, poza obrębem partji znalazło 
się bardzo Wielu wybitnych towarzyszów. Ogółem opuściło 
zjazd 11 delegatów, a uczyniłaby to jeszcze większa ich liczba, 
gdyby nie ,zakweisitjonowanie szeregu mandatów opozycyjnych 
przez komisję mandatową.

Secesjoniści ogłosili 22 listopada 1906 roku deklarację ideo
wą. Stwierdziwszy w niej świadomą dążność większości par
tyjnej do wywołania rozłamu, autorzy deklaracji uznali, że 
jedynym ustrojem, odpowiadającym potrzebom polskiej klasy 
robotniczej, jest niepodległa demokratyczna republika polska. 
Uznając jednak, że warunki zewnętrzne nie pozwalają narazie 
na osiągnięcie tego celu, autorzy deklaracji wyrazili zgodę na 
to, że walka rewolucyjna toczy się obecnie o zdobycie dla 
kraju jak najdalej idącego prawno-państwo wcgo 'usamodziel
nienia i że ta walka mulsi być prowadzona w zupełnej soli
darności z resiztą proleitarjatu państwa, a ostatecznym jej ce
lem mussi być zbrojne powstanie przeciw rządowi carskiemu, 
wywołane w warunkach, umożliwiających zwycięstwo. De
klaracja stwierdzała dalej, że zbrojne powstanie proletarjatu 
byłoby niemożliWem beizi uprzedniego wyszkolenia, że Wszy
stkie etapy akcji zbrojnej wymagają ciągłej gotowości bojo
wej proletarjatu i że tylko organizacja bojowa, obejmująca 
jak najszersze masy, może taką akcję planowo prowadzić.

Wreszcie deklaracja protestuje przeciw usiłowaniom spro
wadzenia partji z drogi rewolucyjnej i przeciw jej rozbrojeniu, 
Oraz oświadcza, że wielu delegatów, pozostałych na zjeździe, 
nieś ma nic Wspólnego z zasadami P, P. S.

Jak widać z tej deklaracji, była ona pozbawiona momen
tów skrajnych, uniemożliwiających porozumienie ze wszyst
kimi tymi, którzy zawsze stali na stanowisku programu 
PPS-owego, gdyż ustępujący ze zjazdu towarzysze wyraźnie 
stwierdzili niepodobieństwo osiągnięcia niepodległości w da
nym momencie politycznym i niemożność w danych warun
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kach wywołania zbrojnego powstania, co było zgodne 
z uchwałami VII. VIII, a nawet po części IX zjazdu. Porozu
mienie jednak było niemożliwe nietylko ze względu na atmo
sferę podniecenia, jaka panowała na zjeździe, i na niechęć 
Wzajemną obu kierunków. Bardzo wielu towarzyszów z więk
szości partyjnej przeszło w ciągu 1906 roiku poważną ewolu
cję ideową i twierdzenie, że zatracili omi łączność z dawnym 
programem PPS-owym, nie było wcale przesadne, jak się
0 tem wlkrótce można było przekonać. Wśród wiielu — 
zwłaszcza najmłodszych — panowała dziwna i niczem nie
uzasadniona wiara w to, że po usunięciu bojówki i całej pra
wicy z szeregów partyjnych nastąpi połączenie z S. D, K, P.
1 L. i zjednoczenie całego ruchu proletariackiego, Sugieistja ta 
udzielała się wieliu ludziom ja'k najlepszej woli: wierzyli oni, 
że tylko niektóre „ekstrawagancje starych“ przeszkadzały 
zjednoczeniu całego ruchu klasowego i, nie doceniając energji
i zdolności twórczo-organizacyjinych prawicy, która utworzyła 
oddzielną fralkciję, wróżyli jej lekkomyślnie zagładę.

Jak to się często zdarza po rozłamach, obie grupy silnie 
odskoczyły od siebie, uwydatniając w sWej dalszej działalno
ści nie te cechy, które je dotychczas łączyły, stanowiąc zdro
we jądro myśli PRS-owej, lecz te, które je radykalnie różniły. 
Rozłam poigłębiał się z każdym miesiącem. Próby Ignacego 
Daszyńskiego i innych towarzyszy z P, P, S, D. Galicji i Ślą
ska. zmierzające do ściągnięcia przedstawicieli stron do wspól
nego stołu, choćby tyllko dla wyjaśnienia, czy niema punktów 
stycznych, umożliwiających współdziałanie przynajmniej w pe
wnych dziedzinach, spełzły na niczem.

Starzy (na czele których stali: J. Piłsudski, Witold Jodko- 
Narkiewicz, Tytus Filliipowicz, Józef Montwiłł-Mirecki, M. Mań
kowski, T, Anciisizewtski, F, Peril, B. A, Jędrzejowski, L. Wasi
lewski i innii), założyli partję pod nazwą „PPS. Frakcja Rewo- 
lucyjma" i postanowili rozpocząć pracę w kraju, odwołując się 
do opiwji irdbotnidzej.

Rozłam stał się faktem nieodwołalnym. Dwie part je, przy
znające się do programu PPS-owego, rozpoczęły ze sobą 
walkę.

Po rozłamie.
W chwili, gdy dochodziło do .rozłamu, PPS, była organizacją 

potężną. Liczyła ona 2387 kół organizacyjnych z ogólną liczbą 
około 40.000 zorganizowanych towainzysizy*) w tej liczbie na

*) W raz z  kołam i w ykładow em l —  4.6 i pól tysiąca z org ani z ow any eh. to 
warzyszy.
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Łódź przypadało 18 i pół tysiąca, a na drugiem miejscu dopiero 
■stała organizacja warszawska * 8000 członkami), Z wyodrębnio
nych działów roboty Wydział Żydowski liczył 5200 czł., Wydział 
Kolejowy — 3180, (nie licząc sympatyków, pozostających pod 
wpływem partji), ł, j. 10% wszystkich pracowników kolejowych, 
zatrudnionych w Królestwie Polskiem, Wydział Wiejski — 
4750 członków. Podatek partyjny opłacało ogółem 34.841 człon
ków.

Prasa partyjna liczyła 7 organów centralnych, wydawanych 
w 4 językach, i 10 prowincjonalnych, Łącizinie w ciągu ostatnie
go półrocza prz ed,r o zł am owego wydanoi gazet, brosizur, ulotek
i  odezw 1.225.000 egzemplarzy.

Wielki ten dorobek, poważnie zagrożony przez represje i are
szty miesięcy jesiennych 1906 roku, stanął po rozłamie pod zna
kiem zapytania. Jak zwykle bywa po rozłamach, isiuma wpły
wów, osiągniętych przez obie ścierające się ze sobą frakcje, 
nie dorównywa przez czas dłuższy wpływom jednolitej partji 
przedrozłamowej, gdyż odchodzi szereg jednostek, zniechęco
nych albo zdezorientowanych lub wreszcie znajdujących w do
konanym rozłamie pretekst do usunięcia się na pewien czas od 
pracy czynnej.

Tak się stało i tym razem pomimo zapewnień CKR-u lewicy, 
że ,,rozłam, jaki nastąpił, mlusi być dila partji pożyteczny 
w siwych skutkach \ Wprawdzie działalność wydawnicza wzro
sła, gdyż szereg organów (Robotnik, Łodzianin, Górnik, Ga
zeta Ludowa i parę innych) wydawano teraz podwójnie pod fir
mą PPS i PPS (F, R.), a liczba odezw, ulotek i t. p. ze Wzglę
dów agJtacyjna-poilemicznych bynajmniej się nie zmniejszyła, 
żadna jednak z Obu frakcyj nie przedstawiała w roku 1907 ta
kiej potęgi, jaką była PPS, jeszcze przed rokiem. Wpływy or
ganizacyjne zmalały, a najbardziej dawał się we znaki brak 
jednostek, obsługujących potrzeby okręgów. Podczas; gdy 
w 1906 roku aż się roiło od kandydatów na ©kręgowców, dziel* 
nicowoów, ich pomocników, kolporterów i It. d., teraz niepodo
bna była znaleźć odpowiedniej liczby towarzyszów do zaspo
kojenia skromniejszych, z powodu uszczuplenia wpływów orga
nizacyjnych, wymagań.

X ZJAZD P. P. S. F. R.
PPiSFR,, rozporządzająca większemi środkami finansowemi. 

gdyż miała do dyspozycji bojówkę, umiejącą zdobywać środki 
pieniężne ,na rządzie rosyjskim, zwołał w marcu 1907 roku dlzie- 
siąty zjazd (a pierwszy zjazd PPSFR.). GłóWnem zadaniem 
tego zjazdu było opracowanie programu partyjnego, co też zo
stało dokonane.
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W nowym programie partyjnym, opracowanym przeważnie 
przez tow. F, Perła*), partja stanęła zasadniczo na gruncie nie
podległości z tem zastrzeżeniem, że dopóki stan sił klasy robo
tniczej oraz ogólna sytuacja polityczna nie pozwolą na urzeczy
wistnienie niepodległości, bądź wszystkich ziem polskich, bądź 
samego tylko zaboru rosyjskiego, PPS, walczyć będzie o ustrój 
jaknaj bardziej zbliżony ido niepodległości. Tak więc przy we- 
wtnętrznem. przekształceniu państwa rosyjskiego PPS. dążyć 
będzie do tego, aiby o ustroju naszego kraju zadecydowała kon
stytuanta warszawska i aby Polska posiadała odrębny parla
ment z pełnią władzy prawodawczej i uzależnioną od tego par
lamentu władzą wykonawczą, 1 1

Pozatem PPSFiR,, oświadczyła się w iswym programie za de
mokratyzacją państwa .rosyjskiego, za jak najdalej idącą decen
tralizacją w stosunku do narodów i krajów uciemiężonych przez 
carat, i za współdziałaniem z akcją rewolucyjną socjalistycz
nego proletarjatu _w państwie rosyjskiem, stanowiącem niezbęd
ny warunek zwycięstwa rewolucji.

Inne części programu obejmowały spis reform politycznych
i społecznych, zawartych zwykle w programach minimalnych 
stronnictw socjalistycznych. W sprawie akcji bojowej Zjazd 
wypowiedział się za oparciem orgamizacjii bojowej na szerszych 
podstawach, niezależnie od dotychczasowych iorrn walki z rzą
dem.

Działalność bojowa P. P. S. F. R.
W działalność bojową partja włożyła w samej rzeczy wiele 

encrgji. Pomimo ogólnego osłabienia akcji rewolucyjnej, jakie 
zaznaczyło się zarówno u nas, jak i na całeni terytorjurn pań
stwa rosyjskiego w 1907 roku, a zwłaszcza po dokonanym 
w czerwcu tego roku stołypinowtsikim .zamachu stanu, akcja te- 
iroirystyczna niie słabnie, Pojawiają isiię mówi bohaterowie na 
wielką miarę, którzy mężnie zachowują się przed carskim są
dem wojennym i odważnie giną na szubienicy, rzucając w chwili 
zgonu hasła rewolucyjnie. 9 marca 1907 roku ginie na szubie
nicy Henryk Baron (Smukły) po wygłoszeniu na sądzie miowy, 
tchnącej nienawiścią i pogardą dla zaborców oraz grożącej im 
odwetem l/udu. 1 grudnia 1906 roku odbywa się sąd nad Hipoli
tem Kopilsiem, włościaninem o mężnejj duszy żołnierskiej, który 
cuidem prawie uniknął śmierci, W październiku 1907 roku ginie 
Antoni Brzozowski, wybitny boijowiec, przyjaciel Okrzei i wspól
nik prac Grzegorza (Montwiłła - Mirecikiego). a sam Mirecki

*) Obszerny komentarz do itlefio programu został później opracowany przez 
A. Wrońskiego (W Jodkc),
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wreszcie, odbity raz pomyślnie przez towarzyszów w chwili 
przewożenia go do cytadeli, po powtórnem aresztowaniu i udo
wodnieniu miu kierownictwa napadem pod Łapami na pociąg, 
przewożący wołyńców, został powieszony 9 października 1908 
roku.

Siły obu stronnictw.
0  ile [działalność hol j owa była jeszcze w 1907 roku, a nawet 

1908 bardzo efektowna (np. słynny napad na pociąg pod Bezda- 
nami), chociaż nie mogła się mierzyć pod względem ilości ak- 
cyj indywidualnych i .zbiorowych ,z tern, czego dokonano w cią
gu 1906 rolku, to działalność organizacyjna przedstawiała się
0 wiele gorzej. Nie .obejmowała ona już szerokich mas. Chociaż 
oba stronnictwa, t. p. PPSFR, i PPS, (czyli właściwie Lewica 
PPS-), zapewniały że większość zorganizowanych przed rozła
mem w partji robotników stanęła po ich stronie, trudno było 
określić ściśle, kito posiada większe cyfrowo wpływy, PPSFR, 
miała więcej rzutkości, inicjatywy, więcej ofiarnych jednostek
1 większe środki pieniężne. Lewica zaś, jak .się zdaje — więk
szą liczbę członków i silniejsze oparcie w związkach zawodo
wych, nie posiadała jednak swego własnego oblicza. Szerzono 
teraz w jej szeregach hasło: Skoro uwolniliśmy się od tych 
„powstańców”, łączmy się z SD, -— inie mogło budzić wielkiej 
symipatji w kołach towarzyszy, którzy nie pisali się wprawdzie 
na program partyzantki powstańczej, kultywowany w najbliż
sze m otoczeniu J. Piłsudskiego, wiedzieli jednak dobrze, dla
czego nie są esdekami.

Lewica P. P. S. po rozłamie.
Trudno było nie dostrzegać, że lewica partyjna, choć w swych 

pierwszych odezwach, wydanych po rozłamie, zapewniała, że 
nie zboczy z Unji programowej PP.S, i nawet rozwinie akcję 
bojową, podporządkowaną jednak ściśle GKR-owi*), obecnie 
po równi pochyłej stacza się powioili na płaszczyznę SD. Cała 
polemika pomiędzy porozłamową lewicą PPS. a SD, sprawiała 
takie wrażenie, jakby chodziło tylko o drobne szczegóły, o pre
tekst do zachowania odrębności organizacyjnej, a nie o istotne 
różnice, ,

Po pierwszym porozłamowym etapie, gdy już każdy 
z PlPS-owoów zdołał określić swą przynależność (przyozem 
widlu, zw.aszcza centrowców, nie mogąc się pomieścić w ramach

’ ) Oprócz zabicia naczelnika wydziału śledczego, oprawcy Gruna, aktów 
takich nie dokonywano wcale.



żadnego ze stronnictw i nie mogąc doprowadzić do pojednania 
stron powaśnionych*), opuściło na pewien czas szeregi partyj
ne), władze Lewicy (PiPiS, zaczęły się odchylać od dotychczaso
wej limji taktycznej. Podczas gdy PPSFR. na swym zjeździe 
uznała konieczność stosowania dalszego bezwzględnego boj
kotu carskiej Diumy, lewica, która już prizy wyborach do drugiej 
Dumy wykazała pewne wahania i dała im wyraz na łamach 
„Robotnika", teraz przy wyborach do HI' Dumy zmieniła swe 
stanowisko. Chociaż III Duma, oparta na oktrojowanej reakcyj- 
mej ordynacji wyborczej, nie mogła być inną, jak tylko czarno
secinną i konserwatywną, choć sam fakt bezprawia, dokonanego 
przez Stołypina w czerwcu 1907 roku, a połączonego z, areszto
waniem posłów socjalistycznych, był równoznaczny z zamachem 
stanu i zdawał się raczej skłaniać do zaostrzenia akcji bojko
towej, niemniej jednak PPS, Lewica poszła za przykładem 
SDKP i L. i postanowiła wziąć udział w tych wyborach. Tłoma- 
czono to między innemi potrzebą policzenia własnych sił, choć 
te nie były znowu tak wielkie i bez wyborów łatwo dały się po
liczyć. Źresiztą nie było najmniejszych nawet szans przeprowa
dzenia własnego posła przy tak osobliwie spreparowanym sy
stemie kurjalnym, jaki wprowadził Stołypin.

.Wkrótce potem, a mianowicie w grudnliu 1907 roku, PPS Le
wica zwołała zjazd ido Cieszyna (zjazd X). Zjazd ten był mo
mentem przełomowym w dziejach lewicy: sprowadził się on do 
zupełnej likwidacji PPS-owego programu i taktyki. Przede- 
wszystkiem z pirogiramu usunięto całkowicie niepodległość Pol
ski, a punkt ten zastąpiono żądaniem szerokiej autonomji, przy- 
czem Ziupiełmie nie powiedziano, jak można tę autonomję osiąg
nąć, a co więcej w następnych uchwałach wyrzeczono się wszel
kich form walki rewolucyjnej,

Zjazd cieszyński zajął stanowisko wybitnie i jaskrawo anty- 
niepodległościowe, stanowisko, które zaznaczyło się zarówno 
w powziętych uchwałach, jak i w dyskusji, a większość zjazdo
wa w każdym wniosku, kitóry w sposób najbardziej oględny do
puszczał możKwość poparcia przez proletarjat postulatu niepo
dległości Polski w warunkach sprzyjających, dopatrywała się 
herezji (co jest tern dziwniejsze, że nawet Lenin, który przed 
woijmą światową wygłaszał nieraz odczyty na terenie Galicji, był 
w tej sprawie zupełnie innego zdania). Komunikat „Robotni
ka" lewicowego stwierdza zupełnie wyraźnie, że żądanie wypo

*) Wkrótce ,po rozłamie PPSFR. zwróciła się do Lewicy z piropazyclją zwo
łania wspólnego zjazldu Lewical odmówiła jednak, powołując się między in- 
n emi na fakt ofealzy, zawairty w tem, że w piśmie, do niej adresowanem. 
nazwano ją Frakcją Umiarkowaną, co często w zapaile pofeMiozinym foy-łta pra
ktykowanie przez piraisę Fr. Rew.
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wiedzenia się przez, zjazd w sprawie niepodległości, jako najle
pszej gwarancji praw narodowych Masy robotniczej, i stwier
dzenia, że, o ile życie wyłoni tę sprawę, klasa robotnicza żąda
nie niepodległego bytu poprze, nie było przez zjazd rozpatry
wane. Wybitni mówcy zjazdowi, jak Andrzej (Lewinson), Wit 
(Horwitz), Wera (Koszutska), Konrad (Haase), Bolesław (Fe
liks Kon), nie chcieli słyszeć o żadnych ustępstwach na rzecz 
tego znienawidzonego hasła, pomimo nalegań delegatów Wy
działu Żydowskiego, którzy złożyli! nawet votum separatum, 
a wkrótce potem wycofali się zupełnie z roboty lewicowej. Owi 
żydzi, bardzo słabo władający językiem polskim, bardziej od
czuwali potrzeby narodowe klasy robotniczej od przywódców, 
pozbawionych już wówczas łączności z ideą PPS. i zerkających 
w stronę esdecji, której szeregi mieli zasilić z czasem pod zmie
nioną fiflmą partji komunistycznej.

Polityka partji uległa zupełnej zmianie. Potępiono nietylko 
wszystkie przygotowania do walki zbrojnej i wychowanie rewo
lucyjne mas (w myśli wu Igarystycznego poglądu, że rewolucji, 
jako ruchu żywiołowego, nie można przygotować), leczi i wsizyst- 
kie formy a k c j i  terorystycznej, jalk zamachy, konfiskaty i t. p., 
choć -jeszcze r<Jk temu na IX zjeździe godzono się na to, że akcja 
bojowa musi istnieć, nalleży ją tylko podporządkować centralnym 
władzom partji,

Wzamian tego wszystkiego, lewica, jakby nie zdając sobie 
sprawy z tego, w jakich czasach żyje, oświadczyła się za wyży* 
sikaniem legalnych możliwości.

Te możliwości legalne przedstawiały się dość opłakanie. Na 
związki zawodowe, które po rozłamie niemal w całości pozosta
ły przy lewicy, posypały się represje. Nic nie pomogły próby 
legalizowania tego ruchu. W roku 1907 zawieszono związek me
talowy, liczący 20.000 członków, t. j. 20% wszystkich robotników, 
zatrudnionych w tej gałęzi. Wyroki śmierci zaczęły spadać na
wet na lewicowców za ich dawne przewinienia z przedrozła- 
mowych czasów, zgodnie ze stosowaną przez Stołypina taktyką 
wygrzebywania w spokojniejszych czasach dawnych „przewi
nień" rewolucyjnych. Powieszono między innymi 2 uczestników 
zjazdu cieszyńskiego. Legalna praca kulturalna też została utru
dniona: w 1908 roku zamknięto Uniwersytet dla wtszystkich, 
służący od 1905 roku socjalistycznej kulturze i oświacie.

Integraliści.
Gdy w roku 1908 nie ulegało już wątpliwości, że Lewica 

PPS. zatraciła łączność z tem, co stanowiło zawsze podsta
wę ideolog ji PPS-owej, a w PPSFR., wśród najbliższego oto
czenia Piłsudskiego dało się zauważyć wielkie, a dość jedno

93



stronne zamiłowanie do form walki, nie związanych ,z, potrzebaro: 
masowego iruidhju soc j aliist ycznego, centrowcy z, J, Kwiatkiem
i S. Posnerem uisiiłowalli skupić towarzyszy około programu in- 
tegralistycznego. Program ten, wyławiając z prawicy i lewicy 
PlPS-owej najbardziej istotne pierwiastki, a mianowicie z pra
wicy program niepodległości Polski, z ławicy zaś—oparcie tak
tyki na trwałych potrzebach ruchu masowego, miał eliminować to,
00 integralliści uważali iza naleciałość: u lewicy — całkowite po
łączenie się ;z ruchem rosyjskim i podporządkowanie mu wła
snych ideałów], u prawicy zaś—formy wałki nie mieszczące się 
w tramach socjalizmu i nadające -się raczej do akcji bezpartyj
nej. Przywódca integraliistów, J, Kwiatek, był pierwszym z so- 
cjalistów-niepodległoiściowców, który otwarcie już w roku 1908 
głosił, że Piłsudski nie jest socjalistą, a jego nowe wskazania 
taktyczne nie dadzą się pogodzić iz podstawami światopoglądu 
socjalistycznego i z wymaganiami taktyki proletariackiej.

Brak środków na wydawanie miesięcznika integraliistów PPS. 
do którego obfity mateirjał już zebrano, a następnie ciężka cho
roba i śmierć stamoibójScza Kwiatka (styczeń 1910 roku) przeszko
dziły zamierzeniom odrodzenia partji przez integralizm, które 
w dziejach PPS stanowiły ciekawą kartę.

Działalność ? . P. S. F. R.
Wskutek wyraźnego z wekslowania lewicy PPS z dotychczaso

wej linji, począwszy od roku 1908, przestano ją uważać za orga
nizację PPS-ową. Jej działalność publicystyczno - polemiczna 
zwraca się od tej poiry niietyle przeciw SD (usiłującej ją przy
pierać krok ;za krokiem ido muru i wymusić tą drogą dalsze od
chylenia) , ile przeciw PPSFR. Ta ostatnia staje się na pewien 
czas istotną ii jedyną wyrazicielką myśli PPS-owej.

PPSFR rozwija bardzo żywą działalność. Przywódcy jej 
pozostają wprawtdizie na emigracji (przeważnie w Krakowie
1 Lwowie), gdyż mają powrót do kraju zmpełnie uniemożliwiony, 
lecz niektórzy z nich mimo to urządzają od: czasu do czasu wy
pady do Królestwa. W takliem samem zresztą położeniu znajdu
ją się i inne partj®. Zarówno przywódcy lewicy PPS., jak i SDKP.
i L., podzielonej wkrótce na dlwie grupy, luksemburgistów i an- 
tylulksiemlburgiistów*), znajidują isiię również na emigracji. Była to 
konieczność chwilli, choć stanowiła jedlną iz najbardziej ujem
nych stron ruchu por e wolucy jn e g o. Kadry walczące były po
zbawione wytrawnych i doświadczonych przywódców, ci izaś, 
nie będąc dokładnie obeznani z nastro jami mas, łatwo mogllii two
rzyć nierealne koncepcje myślowe i oddalać się od mas.

*) T, ij. zwolenników i przeciwników Róży Luksemburg.
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O tem, iż przedewszystkiem PPSFR ma przyszłość przed sobą, 
milmo to, że jej szeregi bardzo stopniały*) w ciężkim okresie lat 
1908 — 1914, świadczy fakt, że młodzież garnęła się do jej sze
regów. PPSFR zwracała baczną uwagę na akcję iwśród młodzie
ży, o czem świadczą uchwały aa XI zjeździe i na następnych 
Radach Partyjnych, Od roku 1899 do 1909 istniał podział mło
dzieży, zarówno uniwersyteckiej, jak i gimnazjalnej, na narodo
wą i postępową. Do tej ostatniej zaliczali isiię PPS-owcy, esdecy
i postępowcy nieokreślonego zabarwienia, przyczem PPS-owcy 
mieli przewagę i sprawowali rządy w organizacjach „postępo
wych' . Teraz, po zróżniczkowaniu się programowem starszego 
społeczeństwa, i wśród młodzieży powstają nowe prądy. Mło
dzież niepodległościowo-postępowa, zagranicą nosząca nazwę 
filar eckiej, tworzy -odrębne organizacje, w których prowadzi 
politykę, zgodną z ideolllogją PPSFR, Ma oma wśród młodzieży 
największe wpływy, szerząc w jej szeregach uświadomienie so
cjalistyczne i wiarę w rychłe odzyskanie niepodległości drogą 
waillki. Młodzież ta stoi zarazem bezwzględnie na gruncie boj
kotu szkół rosyjskich, co było testamentem, przekazanym jej 
przez działaczy 1905 r, Z młodzieży, wychowanej w atmosfe
rze walki, przez tę organizację ni epodl egłoś c i o wo-soc j a 1 i s tyc z* 
ną, wychodzą wybitniejsi działacize późnliejlsizej doby, jak Za
remba, M, Niedziałkowski i inni.

Przyjęcie przez PPSFR programu bezwzględnej walki z rzą
dem, nie wykluczającej żadnej formy walki rewolucyjnej, a bar
dzo często ositre formy stosującej (Bezdany, Turek i cały szereg 
innych -akcyj), sprawiło, że na partję tę spadały jakmaj większe 
represje, a jej działacize otrzymywali o wiele siuriowsize wyro
ki, niż działacze innych partyj nielegalnych*"). Pomimo wielkiej 
ostrożności i wyrobienia k-onspiracyjniego, partja od czasu do 
czasu ponosi wiełkie istiraty, Do takich należały między innem i 
aresztowanie w kwietniu 1911 roku w jedlnem z mieszkań łódz
kich tow, K. Pużaika (pseudoniiimy: Piopiellec i Sicińisiki) wraz 
z 1 ytiulsem Filipowicziectn, członkiem CKR, T, Filipowiiciz:zhięgł 
nazajutrz z gmachu, w którym go przesłuchiwanio, K, Puż-ak 
otrzymał zaś wyrok, skazujący go na 8 lat katorgi,

PPSFR wykazała ŵ  swej działalności ogrom woli i niezło
mnej energji, wprawiającej w podziw władze rosyjskie, które

*) Przyczyniły się do tego- repreisj-e, izidrarfia prowokatorów, a wreszcie fakt, 
że władze rosyjskie, w ro-ku;1905 I 1906 loisziołomione ruchem, teraz nauczyły 
się, zwł-aiszciza za czasó w szefa ochrany Zawarzina, nowych metod walki z re
wolucją.

 ̂ ) -Nli-eiktórzy działacze PPSFiR., ja-k np, Kwapiński-, n-allie-żący do Org. 
B ojow ej, otrzym ali w yrok i śmierci, zam ienione następnie na do-żywoitnią 
katorgę. ’ - I | : < : j |,. j
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donosiły wciąż o zupełnej likwidacji ruchu, odradzającego się 
jednak znowu mimo optymistycznych raportów. Partji nie uda
ło się wszakże uniknąć poważniejszych tarć wewnętrznych.

Tarcia na tle tak zwanej roboty wojskowej.
Formy walki, którym tak ostro przeciwstawiał się Kwiatek

i cały szereg blliskidh mu towarzyszów, coraz wyraźniej nada
wały piętno całeij taktyce partyjnej, począwszy od 1908 rokiu. 
Dawne spory zaczęły odżywać. Tym razem przeciw taktyce Pił' 
sudskiego wystąpili już nie ci, którzy wpatrywali się w ruch 
rewolucyjlny rosyjski, przeceniając jego siły i znaczenie, ani też 
ci, którzy lekceważyli postulat niepodległości Polski, nie przy
wiązując doń żadnej wagi, lecz ci soc ja liś c i niepodległościow
cy, dla których niepodległość Polski była etapem do socjalizmu
i niezbędnym warunkiem stworzenia normalnych warunków 
wallki Ikiliasowej na ziemiach polskich, Z ich zarzutami i krytyką 
niepodobna było s;ię nie liczyć,

Z początku krytykami tymi byli jedynie towarzysze, stojący 
jak J. Kwiatek, poza obrębem PPSFR,, gdyż nie mieli zaufania 
do taktyki J, Piłsudskiego i nie wierzyli w jego przywiązanie 
do programu socjalistycznego. Dowodzili oini, że dla Piłsudskie
go socjalizm po 1905 roku był ijedynie środkiem pozyskania mas 
dla idei niepodległolści. Później, po paru llatach podobne zarzu
ty podniosą towarzysze partyjlni z Feililkaem Perlem i Organiza
cją Bojową na czele, w czasie, gdy kierunek integralis tyczny 
jut nie istniał (część byłych initegralisętów weazła do PPSFR).

Głównym punktem spornym była tak zwana „robota wojsko-Uwa .
Po raz pieiłwszy sprawa „roboty wojiskowej‘' wypłynęła na 

XI zjeździe PPS., zwołanym w 1909 r. Na zjeździe tym opra
cowano nowy statut partyjny, załatwiono szereg spraw organi
zacyjnych*), wypowiedziano się przeciw prądom neoslawistycz- 
nym, szerzonym wówczas przez R. Dmowskiego, wreszcie przy 
omawianiu spraw politycznych zastanawiano się nad możliwo
ścią wojny (była to podówczas, w okresie , zatargu o Bośnię, 
sprawa bardzo aktualna) i oświadczono się na wypadek wybu
chu wojny za koniecznością wytężenia wszystkich sił dla za
dania ciiosiu głównemu ciemięzcy, t, j. Rosiji.

W rezolucji politycznej, uchwalonej w 1909 iroiku na XI zijeź-

*) Organizacja poniosła wie wrześniu 190 Sroku ciężką stratę, dzięki przy
padkowi bowiem policja wykryła przy ul, Foksal w Warszawie centralną 
dirulkanuę partyjną, urządzoną wielkim kosztem według najnowszych wyma
gań techniki.
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dzie PPS.*), stwierdzono, że powodzenie rewolucji zależne bę
dzie nie tylko od objęcia ruchem rewolucyjnym mas liuldowych, 
lecz i od istnienia jednostek, zdolnych do pokierowania ruchem. 
Akcja, zdaniem zjazdu, winna się rozwijać w dwóch kierunkach 
i polegać „na czynnościach Organizacji Bojowej,, zmierzających 
do nadania partji naisziej jaknajwiękiszej siły i sprawności bojo
wej, na szerzeniu w masach ludowych wiedizy bojowo-wojsko- 
wej, na wyrabianiu w nich przekonania o możności Walki zbroj
nej, oraiz na zaznajamianiu ich z jej szczegółami".

Wsz,yiscy towarzysze uznawali naogół konieczność tych re- 
aolucyj, Zdawano sobie sprawę z potrzeby liczenia się z możli
wością, a nawet z prawdopodobieństwem wojny, oraz zajęcia 
czynnego stanowiska w razie jej wybuchu. Rozumiano potrzebę 
szerzenia wiedzy bojowoj-woj,skowej w masach, o ile, w razie 
ogólnej ruchawtki zbrojnej, PPS ma objąć rolę kierowniczą. 

Wszelako sposób wykonania tych uchwał i uzgodnienia ich 
z potrzebami i dążenliami ruchu socjalistycznego1 W kraju zale
żał od jednostek, które tego zadania się podejmą.

J. Piłsudski i ludzie z 'jego najbliższego otoczenia, stojący na 
czele PPS., z ogrolminą energją i, wytrwałością zaczęli zakładać 
na terenie byłej Galicji ziwiązlkii strzeleckie, przysposabiając 
młodzież —■ przeważnie uniwersytecką, a w pewnej mierze i ro
botniczą — do czynnej roli w razie wybuchu wojny. Organiza
cje strzeleckie, które dzidki staraniom towarzyszy z PPSD Ga
licji i Śląska udało się zalegalizować w państwie austrjaekiem 

zpowodu ich wyraźnego frontu antyrosyjskiego, w krótkim 
czasie objęły szerokie koła społeczne, Z początkiu ośmieszane 
i lekceważone, później, w miarę wzrostu grozy międzynarodo
wego położenia, zyskały sobie dużą popularność.

Do Związków Strzeleckich przyjmowano ludzi bez względu 
na ich sympatje polityczne i kierunek ideowy. Gdy żywioły tak 
zwane narodowo-niepodległościowe, (oparte przeważnie Oi ciążą
ce ku nacjonalizmowi strOnniicitiwa i grupy radykalne, które 
zerwały z N, D. z powodu ugodowego kierunku tej partji), po
częły itworzyć konkurencyjne organizacje pod nazwą Drużyn 
strzeleckich, chęć prześcignięcia ich pod wizględem liczebnym 
sprawiała, że coraz mniej zastanawiano się nad jakością, 
zwłaszcza pod względem ideowo - programowym, materjału 
ludzkiego, skupiającego isię w Związkach strzeleckich. Nowi 
kandydaci przeważnie mało zastanawiali się nad różnicami pro-

‘ ) Na zjeździe tym uchwalono odrzucić idiodiatek FR, i nazywać się od tej 
pory PPS,, wychodlząc ze słu ẑne ô założenia, że Lewioa wyrzeka się' resz
tek ideologji PPS owej. Lewica zaprotestowała pmziecitw tej} uchwal© i dla od
różnienia swych wydawnictw i odezw zaczęła zaopatrywać w oibwódikę imii1- 
cjały PPS.
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gramowemi. Pytali się (głównie o to, która z dwóch organiza- 
cyj sprawniej działa i posiada większe środki Czasem decyzja 
w sprawie, dokąd się udać, zależała od szans szybkiego zdoby
cia kierowniczych stanowisk, czem się tłomaczą dość Częste se
cesje i  jednej organizacji strzeleckiej i wstępowanie do innej.

.Wi pracy organizacyjnej Związków strzeleckich zaangażowa
ne były nieimal wlszystkie wybitniejsze siły PPS-owe, znajdują
ce się na emigracji (nietylko w Galicji, lecz i na emigracji wła
ściwej, gdyż w Belgji, Francji i t. d. zakładano wojskowe orga
nizacje pod patronatem miejscowych sekcyj PPS), Później po
wstała konieczność tworzenia wewnątrz tych organiizacyj in
nych, nieznanych wsizysitkim uczestnikom, a zakonspirowanych 
(Związek Walllki Czynnej i t. p.)( składających się iz jednostek, 
bardziej obeznanych z widokami i planami komendy. Nawet te 
organizacje nie posiadały jednak charakteru PPS-owego,

Przeciwko (jednostronności przysposobienia bojowo-wojisfco- 
wego protestowali członkowie Wydziału Bojowego PPS, (Arci
szewski, Gibalski, Helliman, Mańkowski i inni). Przedstawiciele 
Wydz, Boj, za którymi stali niemal wszyscy członikSowie Org. 
Bojowej, zarzucali centralnym władzom partyjnym, że, myśląc
o przyszłości, o możliwościach wojennych i o ich wykorzystaniu 
przez partję, zupełnie lekceważyły bieżące potrzeby akcji bo
jowej na 'terenie kraju i przestały okazywać poparcie tej akcji. 
Równocześnie ze strony Wydziału Organizacyjnego (Pużak, 
Kumowtski, Siedlecki) coraz częściej dawały się słyszeć skargi 
na !zaniedbywanie roboty socjalistycznej: dto kraju bowiem 
przybywali wciąż wysyłani z poza kordonu instruktorzy kół bo- 
iowo-wojislkowych, działający zazwyczaj wśród starszej młodzie
ży szkolnej, bardzo natomiast rzadko — agitatorzy i organizato
rzy socjalistyczni; na potrzeby organizacyjme często brakło 
środków.

Jeżeli GKR w odpowiedzi pierwszym, t. j. bojowcom, mógł 
nie bez pewnej słuszności wskazywać na to, że powodzenie ak
cji terorystyczno-bojowej wymaga w  społeczeństwie sprzyja
jącej atmosfery, która w tym czasie należała już dó przeszłości, 
gdyż w przeciwnym razie koszta akcji zbyt są wielkie w sto
sunku do osiągniętych rezultatów, to krajowi działacze organiza
cyjni, ńiezawsze znajdujący zrozumienie dla potrzeb swej roboty 
w przebywającym stale poza kordonem CKR., mielli z pewno
ścią daleko mniej podstaw do zachwycania się nowym kursem 
poilityki.

Po słynnej akcji pod Bezdanami do akcji w wielkim stylu 
jluż niie doszło, a konflikt między bojowcami a kierownikiem 
WB,, J. Piłsudskim, córa,z bardziej się zaostrzał. Doszło wre
szcie w 1910 roku do tego, że gdy J. Piłsudski oświadczył, iż 
zrzeka się kierownictwa OB., nie został wybrany ponownie.'
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Fakt ten pogłębił jeszcze przepaść między robotą bojową a woj
skową, aa Radzie partyjnej zaś w grudniu 1910 noku przeci
wieństwa uwidoczniły silę w sposób zatrważający.

W 1911 iroku Org, Bojowa wysłała szereg poufnych okólni
ków do towarzyszy partyjnych, poddając w nich ostrej krytyce 
taktykę władz centralnych i wyrażając obawę, że partja może 
zatracić swe prawdziwe oblicze ideowe, idąc w ogniu żywiołów
o nieokreślonej idedlogji, posiłkujących się mglistą frazeologią 
narodowo-powstańozą, i utraci wpływ na masy robotnicze, Jako 
ilustrację, okólniki przytoczyły liczne artykuły, hrasizury 1 książ
ki, stanowiące, zdaniem członków Wydz. Boj., jaskrawy dowód 
zboczenia z linji klasowej.

Po .stronie OB, stanęła większość członków Wydz. Organi
zacyjnego, Na konferencji), która odbyła się w połowie 1911 ro
ku, członkowie obu wydziałów*) uchwalili szereg ostrych rezo- 
lucyj przeciw GKR., w odpowiedzi na co centralne władze par
tyjne zawiesiły na rok w czynnościach Wydz. Bojowy oraz in
nych członków organizacji, którzy się z temi rezolucjami ^soli
daryzowali. Wlśród zawieszonych znalazł się również F. Perl, 
Jako motyw tego zarządzenia podano nieorganizacyjne postę
powanie.

Tak więc powstał poważny konflikt pomiędzy CKR., rządzo
nym przez Piłsudskiego i jego najbliższych przyjaciół, a przed
stawicielami całej iroboty krajowej. Po stronie CKR stał tylko 
Wydział Zagraniczny, lecz i wlśród sekcyj zagranicznych za
częły brać górę sympatje dla rodzącej się opozycji, o czetn 
świadczą uchwały koniferenicji zagraniiczniików w Krakowie 
iz grudnia 1911 roku, Z pośród tych uchwał wiele nie zostało za
twierdzonych przez Radę Partyjną, w której, po usunięciu z niej 
opozycjonistów, _ większość teraz uzyskała polityka Piłsudskie
go (przedtem siły obu stron były równe),

P. P. S, opozycja.
Pozbawieni możności legalnego oddziaływania w duchu swych 

poglądów wewnątrz partji, opozycjoaiślci postanowili własnemi 
środkami wydawać PPSowy miesięcznik dyskusyjny. Tak po
wstała „Placówka", (redagowana we Lwowie przez cały rok 
1912 pod kierunkiem Perlą, Obok Perła, głównymi współpraco
wnikami „Placówki" bylli Kornel (Kumowskij, Krzysztof (J. 
Krzesławski, piszący jako Sawicz), M. Mańkowski, W. Kielecki 
(Libkiinld), Most (J. Freylich) i inni. Ten ostatni odsunął się 
wkrótce od opozycji, zarzucając jej ,że linja jej postępowania

*) "Według ówczesnego statutu partyjnego w PPS istniały 3 wydziały: Or
ganizacyjny, Bofołwy i Zagraniczny,
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nie jest talk bezwzględnie opozycyjna wobec Piteudlskiego, 
CKR-u i „Przedświtu"’ ), jak tego wymagała, jego zdaniem, sy
tuacja. Perl jednak z właściwą sobie ostrożnością nie przeciągał 
struny. Dbając o czystość linji PPSowej, nie dał sobą kierować 
wielu młodszym i gorętszym towarzyszom i nie tracił nadziei,, 
że jego stanowisko prędzej czy później weźmie w partji górę.

„Placówka", która wychodziła od maja do grudnia 1912 roku, 
reprezentowała sposób myślenia PPS-owców, którzy nie mo- 
gjli się pogodzić z lin ją postępowania Piłsudskiego, i formuło
wała ich pogfllądy o wielle wyraźniej i dokładniej, niż to czy
niły okólniki Org. Bojowej, w których sprawy zasadnicze po
mieszano z drobnemi zatargami na tle osobistem. Już w 1-ym 
N-irze tego organu Peril poddaje ostrej krytyce talk zwany „mi- 
litaryzm rewolucyjny", który wówczas wszedł w modę na emi
gracji, w N-rze zaś 2, omawiając różne kierunki w socjalizmie 
polskim (artykuł: Jedność socjalistyczna a różnice kierunków), 
pisze: „Zboczenia te są następstwem rozczarowania porewolu- 
cyjnego; dla tych towarzyszy, którzy socjalizm mimowiednie 
uważali tylko za środek rewolucyjny do osiągnięcia celów poli- 
tyczno-narodowych, którzy w ocenie zjawisk społecznych kie
rowali się isubjektywizmem inteligenckim, upadek rewtoillucji 
oznaczał kompromitację socjallizmiu. Oddalenie od riuchu robot
niczego sprawiło, że poczęto snuć kombinacjie i koncepcje poli
tyczne poza ruchem robotniczym. I nia tem tle zrodził się kryzys 
ideowy PPS” .

Krytykując (postanowienia tak zwanej konferencji zakopian- 
stkiej (lato 1912 r.), na kitórej przedstawiciele PPS obok przed- 
stawicielli innych mieszczańskich organizacyj opracowywali pla
ny jednolitej akcji. „Placówka" pisała z przekąsem o „nowem 
wyznaniu wiary zakopiańskiem" i silnie atakowała kierunek 
władz partyjnych.

Manifest zakopiański—pisze Perl w ,,Placówce" Nr. 5—6)— 
jest kompromisem ideowym, jeslt zrzeczeniem się przez kiero
wnictwo PPS własnych idei politycznych na rzecz programu 
ogólno-narodowego. W programie tych żywiołów, zdaniem Per
lą, „nawet czynnik demokratyczny występuje nadzwyczaj 
chwiejnie i blado” . W końcu „Placówka", omawiając nowe kie- 
runki, dochodzi do przekonania, że „nie partja poszła tą drogą,, 
lecz jej przywódcy, siebie za partję uważający".

.Wobec zaś stawiania przez zwolenników Piłsudskiego zarzu-

*) Wydawnictwo „Przedświtu" wkrótce po rozłamie 1906 roku została 
wznowione przez PPSFR; pism© to wychodziło aż do wajlny w Krakowie, 
lewica zaś wydawała teoretyczny organ „Myśl Socjalistyczna", który jednak, 
przestał wkrótce wychodzić.
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'■tu, że opozyca nie docenia możliwości wojny i podkopuje akcję 
przygotowawczą, Perl w artykule „Wojna” (Nr. 7 „Placówki") 
wyraźnie zaznacza stanowisko opozycji partyjnej. Nie należy 
poddawać się bierności; trzeba skorzystać na drodze walki 
z warunków, jakie sitworzy Wojna, a sił swoich użyć najskute
czniej, Budować jednak należy nie na mglistej i nieokreślonej 
ideologii, lecz na energji rewolucyjnej polskich warstw pracu
jących.

Różnice między dworna kierunkami Perli sprowadza do zaga
dnienia, „czy dążenie do niepodległości i czynnik narodowo-re
wolucyjny mają być czerni wyodrębnionem i samoistnem, luźnie 
tylko związaniem z programem i taktyką socjalistyczną, czy też 
mają być uzależnione od całokształtu zagadnień programo
wych i taktycznych i opierać się na ruchu rewolucyjnym prole
tarjatu".

Gdy sjpogiliądamy dziś z perspektywy dziejowej na spór ów
czesny, wydawać się może nap ozór, że ideologja ówczesnej opo
zycji była bezprzedmiotową, ponieważ po wybuchu wojny par
tja prowadziła jednolitą akcję i popierała Legjony, .będące ema- 
nacją niejednej tylko Masy społecznej. Faktem jest jednak, że 
jednostronny kierunek militarny, który narzucono wówczasi par
tji, mógł przyczynić się do zaniedbania i co za tem idzie, do 
ogromnego osłabienia ruchu socjalistycznego w Królestwie 
w ostatnich latach przed wojną. Wiemy, że po wybuchu wojny 
nietylko nie doszło do zrewoltowania mas pracujących pod do
wództwem PPS., lecz w toku wojny trzeba było w najtrudniej
szych warunkach staniu wojennego odradzać wytężoną pracą 
zamarłe placówki PPS-owe. PPS. w ciągu wojny była tylko jed
nym z czynników polityki radykalno-niep o dleg ł o ś ci owe j. O roli 
kierowniczej i decydującej, jaka np. przypadła partji w roku 
1905, nie mogło być mowy.

„Przedświt" trzymał się zasady niepolemizowania z ,,Placów
ką", natomiast centralne władze partyjne stosowały represje 
wobec opozycjonistów. Rozwiązano między innemi w połowie 
1912 iroku sekcję lwowską, która się zsolidaryzowała z opozy
cjonistami, a po upływie terminu zawieszenia w czynnościach 
Perlą i innych towarzyszów nie przywrócono im praw partyj
nych.

Utrudniało to niezmiernie porozumienie obu zwaiśniionych 
grup. Nastroje opozycyjne wzmogły się po wejściu PPS, w koń
cu 1912 r, do Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stron
nictw Niepodległościowych*), co opozycja uważała za wzmocnię-
. ---- . |

*) W skład Komisji Tymczasowej weszły następujące stronnictwa: PPS, 
NZR, Nar. Zw, Chłopsiki, Organkaoja Inteligencji Niepodległościowej, PPSD 
i Polska Partja Posfępowa.
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nie militarnego kierunku, nie opartego o masy socjalistycznie' 
uświadomione.

Opozycja zwołała w 1913 roku konferencję swych zwolenni
ków w kraju i iza kordonem, na której postanowiono powołać do 
życia organizację partyjną pod nazwą PPS Opozycji. Organem 
tej opozycji było pismo popullarne „Wałka", którego 1 Nir. uka
zał się w październiku 1913 iroku. Miesięcznik teoretyczny „Pla
cówka" po spełnieniu siwego zadania przestał wychodzić.

Komisję Centralną PPS Opozycji tworzyło 5 towarzyszów;. 
Res (F, Perl), Kornel (Wł. Kunowski), Krzysztof (Krzieisław- 
ski-Cynarski). Stanisław (T. Arciszewski} i Pawieł (Dąbkow- 
ski"),

„Wałka" o wiele ostrzej, niż „Placówka", występowała prze
ciw panującemu w partji kierunkowi, zarzucając przywódcom 
PPS. etaiigiranidką ideollogję, nie opartą o potrzeby ruchu socja- 
litycznego. Opozycja zyskała w kraju pokaźną liczbę zwolen
ników. Świadczy o tem pośrednio uchwała z maja 1914 r. kon
ferencji krajowej oficjalnej PPS., wzywająca partję do powa
dzenia pertraktacyj z opozycją w ceflu połączenia obu po wa
śnionych odłamów.

Obie konferencje krajowe PPS, Opozycji (druga odbyła się 
w grudniu 1913 roku) oświadczyły się za prowadzeniem przygo
towawczych prac iboj!owo*wojiskowyoh w ramach organizacji 
partyjnej, wypowiedziały się jednak kategorycznie przeciw 
przenoszeniu) akcji strzelecko-bezpartyjnej czy jmięidzypairtyj- 
mej ma teren Królestwa, Członkom PPS Opozycji zabroniono 
należenia do takich organizacyj.

Pewne zarzuity, stawiane przez opozycję członkom CKR, jak 
np,, że zatracili łączność z socjalizmem, były niewątpliwie prze
sadne i tłomaczyły się namiętnością polemiczną. Jeślli chodzi 
jednak o niektórych przywódców partji, którzy w 10 lat po 
Wojnie znaleźli się w obozie, zwalczającym nietyllko socjalizm, 
lecz i demokrację, to niewątpliwie już w tamtym okresie doszu
kiwać się należy źródeł ich załamania się psychicznego.

Już wówczas można było spostrzec w mich zarodki poglądów, 
które później zakiełkowały tak bujnie. Dlatego epizod PPS Opo
zycji, naOgół mało znany, jest cennym przyczynkiem do. dziejów 
partji i psychiki jej przywódców.

Zjednoczenie partji przed wojną.
Po wybuchu wojny wśród kierowników PPS Opozycji zapa

nowało przeświadczenie, że niepodobna spierać -się nadal o for

*i) Ten ostatni opuścił szeregi PPS, Opozycji jeszcze przed wybuchem
wojny.
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my i sposób przygotowania militarnego, skoro wojna stała się 
faktem, i że od postawy proletarjatu, zorganizowanego w kraju, 
od jego przywiązania do idei socjalistycznej, niezależnego od 
wpływów' przejściowych konjunktur wojennych, zależeć będą 
losy socjalizmu w Polsce i charakter przyszłego państwa pol
skiego. Kierownicy opozycji postanowili przeto rozwiązać orga
nizację i zjednoczyć swe wysiłki z wysiłkami wszystkich pozo
stałych PPS iowców,

PPS występuje więc podczas wojny, jako partja jednolita*) 
i skonsolidowana, co pozwala jej na odegranie wybitnej roli 
w przededniu wypadków, decydujących o losach całego kraju.

Dzieje tak zwanej lewicy PPS w ostatnich paru latach przed wojną
i podczas wojny, jako partft, oddalonej od ideoloigji PPS-oiwej i niezmiernie 
zbliżonej do esdectji, z którą się oełate oznie miała połączyć pod firmą Komu
nistycznej Parfiji Polski, nie należą właściwie do dziejów PPS, a więc fakt 

■ istnienia Lewicy nie ma nic wspólnego z kwest ją jednolitości partji.
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Mieczysław N iedziałkow ski

1914 — 1916
Cztery lata wojny światowej stanowią odrębną, zamkniętą 

w sobie, epokę tak samo w dziejach Polskiej Partji Socjali
stycznej, jak i w dziejach całef Polski. Rozpoczęła się ta epo
ka w pamiętnych dniach lipcowych i sierpniowych r. 1914; do
biegła końca w listopadzie r. 1918 w chwili, gdy powstał Tym
czasowy Rząd Lubelski pod przewodnictwem Ignacego Da- 
szyńskiego, — Rząd, który położył kres i konserwa tywno-ak- 
tywistycznej koncepcji budowania Państwa Polskiego pod fla
gą Rady Regencyjnej ii — zarazem — przeświadczeniu obozu 
narodowo-demokratycznego, że on właśnie, a nie kto inny, 
jest naturalnym spadkobiercą klęski polityki, reprezentowanej 
przez obóz aktywistyczny, — polityki, związanej nierozerwal
nie z t. zw. orjentacją na rzecz zwycięstwa wojennego m o
carstw centralnych.

W szkicu niniejszym dzielę cztery lata wojny na trzy okresy:
1) Okres pierwszy od sierpnia r, 1914 do 5 listopada r, 1916; 

jest to okres odbudowy Polskiej Partji Socjalistycznej, jako 
samodzielnego czynnika politycznego; obejmuje on z kolei dwa 
„podokresy": a) dwanaście miesięcy władzy rosyjskiej w War
szawie; b) piętnaście miesięcy okupacji niemiecko-austrjackiej 
na ziemiach dawnej Kongresówki aż do dnia proklamowania 
„wspaniałomyślnego manifestu dwuch cesarzy";

2) Okres drugi, •— pod względem czasu bardzo krótki — od 
5 listopada 1916 r, do wybuchu rewolucji rosyjskiej w marcu 
r. 1917; jest to w całej polityce polskiej okres wahań, niepew
ności, „przewartościowywania wszelkich wartości"; symboli
zuje go niejako Tymczasowa Rada Stanu;

3) Okres trzeci od marca r. 1917 do listopada r. 1918, okres 
zaostrzającej się nieustannie walki P. P. S. przeciwko okupa
cji niemiecko-austrfackiej wraz z coraz to bardziej stanów-
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ezem występowaniem na plan naczelny zagadnień społecz
nych; rewolucja wisi w powietrzu; radylkaliztuje się P, O. W.; 
nowy powiew idzie przez świat; Henryk Barbusse marzy
o „powszecbnem powstaniu ludów"; P. P. S, staje się znowu, 
jak w latach 1905— 1906, partją masowego ruchu rewolucyjne
go; i — wreszcie — wybucha rewolucja w Berlinie i w  Wie
dniu; Tymczasowy Rząd Ludowy w Lublinie otwiera nową 
epokę, — epokę Polski Niepodległej w świecie powojennym, 
w świecie kryzysu kapitalizmu.

OKRES PIERWSZY.
LIPIEC 1914 — LISTOPAD 1916. ;

Tygodnie zamętu.

Myśl teoretyczna Polskiej Partji Socjalistycznej obudwu od
łamów: d odłamu C, K. R. (J, Piłsudski, W. Jodko, L, Wasi
lewski) i odłamu „opozycji" (F. Perl, Wł. Kunowski, T. Arci
szewski, J. Krzesławski) przewidywała od r. 1908 nieuniknio
ną — objektywnie — konieczność wybuchu, — w danych wa
runkach, — wojny światowej. Mimo to, jak zawsze bywało 
w historji, wojna wybuchła „niespodzianie"; stopień przygo
towania do niej opinji publicznej Polski okazał się bardzo ni
kły. Miarodajne instancje polityczne spóźniły się w stosunku 
do biegu wypadków. Polityka świadoma ustąpiła narazie 
w cień; odruchy zajęły pierwsze miejsce.

Odruchy zasadnicze były dwa: - ’
w Małopolsłce Zachodniej — przeciwko Rosji, 
w Kongresówce i w Wileńszczyźnie — przeciwko Niemcom. 
W dn, 6 sierpnia strzelecka kompanja kadrowa przekroczy

ła, idąc od Krakowa, granicę dawnego zaboru rosyjskiego; Pił
sudski powziął decyzję samodzielnie, wyzwalając się w drodze 
niejako „zamachu stanu" z pod kierownictwa politycznego Ko
misji Tymczasowej skonfederowanych stronnictw niepodległo
ściowych (P. P. S., P. P. S. D. Galicji i Śląska, N. Z. R., Zwią
zek Chłopski, Narodowy Związek Chłopski, Polskie Str. Lu
dowe Stapińskiego, Polskie Stronnictwo Postępowe Śliwiń
skiego i Lisiewicza), ogłaszając zarazem — zupełnie niepo
trzebnie — o powstaniu jakiegoś fikcyjnego „Rządu Narodo
wego" w Warszawie. Strzelcy zajmują Kielce. Naczelna K o
menda armij austrjacko-węgierskich (A, O. K.) zapowiada re
presje; następuje powołanie do życia Naczelnego Komitetu 
Narodowego; oddziały powstańcze Piłsudskiego wchodzą pod 
nazwą Legjonów polskich w skład armji austrjacko-węgier-
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skich. Polska Organizacja Narodowa {P. O. N.), ad hoc stwo
rzona organizacja polityczna oddziałów powstańczych Piłsud
skiego, zawiera niefortunną umowę z dowództwem niemiec- 
kiem w południowo-zachodniej połaci byłej Kongresówki (pod
pisali umowę W, Jodko i M. Sokolnicki).

„Od strony Krakowa" następują fakty dokonane, zaciemnio
ne i pogmatwane na skutek tragicznej i dziwacznej jednocze
śnie epopei t. zw. Legjonu Wschodniego, rozwiązanego z ini
cjatywy działaczy narodowo - demokratycznych b. Galicji 
w drodze ze Lwowa do Krakowa. W każdym bądź razie wkro
czenie „kompanji kadrowej" do Kielc miało za sobą:

a) P. P, S. i P. P. S, D., t. zn, cały Socjalizm niepodległo
ściowy;

b) cały obóz t. zw, narodowo-niepodległościowy (N. Z. R., 
Narodowy Związek Chłopski, grupę „Zarzewia", Organizację 
Młodzieży Narodowej);

c) część ludowców, całość demokratów i całość konserwa
tystów „krakowskich" w b. Galicji,

Inaczej zupełnie rzecz się przedstawiała w Warszawie.
Podjęto wic-zesną jesienią r. 1914 próbę stworzenia „jednoli

tego frontu polskiego" (na zebraniu przedstawicieli wszystkich 
stronnictw P. P. S, była reprezentowana przez Artura Śliwiń
skiego), ale nie dała ona z natury rzeczy żadnego wyniku; 
Stronnictwo narodowo-demokratyczne, Stronnictwo polityki 
lealnej (konserwatyści) przyjęły już bezwzględnie t, zw. orjen- 
tację rosyjską; obie warszawskie grupy postępowe (Zjednocze
nie postępowe i Polska partja postępowa) wypowiedziały się 
również za stanowiskiem przeciwko mocarstwom centralnym, 
chociaż bez ideologji słowianofilskiej, z dużemi zastrzeżenia
mi, z powoływaniem się na państwa demokratyczne Europy 
Zachodniej. Koniec końców ustaliły się na ziemiach dawnego 
zaboru rosyjskiego dwie „orjentacje": rosyjska, bezsprzecznie 
dominująca, i legjonowa, zamknięta narazie w drobnych sto
sunkowo pod Względem liczebnym organizacjach ściśle za
konspirowanych.

W obozie socjalistycznym
Nie jest dziś żadną tajemniczą, że P. P. S. w owym sierpniu, 

wrześniu i październiku r. 1914 nie zdołała jeszcze wrócić do 
sił po (klęsce rewolucji 1905— 1907 r. Znaczna część czynnych 
działaczy partyjnych przebywała w katordze, w więzieniach, 
na zesłaniu; część inna mieszkała na „bliskiej emigracji" w b. 
Galicji, część jeszcze inna na „emigracji dalekiej" w Europie
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Zachodniej. W samym „kraju" istniały tu i ówdzie kółka ro
botnicze, bądź związane nićmi konspiracyjnemi z C, K. R., 
bądź iz „opozycją"; czerwcowe i lipcowe robotnicze ruchy re
wolucyjne w Petersburgu nie odbiły się żywszem echem 
w Kongresówce. Związki zawodowe prawie nie istniały; je-< 
dynia legalna instytucja oświatowa — Towarzystwo Szerzenia 
Wiedzy Przemysłowej i Handlowej — znajdowała się pod nie
mal wyłącznemi wpływami „lewicy" z T. Rechniewskim na 
czele.

W ciągu miesięcy jesiennych pierwszego roku wojny nastą
piło zjednoczenie ponowne sieci organizacyjnej C, K, R. z sie
cią organizacyjną „opozycji"; Biuro Unji młodzieży postępo
wej — niepodległościowej przysłało na uniwersytety rosyjskie 
grono młodych akademików, z których kilku stanęło odrazu 
do „roboty" partyjnej; odnalazło się nieco dawnych stosun
ków; w Kielecczyźnie i w Zagłębiu Dąbrowskiem wszczęli 
propagandę i pracę organizacyjną towarzysze z P. P. S. 
i z P. P. S. D., którzy wkroczyli na ierytor jum Kongresówki 
wraz z oddziiałamii strzeleckiemi. Łączność poprzez frtonty mo
gła być utrzymywana, rzecz prosia, z najWiększemi tylko tru
dnościami.

Powoli organizacja zaczęła się rozszerzać i odbudowywać. 
Politycznie podporządkowywała się w pełni kierownictwu 
z tamtej strony frontu; w Warszawie powstał Tymczasowy 
Komitet Wykonawczy (Artur Śliwiński, Jadwiga Jaworowska, 
od wiosny r. 1915 Bolesław Czarkowski); Warszawski Okrę
gowy Komitet Robotniczy składał się z przedstawicieli kilku 
dzielnic oraz ze wspomnianej grupy młodzieży akademickiej 
(Br. Ziemięcki, T. Hołówko, M. Niedziałkowski, J. Czarnocki, 
J. Gromadzki, J. Tomorowicz). Zarysowujące się różnice po
między I Brygadą a Komendą Legjonów i N. K. N. dochodziły 
w formie niejasnych jeszcze pogłosek; pojęcie: ..polityka legio
nowa" obejmowało Wszelkie odcienie obozu niepodległościo
wego; Piłsudskiego, Sosnkowskiegi>, Sokolnickiego uważano 
jeszcze nieomal za ścisłych towarzyszy partyjnych.

Cztery inne ugrupowania socjalistyczne — S. D. K. P. ii L., 
podzielona na dwa odłamy1 t. zw. Zarządu Głównego i t. zw. 
Zarządu Warszawskiego — „lewica" P. P. S. oraz Bund — 
w pierwszych miesiącach po wybuchu Wojny nie wykazywały 
róWnież żadnej większej aktywności politycznej; część „lewi
cowa" emigracji, przebywającej w b. Galicji i na Zachodzie, 
przyłączyła się do ruchu legionowego; kierownictwo naczelne 
S, D. K. P. i L. (R. Luxemlburg, Tyszko) i Bundu było narazie 
zupełnie odcięte od Warszawy... I w tych środowiskach pa-
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nowało z natury rzeczy zamieszanie. Po pewnym czasie utwo
rzono rodzaj bloku czy porozumienia grup wymienionych; za
jęły one postawę zasadniczo antywojenną, co oznaczało 
w praktyce „neutralność11 w stosunku do powszechnych spo
rów „orjentacyjnych"; główną energję skierowały na próbę 
legalnego i apolitycznego — przynajmniej pozornie — organi
zowania grup robotniczych dokoła akcji filantropijno-gospo- 
darczej Komitetów Obywatelskich, dokoła ocalałych spół
dzielni, zwłaszcza w okręgu łódzkim i t. p.

Cieniutka jeszcze i luźna sieć organizacyjna P, P. S. zwią
zała się najściślej z Komendą P. O. W., zwłaszcza od chwili, 
gdy objął ją zdolny, rozumny i kryształowo ideowy ob. Barski 
(Żuliński) po przedarciu się do Warszawy iz ramienia sztabu 
Piłsudskiego. Politycznie utworzono zimą r. 1914— 1915 „Ko
misję Porozumiewawczą lewicy niepodległościowej" (P. P, S., 
Związek Chłopski, który ogarniał „zaraniarzy" konspiracyjnie 
zorganizowanych i nieco socjalistów, należących jednocześnie 
do P. P. S,, jak, naprizykład, Związek Pattfjotó'w ze St. Thugut- 
tem na czele, Umją młodzieży postępowej - niepodległościo
wej); do „Komisji" wchodził niejako z urzędu Komendant 
P. O, W. Od wiosny r. 1915 zaczęła ona z inicjatywy Organi
zacji Warszawskiej P. P, S. akcentować coraz silniej moment 
radykalizmu społecznego w swoich odezwach i hasłach; 
W. O. K. R. P. P. S., bądź co bądź odbudowany już, jak po
wiedziałem, w pewnym stopniu, w odezwie na dzień 1 maja
1915 r. wystąpił z programem Niepodległej Republikiki Demo
kratycznej i radykalnych reform społecznych, przypominając 
niejako klasie robotniczej, że dawny, istotny program Partji 
trwa w dalszym ciągu w odróżnieniu od „ogólno-narodowych" 
i wyłącznie „orientacyjnych" defclaracyj, dochodzących do 
Warszawy z tamtej strony frontu. Było to pierwsze, bardzo 
jeszcze słabiutkie, podkreślenie samodzielności ideoW o-poli- 
tycznej Polskiej Partji Socjalistycznej w stosunku do dowódz
twa I Brygady, uważanego wciąż jeszcze mocą tradycji i mo
cą... braku dokładnych i stałych inforimacyj za kierownictwo 
polityczne całego ruchu, nieomal za część składową świata so
cjalistycznego.

Komitet Narodowy Polski
Ogromna — bez żadnej kwestji — większość społeczeństwa 

w dawnym zaborze rosyjskim stała swemi sympatjami aż do 
Wczesnej Wiosny r. 1915 po stronie polityki narodowej demo
kracji i Stronnictwa polityki realnej; obydwa te obozy utwo
rzyły „Komitet Narodowy Polski", reprezentujący w pierw-
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szem stadjum orjentację wyraźnie rosyjską w imię programu 
zjednoczenia ziem polskich pod berłem cesarza Wszechrosji 
z mniej lub Więcej szerokim ustrojem autonomicznym; krańco
we odłamy narodowej demokracji, jak „Gazeta Poranna 2 gro
sze", galopowały aż do zupełnego prawie utożsamiania spra
wy polskiej ze sprawą rosyjską i ze sprawą słowiańską (de
klaracja Kół Polskich w Dumie Państwowej i w Radzie Pań
stwa, popieranie zupełnie zresztą poronionej próby tworzenia 
t. zw. legionów Gorczyńskiego, słynny artykuł p. t, Do łopaty 
p, A. Sadzewicza, ogłoszony w lipcu r. 1915); na możliwość 
rewolucji rosyjskiej nie liczono podówczas w tych kolach wca
le i zresztą nie życzono jej sobie; o interwencji na rzecz Pol
ski ze strony mocarstw Zachodu nie mogło być mowy w okre
sie zwycięskiej ofensywy arimij rosyjskich Wgłąb monarchji 
Habsburgów w okresie zwycięskiego odparcia pierwszej ofen
sywy Hindenburga na Warszawę; Komitet Narodowy Polski 
„stawiał" bez reszty na odezwę wielkiego księcia Mikołaja 
Mikołajewicza, na wpływy dworskie, na grę z wyższą biuro
kracją piotrogrodizką; do liberalizmu rosyjskiego odnosił się 
nieufnie i niechętnie, między imnemi także na tle kwestji ży
dowskiej, To też narodowa demokracja dała K. N, P, tłum, 
wolę, myśl, ale znaczną część reprezentacji i dyplomacji prze
kazała konserwatystom iz mgr. Wielopolskim w pierwszym 
szeregu, jako ludziom, mającym łatwiejszy dostęp do sfer 
dworskich. Były to krótkie miesiące oszałamiającego triumfu 
myśli politycznej ugodowców warszawskich...

Postępowcy pozostali na uboczu... Nie chcieli angażować się 
aż tak dalece po stronie arjentacji zbyt jaskrawo rosyjskiej. 
Szczupła garstka inteligencji postępowej pod kierunkiem St. 
Thugutta należała do obozu lewicy niepodległościowej (wła
ściwie Związek Patrjotów); ponadto istniały grupki bądź sym
patyzujące — z zastrzeżeniami — z ruchem legjonowym, bądź 
poprostu niechętne jaskrawośeiom zwolenników orjentacjj ro
syjskiej; słowem obóz warszawskiej inteligencji postępowej,
o ile pragnął trwlać w środku pomiędzy N. K, N. i Legionami 
a K. N. P., nie odgrywał faktycznie roli polityclznej.

Komitet Narodowy Polski osiągnął punkt kulminacyjny swo
jej przewagi w społeczeństwie w dniu zdobycia Przemyśla 
przez wojska rosyjskie. Ale i w owym już czasie rozczarowa
nie do owoców jego polityki żłobiło dla siebie drogi w opinji 
publicznej pod wrażeniem postępowania władz administracyj
nych Kongresówki, far. Bobrińskiego, generał gubernatora Ga
licji Wschodniej, we Lwowie, pod wrażeniem faktu, że odezwa 
wielkiego księcia przebrzmiała, niby pusty dźwięk bez echa.
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Wycofanie się Rosji z Kongresówki i z Wileńszczyzny
Miesiące letnie r. 1915 pizyniosły ze sobą pierwszą głęboką 

zmianę w sytuacji ogólnej.
Przerwanie frontu pod Gorlicami rozpoczęło nową fazę 

Wielkiej wojny na wschodzie. Fala miljonowych armij rosyj
skich jęłia odpływać niepowstrzymanym potokiem i z Galicji, 
i z Kongresówki. Wiara w zwycięstwo oręża rosyjskiego za
łamała się jałkoś prawie odrazu. Komitet Narodowy Polski 
musiał szykować się do ewakuacji. Polityka orjentacji rosyj
skiej, jako czynna polityka mas, traciła możność bytu, Z na
tury rzeczy ożywiła się równolegle propaganda antyrosyjska; 
masy zajmowały postawę coraz bardziej wyczekującą; obawa 
przed Niemcami, nerwowa ciekawość, co jutro przyniesie, nie
chęć do ustępującej Rosji, — wszystko to połączone zostało 
ze sobą, kreśląc obraz jedynej w swoim rodzaju atmosfery, 
którą uchwycił świetnie Edward Słoński w Wierszu o „ziemi 
bezpańskiej, bez granic i bez miedz“,

W dniu, kiedy ostatnie patrole kozackie przejeżdżały cwa
łem przez mosty na Wiśle (o świcie 5 sierpnia 1915 r.), układ 
sił politycznych w Warszawie, a pośrednio i w całej Kongre
sówce wyglądał następująco:

1) Komitet Narodowy Polski przebywał już w Rosji central
nej; na miejscu pozostawały, rzecz oczywista, masy organiza
cyjne Stronnictwa narodowo - demokratycznego i część zwo
lenników Stronnictwa polityki realnej, z odmiennemi wszakże, 
niż przed niespełna rokiem hasłami politycznemi; nie pozy
tywna koncepcja czynnego poparcia Rosji, ale negatywna bier
nego oporu wobec ewentualnych prób popierania mocarstw 
centralnych występowała na plan główny;

2) w tym punkcie następowało ponowne zbliżenie narodo
wych demokratów i realistów z odłamem inteligencji postępo
wej, skupionej w Zjednoczeniu postępowem i w Polskiej partji 
postępowej; ułatwi to niebawem powołanie do życia Między
partyjnego Koła Politycznego, reprezentacji wspólnej obozu 
t. zw. pasywistów;

3) obóz niepodległościowy, antyrosyjski, wzrósł na siłach, 
mógł już uchodzić za ruch masowy, zwłaszcza w Lublinie i da
lej na południu Kongresówki; ogniskował się dokoła dwu cli 
ośrodków:

a) lewica niepodległościowa w tym samym składzie, który 
wskazałem powyżej;

b) Konfederacja polska, organizowana trochę na wzór gło
śnej przed wojną idei F. Młynarskiego (J. Brzozy) o „państwie



konspiracyjnem" przez część t. zw, frondy („Goniec Poranny 
i Wieczorny"), przez działaczy N, Z. R., Narodowego Związku 
Chłopskiego (A, Zawadzki), grupy „Zarzewia" (K. Popiel: 
i. zw, młodzi „zarzewiacy").

P, O, W, utrzymywała nadal kontakt najściślejszy z lewicą 
niepodległościową. # **

Do Lublina wkroczyły wojska austrjackie, poprzedzane 
przez ułanów Beliny; do Warszawy wkroczyli Niemcy, nie 
poprzedzani przez żaden oddział legjonowy. Barski zarządzi! 
mobilizację warszawskich oddziałów P, O, W.; kilkuset peo- 
wiaków zajęło Pałac Namiestnikowski, wywieszając na nim 
chorągiew narodową; W, O, K. R, P, P, S. pół jawnie zaczął 
urzędować w niewielkim lokalu p>rzy ul. Bednarskiej; „Widno
krąg" Rzymowskiego i Hołówki oraz „Goniec" Grużewskiego 
wyszły bez cenzury. Jednego oczekiwano zewsząd: wyjaśnień, 
wskazań, aktów politycznych.

Kule rosyjskie dolatywały jeszcze na Krakowskie Przedmie
ście; próby, podjęte z inicjatywy, o ile mnie pamięć nie zawo
dzi, A. Śliwińskiego, by nastąpiła deklaracja zbiorowa przed- 
stawiecieli społeczeństwa na rzecz Niepodległości, spaliły na 
panewce. Od Piłsudskiego nadeszło wezwanie do nieprowa- 
dzenia werbunku do Legionów. Po krótkich wahaniach, po 
przełamaniu pewnych oporów, P. P. S. i pozostałe grupy lewi
cy niepodległościowej wydały odpowiednią odezwę. Inna 
kwestja, że Werbunek nie powiódłby się w ówczesnej sytuacji 
i mimo żadnego wezwania.

Pierwszy okres okupacji
Sytuacja prawna P. P, S. ustaliła się na jakiś czas dość szyb

ko, ale w formach niezbyt określonych, Partja nie stała się 
legalną organizacją polityczną w sensie pozycji Socjalnej De
mokracji Niemiec albo Austrji nawet w dobie stanu wojenne
go, — przestała jednak być organizacją ściśle zakonspirowaną, 
spiskową, jak przed dniem 5 sierpnia. Życie polityczne całej 
Kongresówki przybrało swoistą postać „pół-jawności", umo
żliwiającej kształtowanie pewnych rodzajów ruchu masowego 
(zalążki związków zawodowych, uniwersytet ludowy, powsta
ły na miejsce Towarzystwa Szerzenia Wiedzy Przemysłowej 
i Handlowej) z zalchowaniiem trochę diziwaaznych „dekoracyj" 
'(nie Wolno było, naprzykład, ogłaszać jakichś deklaracyj imie
niem P. P. S., ale wolno było to czynić imieniem „socjalistów 
polskich1*, albo „lewych marksistów" zamiast S- D, K, P, i L. 
i t, p.). Istniała cenzura prasowa — prewencyjna i naogół dość
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surowa, Polityka niemieckich władz okupacyjnych w tym 
pierwszym okresie forytowała w gruncie rzeczy postawę „lo
jalnej neutralności", zajętą przez Komitet Obywatelski m. War
szawy z Ks, Zdz. Lubomirskim na czele, odnosiła się niechęt
nie, a nawet wrogo, do każdego przejawu publicznego samo
dzielnej polskiej działalności politycznej, chociażby wyraźnie 
antyrosyjskiej. Na południu Kongresówki, pod władzą au- 
strjacką, stosunki ułożyły się z punktu o wiele liberalniej pod 
każdym względem.

Warszawa dopiero po wkroczeniu wojsk niemieckich zdała 
sobie sprawę naprawdę z rozdźwięku Wewnętrznego w obozie 
leg jonowym, ze znaczenia wzajemnej wojny podjazdowej mię
dzy I Brygadą a Komendą Łegjonów ii Departamentem Woj
skowym N, K, N., z historji P, O. N, i jej likwidacji na rzecz 
N. K. N, i t. d. Część inteligencji warszawskiej i prowincjo
nalnej stanęła odrazu prawie po strome t. zw. orjentacji au- 
strjackiej (Liga Państwowości Polskiej); drobna garsteczka 
pod egidą Wł. Studnickiego i grupy „frondy" („Goniec Poran
ny i Wieczorny") przyjęła bezwzględną „orjentację niemiecką" 
(niepodległe Państwo Polskie, choćby w bardzo, szczupłych 
granicach, niezwiązaine z Auistro - Węgrami, „oparte" o Cesar
stwo Niemieckie); jednolity politycznie obóz antyrosyjski roz
dwoił się. P. P. S. bez wahań akceptowała taktykę I Bryga
dy, w istocie opozycyjną już w stosunku do okupantów, cho
ciaż bez wyraźnego jeszcze planu politycznego, któryby mógł 
określić w miesiącach jesiennych r. 1915 dalsze perspektywy 
dziejowe; a przedewszystkiem skierowała energję i wysiłek 
na tworzenie masowego ruchu robotniczego w ramach ow czej 
snych „pół-jawnych" możliwości i, co stąd wynikało, na odbu
dowę własnej samodzielności politycznej, jako partji socjali
stycznej, a nietylko, jako „przybudówki" do dowództwa1 
I Brygady.

Nastąpiła reorganizacja kierownictwa Partji na podstawie 
tradycyjnych zasad organizacyjnych. Centralny Komitet Ro
botniczy istniał już na kilka miesięcy przed zajęciem Warsza
wy przez Niemców pod kierunkiem Feliksa Perlą, Tomasza 
Arciszewskiego, Marjana („Wojtka") Malinowskiego; wchło
nął on warszawski Tymczasowy Komitet Wykonawczy w oso
bie Boi. Czarkowskiego („Leona"), kooptował bodaj F. Turo- 
wicza (A. Śliwiński przyłączył się do grup inteligencji postę- 
poW o-niepodległościowej); powstały prawidłowe, wybrane na 
konferencjach Okręgowe Komitety Robotnicze w Warszawie, 
wcześniej w Lublinie, Piotrkowie, Radomiu, Zagłębiu Dąbrow- 
skiem, W Łodzi, nieco później w Płocku, we Włocławku, 
w Siedlcach; Partja jęła zakładać lub wznawiać klasowe bez-
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partjne związki zawodowe, rychło po krótkiej walce z „lewi
cą” i S. D. K. P, i L, zdobyła większość w Uniwersytecie Lu
dowym .Warszawy, w grudniu 1915 r. rozporządzała już na te
renie Kongresówki przeszło 3.000 zorganizowanych towarzy
szek i towarzyszy, W  pierwszych dniach stycznia r, 1916 od
był się w Piotrkowie tajny zjazd partyjny, który ustalił osta
tecznie organizację Partji w nowych warunkach, jako „półjaw- 
nego“ masowego stronnictwa klasy robotniczej, potwierdził 
konieczność ścisłej współpracy z P. P. S. D. Galicji i Śląska, 
wybrał nowy Centralny Komitet Robotniczp (F, Perl, T, Ar
ciszewski, M. Malinowski, B. Czarkowski, Br. Ziemięcki) i na
kreślił, nie zmieniając programu przedwojennego, bezpośred
nie zadania polityczne Partji w danej sytuacji. Treść uchwał 
politycznych Zjazdu wyglądała następująco:

1) P. P, S, dąży do zdobycia w wyniku Wojny Polski, jako 
państwa zupełnie niepodległego, a więc nie związanego orga
nicznie z Austro - Węgrami i nie będącego faktyczną kolo- 
nją Niemiec;

2) P. P. S. popiera całkowicie akcję zbrojną Legjonów, jako 
samodzielnego polskiego czynu orężnego, wymierzonego prze
ciwko caratowi rosyjskiemu;

3) P. P. S. rozwinie masową propagandę socjalistyczną, by 
stworzyć świadomą siłę z polskiego ludu pracującego, zdolną 
do skierowania kraju na drogę ustroju demokratycznego i ra
dykalnych reform społecznych;

4) P. P. S. nie utżosamia się w swej polityce ani z N, K. N,, 
ani z żadną inną instytucją z t. zw. ogólno - narodowych, istnie
jącą, bądź też powstać mogącą w przyszłości.

W, ten sposób Zjazd dał wyraz swojej woli, by Partja stano
wiła czynnik samodzielny w  ogólnej polityce polskiej, zwła
szcza zaś w polityce obozu niepodległościowego, czy teź lewi
cy niepodległościowej; przypieczętował zarazem fakt, że 
część dawnych przywódców (Piłsudski, W. Jodko, T. Filipo
wicz i inni) odeszła od ruchu socjalistycznego, przerzucając się 
do tak zwanej podów|czas „roboty ogólnonarodowej".

Na Zjeździe przebijały bardzo silnie momenty klasowe; je
szcze mocniej zaakcentowała je pozjazdowa Konferencja .War
szawska w marcu 1916 r.; ona też sformułowała pierwsza ostrą 
rezolucję przeciwko postępowaniu władz okupacyjnych, 
w szczególności przeciwko niszczącej kraj polityce gospodar
czej okupacji.

Przed aktem 5 Hstopada
lymczasem w polityce niemiecko . austrjackiej zachodziły 

pewne zmiany. Katastrofa armij rosyjskich w drugiej połowie

113



r. 1915 przewyższyła, sądząc z dokumentów i wspomnień, dru
kowanych już po wojnie, najśmielsze nadzieje niemieckiego 
naczelnego dowództwa; z drugiej znowu strony sytuacja na 
froncie zachodnim budziła coraz dalej idące obawy; w  tych 
warunkach kierownicze koła wojskowe Niemiec jęły traktować 
sprawę Kongresówki nietylko jalko zagadnienie strategiczne 
i okupacji wojskowej, ale również iako zagadnienie politycz
ne, przedewszystkiem pod kątem widzenia wyzyskania rezer- 
woaru ludzkiego w „gubernjach Królestwa Polskiego” w  cha
rakterze siły zbrojnej, Walczącej przeciwko Rosji po stronie 
mocarstw centralnych. Generał - gubernator Warszawy von 
Beseleir, zachęcany usilnie i co do możliwości wojskowych 
przesadnie informowany przez szczupłe grono- polityków pol
skich — zwolenników „orjentacjd niemieckiej “, — działał bar
dzo energicznie w tym kierunku od marca — kwietnia 1916 r.

Jednocześnie po ofensywie wiosennej gen. Brusiłowa na 
Łuck i po klęsce, jaką poniosły wtedy wojska austrjackie, wa
ga gatunkowa Austro - Węgier w polityce wschodniej mo
carstw centralnych spadła; to też — wbrew wysiłkom Wie
dnia — t. zw. rozwiązanie austrjackie sprawy polskiej (przy
łączenie Kongresówki do Galicji w roli trzeciego zasadniczego 
członu monarchji Habsburgów) ustępowało stopniowo z placu 
na rzecz koncepcji małego Państwa „samodzielnego” pod pro
tektoratem niejako obydwu mocarstw centralnych. Zaznaczyła 
się pewna „konkurencja w liberalizmie” (bardzo zresztą „deli
katnym”) i w Warszawie, i w Lublinie — siedzibie naczelnych 
władiz okupacji austro-węgierskiej.

W dn, 3 maja 1916 r. zezwolono na obchody publiczne i na
wet na pochody, związane z rocznicą Konstytucji majowej. 
P. P. S. postanowiła skorzystać ze sposobności, by policzyć 
swe siły w legalnem wystąpieniu masowem i zorjientoiwać się 
w nastrojach „ulicy” w stosunku do Partji. Według naszych 
obliczeń ówczesnych, pochody pod czerwoną chorągwią P.P.S. 
skupiły w całej Kongresówce do 15.000 robotników i robotnic; 
publiczność przyjmowała je bardzo gorąco.

W miesiącach letnich władze obydwu obszarów okupowa
nych zarządziły wybory do rad miejskich na podstawie kurjal- 
nego systemu wyborczego,; kurja czwarta, niekiedy piąta, obej
mowała sizersze warstwy pracujące (kurje „wyższe” składały 
się z różnych grup klas posiadających). Tu po raz pierwszy 
partje socjalistyczne zmierzyły się ze sobą i- z Narodowym 
Związkiem Robotniczym oraz z działającym wtedy solidarnie 
obozem chrześcijańsko - narodowo - demokratycznym w mniej- 
więcej jawnej kampanji wyborczej. Odbywały się wiece; prze
mawiano na nich z równą w zasadzie, chociaż mocno ograni-
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czoną, swobodą; aresztowań mówców było stosunkowo nie
wiele; nikt nie dosypywał i nie kradł nikomu głosów. Prze
wagę ogólną miały listy „narodowo-chrześcijańskie” ; ale w sa
mym obozie so-cjalistyoznym P. P. S„ kandydująca pod nazwą 
..lista socjalistów polskich", odniosła walny triuimf; liczba gło
sów, oddanych na P. P, S, okazała się prawie wszędzie, z wy
jątkiem części okręgu łódzkiego, podwójną w stosunku do licz
by głosów, uzyskanych razem przez obydwa odłamy S. D. 
K. P. i L., przez „lewicę P_ P, S, i przez Bund1, W Warszawie 
myśmy mieli okrągło 12,000, tamte cztery partje 6.000. Tow. 
tow. T. Arciszewski i N. Barlicki weszli do pierwszej stołecz
nej Rady Miejskiej.

Do prób natomiast masowej akcji klasowej władze okupa
cyjne odnosiły się bardzo wrogo. W manifestacji 1 maja 1916 
roku, zorganizowanej przez O. K. R. P. P. S. w Warszawie 
w Alejach Ujazdowskich, wzięło udział kilkuset robotników, 
rozpędzonych bardzo gwałtownie przez policję niemiecką przy 
pomocy wojska. Strajk tramwajowy, prowadzony przez P.P.S. 
w Warszawie w maju 1916 r., spowodował surowe represje 
i bardzo liczne aresztowania; wtedy wysłano — między inny
mi — do obozu jeńców Br. Ziemięckiego; ja wykręciłem się 
trzema tygodniami „Pawiaka',, głównie dzięki samorzutnej in
terwencji Wł. Studnickiego.

Pod koniec sierpnia „decyzje polityczne" wisiały w powie
trzu. Było rzeczą jasną, że nie zapadną one w myśl życzeń 
Wiednia; przewaga Niemiec w koalicji mocarstw centralnych 
nie podlegała już żadnej, nawet zakulisowej, dyskusji.

We wrześniu zebrała się w Dąbrowie Górniczej Konferencja 
krajowa P, P. S. Ustaliła ona pogląd Partji na zarysowującą 
sią sytuację:

1) ewentualne proklamowanie przez mocarstwa centralne 
w takiej czy innej formie niepodległości Polski należy rozu
mieć, jako etap w toczącej się walce o niepodległość rzeczy
wistą;

2) nie należy pod żadnym pozorem akceptować jakichkol
wiek decyzyj jednostronnych mocarstw centralnych w sprawie 
granic przysizłej Polski niepodległej ;

3) P. P, S. wysunie hasło Polskiej Republiki Ludowe) i za
sadę, że tyllko Sejm, wybrany w głosowaniu powlsiziechnem, 
róiwnem, tajnem, beizipośrednietm i stosunikowem, może być 
pełnoprawnym gospodarzem kraju i szafarzem polskiej krwi;

4) P, P. S. zaostrzy i pogłębi propagandystycznie hasła spo
łeczne, w szczególności wysunie hasło reformy rolnej z wy
właszczeniem ziemii obszarniczej bez odsizkodowania, częścio-
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wg na rzecz przyszłego Państwa Polskiego, częściowo przez 
oddanie jej we władanie małorolnym i bezrolnym.

Centralny Komitet Robotniczy został uzupełniony przez 
wybór M. Niedziałkowskiego i A. Landy‘ego. Nieco później 
C. K. R. na mocy upoważnienia Konferencji kooptował Wł. Ku- 
nowlskiego, który świeżo wrócił z Rosji, przywożąc szereg wia
domości o wzrastającym w państwie carów ruchu rewolucyj
nym; B, Czarkowski natomiast stopniowo usunął się od pracy 
w C .K. R.; inni członkowie C. K. R„ wybrani na zjeździe; 
piotrkowskim, pozostali ci sami.

***
Minęły niespełna dwa miesiące i nadszedł 5 listopad r. 1916,

OKRES DRUGI.

OD D R  5 LISTOPADA R. 1916 
DO WYBUCHU REWOLUCJI ROSYJSKIEJ.

Proklamowanie t. zw. aktu dwuch cesarzy z dn, 5 listopada
1916 r, poprzedzone zostało przez wyjazd do Berlina i Wiednia 
„delegacji" z kilku działaczy społecznych i politycznych 
b. Kongresówki z dr. Brudzińskim, rektorem świeżo odbudo
wanego — właśnie pod tchnieniem owej „liberalnej" fali w po
lityce mocarstw centralnych — uniwersytetu polskiego w War
szawie i zarazem pierwszym prezesem Rady Miejskiej stolicy 
na czele. „Delegacja" reprezentowała koła ,, aktywistyczne'‘. 
Czy władze okupacyjne prowadziły uprzednio jakieś rokowa
nia z tą grupą polityków w sposób odpowiedzialny? czy były 
jakiekolwiek obopólne zobowiązania? te kwestje historyczne 
nie są jeszcze dotychczas ustalone i wyjaśnione. W każdym 
bądź razie Polska Partja Socjalistyczna w rokowaniach takich,
0 ile one istniały, udziału nie brała, deklaracja zaś, złożona 
przez Brudzińskiego wobec kanclerza Rzeszy Niemieckiej
1 wobec wspólnego ministra spraw zagranicznych Austro-Wę- 
gier, zawierała w formie dość ogólnikowej stwierdzenie, że je
dyne rozwiązanie sprawy polskiej — to niepodległość, poczem 
wypowiadała się wyraźnie przeciw Rosji, trochę mnieij wyraź
nie na rzecz oparcia przyszłej Polski o mocarstwa centralne. 
Odpowiedzi ministrów były także ogólnikowe. Ze stanowiska 
Berlina i Wiednia chodziło tu najwidoczniej o posunięcie propa
gandowe Wobec opinji publicznej krajów neutralnych, a zwła
szcza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, nie zaś o „so
jusz” z państwem w danej chwili nie iistniejącem, nawet na 
papierze.
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Dzień 5 Hstopada
Sama uroczystość ogłoszenia „niepodległości Królestwa Rol- 

skileigo" odbyła się urzędowo w .Warszawie i w Lublinie jedno
cześnie, Tu gen, Beseler, tam gen. Kuk, generał - gubernator 
okupacji austrjackiej, odczytali tekst manifestu dwuch cesarzy 
w lobecności licznie zebranych przedstawicieli społeczeństwa 
polskiego—partyj politycznych, zrzeszeń zawodowych i oświa
towych, samorządów i t. p, W Warszawie wołano w odpo
wiedzi: „niech żyje Polska!", W  Lublinie p, J, Stecki, wódz 
ziemiaństwa, uważany wtedy za bojowego narodowego demo
kratę, późniejszy, po przewroicie majolwym z r, 1926, wybitny 
senator B. B, W, R., wyrwał się z okrzykiem na cześć „wspa
niałomyślnych monarchów".

Manifest proklamował „Królestwo Polskie, jako monarchję 
dziedziczną". Jednakże podczas popołudniowych manifestacyj 
ulicznych i w Warszawie, i na prowincji, padały wciąż — zgo
dnie z wezwaniem C, K, R, P. P. S. — hasła: „niech żyje Re
publika demokratyczna!" Na placu teatralnym w stolicy 
w czasie uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej ogromny 
tłum śpiewał: „Czerwony Sztandar".

Bo właśnie dzień 5 listopada wykazał, że P. P, S, (w ciągu 
kilkunastu miesięcy ubiegłych zdołała już wytworzyć w wa
runkach pół-legalnych prawdziwy ruch masowy' i że w mia
stach stanowi jedyną realną siłę lewicy niepodległościo
wej, której odłamy t, zw, inteligenckie nie wykroczyły, wzglę
dnie wykroczyć nie umiały, poza pewne, naogół zamknięte 
w sobie środowiska inteligencji zawodowej. P. O, W. obejmo
wała wtedy prawie wyłącznie młodzież akademicką i wyż
szych klas szkół średnich. To też entuzjazm—dość szeroki—, 
który wybuchł w dn, 5 listopada wśród części wcale znacznej 
ludności miejskiej (miał on swe> źródło i w naiwłiem prze
świadczeniu, że niepodległość stanie się niezwłocznie faktem 
rzeczywistym), sklupił się z natury rz e c z y  dokoła P. P. S., jej 
haseł i jej poistulatów. Hasła te i postulaty, nakreślone pod
czas wrześniowej Konferencji krajowej w Dąbrowie Górni
czej, — sformułował Centralny Komitet Robotniczy w specjal
nym manifeście do polskiego ludu pracującego z datą również 
5 listopada; były to:

1) niepodległa prawdziwie Republika demokratyczna;
2) radykalne reformy społeczne;
3) Sejm z wyborów pięcioprzymiotnikowych — jedyny pra

wowity gospodarz Polski niepodległej;
4) Rząd, powiołany przez Sejm i odpowiedzialny przed nim;
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5) Rząd tymczasowy celem objęcia administracji, raczej — 
dla stworzenia jej i dla zwołania Sejimti,

Żywioły, skupione dokoła Międzypartyjnego Koła Politycz
nego, przyjęły akt 5 listopada niechętnie, nawet wrogo, jako- 
,,jednostronne przesądzanie sprawy polskiej". Entuzjazm bez 
zastrzeżeń ujawnili w swoich wystąpieniach publicznych „ak
tywiści orjenitacji niemieckiej"; zwolennicy orjentacji austrjac
kiej akceptowali manifest dwuch cesarzy na zewnątrz rado
śnie, w istocie zaś nie zamierzali rezygnować ze swej zasadni
czej koncepcji.

Trzeba — wreszcie — przypomnieć, że równocześnie uka
zała się zapowiedź cesarza Aulsitnji wyodrębnienia Galicji,

Pierwsze starcia
Nastąpiły one dosłownie nazajutrz po uroczystościach 5 li

stopada. By je ocenić właściwie i zorjentować się w ich cha
rakterze dzisiaj — po upływie -szesnastu przeszło lat — nale
ży, choćby bardzo pokrótce, uprzytomnić sobie ówczesną sy
tuację polityczną na podstawie znanych terazi dokumentów,, 
pamiętników, wspomnień osobistych, monografij.

Kierownikiem oficjalnym polityki nietylko Niemiec, ale — 
od miesięcy letnich 1915 r,, a zwłaszcza od czasu ofensywy 
Wiosennej z r. 1916 Brusiłowa w stosunku do wojsk austro- 
węgierskich — i pozostałych mocarstw centralnych był kan
clerz Rzeszy, wtedy jeszcze Bethmann-Hollweg. Faktycznie 
Wzrastał z każdym nieomal dniem wpływ polityczny Naczel
nego Dowództwa niemieckiego. Bethmann-Hollweg zdawał so
bie jednak sprawę, że położenie ogólne Niemiec wygląda, mimo> 
zwycięstwa militarne, Wręcz tragicznie. O ile sądzić wolno, 
oceniał on, w dużym stopniu wszystkie niebezpieczeństwa, 
tkwiące w fakcie załamania się pierwotnego niemieckiego 
planu strategicznego na wybrzeżach Marny jesienią r. 1914;. 
sam popełnił w pierwlszych dniach wojny błąd kolosalny i ka
tastrofalny, przypuszczając lekkomyślnie, że Wielka Brytanja. 
zachowa neutralność. W r. 1916 działał gorączkowo, nerwo* 
Wo i niekonsekwentnie. Atakowano go ze wszelkich stron, 
Om — człowiek bardzo ambitny — bronił sWojej pozycji u ste
ru rządów. Bironił, przystosowując się w miarę możności do 
żądań i projektów Naczelnego Dowództwa. Naczelne Dowódz
two pod wrażeniem dziwacznie optymistycznych raportów 
gen, Beselera domagało się takich kroków politycznych w sto
sunku do Kongresówki, któreby dały w rezultacie mocar
stwom centralnym silną armję polską na froncie wschodnim, 
coby dało z kolei odpowiednie wzmocnienie sił niemieckich na
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froncie zachodnim. Naczelne Dowództwo liczyło podobno na 
200.000 do 300 000 ludzi w owej przewidywanej „sojuszniczej" 
armji polskiej pod dowództwem gen, Beselera, Bethmann- 
Hollweg poczynił „kroki polityczne1 w postaci aktu 5 listo
pada, odrzuciwszy t, zw, rozwiązanie austrjackie, jako zbyt 
wzmacniające monarchję Habsburgów i groźniejsze w jego 
przekonaniu — dla Poznańskiego, Decyzja zapadła poza ple
cami Reichstagu, Do jakich granic kanclerz Rzeszy nie prze
myślał jej nieuniknionych konsekwencyj, — dowodzi tego oko
liczność, że prawie równolegle podejmował próby skłonienia 
Rosji Stuermera i Rasputina do pokoju odrębnego, jakgdyby 
nie rozumiał, że jedno posunięcie przeczy beznadziejnie dru
giemu.

Gen, Beiseler znowjuż był może świetnym zdobywcą 
twierdz, ale bardzo kiepskim mężem stanu. Nie znał i nie 
rozumiał historji, stosunków, układu sił, psychologji narodu, 
którego losami pragnął kierować. Opierał swoją koncepcję 
militamo - polityczną na zapewnieniach mniej lub więcej ogól
nikowych, zawsze nieodpowiedzialnych, paru polityków pol
skich ze skrajnie „aktywistycznego" odłamu; wierzył całkiem 
na serjo, że akt 5 listopada powoła ludność Kongresówki pod 
broń i pogna ją do okopów. On także — prawie równocze
śnie ż proklamowaniem niepodległości — zarządził akt wręcz 
przeciwstawny — przymusową brankę robotników polskich 
na roboty do Niemiec w myśl „teorji generalskiej", że „bezro
botny — to poprostu leniuch".

Tak więc polityka niemiecka ruszyła z miejsca sprawę pol
ską, — „najbardziej zawikłany i najbardziej brzemienny w skut
ki" problemat europejski — wyłącznie z punktu widzenia do
raźnych korzyści wojskowych; gen, Beseler pragnął tedy przy
stąpić z punktu do tworzenia Wojska pod kierunkiem niemiec
kim, osłaniając niedbale cel istotny jaikiemiś fauimorystyczne- 
mi pomysłami o  „Sejmie", powstałym z kurjalnych rad miej
skich i sejmików powiatowych,

P. P. S., P. O. W., lewica niepodległościowa i Międzypar
tyjne Koło Polityczne powiedziały tak samo z punktu, chociaż 
każde z odmiennych założeń wychodząc: nie,

Tym razem gen. Beseler cofnął się odrazu. Nastąpiły prze
wlekłe rokowania o Tymczasową Radę Stanu.

Polityka P. P. S
P, P, S. ustaliła swój pogląd na dalsze wysiłki własne na 

dwuch posiedzeniach C. K, R,, zwołanych do Warszawy zaraz 
po 5 listopada.

119



Pogląd ten można, streścić następująco:
1) manifest dwuch cesarzy nie rozwiązuje — rzecz prosta— 

sprawy polskiej, ale stawia ją na porządku dziennym, jako 
zagadnienie międzynarodowe i właśnie w sensie zasady nie
podległości;

2) tu leży Wartość pozytywna manifestu, ale też narazie 
tylko tu;

3) gdyby się udało na podstawie manifestu zbudować w Kon
gresówce własny polski, niezależny od okupantów, aparat 
państwowy, pełny lub chociażby częściowy, i równie niezale
żną polską siłę zbrojną, — byłby to duży następny krok na
przód;

4) gdyby natomiast sprawa polska miała być naprawdę roz
wiązana w wyniiku wojny Według idei przewodniej manifestu 
(szczupłe Królestwo Kongresowe z monarchą dziedzicznym 
Hohenzollernem liulb Habsburgiem pod egidą i opieką zwycię
skich mocarstw centralnych), — rozwiązanie takie byłoby 
katastrofą;

5) nie wolno zatem realizować własną wolą państewka — 
wasala w stosunku do Berlina; nie wolno oddawać ewentual
nej armji polskiej pod dowództwo niemieckie; nie Wolno wy
syłać jej na front w innym wypadku, niż gdyby groził bezpo
średnio powrót Wojsk caratu.

By ocenić właściwie ówczesny punkt widzenia P. P. S., na
leży wziąć pod uwagę z,kolei jeszcze parę rzeczy:

a) w Rosji istniał jeszcze carat i koalicja zachodnio-euro- 
pejisika musiała, chcąc nie chcąc, zwłaszcza po paru nieudanych 
próbach interwencji w latach 1914— 1915, zgodzić się na trak
towanie sprawy polskiej, jako sprawy wewnętrzno-rosyjskiej;

b) rezultat wojny przewidywano podówczas w kołach kie
rowniczych P. P. S. — zgodnie z poglądem, panującym naogół 
w obu obozach walczących — w tym sensie, że mocarstwa 
centralne będą zmuszone do pokoju, że poniosą porażkę, że 
poczynią ustępstwa, może znaczne, — nie przewidywano je
dnak zupełnego rozgromienia tych mocarstw; zresztą przedi 
wkroczeniem na scenę Stanów Zjednoczonych Ameryki Półn, 
i rewolucji rosyjskiej, jako czynnika, budzącego znużone i za
kute w żelazne karby dyscypliny wojskowej ludy, nie było da
nych faktycznych do takiego przewidywania; pesymizm we
wnętrzny niektórych polityków niemieckich, austrjackich ii wę
gierskich, między innymi samego Bethmanna-Hollwega, był 
starannie ukrywany; militarnie, mocarstwa centralne trzymały 
się doskonale.

Czy P. P. S. liczyła się już wtedy z możliwością rewolucji 
rosyjskiej? Owszem; na wspomnianych właśnie posiedzeniach
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C, K. R. możliwość tę brano poważnie w rachubę. Wysuwa
nie jej natrafiało ina pewne trudności psychologiczne, W P.P.S. 
przedwojennej grupa dawnych towarzyszy, związana najściślej 
z Pilsiudlslkim, przejęta była jego swoistą doktryną o bezna
dziejności rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, przynajmniej 
w przyszłości, dającej się przewidzieć. Był to rodzaj antytezy 
w odniesieniu do obaw, że rewolucja polska ..utożsami się" 
z rewolucją rosyjską. Doktryna okazała się z gruntu fałszy
wą; ale wywarła ujemny wpływ na całość polityki lewicy nie
podległościowej w latach 1914— 1916, ponieważ nie docenia
no czynnika, którego rychłe nadejście należało w  listopadzie 
r, 1916 przewidywać bardzo realnie. Kierownictwo P.P.S., jak 
wspomniałem, wyzwoliło się już z pod nacisku tej iS.uges.tji po
litycznej; ale nie (spotkało żadnego oddźwięku w „sąsiednich" 
środowiskach lewicowo-niepodległościowych.

Inne obozy polityczne
Zasadniczy kierunek myśli Centralnego Komitetu Narodo

wego, wspólnej jeszcze w pewnych wypadkach reprezentacji 
całej lewicy niepodległościowej, wyglądał mniej-więcej podob
nie, — bez uwzględnienia Wieści o  narastającem wrzeniu re- 
wolucyjnem w Rosji ii z Większą naogół dozą optymizmu w sto
sunku do wartości pozytywnej aktu 5 listopada, jako „etapu" 
ma drodze do niepodległości prawdziwej. Dla C. K. N. i dla 
komendy P. O. W. zagadnienie Wojska koncentrowało się 
Wyłącznie dokoła osoby Piłsudskiego, który po dymisji ze sta
nowiska komendanta I Brygady przebywał w Krakowie w roli 
symbolu niezależności armji polskiej od dowództwa obcego, 
P. O. W. stawiała kwestję krótko: dopóki Piłsudski nie' zo
stanie wodzem, niema mowy o pójściu do szeregów; politykę 
niech prowadzi wódz,; .część znaczna „inteligencka" C, K. N, 
nie odbiegała daleko od tego zapatrywania, W  praktyce bez
pośredniej wychodziło to wszystko na jedno, t, zn, dawało 
jednolity front oporu przeciwko planom gen, Beselera i Na
czelnego Dowództwa niemieckiego.

Dla Międzypartyjnego Koła Politycznego akt 5 listopada 
był bądź co bądź porażką tak samo, jak i poprzednie fakty 
w rodzaju odbudowy uniwersytetu polskiego w Warszawie 
i t, p. Integralna „orjenitacja rosyjska" niewątpliwie załamała 
się. Polityka czynna w jej duchu mogła być prowadzona 
w Piotrogrodzie, w Moskwie, poniekąd w  Paryżu 'i w Lon
dynie, — w każdymbądź razie nie w Warszawie, Stąd hasła 
bierności, „pasyWizmu", z natury rzeczy mało pociągające.

To też rok 1916 jest świadkiem pewnego osłabienia tego
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obozu, któremu przewodziła faktycznie narodowa demokra
cja, Część elementów konserwatywnych porzuciła stronnictwa 
polityki realnej, tworząc wraz z młodszym pokoleniem zie
mian „Stronnictwlo narodowe" (A, Ronikier, J, Targowski 
i inni); niektóre grupy liberalne bądź zasiliły szeregi „inteli
genckiej" lewicy niepodległościowej (Str. niezawisłości na
rodowej, nieco później tak zwany mocno przesadnie Związek 
stronnictw demokratycznych), bądź też — szeregi Ligi pań
stwowości polskiej — zwolenniczki „rozwiązania austriac
kiego". Str, narodowe niebawem rozwinęło chorągiew „orjen- 
tacji na mocarstwa centralne", raczej na Niemcy, niż na 
Austro-Węgry, o barwach wcale jaskrawych.

Pozostały rdzeń — zresztą o wiele silniejszy liczebnie —• 
Międzypartyjnego Koła Politycznego zastrzegł się. jak pisa
łem, przeciwko manifestowi dwuch cesarzy w sposób dość 
wyraźny; zagraniczne kierownictwo faktyczne obozu ogłosiło 
protest uroczysty. Wroga postawa wobec projektów wojsko
wych gen, Beselera wynikała już stąd sama przez się.

Na placu znaleźli się tedy tylko „aktywiści", podzieleni na 
stronników dwu „orjentaicyj szczegółowych", zasileni w t. zw. 
warstwach górnych społeczeństwa przez uciekinierów z pod 
znaku „pasywizmu", gotowi do współpracy wzajemnej na 
„platformie 5 listopada", przyczem Liga państwowości pol
skiej nie rezygnowała — przypomnę raz jeszcze — z ewen
tualnego ponownego nawrotu ku „rozwiązaniu austrjackie- 
mu", dającemu w ramach monarchji Habsburgów zjednocze
nie Kongresówki z Galicją.

Ale u „dołu" „aktywiści" nie (reprezentowali żadnej siły. 
Plany i nadzieje Naczelnego Dowództwa niemieckiego po kilku 
dniach upadły bez reszty. Gdyby zresztą przystąpiono do ich 
realizacji, i ,,aktywiści" zgłosiliby zapewne wiele zastrzeżeń 
w Wielu punktach.

Tymczasowa Rada Stanu
Tymczasowa Rada Stanu była ostatnią próbą współpracy 

politycznej między lewicą niepodległościową i „aktywistami" 
wszelkiego rodizaju, była zarazem ze strony P, P. S. doświad
czeniem jedynem, czy nie możnaby wyzyskać aktu! 5 listo
pada nietylko jako „etapu" na drodze do niepodległości 
jeszcze w dobie' iwiojmy. Doświadczenie dało wynik bez
spornie negatywny. Dla P, P. S, nie stanowiło to żadnego 
dramatu, ponieważ sama próba została podjęta niejako „na 
wszelki wypadek", bez przypisywania jej roli centralnej 
w biegu izdarzeń,
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Władze okupacyjne akceptowały milcząco fakt, że Piłsudski 
obejmie departament wojskowy; początkowo czyniono zabiegi,, 
jak się zdaje, z inicjatywy Piłsudskiego, by Międzypartyjne Koło 
Polityczne Wzięło udział w Tymczasowej Radzie Stanu. Zabie
gi nie odniosły skutku, pozostała więc skala rozpiętości ocŁ 
P, P. S. do skrajnych „aktywistów11, P, P. S. dokonała przy tej 
sposobności ostatecznego wyodrębnienia siebie z pośród obozu, 
lewicy niepodległościowej; Wł. Kunowski wszedł do T. R, S. 
wyłącznie w charakterze przedstawiciela P. P, S., nie' zaś jako- 
część składowa wspólnej reprezentacji Centralnego Komitetu 
Narodowego, Wyjaśniły się też ostatecznie stosunki z Piłsud
skim; Partja zaczęła traktować i Piłsudskiego i jego otoczenie, 
złożone przeważnie z dawnych towarzyszy, jako czynnik poli
tyczny samoistny i odrębny; Piłsudski zrozumiał itak samo, że 
w stosunku do Partji nie wystarczają dyrektywy, które wystar
czały najzupełniej w stosunku do C. K, N., — że Partia jest już 
odrębnym, niezależnym i samodzielnym czynnikiem polityki 
polskiej. Poszczególne jednostki zachowały jeszcze długi czas 
ową swoistą „postawę służbową11 wobec „rozkazów Komen
danta , ale,., tylko jednostki, nie — odpowiedzialne kierownic
two.

Tymczasowa Radia Stanu powstała więc; dalsza jej losy przy
padają na okres następny według schematu tego szkicu; tut 
podkreślę, że zaważyła ona na sizali bardzo a bardzo nieznacz
nie.

Budowanie ruchu masowego
Podczas manifestacyj w dlniu 5 listopada P.P.S, ujawniłai jak 

pisałem, że jest już ruchem masowym w całym kraju. Kurjalne 
wybory samorządowe okresu poprzedniego stwierdziły prze
wagę jej wpływów w porównaniu do S.D.K.P, i L, oraz „lewi
cy1', a także w porównaniu do Narodowego Związku Robotni
czego, Tleraz P, P, S, trwała nadal — narówni zi innemi stron
nictwami o charakterze masowym — w sytuacji pół-legalnej, 
ale bądź co bądź warunki polityczno-policyjne pracy stały się 
na przeciąg kilku miesięcy znacznie łatwiejsze. Warunki spo
łeczno-gospodarcze natomiast pogarszały się nieustannie.

W kraju panował głód. Przemysł zamarł prawie zupełnie. 
Środki żywnościowe, konie, bydło, miedź, żelazo, części maszyn, 
fabrycznych — wszystko to wędrowało wgłąb Niemiec, a przed
tem Roisja ewakuowała całe zakłady przemysłowe. Tysiące 
robotników wyjechały do Niemiec dobrowolnie w poszukiwa
niu pracy, tam zaś, na miejscu, znalazły się w położeniu niewol
ników w dosłownem znaczeniu wyrazu. Tysiące zabrano prze
mocą, przyczem władze okupacyjne niemieckie organizowały
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w myśl dekretu Beselera o... „zwalczaniu wstrętu do pracy" 
formalne obławy na ludzi.

Mimo to P, P. S. zdołała stworzyć szereg instytucyj, skupia
jących szerokie koła robotnicze i pracownicze; stopniowo wkra
czała i na wieś, gdzie rozwijał się równolegle ruch ludowy pod 
'kierunkiem „starych zaraniarzy“ , ruch, mający się przeistoczyć 
w P. S. L. „Wyzwolenie". Robota partyjna, prowadzona przez 
C. K. R. z Warfszawy, z natury rzeczy przybierała niecoi inne 
kształty na terenie okupacji austrjackiej, a nieco inne — w nie
mieckiej. Tam legalność partyj politycznych była nieomal całko
wita w granicach stanu wojennego; tam też wychodził jakiś czas 
legalni© „Robotnik", tak jednak kiereszoWany przez cenzurę 
wojenną, że koniec końców daliśmy temu spokój, W Warsza
wie wydawaliśmy legalny tygodnik — „Jedność Robotniczą" 
pod pseudonimem „organu socjalistów polskich"; redagował go 
F. Perl, później ja go zastąpiłem, „Lewica" wydawała podobnie 
pseudonimowo „Głos Robotniczy", — S. D. K. P. i L, — „Spra
wę Robotniczą". Cenzura była w okresie omawianym dość su
rowa, ale nie orientowała się prawie zupełnie w napomknie
niach, alegorjaeh, aluzjach i t. p. Sprawowali ją jacyś młodsi ofi
cerowie — bodaj ślązacy.

W  zakresie oświatowym funkcjonował sprawnie Uniwersytet 
Ludowy. Związki zawodowe w zamarłych gałęziach przemysłu 
wegetowały; rozwijały się dobrze w zakładach uyteczmości pu
blicznej i w tych nielicznych fabrykach, które przecie jako tako 
się ruszały. Spółdzielczość robotnicza stawiała pierwsze* kroki 
w noWej i niezwykłej sytuacji gospodarczej. Tak zwane kuchnie 
robotnicze, w zasadzie samorządne pod względem kierownic
twa, stanowiły oryginalną, niezawsze szczęśliwą w wykonaniu, 
formę samopomocy proletarjatu na podłożu filanltropijnem. 
Wszystko razem wzięte pozwala nazwać stan P. P, S. na po
czątku r. 1917 stanem ruchu już naprawdę masowego, ujmowa
nego coraz ściślej w ramy organizacyjne, ruchu, który miał 
w sobie mnósSwo młodzieńczego entuzjazmu ludzi, odczuwają
cych codziennie, że są uczestnikami kolosalnych zdarzeń dzie
jowych, Pozostaje jeszcze stwierdzić, że współpraca starszego 
pokolenia z F. Perlem i T. Arciszewskim na czele i pokolenia 
młodego, które stanęło do „roboty kraj owiej" — z małemi wy
jątkami, dopiero od jesieni r. 1914, — odbywała się bez naj
mniejszych zgrzytów, chociaż to m łod e  pokolenie zajmowało po
stawę bardzo krytyczną W obec ostatniej przedwojennej fazy 
polityki ówczesnego C, K. R. jeszidze as Piłsudskim i Jodką 
u steru. Jednakże z tamtej przedwojennej grupy kierowniczej 
właściwie tylko M. Malinowski („Wojtek") pozostał całkowicie 
w  pracy partyjnej. Inni starsi kierownicy u progu r. 1917—Perl,
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Arciszewski — należeli dawniej do t, zw, opozycji; ich zastrze
żenia co do niedawnej przeszłości wyglądały zgoła podobnie, 
jak i zastrzeżenia młodych. Wnioski wysuwali takie same, To 
też asymilacja wzajemna nastąpiła odrazu niepostrzeżenie,

Z innych kierunków ówczesnego ruchu robotniczego Kongre
sówki „lewica" P. P. S. i S, D. K, P, i L, nie uczestniczyły wła
ściwie w bieżącej polityce krajowej, przyjąwszy platformę Kon
ferencji Zimmerwaldzkiej, nie odrzucając niepodległości i nie 
wypowiadając ,s:ię za niepodległością; N.Z.R. roli większej także 
nie odgrywał; Ch, D. trwała wiernie przy boku narodowej de
mokracji,

O KRES T R ZE C I.
OD WYBUCHU REWOLUCJI ROSYJSKIEJ DO POLSKIEJ 

REWOLUCJI LISTOPADOWEJ
W  pewien dżdżysty i mglisty poranek marcowy r. 1917 

wszystkie wystawy reklamowe dzienników warszawskich „za
czerwieniły s;ię“ raptem od brzmienia krótkiego komunikatu 
urzędowej niemieckiej ajencji telegraficznej:

„W  Piotrogrodzie wybuchła rewolucja. Władzę objął Ko
mitet Wykonawczy Dumy Państwowej pod przewodnictwem 
Rodzianki i z udziałem socjalistów Kiereńskiego i Czche- 
idzego. Powstał Rząd Tymczasowy. Car Mikołaj II zrezygno
wał iw Pskowie dobrowolnie z tronu. Szczegółów narazie 
brak",

W  tych kilku słowach powiadomiono nas, — zamkniętych na 
siedem spustów w piwnicy okupacyjnego systemu rządzenia, —  
że odwróciła się nowa karta historji, decydująca dla losów spra
wy polskiej, decydująca dla dalszego biegu wojny, ciężarna nie- 
obliczalnemi konsekwencjami dla świata.

Więc przecie przyszła, — oczekiwana od całych pokoleń, wy
marzona, wyśniona, legendarna!... carat runął wbrew wszelkim 
mędrkowaniom i isoeptyzmom!,.. Chodziliśmy tego dnia — we
dług wyrażenia Witolda Jodki — tak, jakgdybyśmy, każdy zo- 
sobna, „obchodzili swoje własne imieniny".

Bezpośrednie skutki rewolucji.
Skoro pierwsze wieści zostały potwierdzone i sprawdzone, 

skoro proklamowano uroczyście pierwsze akty urzędowe re
wolucji rosyjskiej, — kierownictwo Polskiej Patrji Socjalistycz
nej zdało sobie sprawę z przełomowego znaazlenia wypadków, 
które zaszły i zachodziły nadal. W końcu marca Centralny Ko
mitet Robotniczy sformułował ocenę nowej sytuacji i wynika^ 
jące stąd wnioski. Sformułowanie to ujmowało dobrze!, jak wy
kazała przyszłość, sens zdarzeń, Strzeszczę je znowUż w kilku 
punktach.
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A) Ze stanowiska sprawy polskiej:
1) Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, 

a  wślad za nią i Rząd Tymczasowy ks. Lwowa, zadeklarowały 
prawo Polski do niepodlegości państwowej w granicach, okre
ślających się na podlsitawie prawa każdego narodu do stanowie
nia o Własnym losie; w ten spoisób zagadnienie niepodległości 
przestało by „etapowem"—z purnktu widzenia polskiego—na
rzędziem politycznem w rękach mocarstw centralnych, przeo
braziło się w zagadnienie bezspornie międzynarodowe, uzna
wane za takie przez obiedwie strony walczące (Francja, Wiel
ka Brytanja i Włochy powitały radośnie deklarację o niepo
dległości Polski rosyjskiego Rządu Tymczasowego);

2) W tych warunkach problemy orjentacji ina rzecz mocarstw 
centralnych (na zasadzie manifestu dwuch cesarzy z dn. 5 listo
pada) lub na rzecz Rosji (na zasadzie manifestu Wielkiego Księ
cia Mikołaja Mikołajewicza) przestają wogóle: istnieć; byłoby 
nonsensem, gdyby Polska chciała organizować armję pod ko
mendą niemiecką i wysyłać ją na fnoint wschodni przeciwko 
rewolucji rosyjskiej; powistaje natomiast tem pilniejsza potrze
ba niezależnej armji polskiej, jiaiko siły realnej, służącej do po
parcia programu niepodległościowego w dobie przyszłej Kon
ferencji Pokojowej;

3) Cel narodowy polityki P. P. S. został więc w teorji, w idei 
osiągnięty; chodzi o  realizację praktyczną; zwycięstwo militar
ne mocarstw centralnych nad Rosją nie leży już w interesie 
polskim; polityka, prowadzona od sierpnia r. 1914 do marca 
r. 1917, zostaj'0 zamknięta; sprawa polska będzie odtąd płynę
ła na fali rewolucyjnej, zgodnie z tradycjami XIX stulecia,

B) Ze stanowiska ogólno-socjalistycznego:
1) lawina wojenna uruchomiła zkoleii lawinę rewolucyjną; 

skutki wojny przekroczyły granice, zakreślone w lipcu i sier
pniu 1914 r. przeiz najbardziej przenikliwych mężów stanu oby
dwu stron; likwidacja caratu nastąpiła; likwidacja monarchji 
środkowo-europejskich jest Więcej, niż prawdopodobna; świato
wy prąd radykalno-demokratycziny wydaje się nieunikniony; bę
dzie on połączony iz równie radykalnym pędem mas ku grunto
wnym reformom społecznym;

2) w tych warunkach hasło Polski Niepodległej, jako Repu
bliki Demokratycznej, zdolnej do przeprowadzenia reformy rol
nej, zdolnej do stWoirzeinia ustawodawstwa społecznego, sprzy
jającego interesom klasy robotniczej, staje się hasłem na- 
wskroś realnem, stajie się już nie propagandowem, ale bezpo
średnio praktycznem zadaniem Polskiej Partji Socjalistycznej.

By ocenić należycie i bezspornie wartość stanowiska, zaję
tego wtedy przez P. P. S., — tnzeba ciągle pamiętać, że był
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to marzec 1917, że podobny zasięg możliwości bezpośrednich 
-wyobrażali sobie podówiczas i przywódcy rewolucji rosyjskiej 
do bolszewików (Kaimieniew, Stalin) włącznie i kierownicy ru
chu socjalistycznnego w Berlinie (zarówlno ,,większościowcy“ , 
jak i ,,mniejszościowcy ‘‘), w Wiedniu, w Paryżu, w Londynie, 
w Sztokholmie i w Hadze, Socjalizm nie wykraczał w marcu
1917 r, w swlylch planach i nadziejach poza granice republiki 
demokratycznej w ramach ustroju kapitalistycznego, chociaż 
poddanego kontroli. Kapitalizm przeżywał kryzys wojenny; 
niie przeżywią! jeszcze kryzysu ustrojowego.

Trudności i przemiany
Streszczony przed chwilą pogląd C. K. R. P. P, S,, przyjęty 

ze szczerym entuzjazmem przez partyjną elitę robotniczą, na
potkał jednak na dość znaczne trudności psychologiczne nawet 
w kołach lewicy niepodległościowej. Przełamywanie nawyków 
myślowych, usposobień, nastrojów uczuciowych nie następuje 
z reguły ani odrazu, ani łatwo. Utrwalana przez lata orjentacja 
antyrosyjska wytworzyła głęboką nieufność do wszystkiego, co 
rosyjskie; osoba Milukowa, wodza rosyjskiego imperjalizmu 
liberalnego i pierwszego zarazem ministra spraw zagranicz
nych w Rządzie Tymczasowym, dostarczała mnóstwa rzeczo
wych argumentów zwolennikom trwania narazie przy taktyce 
poprzedniej. Lewica niepodległościowa pozostała więc chwilowo 
w Tymczasowej Radzie Stanu; pozostał w niej Piłsudski; pozo
stał i tow. KtmioWski, ponieważ P. P. S. nie chciała, w sytuacji 
bądź co bądź bardzo niejasnej i chwkijnej, tworzyć na własną 
rękę faktów dokonanych. Pozory współpracy z aktywistami 
wilekły się jeszcze siłą inercji przez parę miesięcy, coralz; bar
dziej beznadziejne, coraz mocniej utykające na sprzecznościach 
wewnętrznych.

Obóz aktywistyczny bowiem zgoła inaczej pojmował treść 
i znaczenie wypadków rosyjskich.

Nie zrozumiał zupełnie ich wartości najgłębszej — społecz
nej i politycznej. Przecenił ich powierzchowny rezultat mili
tarny, t, j, osłabienie frontu rosyjskiego, jako członu koaliicjf 
amtyniemieckiej; niei docenił jednocześnie potęgi wojskowej 
państw Europy Zachodniej, nie umiał zorjentować się w roz
woju stosunków politycznych w Stanach Zjednoczonych Ame
ryki Północnej. Tem gwałtowniej tedy uchwycił się orjentacji 
środkowo - europejskiej, przekonany, żei mocarstwa centralne 
odniosą teraz łatwiej zwycięstwo ostateczne, i że sprawa pol
ska pozostanie tem bardziej na stałe ,,w ich orbicie".

Wstępował też na widownię czynnik klasowy, — obawa
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polskich sfer konserwatywnych przed prądami rewolucyjnemi,. 
chęć oparcia Polski o dwie ostatnie ostoje konserwatyzmu, 
społecznego, o monarchie Hohenzollernów i Habsburgów; czyn
nik ten ujawni się w całej pełni dopiero po przewrocie bol
szewickim w Rosji, w okresie Rady Regencyjnej; rzuci on wte
dy w objęcia aktywizmu i oirjentacji niemieckiej ogromną więk
szość polskich klas posiadających i prawie jednomyślnie pol
skie środowisko konserwatywne, ulegające poprzednio w du
żym stopniu wskazaniom narodowej demokracji.

Z punktu widzenia polityki Międzypartyjnego Koła Politycz
nego i jego kierownictwa, przebywającego poza granicami kra
ju, orjentacja rosyjska w sensie realizacji „zjednoczenia ziem 
polskich pod berłem monarchy rosyjskiego", oczywiście, ru
nęła. Wszelkie posunięcia dyplomatyczne mrgr. Wielopol
skiego!, iniiby-rokowania Dmowiskiego ze Stuermerem, zabiegi 
w kołach dworsko-biuirolkratycznych i t. p. okazały się najzu
pełniej bezwartościowe. Sam Dmowski, sądząc z jego wspom
nień, uległ już nieco Wcześniej rozczarowaniu. Po rewolucji, 
po manifestach Rady Delegatów i Rządu Tymczasowego', idą
cych beiz porównania dalej, niż najśmielsze postulaty Komitetu 
Narodowego Polskiego z przed paru jeszcze miesięcy, — obóz 
narodowo - demokratyczny wraz z drobnemi grupami1, z nim 
zlwiązanemi, przerzucił się do oujielntacji koalicyjnej, rozumia
nej, jako bezwzględna solidarność wojenna narodu polskiego 
z „wielkiemi demokracjami Zachodu"; program sizerokiej au- 
tonomji został — rzecz prosta — porzucony; zastąpiło go ha
sło niepodległości z ostrzem, skierowanem przeciwko mocar
stwom centralnym,

Pasywistyczna taktyka w kraju Międzypartyjnego Koła Po
litycznego nie uległa zmianie.

Ten odłam społeczeństwa tak samo, jak aktywiści, nie zdo
łał również uchwycić treści społeczno-politycznej rosyjskiego 
ruchu rewolucyjnego oraz jej kolosalnych komsekwencyj dla 
całej Europy środkowo-wschodniej. Stawiał wyłącznie na kar
tę zwycięstwa militarnego Zachodu.

Do walki z okupantami
W  miesiącach następnych, po marcu 1917 r., P. P, S. prze- 

chodiziła do coraz to ostrzejszej opozycji w stosunku do oku
pantów i do całej polityki polskiej mocarstw centralnych. Ten 
sam proces przechodził równocześnie Piłsudski wraz z P.O.W, 
i z pułkami I Brygady Legjońów, ludowcy, wreszcie leWicowo- 
niepodległościowe grupy inteligencji. Piłsudski wysuwał na 
pierwszy plan problem niezależności wojska polskiego, tuslzio- 
wał raczej w swoich wystąpieniach na posiedzeniach Tymcza

128



sowej Rady Staniu zagadnienie gruntownego przełomu w całej 
sytuacji politycznej. Dalsze poizory współpracy z obozem ak- 
tywistycznym, dalsze szukania kompromisów z jego polityką 
stały się jawnie niecelowe, — więcej — szkodliwe. Po pewnych 
tarciach, wynikłych na skutek szczątkowych resztek owej spe
cyficznej psyahologji antyrosyjskiej, o której wspomiałem 
wyżej, Pifeuldslki, tow. Kunowski i inni lewicowi członkowie 
Tymczasowej Rady Stanu wystąpili z niej kolejno. Odtąd ka
dłubowa T. R. S. grała rolę zamierająceij w bezsile reprezen
tacji li tylko obozu aktywistyeznego, bez oparcia w 'społeczeń
stwie i bez głosu faktycznego wobec władz okupacyjnych. 
Trzeba zresztą przyznać bezstronnie, że „mąż stanu" gen. Re- 
seleir ani trochę nie ułatwił jej życia.

Jednocześnie (zaciskały się z powrotem coraz mocniej tryby 
policyjne dokoła P. P. S. i dokoła P. O. W. Pierwsza fala su
rowych represyj udeirzyła w szeregi partyjne na terenie oku
pacji niemieckiej z powodu demonstracji ulicznej w dniu 1 ma
ja, rozpędzonej w sposób bezwzględny i brutalny, P. P. S. za
częła schodzić ponownie w podziemia. Centralny Komitet Ro
botniczy przewlekał nieco ten proces z całą świadomością, 
chcąc umożliwić sobie przerzucenie ludzi, rozkonspirowanych 
w danej miejscowości do okręgów innych, gdzie ich nie zinano 
i gdzie występowali już pod przybranemi nazwiskami. Na po
czątku lata odpowiednie prace organizacyjne zostały zakoń
czone. Doskonale obesłany Zjazd partyjny, odbyty w Warsza
wie w czytelni zacnej ip. Ostrowskiej przy ul. Marszałkowskiej 
w warunkach bardzo ścisłej konspiracji, nie tylko ratyfikował 
bez sprzeciwu mową politykę Partji, ale ją rozwinął i pogłębił, 
ustalając zarazem metody organizacyjne w zmienionej sytua
cji, uchwalając wznowienie prasy nielegalnej i kładąc podwa
liny pod gospodarkę finansową.

Zjazd akceptował całkowicie bieg myśli, który próbowałem 
streścić w rozdziale p. t. Bezpośrednie skutki rewolucji. Wal
ka o niepodległość Polski łączy się organicznie iz wielkim mię
dzynarodowym prądem rewolucyjinym, który powstał w Pio- 
frogrodzie w dniach marcowych. Punktem wyjścia, majjącym 
na celu zakreślenie granic przyszłego Państwa Polskiego, jest 
zasada, że każdy naród ma prawo isam stanowić o własnym 
losie. Takie ujęcie sprawy oznaczało, naturalnie, zjednoczenie 
wszystkich ziem polskich wraz z zaborem pruskim, nie mówiąc 
już o zaborze auistrjackim, — zjednoczenie w ramach Niepo
dległej Rzeczypospolitej Demokratycznej, inile pod żaidtoem ber
łem żadnego „wspaniałomyślnego monarchy". Osiągnięcie te
go celu wymaga silnego wzrostu ruchów rewolucyjnych w skali 
międzynarodowej. Ze stanowiska wojskowego, zjazd przewi-
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dywai porażkę ostateczną mocarstw centralnych, ale nie 
mógł — na podstawie danych ówczesnych — przewidywać ich 
pogromu. Istniały też możliwości pokoju kompromisowego 
(socjalistyczna Konferencja sztokholmska, zabiegi papieża, za
kulisowe oferty Austro-Węgier i t, p.).

Zadania bezpośrednie P. P. S, w zakresie polityki narodo
wej — to iz©rwanie wszelkich nici, któreby łączyły w oczach 
świata sprawę polską z reakcyjmemi monarchjami Hohenzol
lernów i Habsburgów, skupienie dokoła czerwonej chorągwi 
oporu czynnego przeciw okupantom oraz ilch postępowaniu, 
doprowadzenie w razie możliwości obj'ektywnej do likwidacji 
okupacji w Kongresówce i obcego panowania w dzielnicach 
pozostałych, własnym wysiłkiem polskiego ludu.

W zakresie polityki społeczno-gospodarczej Zjazd zatwier
dził program radykalnej reformy rolnej, ustalony na Konferen
cji krajowej w Zagłębiu Dąbrowskiem w  jesieni r. 1916, wysu
nął — oprócz aktualnych wtedy haseł 8-godzinne go dinia pra
cy, ubezpieczeń społecznych, osobnego Ministerjum Pracy 
i t. d, — postulat kontroli nad produkcją i uspołecznieniem 
dojrzałych do tego- gałęzi przemysłu oraz upaństwowienia 
środków komunikacji. Był to plan reform dla pierwszego Rzą
du i pierwszego Sejmu Polski niepodległej inapraWdę.

W dziedzinie zagadnień organizacyjnych scentralizowano 
znacznie aparat techniczny Partji ze Względu na przewidywa
ny okres walki konspiracyjnej. Zjazd rozszerzył kompetencje 
C, K. R , dodając do niego instytucję Rady partyjnej, która 
miała być zwoływana w razie konieczności powzięcia decyzyj 
bardzo odpowiedzialnych; przywrócono oficjalnie i ujednostaj
niono instytucję oikręgowców, jako kierowników z ramienia 
C, K. R. roboty w okręgach poszczególnych z dużemi upraw
nieniami w stosunku do Okręgowych Komitetów Robotniczych, 
Takimi okręgowicaimi byli w następstwie, naprzyfcład, Al. Na
piórkowski w Łodzi, Al. Bień we Włocławku i w Płocku,

Zjazd wybrał wreszcie nowy C. K. R. |T, Arciszewski, 
N. BarMcki, A, Landy, M. Malinowski, M. Niedziałkowski, 
F. Perl, Br. Ziemięicki), zalecając mu, by zachował zupełną 
niezależność Partji od jakichkolwiek ciał nadrzędnych w ro
dzaju C. K, N,; współpraca P. P. S. ze stronnictwami i grupa
mi lewicy niepodległościowej winna, być organizowana na 
stałych wspólnych posiedzeniach przedstawicieli wszystkich 
stronnictw; forma ciała nadrzędnego przeżyła się i jest zby
teczna, a dla isamej Partji szkodliwa i naWet niebezpieczna,sH %*

Miesiące letnie przyniosły słynną „odmowę przysięgi", aresz
towanie i wywiezienie do Magdeburga Piłsudskiego i Sosnkow-
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skiego, ogromną fallę reprasyj i aresztowań- Masa oficerów 
i żołnierzy, przeważnie z I Brygady, 'znalazła się w Szczyp iomie 
i w Benjaminowie; obywatele austrjaccy powędrowali na front 
włoski; wielu zaczęło pędzić żywot konspiracyjny; areszto
wania uderzyły mocno w P. P. S, i w P, O, W,; jeśli chodzi
0 P. P. S., to owe środki zapobiegawcze, przedsięwzięte za
wczasu (przerzucenie ludzi do innych okręgów, gdzie nie byli 
znani i meldowali się na podstawie fałszywych paszpor
tów) ogromnie zmniejszyły jednak skutki uderzenia. Jakakol
wiek forma jakiejkolwiek współpracy między najbardziej 
umia rkowan em i grupami inteligenckiemi, zaliczającemi siebie 
do lewicy niepodległościowej, a obozem aktyWistycznym stała 
się czemiś nie do pomyślenia. Niektóre z tych kół, nie mogąc 
sobie widocznie wyobrazić innej sytuacji, niż współpraca 
z kimkolwiek, przemy śliw ały już o zbliżeniu do Międzypartyj
nego Koła Politycznego.

*
Opis wypadków, związanych z odmową przysięgi i zakoń

czeniem w ten sposób epopei legionowej, nie należy od zakre
su tego szkicu. Podkreślę więc tylko fakty, pomijane dzisiaj 
milczeniem w urzędowych wydawnictwach pamiętnikarskich
1 na oficjalnych uroczystościach Związku Legjonistów. We 
wspaniałem zorganizowaniu solidarnego protestu legjlonistów 
w  pułkach, rozkwaterowanych od grudnia r. 1916 na ziemiach 
Kongresówki, wielką rolę odegrały Rady oficerskie, podofi
cerskie, oficersko-żołnierskie, powstające wszędzie nieomal 
spontanicznie, pełne swoistego, ofiarnego do ostatnich granic, 
entuzjazmu, Te Rady miały bardzo wyraźne oblicze ideowe. 
Ich odezwy mówiły o Polsce ludowej, o Polsce robotników 
i chłopów, o radykalnych reformach społecznych, o związku 
nierozerwalnym sprawy polskiej zie sprawą Rewolucji, Wtedy 
przeżywaliśmy okres największego zbliżenia ideowego i psy
chicznego P. P. S, z rachetm legjonowym. Oficerowie ukrywali 
się w izbach robotniczych. Nazywali siebie głośno socjalistami. 
Niektórzy stanęli do dyspozycji C. K. R,, jako funkcjonariusze 
Partji. Z tej „ekipy" otrzymaliśmy nieodżałowanej pamięci Al. 
Napiórkowskiego. I prasa „aktywistyczma", i wyżsi oficero
wie Legjonów — „wierni Tymczasowej Radzie Stanu" — na
zywali to zjawisko publicznie „wiatrem od Wschodu", „posie
wem anarchji rejwo>lucyjineij“ i t. p. Szczególnie ostro występo
wał dzisiejszy generał Berbecki, senator B. B, W. R. Wyrostek 
i inni.

Pułki legionowe', które nie odmówiły przysięgi, skupiono 
w  t. zw. Polskim Korpusie Posiłkowym.

131



Rada Regencyjna.
Tymczasowa Rada Staniu, w swej postaci kadłubowej, uzy

skała po wielu targach, rokowaniach i dowodach lojalności 
przekazanie rękom polskim szkolnictwa i wymiaru sprawiedli
wości z bardzo zasadniczym wyjątkiem spraw politycznych 
i spraw nawet karnych osobistości, związanych tak lub owak 
z władzami okupacyjnemi. Jednakże dni T. R. S. były już po
liczone. Mocarstwa centralne nie mogły już — po zdarzeniach, 
rosyjskich — wyicofać się z polityki polskiej, wszczętej w dniu 
5 listopada przez Bethmanna-Hollwega i przez Naczelne Do
wództwo pod wpływem optymizmu gen. Beselera. Musiały 
więc brnąć dalej wbrew rozczarowaniom. Tymczasowa Rada 
Stanu nie wystarczała ponad wszelką wątpliwość. Wystąpiła 
zatem na scenę koncepcja Rady Regencyjnej, salwująca zasa
dę monarchiczną manifestu dwuch cesarzy i odpowiadającą za
razem nastrojom i poglądom polskich sfer konserwatywnych, 
które stopniowo' objęły kierownictwo polityki aktywistycznej.

Bo rozwój rewolucji rosyjskiej przeraził z natury rzeczy 
przez swoje straszliwe uderzenie w ziemi aństwo polskie Bia
łorusi i Ukrainy — tak samo i ziemiaństwo Polski rdzennej. 
Fala pierwszych uciekinierów z lam lej strony fronltlui. przyniosła 
ze sobą wstrząsające opowieści o przejawach buntu chłopskie
go — nieuniknionej konsekwencji poprzednich stuleci. Strach 
rzucił konserwatystów polskich w objęcia orjiemtacji niemiec- 
ko-autstrjackiej, — w objęlcia ostatniej osnowy europejskiej 
iidej momarchisitycznych i hierarchiczno-społecznych, To też 
zjazdy delegatów sejmików powiatowych, wybieranych na pod
stawie cenzusu majątkoiwego, zjazdy, organizowane perjo- 
'dycznie przez p, Z, Chrzanowski ego, przewodniczącego Mię
dzypartyjnego Koła Politycznego, wykazywały za każdym ra
zem rosnący wjpływ aktywizmu w kołach ziemiańskich.

W październiku Rada Regencyjna stała się faktem. Nazwi
sko dał jej iks, Zdz. Lubomirski, symboliczny wódz konserwa
tyzmu polskiego podówczas, człowiek uczciwy i szczery, który 
w roli prezydenta m. st. Warszawy zdobył dużą i zasłużoną 
popularność. Arcybiskup — metropolita Kakowlski reprezen
tował niejako tradycję prymasa Polski, Stary i schorowany 
p. Ostrowski, również konserwatysta, był raczej figurantem. 
Właściwą sprężyną polityki Rady Regencyjnej i twórcą zmia
ny frontu obozu konserwatywnego, jako takiego, słał się ks. 
prałat Chełmicki, polityk zdolny, trochę cyniczny, urzędowo 
sekretarz generalny wszystkich trzech regentów.

Uroczystość obwołania Rady Regencyjnej połączono z uro
czystością wlmurowania na ratuiszu warszawskim tablicy pa
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miątkowej ku czci Tadeusza Kościuszki. P, P. S. skorzystała 
z tego, zorganizowała własną demonstrację. Nad tłumami, 
zgromadzonemi na PlaJcu Teatralnym, powiewały (czerwone 
sztandary. Mowy fes. Lubomirskiego, w której Wspomniał
0 Piłsudskim, wysłuchano w zupełnej ciszy. W odpowiedzi 
wszakże ma okrzyki: „miech żyje rada regencyjna!", wznie
sione prze paru oficerów aiktywis tycznych, tysiączne tłumy 
zaczęły śpiewać „Rotę" Konopnickiej, później „Gdy naród do 
'boju...1', wreszcie „Czerwony Sztandar". Pochód ruszył ku 
Krakowskiemu Przedmieściu; tam rozproszyły go niemieckie 
oddziały wojskowe i policja niemiecka; dokonano licznych are
sztowań. % *

*

Rada Regencyjna miała być teoretycznym piastunem wła
dzy zwierzchniej Państwa Polskiego. Powoływała gabinet mi
nistrów. Powołała niebawem Radę Stanu, parodję instytucji 
parlamentarnej, częściowo mianowaną przez nią isaimą, częścio
wo wybieraną przez cenzusowe sejmiki powiatowe i kur- 
jailme rady mfljfiuii W rzeczywistości nie mogła, naturalnie, 
uczynić kroku naprzód bez zgody władz okupacyjnych, 
w szczególności gen. Beselera, który zaczął tworzyć pod swo
im dowództwem ,.Polską Siłę Zbrojną" (Polnische Wehrmacht), 
niezależnie od Polskiego Korpusu Posiłkowego. Nawet powo
łanie „prezydenta ministrów" wymagało akceptacji okupan
tów, Rada Regencyjna nie zdołała, naprzytkład, przeforso
wać na to stanowisko br. A, Tarnowlskiego,, znanego dyplo
matę austrjackiego, ponieważ Niemcy nie życzyły sobie zde 
cydowanego zwolennika t. zw, rozwiązania austro-polskiego.

Opierała się Radia Regencyjna — pod względem politycz
nym — na „siłach” obozu aJktyWistycznegO1, to znaczy na kon
serwatystach i .szczuplutkiej grupce inteligencji zawodowej. 
Wzmocniła chwilowo swoją pozorną podstawę społeczną 
w dniu, kiedy Międzypartyjine Koło Polityczne postanowiło— 
wbrew własnemu programowi i wbrew zasadzie własnej tak
tyki politycznej — wziąć udział w Radzie Stanu w charakte
rze jakiejś lojalnej opozycji. W rezultacie ogólnym jednak
1 sama Rada Regencyjna i Rada Stanu z jaj ramienia przemi
nęły w dziejach polskich bez żadnego pozytywnego śladu.

W podziemiach.
P. P, S., na terenie okupacji niemieckiej, stała się od lipca— 

sierpnia r, 1917 partją ściśle konspiracyjną, Legalnemi pozo
stały niektóre formy samopomocy gospodarczej („kuchnie ro
botnicze"), niektóre związki zawodowe i — wreszcie — wy
dawnictwo ,.Jedności Robotniczej". „Jedność Rofbotnicza'‘
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trzymała się ma powierzchni tylko dzięki swoistej niemieckiej 
psychologji polityczne]. Agenci policji politycznej okiupantów 
dokonywali rewizji w lokalu redakcji i administracji, w dru
karni Maślankiewicza i Zajączkowskiego (dzisiejszego dyrek
tora drukami „Robotnika"), ustawicznie poszukiwali człon
ków redakcji „Jedności", alle zawsze o tyle lojalnie;, że zapo
wiadali zawlczasiu swoje przybycie w dniach określonych, re
dakcja zaś „urzędowała" stale w dlniach akuratnlie innych. 
Cały kłopot zmagań z policją spadał na ofiarne barki tow. L. 
.Woliniewskiej, administratorki „Jedności", przyczem nie przy
chodziło agentom do głowy, że mają do czynienia z osobą 
bardzo niebezpieczną, bo z działaczką organizacji bojowej, 
odbudowanej pod nazwą Pogotowia Bojowego P. P, S,

Na terenie okupacji austrjackiej było nieco łatwiej. Ale 
i tam przechodziły poprzez partję fale masowych represyj, 
zwłaszcza po strejku kolejowym, którym kierował tow,. 
J, Gromadzki.

W Warszawie partja wydawała nielegalnie „Robotnika", 
„Gazetę Ludową" dla mas włościańskich i „Przedświt", jako 
oirgan teoretyczny, — wydała też parę numerów „Do Czynu", 
jalko organu Warszawskiego Okręgowego Komitetu Robotni
czego. W dniu 1 maja r. 1918 odbyła się demonstracja uliczna 
w Warszawie na ul. Marszałkowskiej, rozpędzona po bardzo 
ostrem starciu fuż mile przez policję, ale przez oddziały ka- 
walerji i piechoty w pełnym rynsztunku bojowym. Coraz 
częściej następowały starcia z okupantami i podczas tych 
starć zaczynały niekiedy padać strzały również ze strony ro
botników polskich.

Był to oikr.es wyjątkowy z wielu punktów widzenia, Partja 
nielegalna i konspiracyjna potrafiła zachować i rozwinąć cha
rakter partji masowej. Narastała dokoła niej atmosfera isyim- 
patji powszechnej. A policja niemiecka, zbyt obca stosunkom 
miejscowym, nie umiała dać sobie rady z tem zjatwiskiem kon
spiracyjnej masowości, nieskończenie dalelkiem od doświad
czeń i obyczajów cesarstwa Wilhelma II,

A  jednak represje rosły, I rosła, nędza w miarę wywożenia 
Wszelkich zapasów żywności, niezbędnych dla mocarstw cen
tralnych, które przeobraziły się już — według wyrażenia b. 
kanclerza Rzeszy von Bólowa — w „twierdzę, oblężoną cał
kowicie fce wlszystkiich stron". Aparat niemieckiej policji po
litycznej nabierał stopniowo doświadczenia. Obławy na ludzi, 
przymusowe werbowanie robotników na przymusowe roboty 
wgłąb Niemiec, trwały w dalszym ciągu. Partja postanowiła

1 użyć starej broni z lat rewolucyjnych 1905—1908, — broni 
feroru politycznego.
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Pogotowie bojowe.
Decyzję zasadniczą powziął Centralny Komitet Robotniczy 

na skutek dobrowolnych zgłoszeń z inicjatywy grona towa- 
rzyszek i towarzyszy. Zresztą i przedtem zdarzały się samo
rzutne, sporadyczne wylpadki oporu zbrojnego w czasie re- 
wizyj i aresztowań oraz karania śmiercią agentów policyjnych 
a prowokatorów. Decyzję C, K, R, zatwierdziła ostatecznie 
Rada Partyjna, odbyta w Piotrkowie, Nowa organizacja bo
jowa przybrała nazwę Pogotowia Bojowego P, P, S, Na ze
wnątrz występowała niekiedy pod nazwą Samoobrony Ro
botniczej, Kierownictwo objął z ramienia C. K. R, T. Arci
szewski; z pośród czynnych działaczy Pogotowia wymienię 
T, Szturm de Sztrema, Korczaka (poległ w r. 1920), L. Wo- 
liniewsiką, A. Plulrtala, St, Jareckiego, Tułodzieckiego, H. 
Helmiclką-Jaroszewicz ową; łącznikami z oddziałami bojowemi 
P, O, W. byli Korczak i T, Hołówko. Akcja Pogotowia w sto
sunku do szpiegów i prowokatorów ogarnęła cały kraj. Kie
dyś będzie z pewlnośicią opisana dokładnie i szczegółowo. 
Podejmowano też akcje eksproprjacyjne. Aktem najbardziej 
głośnym Pogotowia było zabójstwo szefa niemieckiej policji po
litycznej w .Warszawie, dr, von Schultze, dokonane przez tow. 
A. Purtala, dzisiaj ławnika Magistratu m. Łodzi (tow. A, Fur
ta! opisał śmierć Schultze‘go w jednym z zeszytów „Niepo
dległości"), Ponadto Pogotowie magazynowało broń.

Ze stanowiska politycznego partja ujmowała działalność bo
jową podwójnie,; chodziło — po pierwsze — o rzeczywistą 
isamoooibromę przed siecią szpiegowską, następnie zaś o takie 
aikty terorystycizne, któreby budziły i podniecały zbiorową 
energję mas oraz dawały jaskrawe świadectwo, że Polska nie 
pogodziła się ze stanem okupacji, z polityką władz okupacyj
nych i z polityką obozu aktywistyczne/go, szukającego roz
wiązania sprawy polskiej w oparciu o mocarstwa centralne 
ze swoistym zapaszikiem interesu klasowego sfer najbardziej 
posiadających z pod chorągwi konserwatywnej.

Towarzyszki i towarzysze, uczestniczący w Pogotowiu 
w Warszawie i na prowincji, rozumieli doskonale, że w razie 
aresztowania grozi prawie nieunikniona kara śmierci Nie 
było w dziejach Pogotowia ani zdrady, ani wypadku czyjegoś 
zachwiania się,

Wrzenie rewolucyjne
Wrzenie rewolucyjne pogłębiło się tymczasem i rozszerzało 

nieustannie. Kiilka razy wybuchały strejiki (wspomniany kole
jowy na terenie okupacji austrjackiej, tramwajarzy w War
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szawie) o przebiegu gwałtownym, przytem okupanci wpro
wadzali w grę znaczne siły wojskowe. Podpisanie pokoju 
brzeskiego rozpętało burzę na wielką sikalę.

Pokój brzeski z delegacją ukraińskiej Rady Centralnej, za
warty wbrew staraniom rosyjskiej delegacji sowieckiej, od
dający — w teorji — Ukrainie, ziemię Chełmską, był jeszcze 
jednym przykładem lekkomyślnej krótkowzroczności ,,świet
nych generałów niemieckich, ale bardzo kiepskich mężów 
stanu" —■ Ludeindorffa i Hoffmanna, — oraz dowodem paniki, 
która ogarnęła cesarza Karola i wszechwładnego chwilowo 
ministra hr. Czernina nia skutek katastrofy gospodarczo-żyw- 
nościowej monarchji austrjackiej, fali strejków robotniczych 
w Wiedniu i w Budapeszicie oraz nabierającej sił opozycji wę
gierskiej pod wodzą hr, Karolyi,

Całą politykę ukraińską mocarstw centralnych z roku 1918 
można nazwać bez przesady elkspediycją wojskową po żyw
ność dla „oblężonej twierdzy", Ludendorff i Hoffmann poświę
cili na tym ołtarzu wszelkie zabiegi pokojowe sekretarza sta
nu von Kuehlmanna, lojalną opozycję socjalnej demokracji 
„większościowej1' (Scheidemanna) i resztki sympatyj w kra
jach neutralnych, Hr. Czernin poświęcił politykę polską mo
narchji Habsburgów, szanse austrj-ackiego rozwiązania sprawy 
polskiej. Całe Koło Polskie w wiedeńskiej Radzie Państwa 
przeszło do bezwzględnej opozycji, — ku rozpaczy stańczy
ków krakowlskich. Słynna uchwała z maja 1918 r, o Polsce 
niepodległielj i zjednoczonej nabrała natychmiast zabarwienia 
anty-austrjackiego. Opozycyjiność P. P, S, D. Galicji i Śląska, 
ludowców, narodowych demokratów brzmiała już niby fanfara 
rewolucyjna. Stańczycy, jak zawsze, niepoprawni, próbowali 
później nawiązać z powrotem zerwane nici, ale bezskutecznie; 
pokój brzeski zadał orjemtacji na rzecz mocarstw centralnych 
cios śmiertelny, cios ostatni; szczupły ilościowo obóz aktywi- 
styozny stał się odtąd dla wszystkich W Polsce obozem bez
nadziejnych bankrutów politycznych; los chciał, że ulokowała 
jego przywódców ponownie na świeczniku dopiero epoka sa
nacji moralnej, ulokowała rękami dawnych działaczy-., 
P. O, W.

Bezpośrednią odpowiedzią na pokój brzeski był demonstra
cyjny jednodniowy strejk powszechny, proklamowany przez 
P, P S., poparty czynnie przez całe społeczeństwo, strejk, 
który ogarnął dosłownie wszystko. Władze okupacyjne w b, 
Kongersówce i władze cesarsko-królewskie w dawnej Galicji, 
zaskoczone i zdezorjentowane, unikały tym razem gwałtow
nych starć, wybierając raczej taktykę przetrwania. Po kilku 
dniach oddziały Polskiego Korpusu Posiłkowego przeszły
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częściowo, z bronią w ręku, pod dowództwem gen, J, Hallera, 
na tamtą stronę frontu, rozpoczynając nowy okres własnej 
epopei, nie wyzyskany należycie wskutek szeregu okoliczno
ści zewnętrznych, miedorośnięcia jednostek do poziomu kolo
salnych zagadnień, — i wskutek urastających wpływów „orjen- 
tacji na Radę Regencyjną" wśród klas posiadających społe
czeństwa polskiego na Ukrainie, poniekąd i w Rosji centralnej. 
Jaskrawym wyrazem i skutkiem tej orjentacji była tragiczna 
likwidacja I Korpusu Polskiego pod wodzą gen. Dowbór-Mu- 
śnickiego.

Ostatnie miesiące.

Wiosna i lato roku 1918 dawały obraz następujący ogólnej
i  specjalnie polskiej sytuacji politycznej,

Roisja bolsizewicka wysizła chwilowo z wielkiej gry wojennej, 
szalała natomiast na jej niezmierzonych obszarach wojna do
mowa na różnych frontach. Ukraina znajdowała się pod oku
pacją niemiecfco-austirjacką, niedbale osłoniętą parawanikiem 
bardzo przejrzystym „dyktatury" hetmana Skoropadiskiego; 
Białoruś — pod okupacją niemiecką.,, bez jakiegokolwiek pa
rawanu.

Na froncie zachodnim zawiodła ostatecznie bezwzględna 
walka łodzi podwodnych, i zawiodły t, zw, wiosenne ofensy
wy gen, Ludendorffa, Posiłki Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej przybywały na europejską lilnję bojową falą niepo
wstrzymaną; gabinet Clemenceau We Francji i gabinet Lloyd 
George‘a w Wielkiej Brytanji były dowodem, iż zakończyły 
się wszelkie nadzieje na „pokój biały", t. j. na pokój kompro
misowy bez zwycięzców i beiz zwyciężonych. Przewaga tech
niczna i liczebna arrnij Ententy, mających wspólnego naczel
nego dowódcę — Foche‘a, stawała się najzupełniej jasną nawet 
dla IaikóW.

Z drugiej strony prąd rewolucyjno-demokratyczny, zbudzo
ny prizez rewolucję rosyjską, zalewał cały świat. Mocarstwa 
Ententy usiłowały płynąć niejako ma nim, uchwycić jeigo rytm; 
urzędowe deklaracje Paryża, Londynu, Rzymu, Waszyngtonu 
brzmiały, jak proklamacje Rewolucji powszechnej: „ostatnia 
wojna", „obalenie monarchij środkowo-europejskiich", „samo
stanowienie narodów", „Polslka niepodległa i zjednoczona z do- 
-stępem do morzia"., w  zastosowaniu do mocarstw central
nych ten sam prąd musiał — w danych warunkach — przy
brać charakter wrogi wobec własnych rządów, rozsadzający 
je od wewnątrz.
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lW  monarchji Habsburgów cesarz Karol prowadził nerwową, 
chwilami paniczną, politykę ustępstw — przypadkowych, nie
skoordynowanych, nieprzemyślanych; „monarchia rozłaziła się, 
niby sizmat izgnilego sukna". W monarchji Hohenzollernów ist
niała w igiruncie rzeczy dyktatura generalnego kwatermistrza 
Naczelnego Dowództwa Ludendorffa; cesarz Wilhelm II był 
„cieniem cienia"; marsz. Hindenburg — symbolem; w polity
ce wewnętrznej panov/a>ł chaos; wraz z Kuelmannem zniknęły 
resztki rozsądku w polityce zagranicznej. Los dziejowy mo
carstw centralnych toczył się wdół po równi pochyłej w tempie 
zawrotnem.

*

Rozumieli to mniej więcej wszyscy na świecie z wyjątkiem oto
czenia „hetmana" Sikoropadiskiego w Kijowie, litewskich „mę
żów stanu" z „Tarylby" wileńskiej i... polskich polityków akty- 
wistycznych.

Politykę obozu a kt y w istye znego w tych ostatnich miesiącach 
przed końcem okupacji można określić, jako beznadziejną szar
paninę w ślepym zaułku. Politykę tę prowadzili prawie wyłącz
nie konserwatyści polscy z coraz wstrzemięźliwszym uidziałem 
groma inteligencji zawodowej z pod chorągwi Ligi Państwowo
ści Polllskiej i Klubu Państwowców Polskich (ten ostatni był 
„opozycją" wobec Rady Regencyjnej raczej ze stanowiska ul- 
tra-aktywistycznego; zarzucał Radzie Regencyjnej przesadną 
koimpromisowość w stosunku do PPS,, do POW., wogóle do le
wicy ii do Międzypartyjnego Koła Politycznego). Alktywizm 
w okresie omawianym nabrał wszelkich cech klasowego lolbozu
4. zw, sfer posiadających; był, jak podkreślałem killka razy, wy
razem strachu wielkie] własności rolnej w pierwszym rzędzie 
przed postępami owego prądu rewolucyjno-demokratycznego. 
Czepiano się kurczowo tonącego okrętu monarchij środkowo
europejskich; na szczęście udało się ocalić isprawę polską przed 
niebezpieczeństwem jednoczesnego utonięcia.

Różne „gabinety ministrów" Rady Regencyjnej próbowały 
nadaił „realizować" akt 5 listopada, „rozbudowywać" Królestwo 
Polskie pod egidą mocarstw centralnych; jeździły wszelakie de
legacje do Berlina i Wiednia, — jeździły... bez. konkretnego 
rezultatu; szkolono szczupłe kadry „Polskiej Siły Zbrojnej", co 
zresztą dało pewien skutek praktyczny w listopadzie i w gru
dniu r. 1918, — skutek, nie mający nic wspólnego z założenia
mi i z celami polityki aiktywiistyczneij. Słowiem, obóz aiktywiisty- 
czny — lOibjektywnie drobniutka garstka ludzi — brnął dalej, co 
nie przesądza, z punktu widzenia historyka, subjektywnej szcze

138



rości i bezinteresowności tych czy innych i ego przedstawicieli 
(naprzykład ks. Zdzisław Lubomirski, Wład, Studnickij.

ijc ^❖
Międzypartyjne Koło Polityczne pozostawiało niadal ster 

swojej polityki zasadniczej w rękach rezydującego już stale 
w Paryżu Komitetu Narodowego Polskiego, pracującego pod 
kierownictwem R, Dmowskiego. W kraju posunęło się na lewo 
w iswej propagandzie i w swoich deklaracjach; próbowało 
dotrzymać kroku prądom światowym i rosnącej popularności 
ideałów prezydenta Stanów Zjednoczonych W. Wilsona.

M. K, P. formułowało dość wyraźnie stanowisko republi
kańskie; pisało i mówiło o prawach ludowych; potępiało' po
litykę rodów magnackich; wydawało czasopisma nielegalne; 
jeszcze latem 1917 r, podpisało oświadczenie, że polski pro
gram narodowy w stosunku do ziem b. Wielkiego Księstwa 
Litewskiego izawiera się w zasadzie federacyjnej w myśl idei 
„wolni z wolnymi ii równi z ró'wnymi“ hasła zaś antysemickie 
zniknęły prawie zupełnie maWet z publikacyj narodowo-demo- 
kratycznych,

S, D. K. P. i L, oiraz Lewica P. P. S. istopniowo — nie odra- 
zu — szły w kierunku ideologji bolszewickiej, W isameij Lewi
cy na tle zagadnienia niepodległości powstał zatarg wewnę
trzny, który przybrał niebawem chrakter masowy; silna gru
pa robotnicza, zwłaszcza w okręgu łódzkim, reprezentowana 
w C, K, R, Lewicy przez A. Szczerkowsiki e go, domagała się 
coraz natarczywiej, by cała partja zajęła wyraźnie postawę na 
rzecz niepodległości Potoki, Po nieudanych próbach przeko- 
nania większości kierownictwa Lewicy, grupa opozycyjna 
oderwała się od niej i przystąpiła do , P, P. S., zasilając, 
w okręgu łódzkim bardzo wydatnie nasze szeregi. Tow, 
A, Szczerbowski wszedł do C, K. R,

W tych ostatnich miesiącach r, 1918, P, P, S. otrzymała 
duży dopływ świeżych sił z Rosji; powrócili do kraju mniej lub 
więcej legalnie Z. Zaremba, K, Pużaik, później J, Kwapiński, 
Wcześniej J. Libkitad (W. Kielecki), kilku młodych, którzy póź
niej odeszli od P.P.S., bo wrócili już pod urokiem bolisizewiizmu 
(T. Żarski, Z. Maciejowska). Na terenie Rosji i Ukrainy P.P.S. 
powstała po zwycięstwie rewolucji, jako partja masofwa, dzia
łająca wśród wychodźtwa polskiego i sitałych, istniejących od 
wielu lat przed wojną, t. zw. kolonij polskich. Na czele P.P.S, 
w Rosji stanęli starzy katorżnicy, zwolnieni z więzień, bądź
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towarzysze, których los wojny zagnał na tamte obszary. Orga
nizacja byłla iz konieczności autonomiczna w stosunku dlo 
Warszawy, odcięteij podwójnym kordonem — wojskowym na 
froncie i policji okupantów na granicy wschodniej b. Kongre
sówki; odbywała własne konferencje, miała własny Centralny 
Komitet Wykonawczy; politycznie przystosowywała się za
wsze do nielicznych wskazań, dochodzących rzadko z kraju: 
uczestniczyła w rozwoju rewolucji rosyjskiej, zachowtując nie
zmiennie samodzielność ideową i organizacyjną; pracowali 
w niej cizyimnie, oprócz wymienionych przed chwilą, Br. Siwik, 
K. Domoisławski, Al. Prystor, W. Korsak, Sit. Tołwiński, przez 
pewien czas późniejszy wicetainister skarbu Jastrzębski. 
Hilstorja tego ciekawego pod każdym względem okresu 
w  dziejach P. P. S. wymaga osobnego opracowania, Tu ogra
niczam się do tych kilku słów, P, P, S. w Rosji wydawała 
własne pismo — „Głos Robotnika i Żołnierza” w  Piotrogro- 
dzie; na prowincji i na Syberji ukazywały się sporadycznie 
wydawnictwa lokalne. Na Ukrainie uczestniczyła P. P, S. 
w Radzie Centralnej aż do chwili jej rozpędzenia przez nie
mieckie woijislka okupacyjne.

Początek końca okupacji.
W pierwszych dniach września r. 1918 stało się rizeiczą jasną, 

tym razem już ponad wszelką wątpliwość, że klęska wojenna 
mocarstw centralnych :— to kwestja kilku, najwyżej kilkuna
stu tygodni, Rewolucja pukała równolegle i w sposób równie 
oczywisty do okien „środikowo-eulropejskiej twierdzy oblężo
nej", W Niemczech tętniło jeszcze pod ziemią. Ale w Wiedniu 
otoczenie cesarza Karola nie ukrywało paniki ostatecznej, 
W Budapeszcie noszono na rękach hr. Karolyi, który ogłaszał 
bez ceiremolnljii, że jeist przyjacielem Ententy, minister zaś 
aprowizacji, iks. Winidiischgratz, próbował „uzgodnić" ze 
sobą cesarza Kairolla i hr. Karolyi, jakgdyby dwie potencje 
niezależne, Turcja broniła się resztkami sił. Bułgarja nie liczy
ła na nic. Słowem, katastrofa wisiała w powietrzu. Nie wi
dzieli jej w dalszym ciągu konserwatywiiio-aiktywilstyczini „mę
żowie stanu’*, jedyni już bodaj podówczas w całej Europie,., 
z Wyjątkiem wciąż tym salmym hetmana Skoropadskiego 
w Kijowie.

We wrześniu odbył isię ostatni nielegalny Zjazd Polskiej 
Partji Socjalistycznej dawnego zaboru rosyjskiego. Obrady 
trwały przez parę dni w Warszawie W podziemiach gospody 
robotniczej inia dzisiejszym Placu Uniji Lubelskiej. Partja okre
śliła już tym razem w zarysach ogólnych konkretny plan li-
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.krwidacji ówczesnego obcego panowania na wszystkich ziemiach 
polskich, licząc w pierwszym rzędzie—i, jak się niebawem oka
zało, zupełnie słusznie—na wybuch rewolucyjny w mocarstwach 
centralnych. Zjazd odrzucił koncepcję „Rządu narodowego", 
t. j. koalicji P. P. S., (ludowców, inteligencji postępowej oraz 
Międzypartyjnego Koła Politycznego (udział aktywistów nie 
wchodził wogóle w grę), wychodząc z założenia, że przewrót 
dojdzie do skutku nietylko w imię haseł polityczno-narodo- 
wych, ale i w imię bardzo radykalnych postulatów społecz
nych, dojrzałych całkowicie do urzeczywistniania; społeczny 
charakter oczekiwanego przewrotu był dla nas wszystkich 
koniecznością i zarazem potrzebą nieuniknioną; zresztą kon
cepcja „Rządu narodowego“ nie została wysunięta formalnie; 
napomykał o niej Jędrzej Moraczewski, przedstawiciel P. P.
S. D. Galicji, i Śląska, uznający podówczas zaisadę współdzia
łania z narodową demokracją na gruncie Koła Polskiego 
w Wiedniu i poniekąd konspiracyjnie w  kraju, — napomykał, 
ale nie nastawał.

Nastąpiło zato pewne starcie pomiędzy znaczną większo
ścią zjazdu i grupką zwolenników idei dyktatury proletarjatu 
w rozumieniu bolszewickiem (T. Żarski, A. Landy, Z. Żarska); 
Zjazd stanął wyraźnie na gruncie socjalizmu demokratyczne- 
go, przesądlzając w ten sposób późniejszą politykę P. P. S. 
w Poilsce Niepodległej; Zjazd zdawał sobie sprawę, że przyję
cie formułki owej grupy, ilościowo szczupłej, oznaczałoby włą
czenie Polski u progu niepodległości z powrotem do obszaru 
Rosji, chociaż Rosji sowieckiej.

Zwyciężyła więc bez trudu koncepcja pozytywna — Rze
czypospolitej Ludowej i Rządu, wyrażającego koalicję trzech 
czynników, które stanowiły w okresie poprizedlnim wspólnie 
t. zw. lewicę niepodległościową: ruchu socjalistycznego, ruchu 
ludowego i ruchu peowiackiego, podówczas demokratycznego
i radykalnego- społecznie, wraz z różnemi odłamami inteligen
cji1, podówczas bardzo postępowej, nieomal socjalizującej. Rząd1 
ten miał Wziąć na siebie stworzenie faktów dokonanych 
w dziedzinie ustawodawstwa robotniczego i1 reformy rolnej, 
powołanie Sejmu Ustawodawczego (konstytucyjnego) na pod
stawie pięciopi. /..ymiOitnikowego prawa głosowania, likwidację 
Rady Regencyjnej, oparcie przyszłego Państwa Polskiego bez
pośrednio o masy pracujące.

Zjazd wybrał nowy C. K. R. w składzie: T. Arciszewski, 
M. Malinowski, M. Niedziałkowski, Z, Zaremba, Br. Ziemięcki; 
,N, Barlicki pozostawał wtedy w twierdzy modlińskiej, jako 
więzień stanu; miał wejść do C. K. R. z chwilą powrotu na 
wolność; do najściślejszej współpracy z C, K, R, powołano
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osobno J, Libkincla (W. Kieleckiego), niejako w charakterze 
męża zaufania P. P. S. w Rosji. Ustalono bezpośredni kontakt 
stały, konspiracyjny, z P. P. S. D. Galicji i Śląska i stałą formę 
koinjtakltu z lewicą niepod 1egł o ś ci o wą niesocjalistyozną oraz 
z P, O. W.

*  .

Wypadki toczyły się odtąd, jak lawina.,,

Ostatnia próba Rady Regencyjnej.
W Niemczech został kanclerzem ks, Maks Badeńsiki, So

cjalny demokrata Schełdleimainln wszedł do jego rządu, jako mi
nister be'z teki. Gen, Ludendorff słał paniczne depesze do 
Berlina, doimaigaljąc się niezwłocznego zawieszenia broni na 
całym froncie zachodnim, Turcja, Bułlgarija, Austro-Węgry 
załamywały się. Poilslki obóz aktywistyczny ujrzał raptem 
)U stóp swoich przepaść. Radia Regencyjna i jej otoczenie naj
bliższe podjęły wtedy ostatnią próbę odseparowania się od 
dotychczasowej polityki aktywistycznej, by Utrzymać się tą 
(drogą na faili i zapewnić niejako bezpośrednie przejście od 
konserwatywno - akty wis tycznej koncepcji budowy Państwa 
/Polskiego aiż do dnia zwołania Sejmu Ustawodawczego.

Rada Regencyjna ogłosiła dekret o Polsce Niepodległej
i Zjednoczonej, rozstała się z gabinetem akty w łsty  c znym, zapo
wiedziała zwołanie Sejmu z wyborów powszechnych i... mia
nowała gabinet pp. Świeżyńskiego i Chrzanowlskiego, złożony 
z przywódców Międzypartyjnego Koła Politycznego; Rada 
,Stanu znikła,, jak kamfora; nifkt się nie upomniał o- jej losy, 
nikt palceim nie ruszył w jej obronie,

Historja tego ostatniego gabinetu Rady Regencyjnej, gabi
netu o nieidwuznaczinem zabarwieniu narodowo-demokratycz- 
nem, nie została, jalk dotąd, dokładnie wyjaśniona, W jaki 
Sposób doszło do takiej koordynacji Międzypartyjnego Koła 
Politycznego z Radą Regencyjną? Jakie wpływy tiu oddzia
łały? Czy strach przed rewolucją społeczną? Czy też wkro
czyło na widownię pasmo jakichś nieporozumień, fałszywych 
informaeyj z zagranicy? W każdym bądź razie minister spraw 
zagranicznych w gabinecie p. Świeżyńskiego — prof, St, Głą- 
biriski, przywódca narodowej demokracji w zaborze austrjac* 
kim, w swoich pierwszych wystąpieniach publicznych odwo
ływał się już do państw koalicji z a c h o d ni o - eur op e j-sk i e j i; ame
rykańskiej, ale nie zrywał jeszcze z lojalnością w stosunku do 
.mocarstw centralnych. Zdarzenia następowały jedne po dru
gich w tempie gorączkowem; odbierało się wrażenie, że i kie
rownictwo Międzypartyjnego Koła Politycznego- i sama- Rada
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Regencyjna straciły panowanie... przedewszystkiem nad włas- 
nemi nerwami.

Turcja kapitulowała; front bułgarski pękł; rewolucja wę
gierska obejmowała władzę w Budapeszcie; masy robotnicze 
Wiednia wyszły ma ulice; w Niemczech rewolucja stała tuż 
u samego progu... Gabinet p, Świeżyńskiego dokonał wówczas 
nieco groteskowej, trochę mglistej próby „zamachu stanu", 
k'tóry miał widocznie uisunąć na bok Radę Regencyjną- stwo
rzyć podstawy dla koalicji _ lewicy niepodległościowej i Mię
dzypartyjnego Koła Poli tycznego. Gabinet p, Świeżyńskiego 
ogłosił, mianowicie, rodzaj manifestu, proklamuj ą c e g o Repu
blikę Ludową, potrzebę odpowiedniego udziału w Rządzie mas 
łuidowych w osobach ich rzeczywistych przedstawicieli oraz za
powiadającego reformy społeczne. Rada Regencyjna udzieliła 
gabinetowi (dymisji; gabinet podporządkował się bez protestu 
ternu zarządzeniu. Radia Regencyjna poiwołała „gabinet urzęd
niczy" i.., jęła oczekiwać z najwyższą niecierpliwością na po
wrót Józefa Piłsudskiego z Magdeburga,

Skąd się wtziął ów „zamach sitanu"? Na co liczono? Do 
czego zmierzano? Ten epizod wymaga znowuż osobnego zba
dania, które stanie się wykonalne z chwilą, gdy ówcześni 
aktorzy dzieijowego dramatu zabiorą głos i opublikują doku
menty, jeżeli takie wogóle istnieją, O ile sądzić mogę, grały 
(tu rolę liczne nieporozumienia, przypadkowe rozmowy z po
szczególnymi politykami grup inteligencko-postępowych, i — 
przedewszystkiem — znowiuż... nielrtwy. Koniec końców epi
zod ten nie zaważył ani; trochę na szali wypadków. Prace 
przygotowawcze dla powołania Rządu Ludowego w Lublinie, 
jako Rządu samoistnej Rewolucji Polskiej, były już w pełnym 
toku. Dla historji warto stwierdzić, że odpowiedzialne kie
rownictwo Polskiej Partji Socjalistycznej nic nie wiedziało 
,o projektowanym „zamachu stanu" gabinetu p, Świeżyńśkieigo; 
gdyby jednak wiedziało o nim, — sytuacja nie uległaby zmia
nie; Rząd Lubelski był logiczną konsekwencją wrześniowych 
uchwał Zjazdu P. P. S.;; żadne kombinacje i żadne posunięcia 
taktyczne nie mogłyby „wstrzymać strumienia w biegu".

Rząd lubelski.
Dzieje Rządu Lubelskiego nie należą już do zadań tego szki

cu, Faktem historycznym pozostanie, że pierwszy Rząd na
prawdę niepodległy ina ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego 
— to był właśnie Rząd współpracy polskiego ruchu socjali
stycznego i polskiego ruchu ludowego iz udziałem ówczesnej 
„demokracji wojskowej", związanej wtedy aa śmierć i ży-
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ciie z masami pracującemi, Ów początek listopada r. 1918 roz
strzygnął wielki spór historyczny pomiędzy różnemi klasami 
społecznemi Polski i pomiędzy różnemi kierunkami jej myśli 
politycznej. Zreasumujmy w kilku zdaniach poszczególne eta
py w rozwoju zdarzeń i w rozwoju stanowisk grup społeczno- 
politycznych w ciągu czterech przeszło lat wojny światowej.

1) Obóz — polwiiedzmy dlla skrótu — narodowo - de
mokratyczny (narodowa demokracja wszystkich trzech 
.zaborów, początkowo całe stronnictwo polityki realnej, póź
niej jego drobniejsza część, pew|ne odłamy warszawskiej inte
ligencji postępowej, — w okresie okupacji — Międzypartyjne 
Koło Polityczne) rozpoczął na jesieni r, 1914 od orjentacji ro
syjskiej; zawiódł się ma miej; mie przewidział rewolucji rosyj
skiej; po rewolucji przyjął orjentację koalicji zachodnio-euro- 
jpejskiej i amerykańskiej; nie docenił możliwości i skutków 
rewolucji wewnętrznej w mocarstwach centralnych; na jesieni 
r. 1918 dokonał spóźnionego „skoku na lewo” (..zamach sta
nu" gabinetu p. ŚwieżyńskiegoJ; przeciwko Rządowi Ludowe
mu występował już pod znakiem konserwatyzmu społecznego, 
ico należy do okresu następnego, wykraczającego poza temat 
tego szkicu;

2) Obóz aktywistyczny (konserwatyści galicyjscy i poznań
scy, później większość konserwatystów b, Kongresówki i ziem 
.wschodnich, pewne koła inteligencji — Liga Państwowości 
Polskiej, grupa Wł, Studnickiego) postawił na kartę zwycię
stwa wojennego mocarstw centralnych; próbował stworzyć 
konserwatywno-monarchiczne Państwo Polskie pod egidą mo- 
narchij środkowo-europejskich; mie zrozumiał istotnego układu 
sił w toku wojny światowej; nie zrozumiał roli i wagi rewo
lucji rosyjskiej; załamał się i rozsypał w listopadzie r. 1918;

3) nie-socjalistyczna lewica niepodległościowa (ludowcy, P.
O. W., inteligencja postępowa) utożsamiała się z akcją zbroj
ną LegjomóW i z polityką Józefa Piłsudskiego; ludowcy za
częli stopniowo żyć życiem samodlzielnem; do lutego r, 1917 —  
front antyrosyjski z ustawiczną walką o samodzielność w sto
sunku do mocarstw centralnych; od zwycięstwa rewolucji ro
syjskiej — front antyokuipacyjny z coraz to ostrzejszem za
barwieniem rewolucyjno-społecznem; niechęć do orjentacyjne- 
,go ujmowania sprawy polskiej;

4) Polska Partja Socjalistyczna pracowła od jesieni r. 1914 
do końca r. 1916 nad Ustaleniem własnej roli, jako czynnika 
samodzielnego i odrębnego w polityce polskiej; popierała 
taktycznie i bez zastrzeżeń front antyrosyjski, dopóki trwał 
carat; z chwilą ujpadlku caratu oceniła należycie zmianę za
sadniczą w całej sytuacji światowej, jaka stąd wynikła; wów*
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czas P. P. S, uczyniła wszystko, by wyrwać sprawę polską 
;z zaklętego koła sporów w oj enno - or j e nt acyj n ych; rzuciła na 
stół kartę Rewolucji, ta właśnie karta koniec końców wygrała 
w listopadzie r, 1918; P, P, S, uchwyciła w porę sens między
narodowy fali rewolucyjnej, zapoczątkowanej w Piotrogrodzie 
W marcu 1917 r,; zrozumiała, że zaczyna się nowy okras hi- 
storji. okres bezpośredniej walki o socjalizm (według określe
nia Zjazdu z września r, 1918), że Polska może powstać i utrzy
mać się, jalkoi państwo niepodległe, o tyle, o- ile powstanie jako 
Państwo mais pracujących, samoistne i wobec zwycięskiej En- 
,tenty i wobec Rosji sowieckiej.

Takie były słuszne przesłanki społeczno-poliityazne idei 
,i programu Rząd u Lubelskiego'. Późniejsze wypadki, gwałtow
ny opór sił reakcyjnych, narazie pod wodzą narodowej demo
kracji, po miąju r, 1926 pod wodzą oboziu sanacyjnego, ze
pchnęły kraj z nakreślanego wtedy szlaku dziejowego. Po
wrót na szlak Właściwy musi wszakże nastąpić, temibardziej, 
że kryzys kapitalizmu posuną,! się od tamtych czasów kolo
salnie naprlzód pod każdym względem;

5) S. D. K, P. i L, i „lewica" P, P, S. „zaczęły” wojnę od 
jej negowania, zakończyły ją, tworząc wspólnie Komunistycz
ną Partję Polski, zależną całkowicie i bezwzględnie od rozka
zów Moskwy.

*

Rząd Lubelski w dniu proklamowania swego manifestu, za
myka okres wojenny w dziejach Polskiej Partji Socjalistycz
nej. W ciągu owych czterech lat mała garstka pogrobowców 
1905 r. rozrosła się w wielki ruch masowy i wycisnęła swoją 
pieczęć niezatartą na pierwszych dniach polskiej niepodle
głości. Wysiłek tych czterech lat zapewnił P, P. S, rolę samo
dzielną w życiiiu polsikiem, stwierdził, że Socjalizm polski nie 
może być nigdy i W żadnych okolicznościach niczyją przy
budówką.



Zygmunt Zaremba

P. P. S« w Polsce Niepodległej 
rok 1918 -1 9 3 2

I. P. P. S. W  PRZEW ROCIE LISTOPADO W YM  1918 r, 
W przededniu przewrotu.

Państwo polskie, jakie miało się wyłonić z zamętu wojenne
go, rysowało się w Wyobraźni klas posiadających jako mo- 
narchja konstytucyjna, w której będzie można aa ścianą silnej
i trwałej władzy, opanowanej przez arystokrację rodową i pie
niężną, spokojnie gromadzić bogactwa, rozsiane obficie na szla
ku pomiędzy Niemcami i Rosją, W biuirach Rady Regencyjnej
i różnych organizacyj społecznych, pozostających pod wpły
wem kapitalistów i obszarników, szykowano więc różne pro- 
]ekty konstytiuclji, samorządów, ordyniacyj wyborczych, prze
ścigając się w wynajdywaniu takich form przyszłego życia 
zbiorowego w państwie polskiem, aby wlpływ poisiiiadaozy jak 
najbardziej zabezpieczyć i utrwalić, paraliżując jednocześnie 
Wpływ „warstw nieoświeconych" i biednych, Rozpalająca się 
rewolucja nadała tym dążeniom przyśpieszone tempo. Wzbie
rającej fali ruchów ludowych chciano przeciwstawić możliwie 
gotową organizację państwową, fakty dokonane, obwalrowiane 
siłą wojska i administracji, gotowych do strzeżenia porządku
i ładu. Nie cofano się nawet przed przedłużaniem okupacji, byle 
wojska okupacyjne chciały bronić tego ładu przed1 „zamętem" 
rewolucji ludowej,

W tej atmosferze konszachtów, projektów i przygotowań, 
dokonywanych przez partje burżuazyjne, dążące do pozbawie
nia pracujących wpływu na przyszłe państwo polskie. P, P. S. 
postanowiła przeciąć Wszystkie owe rachuby przez dokonanie 
takich zmian w sytuacji, aby przesądzony został republikań
ski charakter powtającego państwa polskiego, gwarantujący 
możliwie największy udział imas pracujących w życiu społecz- 
nem i politycznem.
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Zasadnicze stanowisko, określające taktykę partji, ustalone 
zostało na Radzie Partyjnej w październiku. 1918 r, i wskazy
wało konieczność powołania do życia rządu rewolucyjnego

„ ewentualnie wspólnie z żywiołami radykalno - deimo- 
kmtycznemi, o ile P. P. S. będzie miała zapewniony 
w rządzie wpływ dostateczny dla przeprowadzenia swe
go programu społecznego".

Atmosfera niewoli politycznej, przesiąkniętą tęsknotą do 
wolności narodowej, nie sprzyjała bynajmniej 'szerszemu roz
winięciu zagadnień społecznych. Nowy podział kraju na oku
pację niemiecką i austriacką, rozszczepiający żywe ciało naro- 
dta', oto co wszystkich kłuło w  oczy, wywoływało gniew, nie
nawiść i przekleństwa. Niszczenie prziemysłlu, planowa ruj
nacja falbiryik, barbarzyńskie rozbieranie i wywożenie maszyn 
w najbardziej uprzemysłowionej części Polslki, wszystko to 
budziło chęć opoiru i walki, kieruijąc uczucia najszerszych 
mas przeciwko okupantowi, on to bowiem nilsizazył przy
szłość kraju, niszcząc narzędzia pracy. Wrogiem też widocz
nym i bezczelnym był tylko okupant. Walka z nim to walka
0 polityczne wyzwolenie kraju.

Bezrobocie spowodowała wojna, pogłębił je okupant poli
tyką niszczenia przemysłu i przekształcania Polski na kolon ję 
rolniczą Niemiec, On też ogałacał kraj zt żywności i skazywał 
masy robotnicze na głód, szybko trzebiący proletarjat, na nę
dzę, wytrącającą robotnika z trybów życia na kręte, często 
niebezpieczne, aajwlsiz© demoralizujące ścieżki, sztmiuglersitwa
1 pauperyzacji, Patirząc na to, obserwując spadek warośici, za
robków, sięgających już zalewie 12% wartości przedwojennej, 
uciekając przed werbunkiem na niewolnicze roboty do Nie
miec, przypominającym tak często obławy na niewolników, 
każdy robotnik znó|w natykał się na wojnę i okupację, jako 
na przyczynę wszystkiego zła. Posiadacz kapitału wił się 
w  tym czasie jak piskarz wśród szykan władlz okupacyj ■ 
nych. Gdzieś wysoko jego przedstawiciele układali plany 
owładnięcia przyszłą Polską i skrępowania w niej klasy robot
niczej, ale tu, na dole, każdy z nich walczył o byłe maszynę,
o każde kółko mosiężne, borykał się o utrzymanie warsztatu 
:i nikt inny, tylko okupant, był tym, który nie pozwalał urucha
miać przemysłu i dać ludziom pracę i zarobek.

Stare teoretyczne uzasadnienie dążenia do niepodległości w 
programie socjalistycznym potwierdzało się teraz z niebywałą 
mocą. Niewola polityczna utrudnia walkę klasową. Przeci
wieństwo interesów klasowych zostało podczas okupacji przy
sypane niepamięcią, przysłonione mgłą lepszych czasów przed
wojennych, Dopiero czas i praktyka odbudowy przemysłu mo
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gła je rozszerzyć i uczynić motorem działania mas. To też ruch. 
rewolucyjny, budzący się w listopadzie pod wpływem rewolu
cji w Niemczech i Austrji, przybiera odrazu kierunek wybitnie 
polityczny, Partja socjalistyczna musiała się z tem liczyć,

P, P, S. była zawsze czułym rezonatorem nastrojów maso
wych, Jej cechą charakterystyczną, stanowiącą źródło jej si
ły, było zawsze wierne wyrażanie pragnień robotnika polskie
go, podnoszenie ich na najwyższy możliwy do osiągnięcia po
ziom i przekuwanie ich w zbiorową akcję klasy robotniczej. 
To Właśnie dawało zawsze partji przewagę w masowych ru
chach robotniczych i wysuwało ją w pierwsze szeregi, skupia
jąc przy jej hasłach wszystko co aktywne w masach. Teraz 
prawo wsipółdźwięku z masami nakazywało' partji, wysunąć na 
czoło najbardziej dojrzałe- momenty polityczne i pod ich egidą 
zespolić cały rulclh masowy. Siły własne partji były wówczas 
nadwyraz słabe. Organizacja nie wychodziła poza dzielnice 
robotnicze miast, stanowiąc raczej zalążek wielkiej partji, niż 
ukształtowaną siłę polityczną. Trizeba więc było szukać sojusz
ników w pracy zarówno celem przekreślenia zaczątków mo- 
narchji, czającej się w trójgłowej larwie Rady Regencyjnej, jak
i popchnięcia Polski odrazu, od pierwszych już dni jej powsta
nia, na drogę najszerszych slwobód obywatelskich, umożliwia
jących masom robotniczym i chłopskim zorganizowanie się
i czynne wystąpienie na arenę polityczną w postaci siły zorga
nizowanej i świadomej swych celów.

Przewrót lubelski.

Masowego ruchu robotniczego nie było też poza partją. Miał 
on dopiero powstać. Organizacje zawodowe, powołane do ży
cia w napół legalnych formach, właśnie w przededniu listopa
da zostały poważnie osłabione przez areszty i represje, I one 
były raczej tylko kadrami przyszłej organizacji zawodowej. Nie 
było więc mowy o tem, żeby dało się wywołać drogą orga
nizacyjną jakieś masowe, a skuteczne wystąpienie. Pozostawa
ło więc tylko wyzyskać sprawność rozporządzalnych kadr or
ganizacyjnych i ich względną przewagę nad słabiej jeszcze zor- 
ganilzowanemi klasami posiadającemi, i zaskoczyć je śmiałem, 
a decydu|jąceim wystąpieniem, zdolnem pobudzić masy do dzia
łania i stwarzającem dla nich widomy cel i sztandar walki. Była 
to droga spisku rewolucyjnego. Na tę też jedynie możliwą 
wówczas drogę wałki weszła P, P, S,, skupiając przy sobie naj
większe siły.

Chłopi radykalni, grulpiujący się koło „Wyzwolenia", byli 
w tej pracy sojusznikiem najbliższym. Ogarniali jednak tylko
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zabór rosyjski dość rzadką i, słabą siecią organizacyj i stosun
ków. Chłopi w Galicji stali twardo koło konserwatywnego spo
łecznie Stronnictwa Ludowego ,,Piast". Buntujący się radykali 
tego stronnictwa pod wtodzą Dubiela i Putka w przyszłości do
piero może będą mogli dojść do jakiegoś większego znaczenia. 
Chcąc zapewnić sobie przychylność, a przynajmniej neutral
ność chłopów w Galicji, trzeba było szukać porozumienia 
z Wincentym Witosem. Poiza chłopami stała inteligencja rady- 
kalna beiz programu i przyszłości, niedawno gotowa wejść 
w porozumienie z Radą Regencyjną, ale w tej chwili ogniskują
ca opilnję radykalizimiu mieszczańsko-inteligenckiego, zasadni
czo, przynajmniej do czasu powrotu Piłsudskiego, nie sprze
ciwiająca się P. P. S. Ostatnim czynnikiem było POW pod ko
mendą Rydza . Śmigłego. Jej skład osobisty i kontakt z Po
gotowiem Bojowem P. P. S. u dołu przedewszystkiem czynił 
z tej organizacji podstawę siły fizycznej zamierzeń spiskowych, 
zdolną do działania i gotową do czynu.

Takie były te „żywioły radykalno - demokratyczne", z któ- 
remii wespół porwała się P, P. S, do utworzenia Rządu Rewo
lucyjnego w Lublinie, Decyzja formalna zapadła na posiedze
niu Stronnictw Niepodległościowych w pierwszych diniiach listo
pada i miała być wykonana, jak się zresztą stało, w noc 
z 6 na 7, W ten sposób przewrót w Polsce wyprzedził o dzień 
wybuch rewolucyjny w Niemczech. Przedstawiciele partji roz
jechali się do Lublina i do Krakowa natychmiast po posiedzeniu, 
Ale gdy przyszła noc decydująca i zjechali Się wyznaczeni do 
rządu przedstawiciele partji, tein i ów zawahał się lub cofnął. 
Rydz - Śmigły zdążył już złożyć przysięgę Radzie Regencyjnej. 
Wites nie dojechał do Lublina, zmaniony obietnicą premiero
stwa w Krakowskim Rządzie Narodowym, utworzonym przez 
endeków. Cofać się jednak było mie sposób. Przeciwnie. Trze
ba (było jak najszybciej rozpalić żagiew rewolucji i powołać do 
czynu lud polski, aiby pomieszać szyki i Rady Reg, 1 Rządu 
Narodowego. Nie zawiodło zresztą „Wyzwolenie" i nie zawio
dły doły POW, Garść sił, bardzo szczupła garść śmiałków, 
gdy minister robót publicznych musiał własnoręcznie kleić 
afisze, proklamujące powstanie nowego' rządu, musiała dopro
wadzić do końca swój plan powołania Rządu Ludowego, Ra
nek miał pokazać ozy Rząd ten ,znajdzie echo w masach, czy 
powstanie jego pobrudzi te masy i rozpęta ich siły.

Manifest Rządu Ludowego.
Manifest, ogłoszony przez Rząd Ludowy, daje jasny wyraz 

dążeniom partji w tej epoce. Rada Regencyjna przestaje istnieć, 
Polska jest Republiką Ludową, Obywatele Polski otrzymują
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wszelkie prawa równości, stowarzyszania się, zebrań i wolno
ści słowa. O wszystkich sprawach zadecyduje Sejm Ustawo
dawczy, wybrany na zasadzie pi ę ci op rzyrn lotnik owe go prawa 
głosowania. W, ten sposób Manifest stworzył zręby pań
stwowości polskiej i przekreślił wszelkie plany reakcji w tym 
zakresie. Jednocześnie dał on program polityczny Rządu Lur 
dowego, określony zapowiedzią wprowadzenia demokratyczne
go samorządu i wniesienia na Sejm Ustawodawczy szeregu: za
sadniczych reform jak to: wywłaszczenie wielkiej własności 
rolnej, Upaństwowienie wielkiego przemysłu, demokratyzacja 
jego kierowniCt|wa i t, p.

Doniosłe znaczenie społeczne miało już w manifeście tym 
proklamowanie swobody koalicji, ale P, P, S, poszła dalej i za
deklarowała w manifeście w formie dokonanej wprowadzenie 
8-io godzinego dnia pracy i upaństwowienie majoratów i la
sów. W: ten sposób Rząd Lubelski nabrał również odrazu wy
raźnego oblicza społecznego, chociaż cały nacisk położony 
został na kwestje polityczne.

Rota przysięgi ustanowiona dla wojska łączyła w sobie te 
pierwiastki, zawierające ustęp, głoszący obowiązek, „bronić 
ojczyzny swojej przed najazdem, a lud polski przed zamacha
mi tych, iktórzyby prawa jego ograniczać chcieli", W skład 
Rządu, który podpisał ten Manifest weszło 5 członków P.P.S. 
bądź P. P. S. D. Daszyński — prezes, Arciszewski — poczta, 
Malinowski — roboty publiczne, Moraczews/ki — koleje, Zie~ 
mięcfci — praca. Poza nilmi weszło 4 członków „Wyzwole
nia" (Nocznicki, Poniatowski, Stolarski i Thugutt), 2 ludow
ców z Galicji (z których Witos faktycznie się wycofał) i 3 
przedstawicieli radykalnej inteligencji, a w wśród nich Rydz- 
Śmigły, jako bezpartyjny minister wojiska. Skład ten gwaran
tował PPiS swobodę przeprowadzania swego programu poli
tycznego i społecznego. Wszystko zależało teraz od tego, w ja
kim stopniu poruszą się masy robotnicze i chłopskie i wycis
ną piętno na idących wypadkach.

Poruszenie rewolucyjne mas robotniczych i chłopskich.
Wielkie zadania spadły teraz na organizację partyjną. Ma

nifest lubelski miusliał dotrzeć wszędzie. Nie znikły jeszcze; 
wszakże ani władze okupacyjne, ani wojskowe ich siły. Trze
ba było więc rozbrajać okupantów i tworzyć nowe władze ad
ministracyjne. Większość tych zadań spadła na barki nielicznej, 
bo zakonspirowanej dotąd, organizacji P, P. S. Komisarzie lu
dowi, wyznaczeni przez Rząd z pośród działaczy partyjnych, 
stali się ośrodkiem nowych władz administracyjnych. Gdzie
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organizacja P. P, S, była silniejsza i klasa robotnicza większą 
stanowiła grupę tak, jak w Zagłębiu Dąbrowie ckiiem, organi
zacja wprost chwytała władzę.

Oto z 9 na 10 listopada w porozumieniu z POW, P, P. S, w 
Dąbrowie rozbraja przeciwników i obejmuje cywilną i wojsko
wą władzę w Zagłębiu, Na czele staje Okręgowy Komitet Ro
botniczy partji, a następnie po porozumieniu się z Rządem Lu
dowym jego (przewodniczący Kazimierz Kuczewski, jako tym
czasowy Komisarz Cywilny na powiat dąbrowiedki. Zostaje na
tychmiast wprowadzony w życie 8-io godzinny dzień pracy na 
kopalniach i W fabrykach. Wojsko niemieckie, usiłujące prze
ciwstawić się tym wypadkom, a pozostające na życzenie Rady 
Regencyjnej do dnia 1 grudnia w Polsce, zostaje rozbite. Podob
nie działo się i gdzieindziej,

W ciągu trzech dni okupacja austrjacka była faktycznie znie
siona, Czynnikiem pomocniczym, gdzie istniała org. P, P, S. 
lub samodzielnym, gdzie wówczas organizacja partyjna nie 
działała, było POW. Tak samo w Galicji PPiSD, dokonywała 
obalenia lokalnych rządów Polskiej Komisji Likwidacyjnej, 
10 listopada olbrzymie manifestacje robotnicze we wszystkich 
ośrodkach miejskich wypowiedziały się za podporządkowa
niem tej dzielnicy Rządowi Ludowemu, Radykalny odłam 
chłopski wystąpił przeciwko Witosowi za Rządem Ludowym. 
W  Tarniohrzeskieim pod jego' wpływem tworzy się samodzielny 
okrąg poddany Rządlowi Lubelskiemu. W Przemyślu, a więc 
w środku Galicji, powstaje rząd lokalny pod kierownictwem 
Liebermana i opowiada się za Lublinem, „Rząd Narodowy" 
wypalił się, jak kiepski fajerwerek, bezi większego wrażenia. 
Masy robotnicze i chłopskie poruszyły się. Zamach sianu, do
konany w Lulblinie, wzbudził szerokie echo.

Na okupacji niemieckiej odgłosy powstania Rządu Ludowe
go wywołują rówlniei entuzjazm w masach. Wprawdzie tu wła
dze okupacyjne jeszcze tkwią na miejiscu, ale wraz z Wiado
mościami o Rządzie Ludowym w Lublinie, przychodzą wieści
o wybiuohu rewolucji w Berlinie (8 listopada). Pod wpływem 
tych faktów, wybucha iruch, zmierzający ido rozbrojenia oku
pantów. Wyznaczona przez PPS. na 11 listopada manifesta
cja robotnicza przeciąga ulicami miasta. Padają ostatnie strza
ły okupacyjnych oficerów. Jeden z robotników raniony. Mani
festacja idzie dalej. Żołnierze ukryci na drodze pochodu, wy
mierzają mitralljezy w pochód, ale nie strzelają. I oni, ogarnię
ci płomieniem wypadków, zdała od swego kraiju, starają się 
jeno zabezpieczyć swe życie i możność powrotu. Było to ha
słem do masowego rozbrajania wszystkich wojlskowych po- 
jedyńczo liub małemi oddziałkami wychodzących na ulicę. Pod
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wieczór faktycznie Warszawa była walna. Żołnierze niemiec
cy wyłonili Rady Żołnierskie i nie stawiali oporu, a ich jedy
ną troską było zapewnienie1 sobie powrotu do Niemiec.

Warszawa triumfowała. Luid chodził przepełniany entuzjaz
mem po ulicach wolnej stolicy. Zwycięstwo nad okupantami, 
wyzwolenie polityczne wyczerpywało jednak jego dążenia na 
teraz. Wprawdzie wypuszczony tego, dnia pierwszy legalny Nr, 
„Robotnika", drukowanego w zajętej przez PPS drukarni „Go
dzimy Polskii" (pisma wydawanego przez okupalntów), wizywał 
robotników do akcji masowej, ale siły partji nie wystarczyły 
do dokonania tu przewrotu podobnego, jak w Lublinie, Szczu 
pła garść bojowców i rezerwy milicyjnej nie mogła dokonać 
więcej, jak aa jęcia dr uikarni i lokalów-, potrzebnych partji do 
normalnego rozwoju jej działalności.

Miasto pozostało więc w ręku starych władz, oczyszczonych 
jeno z okupacyjnych opiekunów, „Polinische Wehrmacht", mi
licja miejska i tworzone na gwałt przez endeków „straże oby
watelskie" stanowiły tu ostoję „spokoju społecznego", nie ra
żąc zresztą teraz nikogo zbytnio, a nawet upajając symboliką 
polsko.ści i narodowego wyzwolenia.

P, P. S. wysunęła hasło przeniesienia Rządu Ludowego do 
Warszawy i zabrała się do energicznego* rozszerzania sieci or
ganizacyjnej na dzielnicach i fabrykach. Na idrodize swej miała 
do pokonania cały opór burżuazji, grupującej się teraz przy 
jedynej „prawowitej" władzy t, j. przy Radzie Regencyjnej 
i opanowanie faktycznego rozbicia klasy robotniczej na esde- 
oję i P, P. S. Wkrótce przybyła jeszcze jedna zapora, utrudnia
jąca partji osiągnięcie jej celów.

■Rząd Ludowy w Warszawie.
Manifestacja robotnicza, która rozpoczęła rozbrajanie oku

pantów w Warszawie, odbywała się w czasie przyjazdu do 
Warszawy Piłsudskiego'. Zatrzymała się koło domu na ul. Mo
niuszki, w którym on zamieszkał. Przedstawiciele P. P, S, po
szli go powitać w imieniu robotników. Jeden z nich wysunął 
się ze sztandarem Pogotowia Bojowego, Wzywając do zajęcia 
czoła w walce robotniczej. Piłsudski oświadczył, że nie wiąże 
się z żadną parltją. Niebawem miano się przekonać, że wszy
stko, co zaszło przed jego powrotem, ogrommiie idzie mu w nie
smak. Tegoż dlnia wieczorem przedstawiciele PPS., bioirący 
udział w naradzie stronnictw niepodległościowych, zwołanej 
dla porozumienia się z Piłsudskim, spotkali się z ostrą krytyką 
Rządu Ludowego, Nie podobali się Piłsudskiemu ministrowie— 
robotnicy. Szydził iz ich miefachowości. Skonsternowani przed
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stawiciele radykalnej inteligencji mieli w odpowiedzi tylko 
frazes posłuszeństwa. „Według rozkazu, Komendancis’‘, wyre
cytował ich przedstawiciel, zapytany przez Piłsudskiego o zda
nie.

To stamowiisko Piłsudskiego spotkało się jednak ze zdecydo
waną odprawą ze strony P. P. S, Feliks Perl w ostrej mowie 
stwierdził, że dokonała się już rewolucja robotniczo - chłop
ska i tego nikt nie cofnie. Odsłonił reakcyjną treść nawoły
wań do fachowości, rozbrzewających już wtedy dość głośno: 
pod przykrywką fachowości chce się oddać rządy w ręce bur
żuazji. Zapowiedział też stanowczą walkę PPS o przeniesienie 
Rządu Ludowego do Warszawy. Podobne stanowisko, może 
tylko w mniej stanowczym tonie, zajął również przedstawiciel 
„Wyzwolenia" Osiecki. Sial o się jednak jasnem, że z przyjaz
dem Piłsudskiego nie przybywa poanoc dla dzieła przewrotu 
ludowego. Można było co najwyżej liczyć ma jego neutralność. 
Tego jednak nie chciano wówczas rozumieć. Tłomaczono sobie 
wszystko nastrojami człowieka, który był oderwany od kra
ju i da isię przekonać. Obawiano się straty tego sojusznika 
i chciano wierzyć mimo oczywistości, że sojusznikiem tym po 
został. Wiara starczy czasem za uczynki,

W tej syfcuacji jeszcze bardziej trzeba było wywołać jak naj
większą aktywność mas robotniczych. Rozpoczętym jednak 
już rokowaniom i pertraktacjom, zmierzającym do powołania 
jakiegoś rządu koalicyjnego, mógł się przeciwstawić skutecznie 
i złamać je tylko ruch masowy, „Robotnik” wystąpił ostro 
przeciwko tym pilanoim reakcji, omotuijącym różne osoby, a prze- 
dewszystkiem Piłsudskiego. Centralny Komitet Robotniczy 
PPS, wzywa masy robotnicze do bezpośredniego wkroczenia 
na arenę. Proklamuje ma 13 listopada strajk powszechny i de
monstrację na Pil, Saskim pod hasłem: precz z Radą Regeincyj- 
ną! Niech żyje Rząd Robotniczo-Włościański Niepodl. Rzecz
pospolitej Ludowej! Odezwa, wzywająca do strajku i manife
stacji została rozpowszechniona w nocy 12 listopada, Naza
jutrz w dzielnicach robotniczych zaczęły się skupiać wcze
snym rankiem grupy robotnicze. Przedstawiciele PPS, wyja
śniali sytuację i nawoływali do manifestacji. I oto po- raz 
pierwszy pokazują się oddziały „ddwborczyków" i woj
skowej żandarm erfji jusż polskiej, usiłujące przeciwdziałać za
miarom PPS. Aresztowano nawet paru agitatorów. Nie zdało 
się to jednak na nic. Warszawa stanęła w strajku generalnym 
i tłumy robotnicze zalały Plac Saski, Stąd1 po zgromadzeniu 
ruszyły na Zamek i zatknęły ma jego wieży czerwony sztan
dar, dając znak, że lud polski bierze w swe ręce dziedzictwo 
państwa.
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Potęga tej manifestacji, witanej z jawnem niezadowoleniem 
przez rad-ykalną inteligencję, oddaną niewolniczo Piłsudskie
mu, zrobiła swoje, Tegoż dnia Rada Regencyjna sikłada swój 
urząd w ręce Piłsudskiego, a ten w nocy z 13 na 14 mianuje 
premijerem Ignacego Daszyńskiego; premjer Rządu Ludowego 
został więc premierem całego państwa. Teraz pozostało wpro
wadzić dlo warszawy resztę Rządu. Ale żywioły reakcyjne1 nie 
zasypiały swej tslprawy. Rozpętały agitację za rządem narodo
wym i rozwinęły tak gęstą sieć intryg, ie  aby ją porwać musia
ła partja znów rzucić na szalę siły mas robotniczych. Mister
ne intryżki endecji, wygrywającej separatyzm poznański i zar 
woalowane „pociągnięcia“ polityków belwederskich zostały 
przecięte potężną manifestacją robotniczą, zicrganizowaną 
przez P. P. S. 17 listopada. 18-go powstał już nowy rząd, któ
ry w dużej mierze był powtórzeniem rządu lubelskiego, Ale 
niestety na jego czieile stanął człowiek, który, jak potem się 
okazało, służył nie sprawie robotniczej, lecz niewolniczo wy
sługiwał się Piłsudskiemu,

Nowy nząd przyjął nazwę Tymczasowego Rządu Ludowego, 
W jego skład weszło 6 socjalistów. Na 16 członków gabinetu, 
stanowili oni mniejszość. Siła stojącego poza nimi ruchu robot
niczego Wzmacniała jednak dostatecznie ich pozycję, aby nie 
tracić nadziei, że pchnie on dalej sprawę republiki luidolwej i so
cjalizmu.

Tworzenie masowej organizacji partyjnej.
Pierwsze dni po przewrocie przechodziły w nieustannej 

walce partji przeciwko jawnej reakcji endeckiej, atakującej' 
sarną ideę rządów ludowych i może groźniejszej reakcji ukry
tej, wyrażającej się w niechęci i gotowości podłożenia Rządowi 
Ludowemu nogi o|d wewnątrz. Jednocześnie trzeba było budo
wać właściwie od nowa całą organizację partyjną. Koła za
konspirowane stały się jądrami nowej jawnej organizacji. Teraz 
Centr. Koim. Rob. PPS, musiał nadać jejj jednolite formy, zbu- 
dawać ciała kierownicze, objąć całość pod jednolitą komendę.

Napływ członków był ogromny. Przedewszyslkiem dio szere
gów wpłynęły ,liczne koła sympatyków i t. zw, „stosunków", 
t, j. iludzi jajko tako obeznanych z życiem partji. Szedł jedinak 
do szeregów również materjał zupełnie świeży, mało Uświado
miony i zupełnie partyjnie nie zdyscyplinowany.

Ciężar uporządkowania orgadizacji spoczął w rękach Wydz. 
Organizacyjnego, wyłonionego przez CKR, Wprowadzono więc 
'legitymacje członkowskie, znaczki podatkowe, opracowano re
gulaminy furukcjonowani a komitetów lokalnych i okręgowych,,
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wydawania instrukcje i okólniki, montując organizacją o  typie 
zachodnia* europe j iskiirm, wiążąc więzami o r g a n i zac y. j n e rai setki 
nowych mietjisiaowoiśó najmniej dotychczas podejrzanych o  ple 
mienie się tam socjalizmu.

Jednocześnie dochodziły do końca ,rokowania o konsolidację 
socjalistyczną. Chodziło tu o przyłączenie do partji Opozycji 
Robotniczej PPS, (lewicy), która pod wodzą A. Szczepkow
skiego przyjęła platformę niepodległościową i zgłosiła swój 
akces do PPS. Zostało to dokonane w dniu 1 grudnia 18 roku. 
Komunikat „Opozycji Robotniczej ‘ głosił:

„Wychodząc z założenia konieczności zjednoczenia ru
chu socjalistycznego w Polsce, uważając, że chwila obecna 
wymaga szczególniej skupienia się całej klasy robotniczej, 
łączymy się z PPS. pomimo dzielącej nas od niej prze
szłości.. oraz ujawniających się jeszcze pewnych taktycz
na - ideowych różnic. Wierzymy bowiem, że przy wspólnej 
pracy i walce zwycięży kierunek słuszny, a zasadnicze 
różnice zatrą sią“ .

Odezwa CKIR. PPS podkreślała w odpowiedzi z radością 
iaikt zjednoczenia i oświadczała, że oto dokonywluije się:

„zrastanie odrębnych organizacyj w jedną potężną PPS. 
Radośnie witamy w szeregach naszych „Opozycję robot
niczą' PPS. (lewicy). Niech żyje Zjednoczenie Socjali
styczne!1'

Pozostało jeszcze dokonać zjednoczenia _ terytor jalneigo 
partyj socjalistycznych, PPS. i PPSD. Galicji i Śląska współ
pracowały z sobą oddldaWna. Teraz w rządzie zasiadali wspól
nie za obopólnem poroziumieniem. Organizacyjnie jednak żyły 
odrębnie i ta pozostałość czasów zaborczych mutsiała być ijak" 
najszybciej usunięta.

Organizacja po przewrocie otrzymała zupełnie inną fizjo- 
gnomję swych szeregów pnzez udziesię ciokrotnienie przynaj
mniej swych szeregów. Wysunęło się też wiele nowych za
gadnień, Iktóre trzeba było rozstrzygnąć, wytyczając partji łi- 
nję działania w nowych warunkach. Dzieła tego, jak również 
i (zjednoczenia międzydzieluicoWego mógł dokonać tyilko zjazd 
partyjny. Został on zwołany do WanszaWy, jako XV Zjazd 
PPS, na początek grudnia.

Milicja Ludowa.
Już w pierwsizej wielkiej manifestacji robotniczej w dniu 

13 listopada, $dy roboitbik dawał wyraz swej wollii politycznej 
i narzucał ją burżuazyjnym „ojcom narodu", Wpadała w oczy 
kilkuset członków licząca sprawna i dobrze wyekwipowana 
grupa robotnicza z czerwonemi opaisbami na rękach. Utnzymy
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wała porządek pochodu i na piLacu. To Pogotowie Bojowe wraz 
z rezerwą milicyjną wystąpiło poraź pierwszy na ulicę jako Mi
licja Ludowa. Na rozwój jej, idący żywiołowo, położyła teraz 
partja duży nacisk, widząc w miej zbrojne ramię przewrotu, 
chroniące zdobycze rewolucji i tonujące drogi dalszego jej 
rozwojiu.

Podobnie i na prowincji potworzyły się wszędzie takie od
działy, obejmując, jak w Zagłębiu Dąbrowieckieim, faktyczną 
służbę bezpieczeństwa i stając się głównym, bo całkowicie od
danym sprawie rewolucji, narzędziem obrony i czynnikiem 
autorytetu Rządu Ludowego. Milicja ta ściągnęła na siebie od 
pierwszych dni najzacieklej s,ze ataki prasy biuriuazyjinej. Wi
dziano w niiej słusznie zapowiedź siły zbrojnej klasy robotnicze; 
i, bojąc się, usiłowano zatopić to widmo w potokach biło ta.

Kadry jej rosły. W raz z tem wyłamała się niezmiernie trud
na sprawa wyżywienia i urn u n d u ro wani a. Klasa robotnicza 
była zbyt wyniszczona materjaiinie „aby móc dostarczyć po
trzebne na ten cel środki. W war,unikach przewrotu listopado
wego, ścieśnionego w ramach rewolucji politycznej ,tylko ta
kie samodzielne utrzymywanie milicji mogło gwarantować jej 
polityczną samodizieilinoiść; stanęło więc przed partją pytanie: 
albo zllilkwidować te zbrojne oddziały robotnicze, jak tego żą
dała cała reakcja, albo też podporządkować je rządowi, zacho
wując możliwie1 ich odrębność organizacyjną i samodzielność. 
Partja czuła się zimiusaona do wybrania tej właśnie drogi. Mi
licja przyjęła komendę, wyznaczoną przez rząd. Komefnda ta, 
rozumie się, nie dawalła żadnej gwarancji wierności dla nulchu 
robolniczcgo. Tylko nadlzięja ma rewolucyjny przebić.'; dal
szych wypadków pozwalała (traktować takie rozstrzygnięcie, 
jako chwilowe ugięcie się przed trudnościami, ustępstwo bez 
dalszych konscikwcncyj, posunięcie, które zawsze może być 
zmienione, jeśli ruch rewolucyjny będzie tego wymagał.

Stosunki międzypartyjne. Rady Delegatów Robotniczych.
Socjalistyczny ruich robotniczy odziedziczył po zaborcach głę

boki rozłam na PPS, i SDKPiL. Na przyprzążkę do tej ostatnie; 
sizła tak zwana Lewica PPS. Pozatem wśród proletarjatu ży
dowskiego rozwijał działalność zbliżony do SDKPiL. — Po
wszechny Zw. Robotników Żydowskich „Bund" i słabsze od niej 
Poallej-Sjon i Verajnigte. Ten rozłam i niemożność wytworze
nia jednolitego działania całej klasy robotniczej paraliżował 
i tak osłabione przez powszechne bezrobocie siły proletarjatu. 
W obliczu konkretnych zadań bieżących rozłam ten pogłębiał 
się jeszcze bardziej, PPS stanęła na gruncie dokonanych przez
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swój przedewtszystkicm wysiłek przemian i postawiła przed 
proiłetairjateiii zadanie rozwijania zdobyczy robotniczych. przez 
ciągły nacisk mas pracujących na rząd i wymuszanie w ten 
sposób ma nim tego, czego nie zdołaliby przeprowadzić mkn- 
strolwie socjalistyczni. Utrwalenie niepodległości i rozwój 
praw klasy robotniczej i jej wpływu na państwo, poskromienie 
reakcji ,przez liudowe władz© przy czynne!}, pomocy zorganizo
wanego proiletarjatu, rozwinięcie Rządu Ludowego coraz, bar
dziej w kierunku rzadki socjalistycznego — oto były dążenia 
P. P. S.

Esdecja przeciwstawiała leniu taktykę podrywania Rządu 
Ludowego, atakowania go wespół z reakcją tylko od drugiej 
strony, zwalczania PPS. i wszelkich jej wysiłków niby dla uto
rowania 'droigi rewolucji społecznej nie istniejącej jeszcze i nie- 
posia dającej narazić dostatecznego podkładu w psychice mas* 
pracujących, To dążedie do „lepszego" zabijało usiłowania 
dlobre.

Na i fatalniej odbiło się to na losach Rad Delegatów Robot
niczych, Powstałe narazie w sposób żywiołowy jako dwie ra
dy: pepesowsika i esdecka—zlały się z sobą na podstalwie jiedlmo- 
liitej ordynacji wyborczej we Wspólne przedstawicielstwo całej 
klasy irioibot'riite.zej, Raidy stały się czynnikiem dulżej wagii poili* 
tycznej. PPS jiuż w pierwszych dniach po przewrocie wyraźnie 
sformułowała w obec mich swe stanowisko1, „Robotnik" pisał 
12 listopada:

„Rady Delegatów Robotniczych winny się stać funda
mentem, o który twardo oprze się socjalistyczna część 
Rządu Ludowego i przy pomocy których będzie w stanie 
przeprowadzić grutowne zmiany w myśl wskazań rewo
lucyjnego socjalizmu

W tym samym duchu poszła też i codzienna pra
ca PPS w Radach, Niestety komuniści swą taktyką nieustan
nego atakowania PPS, czyniąc z tych napaści jedyne swe za
danie, paraliżowali Rady wewnętrznie. PPS,, posiadając prawie 
połowę delegatów, nie mogła jednak rozwinąć pozytywnej dzia
łalności wobec istnienia z dragiej strony licznej dość frakcji 
komunistycznej i sprzymierzonych z nią grup delegatów „Bun
da", Prowadziło to Rady do samounicestwienia, jeśli nie zdo
będą się na opanowanie wewnętrznego rozłamu i nie wytkną 
sobie jasnej dlrogi działania,

XV Zjazd P, P, S, w Warszawie.
Tymczasem jednak PPS musiała jaknaj szybciej ustalić osta

teczne formy siwej organizacji i nową liniję polityczną, u/j-
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inując w jasne i autorytatywne uchwały wszystkie tak licznie 
wyrastające przed, klasą robotniczą zagadnienia państwowe 
i wewnętrznie organizacyjne, Do spełnienia tych zadań został 
powołany XV kongres PPS., który 8 — 12 grudnia 1918 roku 
obradował w Warszawie. Wielka saila Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa ledwo pomieścić zdołała 326 delegatów ze wszyst
kich stron- Polski 'i masę gości, cisnących się na ten pierwszy 
• egalny zjazd PPS, Podniosły nastrój owiewał olbradujących. 
Przecież zamykał się oto zwycięsko przed ich oczyma okres 
długich i ofiarnych walik o niepodległość kraju. Przesuwali się 
przed nimi katorżnicy, bojowlcy, starzy działacze, opromie
nieni sławą podziemi. Nic też dziwnego, że łzy wzruszenia 
zalśniły w oczach wszystkich, kiedy po przyjęciu uchwały
0 zjednoczeniu pairtyj socjalistycznych wszystkich trzech za
borów przedstawiciele Pogotowia ©omowego, reprezentujący 
tradycje sławnej organizacji bojowej PPS., wnieśli ufundowa
ny przez nich piękny czerwony sztandar, ofiarowując go cen
tralnym władzom partji. ^dawało się, że czerwieni się w nim 
krew wiszystkich bohaterów klasy robotniczej, wzywaj,ąc do 
dalszej nieugiętej wałki o zwycięstwo sprawy robotniczej.

Wspomnianą uchwałę o zjednoczeniu partji i wytworzeniu 
wspólnego komitetu, -którego obowiązkiem będzie w ciągu 3'ch 
miesięcy przedłożyć ogólno krajowemu zjazdowi połączonych 
partyj wspólny program i statut organizacyjny, zjazd położył 
podwaliny pod współczesną organizację partyjną.

Nastrój zjazdu odpowiadał nastrojowi mas robotniczych: nie 
Ustępować reakcji, iść naprzód, rozwijać siły klasy robotniczej
1 wprowadzać ją w tok bezpośredniej pracy budowania państwa 
polskiego — to były przewodnie myśli zjazdu. Znalazły one wy
raz w jednomyślnie przyjętej rezolucji poili tycznej, która gło
siła konieczność [faktycznego zjednoczenia trzech dzielnic, roz
graniczenia się z sąsiadami na podstawie ,,demokratycznego 
po,rozumienia zainteresowanych narodiów“ , utrwalenia porząd
ku republikańskiego w całym kraju, „bo tylko przez to klasa ro
botnicza zdobędzie nieodzowne warunki swego rozwoiju i siły 
klasowej". Zjazd' nie poprzestał jedynie na tych ogólnych wska
zaniach. Sformułował on potrzebę energicznego popierania Rzą
du Ludowego, stwierdzając, że PPS, „nie zgadza się ani na 

.proponowaną pirzez wstecznictwo rekonstrukcję gabinetu, zmie
niającą jego charakter, ani na pomysł t, zw. fachowego gabi
netu bezpartyjnego. Więcej: zjazd wysunął wyraźnie pod 
adresem Rządlu Ludowego szereg żądań, a więc:

^usuniecie z kierowniczych urzędów wsteczników i wro
gów demokracji... aby wszystkim dziedzinom gospodarki 
państwowej, cywilnym i wojskowym, rząd nadal kieru-
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nek odpowiadający jego charakterowi* jako rządu robot
niczo - włościańskiego",

Zjazd sformułował również -szereg żądań doraźnych, jaik to: 
uruchomienia przemysłu i sekwestru nieczynnych fabryk dla 
uruchomienia -itch przez rząd, współudziału robotników w kie
rownictwie prioidtuikop, ;roibót publicznych, ochrony pracy, mi
nimum płacy, ubezpieczeń społecznych, konfiskaty paskarskich 
kapitałów i składów, ściągnięcia jednorazowego wysokiego po
datku postępowego od majątków i t. ćL

Zjazd kładł największy nacisk na zespolenie rządu z masa
mi robotniczemi. W tym też kierunku szły jego uchwały o mia
nowaniu komisarzy ludowych na prowincji w porozumieniu 
z organizacjami, popierającemu rząd, a także uchwały o Ra
dach Delegatów Robotniczych, nakazujące tworzenie ich w ca
łej Polsce i polecające: „socjalistyczni przedstawiciele w Rzą
dzie Ludowym muszą być przed Radami Del, Rob, moralnie 
odpowiiedzialni“ . Niestety, Władze administracyjne coraz mo- 
cnieij obsadzała realkqja, a w samym rządzie mnożyły się bak
cyle, rozsadzające go od wewnątrz.

Wzbierająca reakcja.

Już pierwsze expose Tymczasowego Rządu Ludowego sta
nowiło kroik wstecz w stosunku do Manifestu Lubelskiego. Ton 
był bardziej Umiarkowany, a wszystkie zagadnienia społeczne 
odesłane do Konstytuanty, Ale parcie mas sprawiło swoje: 
ukazał się szereg dekretów, głęboko sięgających w życie spo
łeczne kraju. Ministrowie socjalistyczni mie mogli i nie chcieli 
wszystkiego odkładać do Sejmu Ustawodawczego i przefoirso- 
Swywali wiele dekretów, z których najważniejsze są: o 8-go- 
idzinnym dniu pracy, o inspekcji fabrycznej, o ubezpieczeniu 
ma wypadek choroby, o związkach zawodowych! o- morato- 
rjum mieszfcaniowem i o ochronie lokatorów.

Działalność ta skupiała przy rządzie sympatje mas robotni
czych. ale jednocześnie budziła namiętny gniew klas posiada
jących. Organizacje partyjne, wielkie zgromadzenia robotni
cze, zwoływane przez PPS. w całym krajiu, wypowiadały się za 
Rządem, wołając jednocześnie: „wykonajcie swój program, nie 
ustępujcie reakcji", W tym samym duchu prowadzi propa
gandę „Robotnik", coraz ostrzej atakując dziwną powolność 
wobec reakcji. Nie spotykając istotnego przeciwdziałania ze 
strony rządu, reakcja Wzbierała coraz bardziej. Mobilizował 
ją kler i endecja, stawały się jej zbrojnem narzędziem najroz
maitsze formacje Iwojskowe, złożone z byłych oficerów car-
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skiej armji, czy niemieckiego Wehrmachtu, Mnożyły się akty 
samosądów nad robotnikami. Oddziały wojskowe rozprawiały 
się ze strajkującymi na prowincji, Ruch przeciw Rządowi Lu
dowemu przybiera coraz groźniejsze rozmiary. Próżno jednak 
poszczególne organizacje wydają odezwy, wzywające do mo
bilizacji sił przeciwko podnoszącej głowę kontrrewolucji. 
Próżno też „Robotnik" prowadzi nieustępliwą walkę w  tymże 
duchu. Rząd nie może się zdobyć na żaden -krok stanowczy. 
Nawet napad endeckich band na lokal, w którym urzędowała 
Rada Ministrów, nie Wytrąca go z bierności.

Zresztą nie posiada on już pełni władzy. Dobrowolnie zrzekł 
się pierworódzlwa rewolucyjnego* ma rzecz Piłsudskiego. Za
raz w pierwszych dniach swego urzędowania—22 listopada—  
wydał dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej, stwarzają
cy urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa, sprawującego 
władzę Prezydenta do czasu zwołania Sejmu Ustawodaw
czego i oddający go w ręce Piłsudskiego. W ten sposób w rę
ku Piłsudskiego skupiła się nietyliko władza wojskowa, prze
kazana mu przez Radę Regencyjną, lecz również i władza 
zwierzchnia nad rządem. Niewątpliwie nie był to czynnik 
zwiększający aktywność rządu, szczególniej, gdy uprzytomni- 
my sobie niechętny stosunek Piłsudskiego do sarniej idei rządu 
ludolwego.

Krzyk reakcji o rządach partyjnych i jednostronnych zna
lazł iteż echo W stronnictwie ludowem. Zjazd tego stronnictwa 
przyjmuje uchwałę za rekonstrukcją gabinetu, równającą się 
wypowiedzeniu mu wojny. Witos zwyciężył. Rząd Ludowy 
może teraz ostać się tylko na drodze bezpośredniego oparcia 
isię o masy robotnicze i radykalną część włościaństwa. Tę 
drogę wskazyjwały rządowi uchwały XV zjazdu PPS, Same 
wypadki zdawały się pchać w tym kierunku. Oto 5 stycznia 
książę Sapieha i pułkownik Janusizajltys (wehrmachtowiec) do- 
konywują zamachu stanu. Aresztują ministrów, strzelają do 
nich, zamierzają aresztować Piłsudskiego. Akcja tta spala na 
panewce tylko dzięki niedołężności spiskowców. Zostają oni 
przeważnie zatrzymani przez wierne rządowi (czy Piłsudskie
mu?) wojiska. Lepszej okazji do zrobienia z reakcją porządku 
nie było. Wzburzone masy robotnicze stanęły solidarnie przy 
rządzie. Oczekiwano konsekwencji. Tymczasem Piłsudski 
czyni gest łaski wobec spiskowców reakcyjnych i puszcza ich 
na wolną stopę, Właściwie było to śmiertelnym ciosem dla 
rządu. Nieudany spisek swym finałem opieretlkowym wyka
zał, że rząd jest wewnętrznie sparaliżowany, niema woli ist
nienia i obrony swiego życia,
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Upadek Rządu Ludowego.

Zewnętrzne oznaki jednak pozwalały przypuszczać, że 
tak źle jeszcze nie jest. Przedewszystkiem stanowcza po
stawa partji', gotowej wiszelkiemi środkami bronić rząd przez 
uruchomienie najszerszych mas robotniczych, co wykazała 
•nazajutrz po zamachu, wy p r o w; i Czając na ullicę klasę ro
botniczą, dawała gwarancję, że sprawa rządu bynajmniej je
szcze nie jest przegrana. Zaostrzające się stosunki zdawało 
się prowadzą tylko do rozgrywki z endecją i jej przybudów
kami w rodzaju straży obywatelskich i klasa robotnicza była 
gotowa tę rozgrywkę przyjąć i zwyciężyć. Satm rząd wresz
cie wydał odezwę, zapowiadającą represje wobec prawicy, 
i Wprowadził przeciw jej spiskom dekret o stanie wojennym, 
zapowiadając jednocześnie, iż „nie zawaha się pirzedi ukara
niem winnych zamachu". Ale zapowiedzi te były robione albo 
na daleką przyszłość, alba> też w nieświadomości tego, że Pił
sudski przyrzekł zamachowcom bezkarność.

Sprawy te jednak nie były publicznie wiadome i PPS spo
kojna, że rząd jeslt zadecydowany, jak głosiła jego- odezwa, wy
dana 6 stycznia, cddać władzę dopiero w ręce Sejmu Ustawo
dawczego, mogła rziucić się w wir alkcji wyborczej do Konsty
tuanty. Tymczasem niespodzianie rozniosła się w kierowni
czych sferach partji wieść, że Moraczewski podaje się db 
dymisji.

Położenie Rządu było niewątpliwie trudne. Atakowany ze 
wszystkich stron, otoczony spiskami, stał on wobec pustego 
skarbu, kierowanego W dodatku przez wroga rządu Wił. Byr- 
kę. Pewnego dnia oświadczył on Radzie ministrów, że na 
pierwszego lutego nie będzie pieniędzy dla urzędników.

A przecież nie tylko na ten cel potrzebne były środki. Do
magali się izapomóg bezrobotni i reemigranci, domagało isię 
ich wojsko ii rozpoczynające się roboty publiczne. Rząd po
stanowił przystąpić do drukowania pieniędzy. Uchwałę tę 
Byrka zasabotował, zasłaniając się to brakiem grawerów, któ- 
izy potrafiliby wykonać klisze, to znów trudnościami technicz- 
nemii, tak, że w połowie stycznia jeszcze do drtulku pieniędzy 
nie przystąpiono. Jednocześnie zaś -sfery posiadające składa
ły Piłsudskiemu ofertę pożyczki 500 milionów marek z Banku 
Spółek Zarobkowych, pod warunkiem zmiany rządu. Na na
radzie W Belwederze z udziałem ministrów socjalistycznych 
oraz Piłsudskiego, Szeptyckiego i Byrki odrzuicno projekt przy
musowej pożyczki, akceptując tylko konieczność druku pie
niędzy. Niewątpliwie za plecami rządu dobijano targu o jego
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zniszczenie, a burżuazja miała zaraz odtworzyć swe skarbce 
pańsltlwiu,

1 oto nazajutrz po tej naradzie Moraczewski oświadcza siwym 
kolegom w gabinecie, że zdecydował podać się ido dymisji. 
Wywołuj-e to gorące sprzeciwy. Sprawa przenosi się na CKR, 
PPS., który zositał zwołany 14 stycznia. W posiedzeniu tem 
wzięli udział wiszyscy członkowie gabinetu, należący do par
tji. MoraiczeWski złożył oświadczenie, że musi podać si  ̂ d j  
dymisji. Nie spodziewane to oświadczenie wywołuje prawdzi
wą burzę. Zaskoczyło ono wszystkich. Protestują i tłumaczą 
niemożliwość takiego kroku. Moraczewiski na to w najwyż- 
iSzem podnieceniu: „Jeżeli nie przyjmiecie moich motywów i nie 
zgodzicie się na dymisję, będę zmuszony palnąć sobie w  łeb!" 
Próżne były perswazje i wskazówki, że mie wyzyskano jeszcze 
żadnego środka radykalnego dla rozwiązania trudności finan
sowych, że aikcję prawicy można sparaliżować przez koncen
trację mas robotniczych, upór Moraczewskiego świadczył, że 
decyzja zapadła poza nim, a oin przyjął na isię określone zobo
wiązanie, którego nie może złamać. Na nic więc było powo
ływanie się na szkodę, jaką tein krok przyniesie klasie ro
botniczej i partji, stojącej właśnie w walce wyborczej. Męskie 
odezwanie isię Arciszewskiego, że nikt nie jest niezastąpiony 
i jeśli Moraczewski chce sobie strzelać w łeb, to trudno, a par
tja musi desygnować kogo innego na premjera, nie mogło też 
zmienić sytuacji, gdyż mianowanie premjeira należało już do 
Piłsudskiego, a jasnem było, że właśnie manifestuje się tu nie 
czyja inna woła, tylko jego. Pozostawała możliwość rozpo
częcia n a t yc hm i a s t ow ej wałki masowej w obronie rządu, ale 
jakże go bronić, gdy sam szef opuszcza płacówfeę? CKR-owi 
nie pozostało lnic innego, jak przyjąć do wiadomości ten cios, 
zadany sprawie ręką członka partji. 15 stycznia rząd złożył 
dymisję i Piłsudski ogłosił natychmiast przygotowaną jiuż wi
dać zawczasu listę nowego rządu z Paderewskim na czele, 
który obiecał zapełnić skarb i dać ludności żywność z maga
zynów koalicji.

P. P, S. w przewrocie listopadowym.
Z odległości 15 lat widzimy dziś błędy i braki naszej orga

nizacji, ujawnione, w tym okresie. Niewątpliwie jednak cha
rakter tego przewrotu był wynikiem przyczyn historycznych, 
One to nadały mu oblicze przewrotu przedewiszysitkiem poli
tycznego. Władza burżuazji upadła nie wskuiek rewolucji ro
botniczej, lecz w wyniku upadku władzy okupacyjnej, będącej 
podporą klasowego panowania burżuazji w Polsce, PPS, wy-
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'korzystała tę sytuację do pochwycenia władzy i wyciśnięcia 
swego piętna na pierwszych krokach powstającego państwa 
polskiego. Wynikiem tego było zdobycie przez klasę robot
niczą szeregu reform społecznych z prawem koalicji i 8-go- 
dzinnyrn dniem pracy na czele. Trwałym rezultatem było rów
nież [Ustalenie republikańskiej formy państwa. Błąd w doborze 
luidzi, a przedewiszysitkiem osoby premjera— zaciążył fatalnie.

Pozostały niespełnione dążenia PPS. do całkowitego i głę
bokiego przekształcenia społecznej i gospodarczej struktury 
państwa, ale na to trzeba było przecież rewolucji społecznej, 
która jedynie władna jest złamać stare formy ustrojowe. Być 
może, gdyby premjerem nie był Moraczewski, nastąpiłoby 
starcie sił społecznych i z niego mogłaby się wyłonić nowa 
władza.

PPS. nie zidołała również zrealizować w pełni swego pro
gramu refom społecznych, co było wynikiem wewnętrznego 
sparaliżowania rządu i osłabienia pozycji ministrów socjali
stycznych przez rozłam, panujący w klasie robotniczej i we
wnętrzne rozdarcie Rad Delegatów Robotniczych, Mimo to 
jednak zbudowana została silna organizacja partyjna, ogar
niająca cały kraj niezależnie od byłych granic zaborczych, 
stworzono zaczątki szybko rozwijających się związków zawo
dowych i spółdzielni robotniczych, pchnięto jednem słowem 
klasę -robotniczą na szeroki szlak organizacyjnego rozwoju. 
Organizacja ta isltała się też ważkim 'Czynnikiem w dalszym 
rozwoju wypadkó|w, gdy wygasły możliwości działań rewo
lucyjnych, a przyszedł okres zmagania się sił zorganizowa
nych.

O doniosłości osiągniętych w tym okresie zmian w ży
ciu Polski najlepiej świadczy zacięta walka reakcji, ciągnąca 
się przez całe lata, z faktami dokoinanemi przez Rząd Ludowy, 
Ironja dziejów ikaże przytem niechętnym, ale bądź co bądź 
tsczeslnikom dokonywanych wówczas przemian stawać się 
ich grabarzami,

II. W  O B LIC ZU  REAK CJI 1 WOJNY.
Wybory do Sejmu Ustawodawczego,

Hasło Sejmu Ustawodawczego było starem programoweto 
dążeniem parftyj socjalistycznych w Polsce. Spory między
partyjne dotyczyły tylko oceny, czy Konstytuanta zbierze się 
w Moskwie, jako organ woli wszystkich ludów Rosji, czy też 
w Warszawie, jako manifestacja niepodległości kraju i naj
wyższy jego gospodarz. Z hasłem tem wiązały się nadzieje re
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wolucyjne: wyzwolony lud, weźmie oto w swe ręce własne 
losy i ukształtuje je wedle 'swej woli. Byle tylko wybory były 
sprawiedliwe i wolne,,. Rząd Ludowy 'opracował też najbar
dziej demokratyczną ordynację wyborczą. Minister Spraw 
Wewnętrznych St. Thugutt zalecił Wszystkim władzom admi
nistracyjnym zupełną objektyWność wobec aktu wyborczego. 
Swoboda wyboiru została całkowicie zagwarantowana i była 
najpilniej chroniona,

PPS. sitawiała wobec Konstytuanty swe zasadnicze wyma
gania i wiązała z powołaniem jej do życia szerokie nadzieje. 
Wyraźnie mówi o tem Uchwała XV Zjazdiu:

„Zjazd wyraża głębokie przeświadczenie, że Konsty
tuantazatwierdzi republikański ustrój Polski Ludowej 
i słanie na gruncie potrzeb i dążeń klas pracujących i nie 
narzuci im takich form prawno - politycznych, któreky 
utrudniły socjalistyczną przebudowę Niepodległej Polski 
Ludowej

A więc Konstytuanta miała przedewszystkiem zakończyć 
budowę pańsitwa polskiego o określonym charakterze ustro
jowym, ułatwiającym PPS. dalszą przebudowę tego ustroju 
w myśl idei socjalistycznej. I tę zasadę XV Zjazd postawił zu
pełnie jasno, stwierdzając, że „postulat Konstytuanty me mo
że odwracać uwagi klasy robotniczej od całokształtu jej dążeń 
i zadań programowych". P. P. S. szła do wyborców, „nie prze
sądzając przyszłych form walki proletarjatu o urzeczywisi 
nienie programu socjalistycznego“ i stawiała w tej walce okre
ślone hasła:

„1) Urzeczywistnienie całkowitej niepodległości i zje■ 
dnoczenia ziem polskich;

2} Utrwalenie Republiki Ludowej i rządów ludowychr 
3} Natychmiastowe rozpoczęcie radykalnej przebudowy 

społeczeństwa przez reformy socjalistyczne 
Takie były hasła wyborcze PPS. Z tem przystąpiła partja 

do agitacji wyborczej. Tymczasem na 10 dni przed wyborami 
najbardziej zrozumiałe i atrakcyjne hasło utrwalenia rządów 
ludowych zostało złamane, łamiąc jednocześnie w przededniu 
rozstrzygającej chwili wyborów cały zapał i energję partji 
i mas robotniczych. Był to cios o nieobliczalnych skutkach, 
Partja, która w oczach mas podjęła się wielkiego dzieła stwo
rzenia Polski Ludowej, została odpechnięrta od rządów bez 
sprzeciwu, sparaliżowana zewnętrznemi knowaniami i we
wnętrzną zdradą.

Przeciwnicy zaś z prawicy, nie przebierając w  środkach, 
prowadzili zażartą akcję przeciwko PPS, Wszystkie kościoły 
i plebanje, wszystkie dwory i większość szkół wiejskich prze-
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.mieniły się w placówki agitacji wrogiej socjalistom. Takie] 
okazji, jaka nadarzyła się teraz, reakcja nie mogła pominąć 
i  nie pominęła, wskazując, że oto zwyciężył Bóg i Ojczyzna, 
a obywatelom pozostało tylko skupić się przy zwycięskim obo
zie narodowym, który da pieniądze skarbowi, a chleb i pracę 
masom,

iWybory ido Sejmu Ustawodawczego dały partji w b. Kon
gresówce 319,328 głoisów, w  Małopolsce 174,417 głosów i przy 
wyborach uzupełniających na Pomorzu i w Poznańskiem 13,942 
głosy. Razem 515,062 głosy wobec 5,581,000 głoisósw, odda
nych wogóle. W wyniku tych wyborów weszło do sejmu 35 
posłów socjalistycznych (wraz z 4-ma, pochodzącymi z tere
nów, gdzie wybory się nie odbyły). Utworzyli oni w Sejmie 
Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów, w skrócie: ZPPS.

W. wyborach tych partja potrafiła skupić przedewszystkiem 
głosy -robotnicze i ito głównie w  środowiskach wybitnie robot
niczych.

W  Łodzi na 154 tysięcy głosujących otrzymała 32 tys., 20% ; 
w  Łodzi ipoidm. na 143 tys, głosujących — 13 tys,, 9%; w  War
szawie na 297 tys. głosujących — 43 tys., 15%; w  Sosnowcu 
na 106 tys. głosujących — 36 tys., 35%'; w Grodzisku (War
szawa podm.) na 117 tys, głosiujących — 13 tys,, 12%, Ogółem 
na 663 tysiącie głosujących otrzymała 147 tys., 22%.

W  okręgach mieszanych chłopsko-robotniczych, gdzie je
dnak istnieją silniejsze skupienia robotnicze, PPS. również 
mogła isię poszczycić sukcesem. W takich okręgach, jak Czę
stochowa, Radom, Płock, Włocławek, Kutno, Kalisz, Łowicz, 
Lublin, Opoczno, Kielce, Piotrków, na ogólną liczbę 1240 tys. 
głosujących, PPS. zdobyła 124 tys. głosów, dzyli 10%. Nato
miast w okręgach wiejskich, liczących 1777 tys. głosujących, 
PPS, zdobyła 65 tys- głosów,, co stanowi zaledwie 3,7%,

W  Galicji, igdlz ie organizacja była starsza, wyniki były dużo 
lepsze, W  okręgach robotniczych, jak Kraików i Biała-Bieł- 
sfco, PPS, zdobywa na 187 tys, głosujących 85 tys,, czyli 45%, 
tW okręgach mieszanych, jak Wadowice, Przemyśl, Jasło, Tar
nów, na 430 tys. głosujących PPS, zdobywa 64 tys., a więc 
15%. Nawet w czysto rolniczych okręgach ilość głosów, odida- 
mych na PPS. dosięga 10%.

Ogólnie jednak, zwłaszcza po doliczeniu Poznańskiego' i Po
morza, wynik wyborów trzeba było uznać za znaeztną poraż
kę. Musiało to wywołać pewne osłabienie tonu.

ZPPS, w  swym Manifeście do wyborców uderza przede
wszystkiem w muty realnej pracy parlamentarnej. „Uważamy 
rozwiniętą w pełni demokrację za jedyną farmę rządu wolne
go narodu, umożliwiającą zdobycie władzy przez proletarjat
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zorganizowany1'. Przesądzono już tutaj „przyszłe formy wałlki 
proietarjatu", uznając widocznie, że nic innego nie pozostało,, 
jak zabrać się do pracy 'ustawodawczej nad rozwinięciem 
i ugruntowaniem reform, zdobytych w okresie przewrotu 
i Rządów Ludowych,

Program i taktyka.
Partja jednak, jako całość, nie składała broni rewolucyjnej. 

Rada Partyjna PPS. w dniach 5 i 6 lutego 1919 r.
„wyraża głębokie przeświadczenie, że socjalistyczna 

przebudowa społeczeństwa pozostaje w dalszym ciągu 
bezpośrednim celem proletarjatu polskiego<> Zrealizowa
nie tego celu zapewnione jest przez wzrost masowego ru
chu rewolucyjnego i świadomości klasy robotniczej oraz 
przez ekonomiczne i finansowe położenie wszystkich 
państw europejskich, będące wynikiem wojny".

Tak więc Partja liczyła na dalszy wzrost fali rewolucyjnej. 
Spodziewała się możliwości przekształcenia rewolucji politycz
nej w społeczną pod wpływem, wzrostu antagonizmów klaso
wych wewnątrz Polski i pogłębienia się rewolucji w pań
stwach ościennych. Partja usiłowała więc skupić wokół swych 
sztandarów w codziennej walce przeciw reakcji jak najszersze 
masy robotników i chłopów, aby ,,w czasie, gdy warunki na to 
pozwolą, ująć władzę w ręce Rządu Robotniczo - Włościańskie
go z bezwzględną socjalistyczną większością". Nauka z okre
su Rządu Ludowego jest już częściowo Wyciągnięta.

Mimo więc przegranej wyborczej partja nie rezygnowała 
z programu, nakreślonego przez XV Zjazd, jako wytyczne plat
formy wyborczej. Zwrócić przytem należy uwagę, że mniej
szość partji szła jeszcze dalej, wysuwając platformę rewolucji 
socjalnej, oparcia 'dalszej walki przedewszystkiem na Radach 
Delegatów Robotniczych i utworzenia Rządu Socjalistycznego 
bez udziału i Współpracy ludowców i inteligencji demokra
tycznej.

Ostateczny kształt nadała platformie politycznej PPS. de
klaracja CKR., oparta o cytowaną uchwałę Rady Partyjnej, 
Deklaracja ta ustala jako

,iCel zasadniczy proletarjatu polskiego, zdobycie Nie
podległej i Zjednoczonej Polskiej Rzeczypospolitej So
cjalistycznej

Politycznym wyrazem tego celu jest dążenie do
„utworzenia Rządu Robotniczo-Włościańskiego, zdolne

go do prowadzenia zdecydowanej polityki socjalistycznej, 
Rząd Robotniczo-Włościański powstać może jako rezultat■
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zorganizowanego ruchu rewolucyjnego mas proletariackich 
miast i wsi oraz mas włościan małorolnych".

Tak więc, rozpoczynając walkę parlamentarną o reformy 
społeczne i prowadząc dzieło rozszerzenia praw klasy robot
nicze], partja pragnęła jednocześnie przez zdecydowaną Walkę 
z reakcją w masowej propagandzie i z trybuny sejmowej bu
dzić i uświadamiać lud pracujący dla sprawy dokończenia 
przewrotu listopadowego. W tym też duchu został opraco
wany projekt nowego programu partyjnego, przedstawiony 
XVI Zjazdowi PPS. W formie, przyjętej przez ten zjazd, gło
sił on:

„Stare społeczeństwa kapitalistyczne, nie mogąc zliikwi* 
dawać wojny i powrócić do stanu normalnego, wkroczyły 
w okres bezpośredniej walki proletarjatu o socjalizm.
... Klasa robotnicza musi wszędzie sięgnąć po władzę 

polityczną. Polska Partja Socjalistyczna zdaje sobie 
sprawę z międzynarodowego charakteru nadchodzącego 
przewrotu i z konieczności zespolenia swoich wysiłków 
z pracami proletarjatu innych krajów.

... Pierwszy rozdział walki proletarjatu o niepodległość 
został zamknięty. Ale Polsce niezawisłej zagrażają zewsząd 
niebezpieczeństwa. Dążenia imperjalisiyczne żyją wciąż 
jak w Niemczech, tak również i w Rosji, utrwalenie i ugrun
towanie niepodległoś.ci, dokonanie dzieła zjednoczenia 
rozdartej ongi Polski jest jednem z najważniejszych i naj
pilniejszych zadań polskiej klasy robotniczej.

... Aby urzeczywistnić swoje cele, proletarjat obalić mu
si przedewszystkiem władzę burżuazji i zastąpić ją przez 
Rząd Socjalistyczny.

... Klasa robotnicza, obejmując władzę państwową, mu
si wykorzystać cały jej aparat dla złamania oporu swoich 
wrogów klasowych.

... W swej pracy olbrzyniiej Rząd Socjalistyczny oiprzeć 
się musi bezpośrednio na politycznych i zawodowych or
ganizacjach proletarjatu, a także na przedstawicielstwie 
właśeiańsitma małorolnego oraz inteligencji pracującej, 
w pierwszym rzędzie na Radach Delegatów Robotniczych 
które będąc klasowemi organami współdziałania proletar

jatu z Rządem, wezmą czynny udział, nieraz kierowniczy 
w wielkiem dziele przebudowy

XVI Kongres P. P. S. w Krakowie.
XV Zjazd PPS. był raczej manifestacją stanowiska partji, 

niż normalnymi zjazdem, porządkującym życie wewlnętrzne 
partji.
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Partja zaś nie mogła z a do wolnie się ani deklaracją zasadni
czą, aftiii też bieżącetn rozstrzyganiem całego nawału, spraw, 
wysuwanych przez życie. Partja potrzebowała nowego progra
mu, który mógł uchwalić tylko- normalny zjazd delegatów. Po
zostało też oitwarteim zadanie dokończenia zjedlnio czernią orga
nizacyjnego i rozstrzygnięcia zasadniczych liiniij postępowania 
partji na nowych terenach jej działalności. Zadania te spełnił
XVI Zjazd PPS., odbyty w Krakowie w diniach od 23 do 27 
kwietnia 1919 roku. Poprzedziły go zjazdy PPSD. Galicji i Ślą
ska oraiz PPS. zalb. pruskiego. Po połączeniu się delegacyj 
wszystkich trzech partyj w dn. 27 kwietnia i skonstatowani:.: 
ifalktu połączenia przyjął on miaino XVI Kongresu PPS. i od tej 
ichiwili nazwa Kongresu pozostała nazwą najwyższego ciała 
partyjnego.

Dzieło ostatecznego organizacyjnego zjednoczenia polskiego 
ruchu socjalistycznego zostało dokonane, P!ir*:S, stała się jedyną 
socjalistyczmą paritją proletarjatu polskiego, tembardziej, że 
SDKPiL. po połączeniu się w grudniu roku poprzedniego 
z PPS, „lewicą" przybrała nazwę Komunistycznej Partji Ro
botniczej Polski.

Stanowisko programowe XVI Kongresu partji znalazło wy
raz w uchwaleniu cytowanego powyżej szkicu programowego. 
Nie był to jednak program ostateczny. Kongres odesłał go 
jeszcze do komisji programowej „celem poczynienia ulepszeń 
redakcyjnych". Po dokonaniu tego Rada Naczelna miała go ' 
ogłosić, Stało isię inaczej. Program zastał podidany gruntownej 
przeróbce i uchwalił go w ostatecznej obowiązującej dotych
czas redakcji dopiero kongres następny w majiu 1920 roku,

Zagadnienia takityazne, rozważane oddzielnie jeszcze przez
XVI zjazd P. P. S., zostały ujęte w szeregu rezolucyj. Ujawniła 
się przy tem wśród delegatów pewna rozbieżność zdań, co zna
lazło wyraz w głosowaniu formuły przejścia do porządku dzien
nego nad sprawozdaniem Centralnego Komitetu Robotniczego, 
Mimo radykalnego sformułowania teij uchwały grupa 34 na 125 
delegatów nie chciała głoisoWać za nią i przyjąć sprawozdania 
do zatwierdzającej wiadomości. Jeszcze silniej zaznaczyła się 
ta opozycja przy uchwalaniu rezolucji w sprawie taktyki par
lamentarnej. 53 delegatów wypowiedziało się tutaj przeciwko 
Manifestowi ZPPS. i taktyce w sprawach wojny. Tak samo 
uwidoczniły się różnice i w sprawach samorządu i ruchu za
wodowego.

Te silne różnice mniej dotyczyły przyszłości, a bardziej prze
szłości. To też przez przyjęcie uchwał, przenikniętych rewo
lucyjnym duchem, zjazd ustrzegł pairtję przed głębokim rozła
mem. Zarówno szkic programu, jak i merytoryczne uchwały

168



w poszczególnych kwestjach zadowalały ogromną większość 
partii. Uchwała, dotycząca taktyki parlamentarnej, nakazy
wała ZPPS. politykę stanowczej opozycji i zabraniała jakie
gokolwiek udziału w rządach burżuazyjinych. Rady Delegatów 
Robotniczych zostały uznane za nawą formę organizacyjną, któ
ra winna skupić w sobie całokształt walki robotniczej bez na
ruszenia samodzielności otganizacyj zawodowych i spółdziel
czych. RDR. wilniny stać się „Sejmem klasy robotniczej". W tym 
samym dluichu został określony stosunek partji, do samorzą
du, związków zawodowych i spółdzielczości robotniczej.

W ten sposób XVI Kongres PPS. położył podwaliny pod 
wielką, zjednoczoną partję socjalistyczną w Polsce, ustalając 
jej program, dostosowany do sytuacji rewolucyjnej, ustrzega- 
jąc się jednocześnie tylko negacyjnego stanowiska wobec rze
czywistości polskiej i doktrynerstwa, zagrażającego sekciar
stwem.

Anarchia reakcyjna.

Powstanie rządu Paderewskiego i wynik wyborów do Sej
mu Ustawodawczego uskrzydliły sfery reakcyjne. Wyrosło 
widmo rządów soldateski i  najczarniejszej reakcji. Coś sym
bolicznego miała w sobie scena otwarcia Sejmu. Na trybunie 
stanął jako marszałek z wieku stary magnat i ugodowiec wo
bec zaborców, Ferdynand Radziwiłł. Obok niego Piłsudski'. 
Ten ostatni złożył w  ręce Sejmu swą godność Naczelnika Pań
stwa i wygłosił krótkie przemówienie. „Nic jednak w prze
mówieniu (Piłsudskiego) nie Usłyszeliśmy o kweslji robotni
czej", pisze na drugi dzień „Robotnik", Wogóle sprawę robot 
nilDzą chciano usunąć z widowni, jako mącącą spokój.

Z drugiej zaś strony raz po raz organy państwowe i ochot
nicy dokonyWują brutalnych rozpraw z robotnikami. Wybu
chające strejki rolne tłumi się gwałtem i krwią. Organizo
wane są wyprawy „białych gwardyj" i oddziałów wojskowych, 
chwytającie socjalistycznych robotników i bijące ich batogami 
„przez czerwony sztandar". Głośno nawołuje prasa endecka 
do wprowadzenia stanu wojennego w całej Polsce. Jakiś puł
kownik znoisi w Zagłębiu Dąbrowskiem własnym dekretem 
wlszysitkie paruje polityczne. Dowództwo Żanidarmerji przy 
Generalnym Okręgu w  Lublinie tłomaczy na polski i precy
zuje słynne wezwanie: Strielat1, patronow nie żalet', Brzmi 
ono teraz: ,»Strzelać w górą jest wzbronione,., należy mierzyć 
dobrze i strzelać w tłum przedewszystkiem do prowodyrów", 
Zandarmerja poilska żałowała próżno wystrzelonych naboi...



Rząd, interpelowany we wszystkich tych sprawach, zasłania 
się niemocą i brakami dopiero powstającego aparatu admini
stracyjnego. Sejm zaś, w swej większości reakcyjny, staje czę
sto w obronie reakcyjnej samowoli;, a jednocześnie reakcja 
znosi kornie nołwy rozbiór narodu polskiego, dokonywany 
przez koalicję na Śląsku. P. P. S. zasypywana nieuistającemi 
skarbami na samdwolę różnych band reakcyjnych i miejsco
wych kacyków policyjnych i wojskowych znów uruchamia ma
sy w obronie swych żądań programowych i swobody walki ro
botniczej. CKR. ogłasza na 7 lutego 1919 roku sitrejk po
wszechny przeciwko frymarczeniu robotniczym Śląskiem 
Cieszyńskim i polityce wewnętrznej rządu. Warszawiska Ra- 

| da Delegatów Robotniczych odpowiada na to uchwałą, w któ
rej

„protestuje i potępia rząd Paderewskiego, rząd kapita
listów i obszarników, który z kapitalistyczną koalicją fry  
ram-czy i zaprzepaszcza interesy ludu roboczego, kupczy 
ziemią śląską, a wewnątrz kraju szerzy gwałty, więzi 
i nieludzko katuje naszych towarzyszy i kuje więzy nie
woli przeciw całemu ludowi robotniczemu .̂

Ogłoszony stireijlk powszechny w Warszawie i na prowincji,, 
połączony z demonstracjami ułicznemi, wypadł imponująco. 
Dowiódł, że ,z Masą robotniczą trzeba się liczyć. Wątłej frakcji 
socjalistycznej w Sejmie nadał powagę przedsta wiei els twa zor
ganizowanych i gotowych dlo zbiorowej walki mas.

W walce tej PPS. nie chciała jednak przejść wyłącznie na 
pozycje obrony. Wszak wiadomo, że nie atakować, to znaczy 
cofać :się. To też XVI Zjazd PPS,, polecając ZPPS. politykę 
stanowczej opozycji, jednocześnie stawiał warunki całemu Sej
mowi:

„Jeżeli Sejm nie uchwali w krótkim czasie reform spo
łecznych, nie wpłynie energicznie na odbudowę przemy
słu i na zmianę systemu bezprawia i nadużyć administra- 
cyjno-policyjynych, nie opracuje zasad konstytucji Repu
bliki, P. P. S. bezwzględnie dążyć będzie do rozwiązania: 
tego Sejmu i do nowych wyborów,
P. P. S. w takim razie, przy sprzyjającej sytuacji, oprze 

się na inicjatywie zwołania nowego Sejmu przez proletar
iat rewolucyjny, zorganizowany pod sztandarem P. P, S,‘" 

Była to nietylko uidhwała taktyczna, lecz zarazem i program 
działania sejmowej reprezentacji PPS. Gdy poza sejmem na
dawała ona krytycizny toin propagandzie partji wobec Sejmu, 
z trybuny sejmowej wyrażała się nieustanną walką posłów so
cjalistycznych w obronie wolności organizacyj robotniczych 
i swobód obywatelskich, nieprzerwanym wysiłkiem demasko-
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wania reakcyjnych ośrodków i zamachów. Interpelacje', inter
wencje w urzędach, wnioski o zmianę postępowania admini
stracyjnego w stosunku do robotników i obywateli, piętnowa
nie wybryków reakcji, oto środki uruchomione przez, ZPPS, 
i wielokrotnie skutecznie paraliżujące zakusy wrogów wolno
ści klasy robotniczej. Anarchja reakcyjna zostaje stopniowo 
opanowana i czujność klubu poselskiego PPS,, podlniecana 
nieustannym kontaktem z najdailszemi nawet ośrodkami pro
wincji, została uwieńczona w tej dziedzinie niemal emi rezul
tatami.

Wraz z opanowywaniem anarchji reakcyjnej wzmacniała się 
jednak i biurokracja państwowa, mająca wkrótce wyróść do 
wielkiego znaczenia. Uporządkowany i wzmocniony wewnętrz
nie aparat państwowy pod przewodem rządów bnrżuazyjnych 
opanowywał wybuchy wstecz,mątwa, ais sam przez, się stano
wił coraz silniejszą zaporę dila dalszego rozwoju prądów re
wolucyjnych. W tym samym kie,nurniku działała również coraz 
mocniejszą łuną dająca znać o sobie wcina na wschodzie.

Pierwsza faza wojny.
Odbierając Lwów, który powstaniem odpowiedział na pró

bę zajęcia go przeiz Ukraińcólw,, wojska polskie już w lipcu 
1919 roku doszły do Zbrucza, Jednocześnie zajmują Wileń- 
szczyznę i następnie przesuwają się na północ, wkraczając 
na całej ścianie wschodniej na ziemie, zamieszkałe tylllko w nie
znacznej mniejszości przez Polaków, Na jesieni cały wischód, 
Polski stał już w ogniu wojny,

Naraziie posuwanie się wojsk polskich nie spotykało tu 
większego oporu. Ziem istotnie polskich nikt nam nie bronił 
tutaj, jeśli nie liczyć próby opanowania Lwowa przez oddzia
ły Ukraińskie lub Wilna przez Litwinów. Inaczej stała sprawa 
na granicy zachodniej. Nie załatwiono tu dotychczas sprawy 
Śląslka Cieszyńskiego, po który wyciąga rękę Czechosłowacja, 
Pod znakiem zapytania stoi przynależność państwowa Górne
go Śląska. Kongres Wersalski wyznaczył jeno granice Polski 
na odcinku Poznańskiego i Pomorza odi zachodu (objęte przez 
administrację i wojsko polskie dopiero w  lutym 1920 r.), po
zostawiając dla plebiscytowego rozgrainiazenia odcinek Mazu
rów Pruskich, Tu spór idzie o ziemie polskie, zamieszkałe 
w dużej mierze prizieZ robotników. Woijrna na wschodizie osła
biała nasze pozycje na zachodzie. PPS., stojąc na stanowisku 
odbudowania państwa polskiego' ze wszystkich ziem polskich, 
już w lutym protestowała publicznie przeciwko zaprzepaszcza
niu ziemi cieszyńskiej wysoko uprzemysłowionej, z ludlno-ścią
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robotniczą świetnie uświadomioną i zorganizowaną pod sztan
darem socjalizmu. Kongres XVI gorąco znów pod ej mii] e spra
wę zjednoczenia teij dzielnicy z Polską*

Wobec przekroczenia przieiz wojska polskie etnograficznych 
granic Potoki, partja przystępuje do energicznej propagandy 
pokojowej. Przyłącza się do międzynarodowej manifestacji an
tywojennej w dn. 20 ,i 21 lipca. Na wielkich zgromadzeniach 
robotniczych, wśród ogromnego entuzjazmu1 mas rozbrzmie
wają w tych dniach w całej Polsce hasła PPS,: „Precz z woj
ną na wschodzie! Żąd!amy pokoju opartego na prawie każde
go narodu ido nieskrępowanego stanowienia o własnym losie!" 
,,Robotnik" i cała liczna już wówczas prasa partyjna rozpo
czyna konsekwentną i zdecydowaną walkę o pokój. Posłowie 
socjalistyczni w Sejmie stale podnoszą konieczność zawarcia 
pokoju, W dniu 8 września Rada Naczelna parltiji, potwierdza
jąc akcję dotychczasową, staje na stanowisku „natychmiasto
wej likwidacji Wojny" i wzywa do dalszej walki pod! tem ha
słem, Manifest pokojowy, opracowany prziez Radę Naczelną, 
stał się dokumentem, który zwócił na się oczy wszystkich swą 
stanowczością i silnym tonem,

Paintja sformlułowała również jasny program pokoju na 
Wschodzie, Według uchwał Rady Naczelnej z dnia 29 paź
dziernika 1919 r, brzmiał on, jak następuje:

„Rada Naczelna wzywa Z. P. P. S., by polityka jego 
w zakresie stosunków międzynarodowych zmierzała jak 
najenergiczniej ku uznaniu przez Polskę niepodległości 
Republik Litewskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej.

'Granice między Polską z jednej a Litwą i Balorusią 
i Ukrainą z drugiej strony, a zatem cala granica wschodnia 
Rzeczypospolitej Polskiej winna być wyznaczana w dro
dze samookreślenia ludności terenów spornych i miesza
nych pod względem narodowościowym'.

Zdecydowane pokojowe stanowisko PPS. i szeroka propa
ganda za naJtychmiasitoWeim zakończeniem wojny na wscho
dzie zmobilizowały przeciwko partji wszystkie siły reakcyjne, 
szukające na wschodzie zemsty na rewolucji rosyjskiej, rewin
dykacji majątków oibsizarniczych, bądź też laurów sławy wo
jennej. Zreisztą wojna była świetną okazją do wzmagania re
akcji  ̂wewnętrznej. W jednym więc sizeregu, pieniąc się ze 
złości wobec powodzenia akcji pokojowej PPS,, stanęły orga
ny Narodowej Demokracji, jak i „demokratycznia" Gazeta Pol
ska, organ belwederskich „demokratów". A przecież parę lat 
później sam Pifculdteiki wyznał: „ Postawiłem sobie już w 1918 
roku wyraźny cel dla wojny z Sowietami... Cel sobie postawiony 
osiągnąłem iv 1919 r / ‘, o cóż więc było dalej prowadzić wojnę?
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PPS, nie ulękła się tej pozornej izolacji w społeczeństwie 
i stawiając śmiało czoło nacjonalizmowi, karmiącemu się ape
tytem żuibrów kresowych, jak i soldatesce, idącej pokornie 
w służbę interesów obszarniczych, zdobywała coraz szerszy 
odgłos dla swych haseł.

Wzmacnianie organizacyj robotniczych.
Jeszcze1 w czasie okupacji nastąpiło równolegle z odrodze

niem organizacji politycznej, odbudowanie, a raczej powołanie 
do życia związków zawodowych. W b. Kongresówce P.P.S. 
wydelegowaia do tej pracy wielu najdzielniejszych swych 
działaczy, którizy też szybko zmontowali szereg związków. 
Już w 1916 r. na zijeździe iw Radomiu została wyłoniona Ko
misja Centralna Związków Zawodowych; której zadaniem by
ło inicjowanie i centralizowanie związków oraz pornioc w róż
nych akcjach zarobkowych, 'Warunki okupacyjne nie da
wały jednak zbyt szerokiego pola do pracy. Sama Komisja 
istniała napół legalnie, Mimo to jednak odlbył się szereg aK- 
cyj zarobkowych, połączonych nawet ze strejkamii. Władze 
okupacyjne, /wiidząo w ruchu zawodowym silną bazę PPS., za
stosowały represje. Członkowie Komisji Centralnej w 1918 r, 
bądź zostają aresztowani i idą do' obozów koncentracyjnych, 
bądź też przechodzą do życia nielegalnego', zmieniając miejsca 
pobytu, lecz nie zaprzestając iswiej pracy nad1 rozszerzeniem 
i wzmocnieniem ruchu zawodowego.

Przewrót listopadowy i proklamowanie prawa koalicji pchnę
ło ruch zawodowy na tory żywiołowego rozwoju. Związki po- 
wlstają wszędzie. Ogromna większość poteOisitajie' pod wpływem 
PPS. Komuniści jednak nie zaniedbują również tej dziedziny 
i tworzą W myśl starej tradycji esdeckiej związki partyjne, 
gdy PPS. powołuje związki klasowe, lecz bezpartyjnie. Robot
nicy żydowscy skupiają się w związkach odrębnych. Żywio
łowość rozwoju ruchu zawodowego nakazywała przeprowa
dzenie zasad/niczego uporządkowania i możliwego zjednocze
nia poszczególnych onganizacyj często w jednym zawodzie z so
bą niepołączonych, a obejmujących tylko poszczególne zakła
dy przemysłowe lub miejscowości.

Komisja Centralna, skompletowana po wypiuszcizeniu więzio
nych jej członków, nawiązuje więc kontakty z prowincją 
i przedstawicielstwem klasowego! ruchu zawodowego w b. zab, 
austiijaclkim i pruskim i zwołuje w marcu 1919 r. pierwszą ogól
no - polską komlfieirencję zawodową. Na konferencji tej było 
reprezentowanych 61.893 członków z b. Kongresówki i około
42.000 czł. z Galicji, Komuniści przysłali na konferencję de
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legatów w charakterze „lnicrmacyjno-doradczym". Konferen
cja spełniła siwe zadania znakomicie. Ustaliła ona klasowy 
i bezpartyjny charakter ruchu zawodowego, wezwała do zje
dnoczenia wszystkich związków, stojących na tem stanowisku 
i przyjęła za podstawę organizacyjną zasadę związków prze- 
mysłolwych, obejraujących daną gałąź przemysłu w całym kra
ju; poleciła nadto utworzenie centralizacji ogólno zawodowej 
w postaci Centralnej Komisji Związków Zawodowych i cen
tralizacji lokalnych w poisitaci Rad Okręgowych,

Na tej podstawie potoczył się teraz dalszy rozwój ruchu za
wodowego. Komisja Centralna, wybrana na Konferencji, prze
prowadza w lipicu połączenie ze związkami k om u ni s tycz n im:, 
tworząc jednolitą organizację w poszczególnych gałęziach 
przemysłu i na i września, według oficjalnych danych Mini
sterstwa Pracy, organizuje już w swem łonie zgórą 566.000 ro
botników. Liczba ta rozpada się według zaborów, jak nastę
puje: b. Kongresówka 60,4%, b. zab. pruski 27,2%, b. zab. au
striacki 12,4%.

Tein piękny wzrost organlizacyj zawodowych dokonał się 
w oighiiu walki zarobkowej, przybierającej nieraz i coraz czę
ściej poisitać sitrejiku, Statystyka oficjalna liczy w 1919 roku 
67 sir ej ko w, gdy przed przewrotem w 1918 r, do listopada li- 
cizoino tylko 28 strejków. Dzięki tej walce płace robotnicze 
podnoszą się nominalnie prawie trzykrotnie, a i realnie zosta
ją podwojone. Szieirolki ruch o ii mowy zbiorowe i walka o ru
chomą płacę zależnie od ruchu drożyzny umacnia Związki 
i czyni je codziemnem narzędziem zbiorowego życia proleta- 
ijatu. Powszechny tryumf zasady bezparlyjności i Masowości, 
głoszonej oddawna przez PPS., czyni 'też ze związków szero
ką bazę wpływów dla partji, wiążąc jiednolciześnie PPS, niero
zerwalne mi nićmi z codziennem życiem klasy robotniczej.

Współcześnie dokonywuje się również budowa robotniczej 
spółdzielczości, jako odrębnej organizacyjnie, lecz związanej 
węzłami solidarności i współpracy z inne mi formami, gałęzi 
ruchu roboiinicizego. Połwstające masowo spółdzielnie robotni
cze łączą siię z daWtniej już istniejącemi spółdzielniami proile- 
tarjackiemi, które były zgrupowane w Związku „Społem", 
lecz nie cziuły się dobrze w jego driobnomieiszcizańskiej atmo
sferze. Zwołamy w maju 1919 roku pierwszy zjazd Spółdziel
czości Robotniczej powołuje do życia Związek Robotniczych 
Stowarzyszeń Spółdzielczych, skupiający na 1 stycznia 1920 r. 
zgórą 75 tysięcy członków w spółdzielniach związkowych i 34 
tys. w spółdzielniach drobniejszych, kandydujących do związ
ku.
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Przy pomocy tak silnie rozwiniętych i nieustannie rosną
cych orgalnilzacyj z,atwiodoiwych d spółdzielczych P. P. S., domi
nując w nich całkowicie, zdobyła decydujący Wpływ na całość 
życia robotniczego w Polsce i dzięki ofiarnej pracy siwych 
członków ma tych terenach wpływ swój gruntowała i rozsze
rzała coraz bardziej.

Rady Delegatów Robotniczy cli,
XV Zjazd P. P. S. wypowiedział się za tworzeniem bezpar

tyjnych Rad Delegatów Robotniczych, XV Kongres P. P. S. 
potwierdził to stanowisko i stwierdził, że R. D, R, winny 
skupić w sobie „całokształt walki klasy robotniczej o urze
czywistnienie socjalizmu" baz nadwyrężania dotychczasowych 
.sp ecjalnych organilzacyj twaiki prole tarjatu, jaki cmi są związki, 
kooperatywy i t, di, Wewnętrznia stosunki w Radach Delega
tów Robotniczych wymagały jednak jaknajszybszej naprawy 
w kierunku opanowania tarć i grożącego rozłamu, W spra
wach tych Kongres uchwalił, co następuje:

„P. P, S» jako organizacja, skupiająca w swem łonie, 
świadomy i czynny proletarjat, bierze na siebie obowiązek 
kierowania pracami R. D. R. Tembardziej ważna i paląca 
jest ta sprawa, że komuniści, którzy osiągnęli tu i ówdzie 
w R. D, R. pewne wpływy, niezależnie czy są w większo
ści, czy w mniejszości, niszczą wszelkie wysiłki pozytyw
nej pracy i wprowadzają nieład i rozkład w R. D. R. 
Umożliwia to brak określonej ideowej platformy R. D. R. 
i brak planu pracy.

Wobec powyższego XVI Zjazd P, P. S, wzywa proletar
iat polski do skupienia się przy R. D. R. i jednocześnie 
podkreśla konieczność ustalenia platformy ideowej i tak
tycznej R. D, R„ na mocy której będzie umożliwiona i za
pewniana pozytywna praca proletarjatu zorganizowanego 
w R. D, R, ii zwalczanie komunistycznych wichrzeń w tych 
instytucjach. Platformę tę winien uchwalić Zjazd R, D, R., 
biorąc za jej podstawę postulat Niepodległości i zjedno
czenia Polski socjalistycznej. W zjeździe R, D. R. winni 
wziąć udział przedstawiciele R. D. R. wszystkich ziem 
palskich“.

W Małopolsce zostały powołane do życia Rady Delegatów
o charakterze rozszerzonej reprezentacji członków partji. Od
biegały więc zasadniczo od typu organizacji byłej Kongresów
ki. W: sprawie lej przyjęto następującą uchwałę:

„XVI Zjazd P. P. S. uznaje za konieczne ujednostajnie
nie form organizacyjnych R. D, R. i oparcie ich na pod
stawie wyborów od ogółu klasy robotniczej.
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Wobec utworzenia odrębnego typu R. D. R, w Galicji 
i na Śląsku, Zjazd P, P, S. stwierdza konieczność ujedno
stajnienia ich z typem Królestwa1,.

Uchwały ite zostały akceptowane przez połączeniowy (kon
gres, przedstawićM zaś byłego zaboru austriackiego, Ignacy 
Daszyński, złożył następującą deklarację:

„Uznając potrzebę zespolenia całej klasy pracującej 
we wspólnych Radach Delegatów Robotniczych w myśl 
rezolucji powyższej, oświadczamy, że dokonanie utworze
nia tych Rad bierzemy na siebie dopiero po zjeździe ogól
nym R. D. R,, w którym mamy wziąć udział, Tylko tech
niczne trudności przeprowadzenia wyborów przed 25 b, r. 
nie pozwalają nam zasady wspólnych R, D. R, wcielić 
w życie“.

Stanowisko zasadnicze partji .zostało więc tu wyraźnie okre
ślone wiraż z wytyczeniem taktycznych dróg realfeacji. Aby 
pozbyć się jałowych i rozbijających R. D, R. dyskulsyj, Zjazd 
mia-ł określić platformę ildielową i taktyczną R. D, R. Komuni
ści i inne (drobnie grupy musiałyby wówczas albo podporząd
kować się wiolli większości, albo. też usur.ąć się iz Raidi. W ten 
sposób Rady Delegatów Robotniczych, pozostając bezpartytj- 
nem przedstawicielstwem rewolucyjnego proletarjatu, mogłyby 
istotnie odiejgrać pozytywną rolę w rozwoju wypadków rewo
lucyjnych. Stanowisko to nile zostało jednak przeprorwiadizone 
praktycznie. Zadecydowały o dalszych losach Rad wypadki, 
ialkiie zaszły na i/ćh własnym terenie.

Wi celu przygotowania Zjazdu R. D. R. .została powołana do 
żydia instytucja pod nazwą „Narada wiięksizych Rad Del. Ro
botniczych^ spełniająca tymczasowo funkcje najwyższej re
prezentacji R. D. R,

Już diruiga taka Narada R, D. R, uwypukliła jaskrawo tak
tykę komunistów w Radach, zmierzającą wyłącznie do wyko
rzystania ich do walki z P. P. S. Oto charakterystyczina ilu
stracja: Propiolponowana jest rezolucja antywojenna, zfwiązatna 
z projektem strejku protestacyjnego, P. P, S. wyraża zgodę na 
tę akcję pod warunkiem, żeby w hasłach demonstracji wyraź
nie ogłoszono następujące żądania:

Precz z wojną imperjałistyczną!
Niech żyje isamookreślenie narodów!

_ Niech żyje zjednoczona niepodległa Polska Republika So
cjalistyczna!

Niech żyją Rady Delegatów Robotniczych!
Zdawałoby się, niema bardziej wspólnych haseł. Ale więk

szość Narady, 14 komunistów i 3 bundowców, odrzuca ten 
wniosek przeciwko 15 głosom siocjalistycznym,..
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GERTRUDA PASZKOWSKA
(„MARJA", „GINrRA“).

1862 — 1925.
Wylbitna •dziiałaczika P, P. S. iw dziale /techniki partyljinei, opielkiunika emigra

cji politycznej i jedna z założycielek organizacji ko>bieceij P. P, S.





P, P, S., pewna swej bezwzględnej większości w masach ro
botniczych, nie poddawała się jednak zniechęceniu. Wzmożo
ną pracą organizacyjną szybko- ztmiletoiia na swą korzyść układ 
sit partyjnych w Naradzie przedzjazdowej i konsekwentnie 
prowadzi do Zjazdu Rad, gdzie było miejsce na ostateczne 
uporządkowanie stosunków. Trzecia Narada większych Rad 
Del. Rob. dała też zupełniia inny obraz: P. P, S. miała już 19 
delegatów, komuniści 9, Bund 2 i Veireinigte 1. Taktyka ko- 
munistów nie uległa jednak zmianie. Zgłaszają wnioski na- 
pastliwe (Wobec P. P. S. ii szargające przeszłość Rządu Ludo
wego w najbardziej cs:<cz2rczy sposób. Tu jednak w gronie 
wyrobionych towarzyszy i starych działaczy na napaści te 
wzruszano tylko <z politowaniem ramionami, co innego na pro- 
wi.neji i w Radach poszczególnych: tu robotnicy, przywiązani 
do P. P. S. i olbser!w!ujący codzienną jej wielką ii ciężką pracę 
na (wszysitkilch polach, więcej, bo biorący w niej czytany udział 
wbrew koimunilstyidznej demagog}! ii jej taktyce niszczycielskiej, 
nie mogli długo znieść nieustannych oszczerczy cih napaści. 
Cierplffiwoiść pękła prze u ewszy s l ki em w Lublinie. Jedna z naj
starszych Rad, powstała jeszcze 5 listopada 1918 roku, nie wy- 
trzymuje tych wewnętrznych walk i gdy 17 maja mówca frak
cji komuniis tycznej zgłasza rezolucję, zwalczającą Nieipodle- 
,głość Polski i traktującą P. P. S. jako konitrrewolucję, którą 
trzeba „wypierać z życia Iklasy roboltniiaze|j“ , delegaci, człon
kowie P, P. S. zrywają się z miejsc i, protestując, wychodzą 
z polsiedzielnila, 20 maja wespół z ogromną większością dele
gatów fabrycznych ukonstytuowali oni nową Radę Del, Rdb., 
W skład której mogli wejść jedynie delegaci1, „stojący na sta
nowisku Niepodległej Polskiej Rzeczypospolitej Socjalistycznej", 

Echo tego wypadku rozieiszło się szeroko po Polsce, Frakcja 
P, P. S. w Warszawskiej R, D. R. 6 czerwca składa oświad
czenie, stwierdzające bezpłodność dotychczasowego istnienia 
R, D, R. i domagające się od Narady większych Radl D. Rob. 
„ustalenia iziaisad istnienia R. D. R. bez wichrzeń i demagogji 
komunis t y c zn eij' ‘, Narada ta jednak nie odbyła się na sku
tek wytworzenia się przypadkowej większości delegatów, 
powstałej wobec wyłamania siię z dyscypliny partyjnej i przej
ścia na stronę komunistów kilku, delegatów pejpeisoiwtców, któ
rzy następnie utworzyli „opozycję" P. P S, Wobec te(j zdra
dy delegaci P. P. S. opuścili Naradę, rozbijając ją.

Sprawy te stały się następnie przedmiotem obrad Rady Na
czelnej P. P. S,, która oidbyła się 20 czerwca 1919 r. Na Ra
dzie tej zarysowały silę dwa stanowiska: Zaremby za zwoła
niem w jaknaijszybszym czasie Zjazidu R, D, R., który ułoży 
platformę istnienia R. D, R. jako bezpartyjnej (reprezentacji

177



.klasy robotnilcEaeij, ujętej tylko w najogólniejsze karby, wyklu
c z a ją c e  wiieicizimef spory, oraz wniosek Perlą - Daszyńskie,go za 
odwołaniem z R. D. R. delegatów pepesowców i utworzeniem 
R. D. R , składających silę z delegatów, należących dlo P. P. S. 
i bezpartyjnych, stojących na (stanowisku Niepodległej Polskiej 
Republiki Sotejjlaililsityciztmeij. Wniosek ostatni przeszedł. W  re
zultacie nastąpiło rozbicie Rad, Przez pewien czas tu i ów
dzie istniały jeszcze Rady Niiepoidległościowo-Socjalisttyczmis, 
ale szybko zatracały wszelki Wpływ i znaczenie,

W obliczu reakcji i wojny.
Chwila ukonstytuowania się Sjjjmu Ustawodawczego Kamy

ka (Oikreis rewolucyjny. Rozpoczyna się budownictwo państwa 
polskiego z natury rzeczy jako państwa burżuajzyjnego. Ak
cja poiityozMa P. P. S. wchodzi coraz bardziej w riamy walk 
,o talki, cizy inny rulsitrój państwowy, o taką, cizy iinlną admini
strację państwa, o przewagę wreszcie Wpływów w państwie 
takiej, cizy innej grupy politycznej. Reakcja usiłuje wycisinąć 
Uta Polsce jaknajsilniojsze piętno i zmazać ślady rewolucyjne
go jej pochodzenia. P. P. S. przeciwstawia się ternu i usiłuje wy
korzystać resztki rewolucyjnego zarzewia, tlące jeszcze w ma
sach, rozdmuchać je jak najbardziej, by umocnić narzucone przez 
przewrót ltulbielliskii iorimy delmokratyczine, reformy społeczne 
zaś utrwalić i rozwinąć.

Na dlr odzie ,s|wej miała part ja w tym 'Oikreisie do pokonania 
rozbicie klasy robotniczej, zagrażające wewnętrznym parali
żem rluchowi robotniczemu. Bełz zjednoczenia sił robotniczych 
nie miożna (było myśleć o skutieicizineim zwalczaniu podnoszącej 
.si'ę reakcji. Szczęśliwie jednak zarówno ma terenie zawodo
wym, jak i spółdzielczym P. P. S., zdobywając całkowitą prze
wagę, dlokoiniała faktycznego zjednoczenia ii jej wszystkie wy
stąpienia zewnętrzne i mamfestacije znajdowały głęboki od
dźwięk w  masach robotniczych i pozwalały skutecznie prze
zwyciężać knowania reakcyjne, a nawet wywalczać dalszy 
rozwój reform społecznych. Jedynie tylko nia terenie Rad De
legatów Robotniczych nile, powiodło się wytworzenie z tej no
wej organizacji, z natury rzeczy obdarzonej wielkim autoryte
tem w masach i pozwalającej bezpośrednio organizować jej na
stroje, trwałej placówki, działającej solidarnie i planowo. Tu 
taktyka rozbijaefca Komunistycznej Partji Polski została uwień
czona jedynym do pomyślenia skutkiem: R. D. R. znikły z po
wierzchni.

Rozpalająca ,się wojna na wschodzie, tracąca swój charak
ter wojny o ziemie polskie i coraz bardziej przybierająca po
stać wojny imperialistycznej, postawiła partję wobec nowego

178



aadlainia: walki o pokój. Hasło to podjęła P. P. S, z całą od
wagą i siłą, słało się 'te/ż ono treścią politycznej walki P, P, S. 
w ciągu całego następnego okresu.

III. W ALKA O POKÓJ I KONSTYTUCJĘ.

Odbudowa gospodarcza.

Zdobycie Niepodległości otwierało, przed Polską rozległe 
-możliwości szybkiej odbudowy życia gospodarczego1. K r a j ,  wy
nędzniały (w czasie wojny, ogładzany celowo prziez okupantów, 
świadloimiial krępowany w działalności gospodarczej, wyzwala
jąc się, sitwarzał dla gospodarki szerokie perspektywy. To też 
widzimy odnalzu isizybkie odradzanie się przemysłu- i rolnictwa. 
Przestrzeń ojjpiilaiwnia w rolnictwie zbliża się dio poziomu przed
wojennie go: wynosząc w  1913 r. 10,6 milljjofnów ha., zajmuje 
w 1919 r, 7,7 milionów ha., w roiku zaś 1920/21 dosięga już 8,4 
miljonów ha. Pewiiieln niedobór zbożowy wobec potrzeb kraju, 
pozwalali śrubować ceny i pomnażać dochodowość gospodar
ki rollnej. -W przemyśle rośnie zarówino produkcja, jak i ilość 
zatrudnionych robotników. -Wprowadzenie 8-godżilnniego dlnia 
praicy sprzyja pirzytem szybkiemu zmniejszaniu siię bezrobo
cia. W poszczególnych gałęziach wytwórczości ilość zatrudnio
nych robotników sięga już w roku 1921 75% zatrudnienia 
przedwoijielninego. Po. okresie powszechnego' bezrobocia w cza
sach wojny odlczuiwa się to niewątpliwie jako wydatną popra
wę ogólnej sytuacji w  kraju.

Klaisia robotnicza, zorganizowana już w dużej mierze ziawo- 
dowo, walczy zwycięsko o podniesienie płac i uregulowanie 
■warunków bytu. Organizacje jej wzbudzają jeśli nie strach 
u przeciwników, to w  każdym razie szacunek, nakazujący li
czenie się z ich wolą ii stanowiskiem. W życiu- politycznelm 
wyraża się to dużym wzrostem znaczenia P.P.S., której przed
stawicielstwo sejmowe, manewrując siaczęśliwie wśród sprzecz
ności, panujących w obozie posiadaczy, a szczególniej wyko
rzystując antagonizm obszarniczo - chłopski, przeprowadza 
niietylko zwycięskie akcje, odpierające przeróżne zamachy na 
prawa klaisy robotniczej, lecz potrafi nawet realizować nowe 
reformy.

Niemniej jednak reakcja nie ustawała w wysiłku zepchnię
cia klasy robolniczaj z  tego- położenia. Wy m ar zonym sposo
bem _ zmuszenia robotników do- uległości miało- być m.litaryzo- 
wanie przedsiębiorstw przemysłowych i zakaz strejku. Pierw
szą próbą zastosowania itej metody była militaryzacja ełek- 
'.rowni w a r s z a w s k i e j, przeprowadzana -przez rząd w odpowite-
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dlzil ma strejk solidarności z walczącymi ni-italowcami, prokla
mowany przez robotników elektrowni wespół z inneimi przed
siębiorstwami Warszawy 11 marca 1920 r. Uskrzydlona wie
ściami o zamachu reakcyjnym Kappa w Berlinie, reakcja ka
pitalistyczna uruchomiła szeroką akcję łamisłrejkowską przy 
pomocy ,,Stowarzyszenia Samopocy Społecznej", t, zw, S.S.S. 
Taik prizygoltowana, oczekilwała okazji do decydującej rozpra
wy. Militaryzacja elektrowni miała zadać cios śmicrlelny ru
chowi robotniczemu, sprowokować go do żywiołowego wybu
chu ii następnie złamać go We krwi. Oddziały S. S, S. wypły
nęłyby wówczas ma scenę jako zwycięzcy, W tym momencie 
P. iP. S., polzioistawiajjąc zirielslzitą zawsze walkę ziawodiową sa
modzielnej imqjatywie związków zawodowych, miie mogła mil
czeć. Zagadnienie wyszło z ram czysto, zawodowych i stało 
się wybitnie politycznem. C, K. W. P. P. S, interwenjuje więc
o cofnięcie militaryzacji. Rząd iupieir:a się przy swojem. Wobec 
tejgo 15 marca zapada uchwała C. K. W. o strajku powszech
nym 17 marca w  Warszawie, a 18 w całym kraju. Gorącem 
edhem odezwała silę ta decyzja w masach robotniczych. 
Wszystkie organizacje rozpoczęły gorączkowo przygotowania 
do akcji. Rząd jednak, tak dotąd uparty, wobec zupełnie ja
sno występującej postawy całej klasy robotniczej i zdecydo
wania P.P.S., cofa się i 16 marca składa na ręce przedstawicieli 
piartji Ka(peWnileniie o  izmieslenłii miililtaryzacjji mia poidsiialwie od- 
rzuconego przad kilku dniami oświadczenia P. P, S, i Związ
ku Robotników Elektrolwnil, głoszącego, że sltrejjk w  tej insty
tucji Użyteczności [publicznej nie powinien być nadużywaną 
bronią. Wobec tego strejk został odwołany, zwycięstwo zaś 
osiągnięte samą tylko groźbą powszechnego1 strieljku.

Rozrost organizacji partyjnej,

XVI Kongres P. P. S. położył podwalimy pod1 wielką orga
nizację partyjlną, olpailtą ina zasiadizie masowości i demokracji 
wewnętrznej- Organizacja objęła całą Polllskę, zachowując 
przejściowo, jako dzielnicowe kierownictwo, Komitet Wyko- 
nawczy dla ib, Galicji i Komitet Obwodowy dla Śląska Cie
szyńskiego. Teren Poznańskiego1, ma który ipatltlja wesizla świe
żo przedewszystkiem w związku z wyborami sejmowemi, zo
stał oddany pod kierownictwo Komitetu Wykonawczego, obej
mującego również i Pomorze. B. Kongresówkę, organizacyjnie 
bezpośrednio podporządkowaną C. K, W., podzielono na 25 
ofcręgó|w (partyjnych, kierowanych przez Okręgowe Komitety 
Robotnicze.

Organizacja, która wyrosła w procesie żywiołowym, musia- 
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Ja się welwmęitirizinile skonsolidować, a jednocześnie ogarniać 
coraz tio nowe dziedziny działalności. W procesie tym, 
w związku z roizlbilciem R. D. iR., odłamała się od patftji grup
ka it. z,W. ,,G|pOiz;yc(ji“ , która szybko zakończyła slwój żywot na 
łomie Komunisityczineij Parlji Polski. Zbytniego t!.szczerbkis 
P. P. S. z teigo powodu nie poniosła. Większe szkody dla par- 
tji, la nawet pewien chwilowy zastój w  jaj rozwoju nia prowin
cji wywołały ine|preisije policyjne, jakie spadły na P. P. S. z po
wodu stneljiktl rolnego, prtoklaim owianego 16 października 
1919 r-Wstrząs rewolucyjny 18 roku odbił silę na wisi głośnem 
echem. Robotnicy inoilini), owii słynni „band.osi” , przez tyle lat 
ciemiężeni przez obszarników, rzucili silę ,masowo do organi
zacji. W każdym folwarku wszczynano akcję zarobkową, wy
bierano delegatów, tWoirzomo imprioiwizowany związek zawo
dowy. Wybuchały wciąż nowe zatargi i strejki. Partję zasy
pywano wprosi izjgłoiszeniami ze wsi o referentów, o pomoc 
organizacyjną, 10 irozsitrzyganie takich, czy innych kwestyj. Se- 
kretarjat partyjny wyłonił więc natychmiast po przewrocie 
listopadowym grupę towarzyszy, którym powierzono kierowa
nie sprawami rollneimi, powołując zarazem do życia specjalne 
piismo dila wisli, ip. t.: „Chłopska Dola". Pierwszem żądaniem 
powstającego Wydziału Wiejskiego P. P. S. stało się zorgani- 
zowanic normalnego Związku Zawodowego Robo laików Rol
nych. Dokonało się to w marcu 1919 roku na zijeździe orga
nizacyjnym, w którym wzięło udział 100 delegatów z 40 po
wiatów. Prym w tej organizacji trzymała P, P. S. prawem ini
cjatora i isiłą swych wpływów w  masach. Obok miej na tere
nie Związku, działali również komuniści i ludowcy. Związek 
rozwijał się z żywiołową szybkością. Stanowiąc forpoeztę so
cjalizmu inia wsi, spoi tkał się też odrazu z najsilniejszą niena
wiścią obszarników i wysługującej się im administracji. Od 
pierwszego dnia spoityika się też z ne/presjami, jakich w mie
ście ruch robotniczy już nie zna. Jedlnalk represje te hartują 
tylko młodą organizację. Pierwszy Kongres Robotników Rol
nych zlbiera w sierpniu 1919 r. 3008 dslągatów z całej Polski. 
Tylko czitery powiaty mile nadesłały swych przedstawicieli. Na 
kongresie tym zostały też ostateaznie uporządkowane sprawy 
Związku i stworzona feidlnołiita linja postępowania na zaisadach 
rezollucyj, przedłożonych przez P. P. S.

Głównym czynem Związku było wywalczenie umowy zbior 
roiweij w rolnictwie, W ten sposób fornal, zupełnie pozbawio
ny dotychczas jakiejkolwiek opieki prawnej, stał isię równy 
w prawach z robotnikiem fabrycznym, pracując odtąd na za- 
sadlach określonych wyraźnie warunków, miie d op u szcza jącycih
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samowoli oifeizairniików, Ale ci ostatni nie .mogli się pogodzić 
z tą rewolucją stosunków ma paitrjairchallnejj wsi, gdzie rozpra
wa fizyczna, bicie po twarzy fornala i traktowanie go jako 
dodatkowego sprzętu w gospodarce były odwiecznym przy
wilejem pracodawcy. Na każdym więc kroku obszarnicy sa
botują umowę zbiorową, a im bardziej oddailiamy się od rewo
lucji, tern częściej uimrawa (staje się fikcją. Władze administra
cyjne i inspektoraty pracy patrzą na to przez palce, pilnie 
jednocześnie wjstadhuljąc się w każde oskarżenie robotników
o wrogi stosunek do państwa lub „wywrotowe tendencje 
Areszty wybitniejszych członków Związku są zjjalwisikieim po- 
wszedraiem. Nawet rodziny ich nie są zabezpieczone przed 
iemi gwałtami. Jednocześnie obszarnicy przeprowadzają dzi
ką parcelację, wyprzedając ziemie, przeznaczone na reformę 
rolną, i puszczają z torbami roibottlników, zatrudnionych dotąd 
na folwarkach, chociaż uchwały sejmowe o. reformie rolnej 
zapewniały rolboitnikom pierwszeństwo do ziemi.

Przeciwko łlamanilu umowy zbiorowej, przeciwko represjom 
wlobec działaczy Związiku, przeciwko Wreszcie dzikiej parce
lacji wystąpił Sekretarjait Związiku Rob. Rolnych z mielmorja- 
łem do Rady Ministrów, grożąc w nim strejkiem w razie nie
spełnienia żądań. P. P. S. ina posiedzeniu Rady Naczelnej 
18 września ogłasza poparcie akcji istrejkowej robotników rol
nych. 'Reakcja wszelkich odcieni uznaje to ;za moment inajwy- 
godriiiejszy do rozprawienia się ze znienawidzonym związkiem, 
mącącym talk sieilsko-aniiellskie dotąd stosunki na wsi. Wszyst
kie stronnictwa w Sejmie popierają i iprzeprowadzaiją wtniioisek en- 
dieefci, upoważniający rząd do represyj wobec istrejfcująeych. 
Fabrykant, obszarnik i bogaty chłop z jednaką nienawiścią 
patrzyli na przebudzanie się polskiego bandosa. Uchwała ta 
była zachętą dla rządu, który też zrywa nawiązane w  tym cza
sie rokolwania. W odpowiedzi wybucha strejk, ogarniający 
wszystkie powiaty, w których istniał Związek. Poilicjia i żan- 
darmerja aresztuje setki działaczy związkowych, kolbami i bi
ciem zmuszając fornali do pracy. Twlardy chłopski kark ro
botników rolnych, raz wyprostowany, nie daje isię znów ugiąć. 
Strejk nia iziaiłamuje się. Robotnicy walczą bohatersko prizez 
cztery dni, zmuszając rząd ido wznowienia rokowań, przyrze
czenia zaprzestania represyj i wypuszczenia1 aresztowanych,, 
Na podstawie tego oświadczania strejk zo-stał izlilkwidiotwany. 
Nile przynosząc wprawdzie natychmiastowych zwycięskich re
zultatów, istrejik ten przypieczętował jednak nową pozycję, wy
walczoną w społeczeństwie prziez robotnika rolnego, (wykazu
jąc, że robotnicy rolni nie dadzą się już wpędzić w poprzednie 
położenia bezprawnych sług obszarniczych. Nakazał on liczyć
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się z icri organizacją, jako trwałą zdobyczą, której odebrać 
już tsię nile dla. Nadlał życiowej siły sierpni on/wej .ustawie o za;- 
łatwiialniu zatargów zbiorowych w rolnictwie, dowodząc, że 
droigą walki z robotnikami można tyllko zamarchrzować do 
gruntu rwieś, lecz złamać ich tak łatwo nie sposób.

P. P. S. stanęła twardą moigą ma wisi, wchodząc w jej życie 
z socja!lisitycizlną ideolog ją i wypróbowanemu metodami walki 
robotnicziej. Represje istrejkoiwe i postreijlkowe zostały odparte 
przez nieustanne interwencje i nacisk na rząd. Szybko opano
wana chwilowe zamieszanie ustąpiło miejsca dalszemu roz
wojowi piairltfi. A  tereny pracy mnożyły się z dniem każdym. 
Pierwsze wybory powszechne do rad mieijsikich dały partji kil
kaset mandatów samorządowych. W 57 miastach utworzono 
radzieckie kłułby socjalistyczne, w 6 miejscowościach P, P. S. 
zdobyła większość. Trzeba było iw tej nówelj dla P. P. S. dzie'- 
dzinie ustalać program konkretnego działania i wykiuiwać co
dzienną taktykę postępowania. Zadanie uporz ądkowania ży
cia partyjlneigo w teij dziedzinie spadło na konferencję działa
czy samorządowych P. P. S., jaka odbyła się w marciu 1920 r. 
Uchwały tej konferencji i wskazówki taktyczne, udzielane 
przez Centralny Wydział Samorządowy P. P. S., ultworzioiny 
w llijpicu 1919 r., stały się podstawą socjailistycizinej polityki ko- 
mumalnej w Polsce. W tym też czasie zostały rzucone funda
menty pod wyrosłe później do wielkiego 'znaczenia działy pra
cy parlyjinejj (wśróid kobiet (Cemtr. Wydz, Kobiecy — grudzień 
1919 r.) i w dziedzinie oświatowej, gdzie zasady socjalistyaz- 
nej pracy na wielką skalę wytknął wietlki Zjazd1 Oświatowy, 
zwołamy przez P. P. S. w lipicu 1919 r.

P, P, S. poza granicami kraju.
,W okreisie tym zostały również ustalone ostatecznie sto

sunki z isefccjiami socjalistycznemi, zorganizowanemu poiza gra
nicami Polski. Jedne z nich, jak w Danji, Francji i Sziwajcarji, 
zoistały uznane za sekcje P. P, S., inne, jak w Ameryce Półn., 
zachowały s|wą samodzielność oirgalniziacyjlną drogą umowy 
specjalnej z P. P, ,S., regulującej stosunki wzajemnej pomocy 
i współdziałania organizacyjnego. Organizacje socjalistyczne, 
działające na terenie Mińska, Grodna i Wilna:, połączyły się 
w (lutym 1919 nolku w P, P. S, Litwy i Białejrusi, Wchodlząc 
w stosunek federacyjny z P. P. S.

XVII Kongres P. P. S. w Warszawie. Maj 1920.
Koniec 1919 i początek 1920 roku przynosi całkowite roz

bicie nadziei na pogłębienie procesów rewolucyjnych na za
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chodzie Europy. Po dtokonaniiu ustępstw na rzecz klasy ro
botniczej w diziedlzinie czasu pracy i ustawodawstwa społecz
nego kapitalizm stabilizował się coraz wyraźniej. Wyniszcze
nie wojenne Europy stwarzało świetlną kcn.junkturę dla pirze- 
inysłu i rolnictwa. Nieznaczne nawet udoskonalenie narzędzi 
produkcji wyrównywało skróćenśe czasiu pracy, gdy jednocze
śnie krótszy idzień pracy powodował szybsze tempo likwido
wania bezrobocia i timożliwiał uspokojenie wynędzniałych 
i wymęczonych przez wojnę mas robotniczych. Wejście na 
drogę stopnioiwiejj, w dość szybikiem tempie dokonywanej od- 
b udo wy życia gospodarczego przekształciło i w Polsce rewo
lucyjne wrzenie w  upartą i twardą walkę o płace i warunki 
piraicy, daleką jednak od radykalizmu pierwszych mileisięcy.

Wchodziliśmy w okres „normalny*', w którym wałka klaso
wa przybierała znana i dawno uznane skuteczne formy akcyj 
zarobkowych, kierolwanych coraz częściej przez karne orga- 
niilzaoje zawodowe, posiłkujące się tu i ówdzie nacilskiiem poli
tycznym za pośrednictwem Z.P.P.S., przedews\zysętlkiieim v/6w- 
cszas, gdy do wałki wlkraczały po stronie kapitału czynniki ad
ministracyjne. Głęboka ta zmiana sytuacji nie mogła pozostać 
be7. wjpływu na partiję. Ujawniło się to w całej pełni, na XVII 
Kongresie, zwołanym na 21—25 maja do Warszawy. Kongres 
teni, poza ostateCznem uporządkowaniem organizacji .il usunię
ciem resztek dzielnicowości w jej budowie, miał przedewszyst- 
kielm do załatwienia opracowanie zasad polityki partyjnej 
w określa względnie przynajmniej Ustabilizowanych stosunku w 
sp o ł e oz no-poli tyczny dh,
: Pracę tę Kongres wykonał, uchwalając w ostatecznej for
mie nowy program partji i formułując wskazówki taktyczne 
dla codfeiieintaiej działalności politycznej.

Nowy program oldbieiga znacznie od uchwalanego na po
przednim zjeździe P, P, S. Zachowuje poijęcila o kryzysie ka
pitalizmu, ujęte tu w postaci stwierdzenia, że okres „bezpo
średniej walki (O socjalizm", juiż minął, przswiduje nadejście 
chwili, gdy klasa robotnicza musi sięgnąć po władzę, stwierdza 
również, że rząd isiocjialisitycizny może przyjść albo w drodze 
rewolucji, albo też parlamentarnej większości, ale właśnie te 
sprawy władlzy trak luja daleko zwięźlej, ogólniej, niż program 
poprzedni i usuwa wszystko to, co w dawnym programie mó
wiło o oparciu się rządu socjalistycznego na Radach Delegatów 
Robotniczych. Było to niewątpliwie wywołane obserwacją wzro
stu reakcji europejskiej i pragnieniem jak najwyraźniejszego 
odcięcia się od komiuriiistów, niemniej jednak w tej postaci pro
gram spotkał isię z krytyką niektórych delegatów, jako zbyt 
radykalny,
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W obecnej sytuacji ma czoło działalności poMtyczineij partji 
wysunął się Z. P. P. S. Debata polityczna i uchwały Kongresu 
w tym zalkresiie dotyczyły też przedeiwszysitkiem polityki par
lamentarnej. Drożyzna i sekwleisitir, wojna i pokój, konstytucja 
demokratyczna — oto sprawy, które eto dyskusji wniosła sej
mowa reprezentacja P, P. S, A u podstawy tych kwestyj stoi 
ukryta drażliwa sprawa stosunku do rządu. Dajcie /swobodę 
obalania rządu, woła po>d adresem Kongresu jeden z posłów, 
dąjicie możność rozważania taktycznej sprawy udziału w rzą
dzie, mówi drugi, Kongres niechaj da możność wstąpienia 
do rządu w wyjątkowych wypadkach, ,,gdy udział socjalistów 
będzie prowadził niezwłocznie d.o zawarcia polkoju i wzmac
niał jego demokraty c zny charakter tudzież będzie gwarancją 
dcrnokratyczności konsiylucji i rychłego rozwiązania obteicmie- 
go Sejmiu"... Kongres ,,'upoważnia do powzięcia decyzji Radę 
Naczelną i Z. P, P. S., nie inaczej Wsziaikże, jak na mocy zgo
dnej uchwały obu tych ciał*1, brzmiał projekt rezolucji poli
tycznej referenta z ramienia partji C. K. W. Gdy głóWnem narzę
dziem wałki politycznej partji stał się Sejm, part ja ziaś wysuwa 
tak spokojne żądania, jak pokój, sekwestr i konstytucja, gdy 
cele te można szybciej osiągnąć, uczestnicząc w rządzie, niż 
stojąc poza iniim, dilaczleigóż nie dać prawa wstąpienia do rządu? 
Tembairidziej, że Piłsudski, osamotniony na. stanowisku Naczel- 
nika Państwa, potrzebuje wzmocnienia! Wprawdzie wzgląd 
tein nie wypłynął jawnie w dyskusji, lecz niewątpliwie odgry
wał niemałą rolę w orjentacji niejednego z uczestników Kon
gresu.

Członkowie partji nie podzielali na ogół tych opkiiij. Wnio
ski, zgłoszone na Kongres przez poszczególne organizacje, idą 
wyraźnie przeciwko prądiom, górującym w reprezentacji par
lamentarnej. Brzmią w nich tony klasowej odrębności i nacisk 
spoczywa na odrębnej roli partji socjalistycznej, uświadamia
jącej Masę robotniczą i przygotowującej ją do spełnienia zadań 
przebudowy społecznej, dokończenia przewrotu listopadowe
go, gdy tylko (pozwoli ma to podniesienie się fali ruchu ro- 
boifcniciziego. Rezolucja Rady Krakowskiej niie widzi podstaw 
dla zmiany zasadniczego stanowiska powstrzymywania się od 
udziału w rządach burżuafcyjinych, a ad1 takiego udziału spo
dziewa się ityliko zamącenia świadomości robotniczej, mogącego 
ponadto rozsadzić jedność partyjną.

O. K. R, PłOitrkowIski wiidizi możliwość wejścia socjalistów 
tylkio do rządki cizysto socjalistyoznega lub też takiego, który 
siwym składem w większości socjalŁstyoznym i  programem, 
odpowiadającym programowi P. P. S*,, dawałby gwarancje ■wy
konania tego programu. Siedlecka Konferencja Okręgowa,
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wypotwiialdajjciic się bezwzględnie przeciwko udziałowi socjali
stów w rządzie koalicyjnym lufo też grupującym stronnictwa 
t, zW. „lewicy sejmowej", domaga się wysunięcia haisłia rządu 
robotniczo-wlościańskiego, jako przejściowego do dyktatury 
proletarjaitu. Talk w skrócie przedstawiały się opinije zebra
nych delegatów partji.

OżySwilomiai, miejscami burzliwa dyskusja Kongresu doprowa
dziła do odrizlUcenia wniloslku referenta i przyjęcia propozycji 
Krakowskiej Raldy Robotniczej P. P. S., brzmiącej jak na
stępuje:

,,Obecna sytuacja polityczna nie daje zjazdowi pod- 
stawy do zmiany zasadniczego stanowiska, iż członkowie 
Partji nie powinni wstąpować do burżuazyjnego rządu* 
Ustosunkowanie sił politycznych w Selmie Ustawodaw
czym i nie dałoby tow. tow, naszym w rządzie^ możności 
korzystnego zastępowania właściwych interesów prole
tariatu, a udział ten stworzyłby nazewnątrz tylko fikcję 
rządu przychylnego klasie robotniczej, na wewnątrz zaś 
mógłby spowodować nieobliczalne szkody dla partji, 
a nawet jej rozbicie. Zjazd wzywa natomiast posłów so
cjalistycznych do przyśpieszenia prac nad konstytucją, 
spowodowania rozwiązania obecnego Sejmu i rozpisania
nowych w y b o r ó w . 

Wprawdzólei na dirugi dzień przechodzi także Uzupełnienie
reizioluiclji w brzmieniu następującem:

„W razie konieczności nagłej decyzji Zjazd poleca roz
strzygnięcie kwestji Radzie Naczelnej, przyczem decyzja 
winna być powzięta większością %  głosów". _

Wniosek tein dawiał możność obejścia uchwały .zasadniczej,, 
niemniej jednak stanowisko Kongresu, przeciwne udziałowi so
cjalistów w rządach, nie dających gwarancji pełnego wykony
wania programu isioicjaliistycizmego, zostało ujawnione zupełni)© 
dobitnie.

Narodziny Centrolewu,
7 maja 1920 rolkiu Woijiska polskie zajęły _ Kijów, w miesiąc 

później konna atimija BudiemnegO1 op e:rowała już na tyłach armji 
polskiej, a 9 d z e r w c a  Polacy ewakuowali starą stolicę Ukrainy 
i rozpoczęli odwrót aż do bram Warszawy. P. P. S, od 
roku wołająca o zaprzestanie bezmyślnej rzszi na wschodzie 
i domagająca isiilę pokoju, staje teraz oiko w oko z nolwą zu
pełnie sytuacją. Porażka wojenna Polski nie ulega już wątpli
wości, „wielkie koncepcje polityczne na wschodzie stnute 
przez Piłsudlskileigo, okazują się złudnym mirażem. Rządy 
chwieją się i zmieniają pod ciężarem klęsk. Niepodległość, 
zdobyta przez klasę robotniczą, znów tylko przez nią może
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być ochrufflioma, Ta noiwia sytuacja odbija się w paritji wzmo- 
żoinem dążeniem do wzięcia udziału w rządzie, by zrealizować 
najbliższe ceiel, a p rz e d ews zy s t k i era pokój. Nastrojom tym dia- 
]e Wynaz Rada Naczelna, zwołana na dzień 20 czerwca. Przyj
muje ona rezolucję, stwierdzającą, że „intencją Kongresu było 
podkreślenie, liż fuidzliiał przedstawicieili P. P, S. w rządlzie cen' 
tirlowo-lewilcioWym jest możliwy tylko w  razie bezwzględnej 
konieczności na podstawie wprowadzenia w życie programu, 
zawierającego postulaty demolkratycizmlstgo pokoju, demokra
tycznej konstytucji, Sejmu jednoizbowego, sckwestru i reform 
społecznych". Jednocześnie Rada udzieliła Z. P. P. S, i C. K. 
W. pełnomocnicitw db zdecydowania udziału w rządzie1, który
by polwsitaf na takich warunkach.

Tak więc wiejście socjalistów do rządu miało się stać fak
tem, Prezydjum Z. P, P, S, bierze Udzilalł w naradach ze stron
nictwami c elnt rorvv o -1 ew i cow ern i i! koms orwatyiwno-belw e de r- 
skim Klulbem Pracy Koińsitytucyjinlelj, ale, jak sitwieirdlzia oficjal
ne sprawozdanie C, K. W. z tych pertraktacyj, stronnictwa 
Centrolewu nie mogły utworzyć większości parlamentarnej, 
ani też sformułować wspólnego choćby minimalnego progra
mu, Koncepcja, która wywołała w partji takie zamieszanie,, 
okazała się zupełnie nierealna. Centrolew Umarł zanim się 
zdążył narodzić. Zagadnienie isitoisulnku P, P, S. do* rlządu i kwe- 
stja udziału isoicjalilsitów w rządzie nie schodzi już jednak z po
rządku dyskusyj w łomie partji.

Katastrofa wojenna i Rada Obrony Państwa.
Propaganda pokojowa P, P. S, wywoływała w stronnictwach 

burżuazyjnych istną furję oskarżeń © brak patrjioityzmu, świe
żo izaś upieczeni miiitaryśdi polscy z Belwederu byli przeko
nani, ża „niebiańska kochanka" — Woijma tak sobie ich upo
dobała, że molgą zwyciężać, gdzie chcą i kogo się im zachce.. 
Teraz w obliczu klęsk tupet ten topnieje bardzo- szybko. Ban- 
krudtwio polityki doitychc|zasowych rządów jest tak widoczne, 
że coraz głośniej rozlega się wołanie o zmianę rządiu i prze
budowanie go na iszieirolkiclh podstawach koalicyjnych. Ale P. 
P. S, zajmuje wrogie dla teij koncepcji stanowisko, Wiojna, po
kój i spełnienie społecznych żądlań klasy robotniczej i chłlo>- 
pów splotły isię w nierozerwalną całolść. Raiz jieslziclze hiistortja 
daje dobiitną naulkę, że Niepodległość i Socjalizm są ze sobą 
nierozerwalnie zlwiązalne. To też na miejsce rządów burżuaizyj- 
nych muisi przyjść rząd robotnilczo-włośdiański, zdolny idio 
szczerze pokojowej polityki, do zmobilizowania sił olbronmyck 
i przeprowadzenia Szerokiego programu reform społecznych. 
Takie było stanowisko P. P, S, w  tym czasie.
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Tymczasem położenie wojenne pogarszało się z każdym 
dniem. Wodzowie coraz bardziej tracili głowy i wiarę w moż
ność zwycięstwa. Choć unikali oni dotychczas bezpośrednie!] 
.styoaniolścli z „cywilami", teraz wołają o wytworzenie Komi
tetu Ocalenia Publicznego. Rlząd składa w  Sejmie wniosek
o powołanie Rady Obrony Państwa. P. P S. niechętnie wita 
ten projekt. Odpowiada nań ponowieniem żądania utworzenia 
Rządu Robotników i Włościan, aile Piłsudski na naradzie pry- 
watne|j !w mieszkaniu marszałka Seijimiu Ustawodawczego od
krywa tak rozpaczliwy sitan ma froncie, że stworzenie jakiej
kolwiek organizacji obrony stało się koniecznością, Rada 
Obrony Państwa powstała więc jako skrócony Sejm. P. P. S. 
ani na chwilę nie straciła wiary w ocalenie kraju, widziała 
jednak, że możliwe to jest tylko przy silnym nacisku na 
zagadnienia społeczne, nurtujące w masach chłopskich i ro
botniczych. Z tern też we/s!z!a do R. O. P. Ale reakcyjna więk
szość tej Raldy i wpływ osobisty Piłsudskiego ma przedstawi
cieli lewicy chłopskiej bardzo utrudniały spełnienie tych za
dań. Uwidoczniło się to zaraz ma wstępie przy układaniu 
odezwy R. O. P. Przedstawiciel P, P, S. ostro krytykował pro
jekt, przygotowany przez sfery wojskowe, i żądał wyraźnej 
zapowiedzi reformy rolnej, zapewniania pracy robotnikom, 
przyjęcia zobowiązania wprowadzenia szerokich rietform spo
łecznych. Sprzeciw Piłsudskiego obalił propozyjeje P, P. S. 
A jednak, jak niezbędnem było wejście na tę drogę, świadczy 
fakt dojścia do skutku ugody o reformę rolną, a wślad za tem 
przyjęcie przez Sejm 15 lipcia Ustawy 10 wykonaniu Rieiformy 
Rolnej, mającej się stać, wedle słów referenta ustawy, „ha
słem do świętej walki w obronie tej ziemi".

Reforma Rolna i P. P. S,

Obok wielkiego znaczenia gospodarczego i społecznego 
w kraju, w którym panuje taki głód ziemi wśród chłopów, jak 
w Polsce, reforma rolna miała jeszcze duże znaczenie poli
tyczne, Majątki obszarnicze są nie tylko źródłem zapasu ziemi 
dla chłopów i narzędziem wyzysku ich pracy, lecz także sta

nowią twierdze konserwatyzmu i wsLecznictwa w Polsce, To 
też w Mjpcu 1919 roku P. P. S. głosowała za ustawą o reformiie 
rolnej, zapowiadającą likwidację majątków abslziarmidzych. Po'- 
zytywna azęść ulstawy nie zaspakajała socjadistów, diaiwała bo
wiem możnjoiść zagarnięcia większej części ziemi przez boga" 
.tych chłopów, a utrudniała faktycznie j|elj zdobycie dla mało
rolnych i bezrolnych. Wprawdzie przyjęto szereg poprawek 
socjalistyctenych, ochraniających interesy najsłabszych gospo



darczo żywiołów, a przedewisizystkieim służby rolnej, ale za- 
sadniczego błędu ustawy: zasady wykupu—nie usunięto. Mimo 
tio Z. P. P. S. głosował za ustawą. Za uisitalwą tą, jako pierw
szym krokiielm ma drodze do likwidacji obszarników, wypo- 
wieidlziiiał się też wielki sierpniowy Kongres Rohotoilków Rol
nych, Stwierdzając zasadnicze dążenie do un ar o d o w i c ni a zie
mi i podkreślając, że przyjęta reforma rolna mile odpowiada 
tym dążeniom, uchwała Kongresu głosi:

„Zważywszy jednak, że reforma ta w dużej mierze wy-- 
wlaszcza obszarników, a więc podważa istnienie włas
ności bez pracy, zważywszy, że reforma ta oddaje lasy 
na własność państwa, że umożliwia tworzenie koopera
tywnych gospodarstw rolnych, że umożliwia przejście 
ziemi w ręce bezrolnych i małorolnych.,. Zjazd postana
wia dążyć do wyzyskania wszystkich korzystnych stron 
tej reformy... korzyść, jaką przyniesie reforma rolna, za
leży od sposobu jej wykonania'.

Tymcziaisieim reforma, uclhwialoina przez chłopów pnzy pomo
cy socjalistów, którzy w tein sposób uderzyli w obszarników, 
a ziairaziem dawali rekompensatę stronnictwom chłopskim za 
poparcie ustaw robotniczych, nie ruszała się ,z miejsca. Odby
wała isię dzika parcelacja :z pominięciem wszelkich zasad. 
Widzieliśmy, że wywołała ona nawet strejik powszechny robot- 
ników rolnych. W  miarę odkładania się od rewolucji sama re
forma rollna przypominała coraz bardziej świisitelk papieru. 
.Walka o nią skupiła się teraz na walce o ustawę o wykonaniu 
reformy rolnej. Pod grozą najazdu bolsiziewildkiego zdobył się 
wreszcie Sejm na uchwalenie teij uistialwy. Nie przieszikodiziło 
to 'jednak temu, że gdy burza minęła, podarto i ten papierek.

Rząd Obrony Narodowej i Pokoju.
P. P. S. w sprawie wojny walczyła zdecydowanie o nawią- 

zamdie bezpośredniich rwkowiań pokojowych z Rosją. W walce
0 pokój „Robotnik" zapełnił jedną z  raajpięknie jiszych stronic 
swej historjii. Mając przeicilwiko sobie wszystkich, publikował 
zatajane przed społeczeń sitlwieim noty pokojowe Sowietów
1 wymuszał deklaracje pokojowe Polski. PrzeciwsitaJwiał się 
też koMsekiwettiitnie usiłowaniom utopienia sprawy pokoju w za
tęchłych błotach (Boirysowa. Jakże się sytuacja zmienia! Mogąc 
kilka miesięcy iteiimi swobodnie iziawierać pokój na podstawie 
propozycji Sotwietów i opierając się na linji, wysuniętej daleko 
na wschóld, pazia nasze dzisiejsze granice, teraz zaczęto się 
krzątać o pokój, gdy wojska rosyjskie zbliżały się już do War
szawy. I znów nile do Rosji zwracano się z propozycjami, lecz
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uderzano ctziołetm przed koalicją. Odbywa się upokarzająca 
wyprawa przedstawiciela Poillslki ma Konferencję do Spa. 'Wy
wołuje to protesty P. P. SM która dalej domaga się bezpośre
dnich rokowań. Niedh Sowiety odkryją karty, ozy chcą por 
koju, czy też zemsty za swe porażki! Dopiero nieudana wy* 
prawa dlo Spia otwiera oczy klasom posiadającym i generaliicp. 
Widzą, że pozostawiono je inia pastwę losu i pierwszą rzeczą, 
jakieij pragną dokonać, przerażone siwą izolacją, jest zakucie ro
botników w (kajdany ustaw wyjątkowych. Ministerstwo Woj
ny Wnoisil projekt ustawy, która wprowadza karę dożywotnie
go więzienia dla winnych podburzania do strejku. Priojiekit ten 
wywołuje buinzę w  R. O. P. Przedstawicieli P. P. S. grozi wy- 
siąpieniem, jeśli projekt nie będzie natychmiast wycofany, 
Żądaniu jego stoiku się też ziadość.

Projekt ów świadczy jednak doskonale o umysłowości lludzi, 
rządzących wówczas w Pofece, przeważnie dzisiejszych sanato- 
rów. A przecież sytuacja była tak groźna, że uchronić pań
stwo od zguby mógł tylko robotnik i  chłop. Ale widać, jak 
ziawjsizie, posiadacze uważają siebie zia sól ziemi, wobec klasy 
robotniczej zaś mają tylko pogardę lub strach.

Klęski na froncie i konieczność prowadzenia bezpośrednich 
rokowań pokojowych przekraczały siły istniejącego wówczas 
rządu urzędniczego. Kompromitacja w Spa teimbairdziej nie 
pozwalała na tolerowanie go w  tak przełomowej chwili. To 
też agitacja P. P. S. zia utworzeniem rządiu robotniiczo-włoś- 
ciilański|ego zyskuje coraz szersze echo, P. P. S. rozwija tym
czasem gorączkową akcję obronną. „Polska musi się bronić. 
Nie miożna niczego zaniedbać dla przyśpieszenia pokoju, na
leży jak najszybciej (rozpocząć rolkowania, ale Masa robotnicza 
Niepodległości nie da sobie wydrzeć!" — głosi jedna z odezw 
P. P. S., wydania w tym ozsaisie. Masy ludoWie mUsiiały być po
wołane dlo decydującego wysiłku, gdy polityka warstw posia
dających J wloljlslkowych doprowadziła kraj mad brzeg prze- 
paśdi. Ale tiem samem masy ludowe musiały dostać toki rząd, 
któremu mnogłyby zaufać, że nie zmarnuje ich wysiłku i krwi. 
Pod napo,rem tych faktów Piłsudski wysuwa ideę rządu koali- 
cyj niego, widiząc w nim ratunek. Gdy P. P, S. obstaje prlzy ko
nieczności powołania rządu wyraźnie lewicowego, grożąc sa
mobójstwem wymusza om jej zgodę na wejście dlo rządki, w któ
rym znajdą isiię przedstawiciele Wsizystkich piartyj, a wliięc i en
deków, Rząd taki powstał wreszcie. Na czele1 jego stanął Wi
tas,, symbolizująicy chłopstwo, P. P, S. nie zgodlziła się na 
traktowanie tego rządu jaiko regularnego rządu Polski, Mimo 
propozycji , nie dałtai doń swych przedstawić jęli. nia ministrów, 
;Wesizła dlo rządu tylko dla stwierdzenia swej woli odparcia no
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wego najazdu i dla zapewnienia pokojowej polityki państwa. 
Obrona i Pokój to były zadania nowego rządu, pierwszego rzą
du koalicyjnego w Polsce.

Zwycięstwo i Pokój Ryski,
Akcję obrony skraju P. P. S. prowadziła w dwu kierunkach: 

szerokiej propagandy w masach robotniczych i chłopskich za 
klooiietclzinioiściią obrony pnzieid nolwym najazdem i akcji zagrani
cą, gdzie dotychczasowe stanowisko rządów polskich, sabotu
jących polkój i sięgających po ziemie ukraińskie, sprawiło, że 
do Poilski przylgnęła opiinija kriaju drapieżnego impetrljaliizmu; 
teraz, w oblicziu niafja/zdlu rosyjskiego, niechęć db Polski zna
lazła nawet wyralz w  bojkocie ładunków wojskowych.

Oba te zadania Pasrtijia wypjefeiaiła w eszenoikim zakresie. 
Powołano wszędzie Komitety Robotnicze Obrony Niepodle
głości. Koimilstjia Centralna Związków Zawodowych wypowiada 
isię w imieniu 400.000 zorganizowanych robotników za wstę
powaniem do wojska. Zapał i wiaira w zwycięstwo ogarnia 
wszędzie niajjlsiziersiz© masy. Tysiące rolboltiników wstępują do- 
brotWolltniie -do sizeiregów. Pod wpływam tego nowy duch ogar
nia izmęiczioną i zdemoralizowaną kię okami armję. Świeży 
duch bajowy i upór wynagradzał u ochotników brak wy
szkolenia.

Emisarjusze P. P. S. jadą jediniocześaie na zachód, do- Anglij, 
Francji, .Włoch, gdzie wchodzą w kontakt tt pairtjialmi socjali- 
styciznemi i związkami zawodowemi, wyjaśniają właściwe 
oblicze naljlalzidlu isowiecikiielgo, prositulją fałszywą opiinję o Pol
sce, ijiatko o kraju zaborczym., przywracają jej utracone sympa- 
tje. Uchlała Międzynarodówki Socjalilsityoanej, wypowiadająca 
się za Niepodległością Polski i potępiająca najazd bolszewicki, 
fest ukoronowaniem, tej akcji. Pryska lodowata atmosfera, ota
czająca Polskę w Europie.

W  teij nlowielj atmosferze wewnętrznej i zewnętrznej osiąg- 
.pięt® też zostało zwycięstwo nad Wisłą i Wkrą, któro otwo
rzyło dro|gę do honorowego pokoju, Teraz wysiłki P, P. S. sku
piają się głównie na tej sipralwie. Delegaci P. P. S., wichodizący 
;w skład delegacji pokojowej Polski, paraliżują nalsitroijie mili
tarne, zarówno po stronie bolszewickiej, jialk i polskiej. Nie 
dają slię ziralzłć szykanami rosyjskie mi w pierwszej fazie roko
wań w Mińsku, gd!y zwycięska Rosja dhce nariziucić pokój, upo
karzający i przekształcający Polskę w bezwładną i bezsilną 
prowincję rosyjską. Szczere stanowisko pokojowe, delegacji 
polskiej paraliżuje ta wrogie nastroje w Sowietach. Zwycięstwo 
pod Warszawą stwarza też gruntowna zmianę sytuacji, przy-
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no:-.i 'triumf polityki Trockiego, zmierzającej do pokoju na zar 
cbockiiej granicy Rosji', by mieć wollną rękę dla likwidacji bia
łej armiji i wojjny domowej wewnątrz kraju. Rokowania 'ziostia- 
.ją przeniesione do Rygi. Przedstawici ele P. P. S. musieli znów 
wytężyć 'wszystkie siły, aby sparaliżować nastroje wojenne, 
podnoszące się w Polsce. Koła woijsfeowe dążyły dio odwetu 
zia porażkę kijowską i znów wyobrażały sobie, że moigą gdzie 
chcą i kiieidy chcą bić armię bolszewicką. Dopiero prizy po
mocy tSzieroko rozwiniętej akcji demomstr?:cyjn e j w kraju i od
powiedniego stałego nacisku, wywieranego na delegację po
kojową w Rydze ii na rząd, P. P. S. paraliżuje te wpływy i jej 
(to niewątpliwą zasługą jest, że juiż 12 października 1920 roku 
podpisiano prieiliminarjia pokojowe i zawieszono diziiałamia wo
jenne.

Zakończeniu wojny lowarzyszyły próby wzbudzenia ruchów 
kontrrewołucfyjnyoh i organizowania represyj w  stosunku dlo 
żywiołów opozycyjnych, Wiszystkiemi temi sprawami zajęła 
się Radia Naczelna, zwołana w koriou października 1920 roku. 
Przyjmując do wiadomości sprawozdainie z rokowań pokojo
wych i wyrażając uznalniie sWyrn przedisitawicie 1 om w dlełega- 
cfł, Rada Naczelna stwierdziła, że zawarcie pokoju ma olbrzy
mie znaczenie ii otwiera drogę do waillki „o rozwój wewnętrz
ny Poflski w kier uniku socjalistycznym i demokratycznym", 
,Sam traktat oceniła Rada, ijalk następuje:

.„Nie rozsrzy&a on ani kwestji białoruskiej, ani ukraiń
skiej, nie zapewnia bowiem Bicdejrusi i Ukrainie praw
dziwej niepodległości, przyłącza natomiast część tery- 
torjów, zamieszkałych przez Białorusinów i Ukraińców, 
do Polski, część zaś przeważną pozostawia przy Rosji".

Plamy i wybryki reakcyjnie, zwłaszcza aaś powołanie do ży
cia „armji rezerwowej" o charakterze „białej armji", tworzo
nej przez, endeków w Poznańsikiem, rząd sparaliżował pod 
'naciskiem P. P. S. Wobec zdwarioia pokoju wysunęła się teraz 
.sprawa likwidacji rządu koalicyjnego. W partji zarysowały 
sie dwa zdania: niektórzy wyobrażali sobie, że przez, usunięcie 
z rządlu prawicy i prawego centrum można go będiziie prze
kształcić w rząd Tobotniczo-włolściańsiki; inni, wskazuj ąc na 
.skończoną rolę rządu koalicyjnego, żądali przejścia na właści
wą linję opozycji socjalistycznej. W kraju, mimo wszystko, 
reakcja robiła wyraźne postępy. Witos z ludowcami szedł na 
prawo, zdradzając wyraźne tendencje agrarjusizowskie, P. P. S, 
musiała mieć falk najszybciej zupełną stwdbodę walki i dlatego 
też pozostała tylko dla partji ta ostatnia droga. Rada Na-- 
cizeilna oiśjwiiadczyła:
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i zesłaniec polityczny.





„,.,rząd koalicyjny został powołany na okres, w któ
rym wszystkie sprawy zostały podporządkowane dwóm 
celom >— obronie niepodległości i zawarciu . pokoju. 
Osiągnięcie tych celów zamyka okres poprzedn i ,R ada  
Naczelna, zalecając polityką niowlązania się z góry co do 
przyszlgo rządu i uznając za podstawę samodzielną 
i energiczną akcję klasy robotniczej, wzywa C, K. W. 
waz Z. P, P. S, do opracowania programu żądań spo
łecznych i politycznych na czas najbliższy oraz (prze
prowadzenia) akcji całej partji dla osiągnięcia tych żądań

Po tej Uchwale diniii nząd'u koalicyjnego były policzone. 
.15 grudnia Radia Naczelna P. P, S. wypowiada isię decydująco, 
żie „dalsze pozostawania przedstawiciela P. P. S. w  rządzie 
jest niemożliwe”. Daszyński podał się do dymisji.

Walka o konstytucję.
Głównie zadanie Sejmu. Ustawodawczego — uchwalenie kon

stytucji — przeciągało się nad miarę. Wpłynął do Sejmu je
szcze W 1919 noku szereg projektów konstytucji', odesłanych, 
następnie do Komisji konstytucyjnej. P. P, S. zgłosiła własny 
projekt, wychodzący z oceny epoki jako przejściowej do so
cjalizmu, wprowadzający więc szereg przepisów i postanowień, 
określających takie -reformy ustrojowe państwa, aby ewolucja 
w kierunku socjalizmu natrafiała na jak najmniejsze przeszko
dy. Zawierał więc ten projekt podważenie zasady własności 
prywatnej i poddanie wszelkich środków produkcji kontroli 
państwowej. Przewidywał też, że „państwo ujmować będzie 
W sposób ustawowo przepisany dojrzałe do uspołecznienia 
gałęzie produkcji, pod swój zarząd bezpośredni". Obok Sejmu 
powstanie Izba Pracy, jako' reprezentacja interesów rofeotm- 
cfcych, a w każdym zakładzie przemysłowym powołane będą 
do życia Komitety Fabryczne, będące organami samorządu 
robotniczego u podstawy aparatu produkcji. Łatwość rozwią
zywania Sejmu z incjatywy 300 tysięcy obywateli, referendom 
ludowe i inicjatywa ustawodawcza, swobody obywatelskie 
i oddzielenie kościoła od1 państlwa, zawarte w projekcie kon
stytucji, zgłoszonym przez P. P. S., miały zapewnić organizacji 
państwowej najbardziej demokratyczny chairalklteir. 
i 8 lijpca 1920 roku rozpoczęło się w Sejmie drugie cizy tanie 
projektu konstytucji, opracowanego już przez komisję. Projekt 
iten przejął z propozycyj socjalistycznych tylko kilka ogólni
ków o charakterze deklaratywnym, zawierając jednocześnie 
piały tsziereig przepisów wybitnie reakcyjnych, zapewniających 
pajzywilŁeje klerowi1 katolickiemu, wprowadź a ją cfyeh szkołę
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wyznaniową, Senatowi zaś nadających szerokie usprawnienia;, 
krępujące dlzSiałalinoiść ustawodawczą Sejmu, Wokół kwestji 
Senatu noztwiitnięła się też głownia batalja konstytucyjna, Posło
wie socjalistyczni agłoaillii cały sizereg poprawek, parfcjia ziaś 
W zrozumieniu, że sprawy nile załatwia ,się tylko na terenie 
parłamemitarnym, wezlwtała malsy ludowe dlo bezpośredniej 
walki o demokrację w Polsce, 18 października C, K. W, pro- 
Mlamowaił jednodniowy mam if es tacy j ny strejk polityczny, połą
czony ze zgromadzeniami i pochodami, pod hasłem „Konsty
tucja ludowa! Sejm jedmoizbowy! Izba Pracy!" Strejk i mani
festacje objęły _ całą Polskę, Setki tysięcy robotników brały 
w nibh udiział i chociaż reakcja szydziła z tego „gniewu luidui" 
i wołała, że nie widzi „tego świętego oburzenia, o jakiem mam 
mówicie” , to jednak niewątpliwie przycizyniły się one znacznie 
do wzmocnienia pozycji parlamentarnej .reprezentacji P. P, S, 
Drugie czytanie przyniosło już pewne polepszenie projektu 
konstytucji. Podczas trzeciego czytania przy kwestji Senatu 
rZ. P. P. S, zastosował stanowczą taktykę obsifcrukcyjną, w któ
rej rezułtac/ie tein „trzonowy ząb reakcji1" został wyrwany: 
kompetencje i skład Senatu w przepisach konstytucji uczyniły 
izień instytucję iziuipefeuie nieszkodliwą. 17 marca nastąpiło gło
dowanie nad całością ustawy. Part ja mogła isdbiie powinszo
wać sukcesu. Konstytucja nie stała się Wprawdzie podstawą 
prawną ustroju przejściowego do socjalizmu, jak tego chciał 
projekt P, P. S., wyszła jednak z ognia wałki tak demokra
tyczna, że po dziś dzień jest przedmiotom nienawiści wszyst
kich Odłamów reakcji, Z, P, P, S, głosował przeciwko całości, 
jako sprzecznej z jego projektem; tylko trzech członków (A. 
.Chudy, Z, Mcraczewsko. i J. Smulikowski) wyłamało się z tej 
Uchwały, głosując za konstytucją. W kilka lat później, w epoce 
reakcji, tych trzech poisłów spotykamy w obozie wrogów kon
stytucji 17 marca, całą zaś piartję wśród obrońców  jej demer 
kratycznyoh zasad.

Charakterystyka okresu przel«mcm©go.
Mimo wstrętu wojenneigo, okres 1920—21 iroiku był niewąt

pliwie okresem stabilizacji stosunków społecznych i kapitali- 
,stycznej krystalizacji państwa polskiego. Musiało się to odbić 
jnla z:redukowaniu twórczej roli socjalizmu. Wprawdzie w cza
rne imajjjwilęiksizieiga natężenia wojny klasa robotnicza odegrała 
wielką rolę, wprawdzie, beiz jieij pomocy i czynnego udziału 
jW obronie kraijiu niewiadomo, jakby się potoczyły ilosy pań- 
istwa, alle wtsizielka wojna karmi raczej reakcję, niż rewolucję. 
Perspektywa stracenia świeżo zdobytej niepodległości była też
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«łość straszna, alby można było pchać do niepewnych rozgry- 
:v/eik rewolucyjnych w obliczu najazdu. P,. P. S. więc, wiodąc 
klasę robotniczą do obrony kraju, mogła wywalczyć tyliko ry
chły pokój ii ochronić klasę robotniczą przed białym teroirem, 
który w podobnych sytuacjach zapanował na Węgrzech 
i w Finlandji. Przyczyniając się do obrony kraju, tę swoją 
rolę spełniła też P, P. S, całkowicie.

Konstytucja zamyka proces formowania się burżuazyjnega 
ipaństwa polskiego. Skuwa je ;trw.ałemi obręczami przepisów 
podstawowych. Wprawdzie przepisy te zapewniają masom 
pracującym ogromny w pływ  na państwo, zabezpieczają potę
gowanie isię tego Wpływu w  miarę wzrostu siły organizacyjnej 
i  przez to nie stanowią bynajmniej zapory dla socjalnych prze
obrażeń (republiki burżuazyjnej, ale było to jen o- dla socjalizmu 
tytułem do zadowolenia z wyników walki i mogło być podsta
wą nadziei na pomyślny w  przyszłości rozwój pańsitlwa ku so
cjalizmowi. Faktu ustabilizowania burżuazyjnej republiki miia 
-naruszało to w r.iczem.

P. P. S. Wchodziła1 w ten mowy okres silna poczuciem speł
nionego obowiązku wobec Niepodległości, .swego* zasadnicze
go dążenia politycznego i wywalczenia ram państwowych dla 
-soaj,ailiistycznej walki. Opromieniona zasługą doprowadzenia 
kraju do pokoju, liczyła też na pomyślny rozwój swej wałki 
W ramach konstytucji, na którą tak znaczny wywarła wpływ. 
Organizacyjnie wzmocniona, przenikająca do najdalszych za
kątków kraju, opanowująca coraz to nowe placówki, oparta 
10 potężną już organizację zawodową, P. P. S. mogła istotnie 
ufnie patrzeć w iswą przyszłość. Na drodze jej otwierały się 
jtysiączme możliwości, wyrastały przed nią tysiączne pytania. 
jWśród nich ,ziaś pirziedewszytstkfeim zasadnicze pytanie tak
tyczne: czy iść samotnie aż do swego celu, gdy njoWa sytuacja 
a ewolucyjna' otworzy diogę d o  socjalizmu, tymczasem ziaś tyl
ko organizować i uświadamiać masy roibotniclzle, prowadząc je 
po drodze walki samodzielnej o  częścioWie. zdobycze, hartując 
w mich bojową gotowość przez codzienne starcia z kapitałem 
fi państwem, pozostając ciągle w  zasadniczej opofzycji do wszel
kich rządów burżuazyjnych, .cizy też brać, choćby częściowo, 
władzę w iręce, chociażby dzieląc ją z  innemi stronnictwami
i w ten sposób bądź przyśpieszać ewolucję państwa polskiego 
w kierunku socjalistycznym, bądź też bronić instylucyj de
mokratycznych W tern państwie; i paraliżować knowania reak
cji, nie obawialjąo się aini utraty .swego znaczenia partji rewo
lucji społecznej, ani lembardziej chwilowego odpływu popular
ności w  masach. Oto pytania, które narzucają się teraz całej 
partiji XVII kongreis odpowiedział na nie negatywnie,., wiążąc

195



swą odpowiedź z przemijającą sytuacją, wytworzoną przez 
/układ -sił politycznych w Sejmie Ustawodawczym- Rząd koa
licyjny stanowił epizod wyjątkowy i dosiziedł do skutku tylko 
dzięki wyjątkowej sytuacji wojennej, nie mógł więc stanowić 
precedensu. W całym nowym zakresie więc zagadnienie to mu
siało wypłynąć dopiero teraz, gdy nowy Sejm, powołany na 
podstawie Konstytucji, miał rozpocząć ofcreis normalnego bytu 
państwowego, oparlkanionego przepisami tej ustawy zasadni
czej.

iW! okresie tym sprawa udziału socjalistów w rządzie stała 
się itieiż najżywolniejszem zagadnieniem życia partji.

IV. PO D  ZN A K IEM  P A R L A M E N T A R Y Z M U .
Zakończenie budownictwa państwowego.

Po zdobyciu podstaw państwowości polskiej głów nem za
daniem P. P. S. w dziedzinie polityczno-inarodowej było osiąg- 
n ię c ie  zjednoczenia wszystkich ziem, zamieszkałych w  więk
szości przez Polaków. Największą też troską otaczała partja 
Joisy dhviu dzielnic naszego kraju, zaludnionych przez ludność 
/robotniczą, wysiolko społecznie i narodowo uświadomioną. 
Przedewszystkiem chodziło o  Śląsk Cieszyński. Jeszcze XVI 
Kongres partji uchwalił uroczysty manifest do proletariatu 
świata, wskazujący ma konieczność przyłączenia w  całości tej 
dzielnicy do Polski Specjalna delegacja P, P, S, jeździła za
granicę, aby bronić tej tezy, opartej o zasadię samostanowie
nia o sobie narodowości. Ale fatalne losy wojny na wacho- 
dizie, daijącle w połowie 1920 roku wrażenie, że Polska jest już 
pokonaaa, spowodowały, że decydujący w światowej polityce 
czynnik: koalicja—przychyliła się do stanowiska Czechoisłowia- 
cji i przyznała jej większą część Śląska Cieszyńskiego z naj
bardziej przemy słowemi i jednocześnie polskiemu powiatami. 
Bezsilna Polslka uznała tein podział na konferencji w Spia, Za
płaciła perłą ziem swoich za miesięczne upojenie zdobyciem 
Kijowa. Nie była to jedyna zapłata. 11 liipca przegraliśmy rów
nież plebiscyt na Mazurach pruskich.

iW okresie walki jiednalk znajdowała się jeszcze sprawia Śląs
ka Górnego. P. P. S. bierze gorący udział w  akcji plebiscyto
wej. Organizacje P, P. S. na Śląsku, od XVI Kongresu zjedno
czone już z całością partji, stanowią duszę Walki robotniczej
o połączenie tej dzMInicy z Polską, Partja w kraju organi
zuje również wszelką możliwą pomoc walczącym. Prowadzi 
wytężoną propagandę zagraniczną w  obronie Śląska, wskazu
jąc na polskość ludu teij dzielnicy i zdobywając dla swego- sta
nowiska przychylność partyj socjalisty dany oh we Francji,
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w Anglji i Włoszech, Równie znaczną rolę odegrała P, P, S, 
•w powstaniu góinnośląskiem, wymierzonem przeciwko zakusom 
Niemiec, usiłującym faktycznie opanować tę dzielnicę w chwili 
porażki Polski na Wschodziiei, Kiedy ziaś przyszedł czas ple
biscytu, P. P, S, wzięła w ram również najczytmiejszy udział, 
Wysyłając nawet swego przedstawiciela do kierownictwa ak
cją plebiscytową. Taką samą czynną rolę odegrała P. P, S, 
W ostatnie') fazie walki o  Górny Śląslk, mianowicie podczas 
|t, zw. drugiego powstania górnośląskiego', jakie wybuchło 
w odpowiedzi na postanowienie większości komisji plebiscy
towej oddania Niemcom znacznej części tych gmin, które 
w  plebiscycie opowiedziały isię za Polską. Wielkie manifesta
cje, zorganizowane przez P. P, S. w całej Polsce dla poparcia 
powstania przcciwko usiłowaniom finansjery międzynarodo
wej, i bezpośrednia pomoc w postaci ochotników w niemałym 
stopniu przyczyniły się do wzmocnienia ducha i  sił robotni
ków górnośląskich, walczących o swą polskość.

Gdy w ten sposób kształtowały silę ostatecznie nasze grani
ce zachodnie a ‘traktat ryski określił granicę wschodnią, od
cinek polsko-litewski pozostawał nadal nieuregulowany. Cho
dziło o  Wilno i jego okolice, bez pytania ludności darowane 
Litwie przez traktat sowiecko-litewski z dnia 12 lipca 1920 
roku. P, P, S, nie mogła uznać tego imperialistycznego traik- 
;tatu i 20 sierpnia stwierdziła, że:

„Sprawą przyszłego losu ziemi wileńskiej i części gro
dzieńskiej P, P. S, uznaje za sprawę wewnętrzną Polski
i Litwy, która winna być załatwiona drogą pokojowego 
porozumienia między Polską i Litwą w zgodzie ze swo
bodnie wyrażoną wolą ludności zainteresowanej1'•

Działająca na tych terenach Polska Part ja Socjalistyczna 
Litwy i Białejrusi, federacyjnie zespolona z P. P. S., przyjęła 
następnie za fakt dokonany utworzenie Litwy Środkowej 
w wyniku zajęcia spornych terenów przez oddział wojsk gen, 
Żeligowskiego i Wzięła udział w wyborach do Sejmu tej dziel
nicy, mającego zadecydować o przynależności państwowej 
itych terenów. W Sejmie tym P. P. S, L. i B, głosowała za 
przyłączeniem Wileńszczyzny do Polski, podkreślając koniecz
ność samorządu na tym terenie, tak narodowo mieszanym.

Wobec ostatecznego ukształtowania się państwa polskiego
i włączenia do jego obszaru ziem, zamieszkiwanych przez, lud
ność ukraińską i białoruską, P, P, S, wysunęła zasadę ustroju 
autonomicznego dla tych ziem z j ednoczeisnem przyznaniem 
mniejszościom narodowym w Polsce również i tym, które nie 
zamieszkują zwartych terytorjów, wszystkich praw obywatel-
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sikach. W tym też duchu utrzymana jest polityka partji w spra
wach narodowościowych, precyzując isię coraz dokładniej w mia
rę wysuwania isię na czoło i aktualizowania tego czy innego 
szczegółu z zakresu skomplikowanych stosunków narodowo
ściowych,

Stan i rozwój sił klasy robotniczej.
Odbudowa gospodarcza postępowała ciągle naprzód. Ilość 

zatrudnilomych robotników w dużym i średnim przemyśle się
gała już 80% iilości przedwojennej. Produkcja wzrosła w więk
szym jeszcze stopniał, przekraczając w 1922 r. w  wielu gałę- 
zilaclh przemysłu poziom z roku 1913. Rozwojowi temu sprzy
jało dalej ni eza sp oko jo ne dotąd wygłodzenie wojenne, utrzy
mujące wciąż ma wysokim poziomie popyt nia towary, a z dru
giej strony wybujała inflacja walutowa. Zwłasztdza w Polsice 
łczynmiik ten odegrał wybitną rolę w procesie oidfbudowy. Rzą
dy szczodrą ręką zasiiiłiały przemysł kredytami, iktóre ciddawa
rno w zdeprecjonowanych pieniądzach, .stanowiących pirzy tym 
ss&rnym nominale niewielką tylko część wartości pożyczki 
w  dniu zaciągania długu. Stwarzało tlo wysoką piremję wywo
zową i pozwalało rozslzerzać zagraniczny handel Polski w tem
pie nieraz b. szybkiem.

Inflacją żył przemysł i inflacją żyło pańsitwo. Im jednak wy
datniej korzystano z usług coraz szybciej pracującej maszyny 
drukarskiej, wyrzucającej banknoty, w tem czarniejszych bar
wach rysowała się przyszłość; w  obrotach pieniężnych znikał 
własny stały miernik, a iziaistępow&ć go zaczął pieniądz ob
cy, — przedcwszys tkiem dolar, stając się pieniądzem klas po
siadających i ludzi interesu. Za politykę inflacyjną musiał ktoś 
płacić. Sztuka kręcenia bicza z piasku nie istnieje w gospo
darce, Płacił więc daninę inflacyjną przedeWsizystkiiem noibot- 
niik i chłop, oddając ją na biurokrację, na wojsko i na subsy- 
dtja dla kapitalistów. .Warstwy te utrzymują również i oficjal
ny budżet państwa, całkowicie oparty ma podatkach pośred
nich. Wpływy skarbowe wie: wrześniu 1922 roku wykazują 24 
miljardy marek, w czerni wpływy z podatków bezpośrednich 
stanowią zaledwie 2,7 miiljarda, czyli niewiele ponad 10%! 
Odbudowujący się kapitalizm żył z subsydijów państwowych, 
odmawiając jednocześnie państwu wszelkich podatków. W tem 
sposób budżet doszedł jednak do śmiesznie małych sum i pań
stwu, niezdolnemu już do dalszego żywota z podatków, czer
panych od najuboższych warstw, zagrażało bankructwo.

Z tych też przyczyn dążenie do zreformowania waluty
i oparcia budżetu na realnych podstawach wyrosiło do pod
stawowego znaczenia. Usiłowania te klasy posiadające chcia
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ły jednak połączyć z jiedmoczesnem pozbawieniem klasy ro- 
botnidzej jej izdobyczy socjalnych, a pizedewsizysitlkiem 8-go- 
dzikiffltego dnia pracy i zdobytego poziomu płac. Talki był sens 
propozycji min, Michalskiego, który w 1921 r, przyszedł z pierw
szym projektem reformy skarbowej. Nakładając danilnę pań
stwową na posiadaczy, zapowiadał zniszczenie zdobyczy ro- 
botnicizych. Pieniądze, oddane skarbowi, kapitaliści mieli od
bić sobie przez zwiększenie wyzysku pracujących.

Tymczasem nędzny poziom życia klasy robotniczej w 21 ro
ku odzwiereiiadla dobitnie niski wskaźnik plac realnych, sięga
jący zaledwie 69% płac przedwojennych. Place tie, reduko
wane nieustannie przez wzmagającą się drożyznę, mogą się 
uitrizymać na o|Wym poziomie tyillko dzięki wywalczonemu 
w umowach zbiorowych ruchomemu wskaźnikowi ii ciągłym 
wybluichom walk strejkowych, które w 1921 roku kosztują klap
sę robotniczą 4 nul jeny straconych w walce dniówek! To też 
próba zamachu ma 8-godzinny dzień pracy i płace spotkała się 
z energiczną konltraikcją zie strony orgainizacyj robotniczych, 
P, P, S. rozlwilja wieisipół z  organizacjami zawodowemi wieliką 
akcję demon strącyjmą przeciwko tym projektom, zwalczając je 
jednocześnie energicznie w Sejmie, Klasa robotnicza pod kie
runkiem P- P, S, stanęła murem w obronie swych praw. Za
mach został w rezultacie sparaliżowany, Ale jednocześnie 
uijawtniła się wyraźna zmoiwa kapitalistów, zorganizowanych 
już w  jednolitym Związku Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Fi
nansów, wymierzona przeciwko klasie robotniczej. Nie mogąc 
zwyciężyć w otwartej walce na terenie Sejmu', kapitał pnzie- 
chodził do ofensywy na terenie bezpośredniego zetknięcia 
z klasą robotniczą.

Uchwała tiego Związku, Zwanego popularnie „Lewijatamem", 
opublikowana w czeirwcu 1921 roku, wymierzona jest prze
ciwko wpływtom, wylwiieranym przez organizacje zawodowe na 
wewnętrzne życie przedsiębiorstw i zmierza do ograniczenia 
kompetencji komitetów fabrycznych i uzyskania swobody wy
dalania delegatów robotniczych. Jest to zapowiedź długo
trwałych walk, jakie na tiem tle rozgorzały w następstwie.

Chwilowe powstrzymanie ispadiku marki polskiej, Wyrażają
cego się w ciągłej zwyżce kursu dolara, ujawniło, na jak kru
chych podstawach odbudowano gospodarstwo poMdlei. Żywił 
je tylko tspadelk marki. Gdy spadała oma ze 185 marek (sty
czeń 1921) do 1500 marek aa dolara (wrzesień tegoż roku), to 
przemysł „rozwijał się", kiedy zaś marka poszła w gó
rę i zia dolara płacono 700 marek (grudzień 1921 r.), to na
tychmiast ujawnił ®iię kryzys, zatrzymujący przedsiębiorstwa
i wyrzucający na bnuik bezrobotnych, Liiciziba ich dosięgła
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200.000 osób. Teraz atak kapitału na Masę robotniczą staje 
się jeszcze bardziej zdecydowany. Kapitał pnowadzi go pod 
hasłem obniżenia płac i przedłużenia czasu pracy. Walka roz
pala się i tirwa z dramatycznam nieraz napięciem cały 22 i 23 
rok. W strejkacii w ciągu tych dwu lat bierze udział 1.450 ty
sięcy strejkujących, walczących przeiz 12 miljonów godzin.
I znów klasa robotnicza odpiera zwycięsko atak kapitalistów 
na całym froncie; tyllko na Śląsku Górnym w hutnictwie uda
ło się kapitalistom obniżyć płace i przejściowo' przedłużyć 
czas pracy do 10 godzin oraz zachwiać 8-godizinnym dniem 
pracy w  handlu, gdzie organizacja zawodowa była zawsze naj
słabsza. Płace w  samym tylko ogniu kryzysu spadły do- 53%' 
płac przedwojennych, aby już w okresie następnych lał pod
nieść isiię do 68% w roku 1923 i 83% w 1924. Ale też w la
tach tych fala inflacyjna znów potoczyła isię dalej, odbuidowy- 
Wiując inflacyjne konjunktury wywozowe, spekulacyjne pokry
wanie się w towarze wewnątrz kraju i pobieranie inflacyjnej 
daniny od1 klas pracujących.

i Nowy Sejm i P, P, S.
P. P. S, zamknęła swą walkę o prawa i dobrobyt klasy ro

botniczej w Sejmie ustawodawczym obaleniem generalnej pró
by podważenia usiawodawslwa robotniczego i płac (Michal
ski) i zapewnieniem swobody walki wyborczej dio Sejmu przez 
uniemożliwienie dojścia do władzy bojowego rządu enedcji 
pod wodzą Korfantego1, Wybory spoczęły w ręku rząditi urzęd
niczego, dającego gwarancję bezstronności.

Kampamja wyborcza 1922 roku przeszła dla pariji pod ha
słem okiełznania reakcji kapitalistycznej, walki z drożyzną, 
.rujnującą realną wartość płac, i urzeczywistnienia w pełnił 
programu reform socjalnych. Kampamja musiała być prowa
dzona jednocześnie na trzech frontach: przeciwko zjedno
czonej reakcji, zgrupowanej w bloku wyborczym Chrześcijań
skiej Jedności Narodowej, obejmującej żywioły endeckie, kon
serwy obszarniczej i chadecji, przeciwko N. P. R., występu
jącej samodzielnie, jako robotnicza partja, paraliżująca P.P.S. 
W kilku okręgach b. Kongresówki i dominująca w całym b. za
borze pruskim, oraz przeciwko komunistom, którzy wysta
wili przeciwko kandydaturom P. P. S, swe własne, listy we 
wszystkich prawie ważniejszych okręgach kraju (w 36 okr.j. 
Wysuwając hasło walki! z drożyzną, P. P. S. przeciwslawiała 
się również całemu t. zW. frontowi ludowemu, opanowanemu 
pilziez ideologję agraryzmu, kształtującą się na podstawie inte
resów wielko-chłcpskich i obslzamiczych.
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W  tej walca samodzielnej, prowadzeń ej przy pomocy mini
malnych środków materialnych, rozporządzając tylko entuzja
styczną i ofiarną pracą masy -swych cfzłoinków, P. P. S. zdo
łała prawie wdiwójmaisóib powiększyć swe wpływy w  masach 
wyborczych. Ilość głosów, oddana nia kandydatów P, P. S., 
podmłoisla -się w porównaniu z wyborami dlo Sejmu Ustawo
dawczego z 515 tys, do 911 tys. W poszczególnych okręgach 
pnzyrost ilości głosów przekraczał 100%. Tylko w Łodlzi na- 
sitąpil pewien spadek głosów maskutek niep opular-ności go
spodarki samorządowej, ptrowaidizonej w najcięższych Warun
kach braku środków, a zarazem wielkich potrzeb w okresie 
szalonego kryzysu w; przemyśle łódzkim. Demaigogja N. P, R. 
w  tym jedynym punkcie odniosła zwycięstwo.

Wybory ustaliły dominujący wpływ P. P. S, na całość ruchu 
robotniczego. Wszystkie siedem grup, idących po głosy robot
nicze, nie zdołały razem skupić tylu głosów, co jedna P. P, S. 
Tylko N.P.R., zawdzięczając swemu monopolistycznemu stano
wisku w Poznańskiem, gdzie socjalizm stawiał dopiero pierw
sze kroiki, zdołała zebrać na swe listy poważną ilość 472 tys. 
głosów, Komuniści, mimo szalonych wysiłków, otrzymali1 zat- 
letdwie 121 tys. głosów. Z pośród partyj socjalistycznych mniej
szości narodowych ma czoło wysunął się „Bund", zdobywając 
80 tys, -głosów. Inne part je, jak -dwa Poalliej-Sj-ony, Niezależni
i KomUmiiści G, Śląska, zebrali razem 30 tys, głosów, rozstrze
lonych na 4 listy. Talk więc, przyjmując ogólną ilość oddanych 
na te parije głioisółw, jako liczbę wyborców robotniczych, 
uświadamiających -sobie swą odrębność, otrzymujemy 1,604 
tys. głoisów robotniczych, z których 911 tys, przypada na- PPS.

Był tlo nie wątp lwie wielki sukces partji i wspaniały dowód 
rozwoju ruchu socjalistycznego w Polsce, Ale w całokształcie 
wyników wyborczych nie otwierał on widoków na łatwe reia- 
lizioWamie zadań P. P, S. w nowym Sejmie. Zjednoczona re
akcja zdobyła bowiem 2,551 tys. głosów i 163 mandaty. 
Wprawdzie dlo większości w Sejmie brakowało jej 60 manda
tów, ale tuż obok zasiadające w Sejmie reakcyjne Centrum 
Polskie, Piast ii N. P. R. -dostarczyć mogło 94 mandaty, a więc 
z nawiązką tyle*, iiliei zjednoczonej reakcji potrzeba było dlo 
uzyskania większości.

Tak więc wybory dały Sejm wyraźnie reakcyjny. Musiało 
to wpłynąć na Ukształtowanie się taktyki P. P, S. Taktyka jej 
zaczęła więic coraz wyraźniej rozwijać się w kierunku mane
wrowania w Sejmie, mającego na celu odciąganie grup cen
trowych od prawicy, izolowanie j,eij na własnych tylko pozy
cjach przez wygrywanie istniejących antagonizmów i różnic 
frakcyjnych, Taktyka to była1 nader ciężka i prowadziła pair-
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tjję na niebezpieczine tory wiązania się z różnemi przejściowe'- 
mi koncepicjiami Hz)ąd!ó|w, nie. mogących z matury rzeczy i wsku
tek układu sił w Sejmie prowadzić polityki korzystniej dla 
klasy robotniczej, a wciągających partję do odpowiedzialności 
za idh istnienie. Uchwały XVIII Kongresu .nie dawały wpraw
dzie partji możności wchodzenia w  jakieiś sitałe bloki z grupa
mi sejmowemi i zakazywały koalicyj rządowych, lecz i chwi
lowe popieranie tego czy innego gabinetu buirżuazyjhego stwa
rzało dla partji sytuację niezrozumiałą i niekonzysitną w  oczach 
mas robotniczych.

Pierwsze kirolki Sejmu: przeprowadzenie uzgodnionych pirzeiz 
NDecję i Piasta kandydatów na marszałków Sejmu i Sena
tu, — przyczem Piast wziął ważniejsze, politycznie marszałko- 
sitiwo sejmowe, co świadcizyło, j,alk zabiegała o  jego Wzglę
dy NDecja., — zdawało się, w prostej droidzie prowadlzą do 
riządlu centrowo-prawicowego. Wypadki, związane jednak 
z wyborem prezydenta, gdy przeszedł kandydat lewicy G. Nar 
rutołwicz i Piast nie ośmielił isię rzucić swylch głosów przeciw
ko nilemu, i bardziej je s z cz e  tragiczna śmierć pierwszego pre
zydenta Polski, splątały tak dobrze zaczętą dla prawicy grę
i, korapremitując nia wiiełe lat endecję, z której łona wyszedł 
zabójca, odsunęły widmo rządójw prawicowych, Tylko odsur 
nęło jednak, zwycięstwo bowiem prawicy w wyborach doma
gało się swego uzupełnienia przez odpowiednie rządy. Ale 
naraiziie P. P. S, miała ułatwioną taiktykę.

P, P. S. uprzytamniała sobie zawsze bardzo dobrze, że rola 
jej i znaczenie nie polega tylko na silniejszej luib słabszej frak
cji .sejmowej, lecz na sile, jalką reprezentuje w  masach robot
niczych iii m)a zdolności podniesienia tych mas w każdej waż
nej chwili do czynnego wystąpienia, I teraz Więc, gdy przez 
.zamach na Zgromadzenie. Narodowe i zabójstwo. Naruitowicizia 
endecja zdradziła swą namiętną żądzę władzy, P. P, S, odpo
wiedziała wielką kampamją propagandową przeciwko faszyz
mowi endeckiemu i szykowaniem gotowości klasy robotniczej} 
do odparcia ewentualnych dalszych prólb zagarnięcia władzy 
przez reakcję. Olbrzymie manifestacje żałobne bu dzici Nanu- 
towicza i setki zgromadzeń, poświęconych polityce endecji, 
zapowiadającej polski faszyzm, zrobiły swoje.: ziorjentowały 
opiimję szerokich kół ludtności i podcięły wpływy endecji.

Tymczasem do władzy doszedł rząd pozaparlamentarny gen. 
Sikorskiego, którego najwybitniejslzym czynem było rozpoczę
cie śledztwa w slpirawie tajnych organii\zacy|j faszystowskich, 
co pozwoliło zdemaskować różne biojófwjki lendecikie, jak Pogo
towie Patlrjotów Piollisikich, P. P. P. — przygotowujące faszy* 
sltowislkiie zamachy. Przyczyniło się tio w niemałej mierze do
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zdy sk redyto wania i rozbicia faszystowsfłueh spisków. Przy 
oikazji zdemaskowano też prowokacyjną rolę policji politycz
nej przy różnych zamachach bombowych, jakie w tyto czasie 
dochodziły często do slkuitkiu. P. P. S. popierała rząd Siikor- 
slkiieigio, jako najlepszy z  rządów, jakie mogły powstać w  danej 
sytuacji politycznej. Tytodzaisem jednak za kulisami dojrzewał 
pakt między Endecją i Piastem w sprawie programu wspól
nych rządów. W xie,ziultaicie P. P. S, stanęła 1 czerwca 1923 r, 
woibeic powstania najbardziej sobie wrogiego rządu: rządu en
decko - piastowego, czyli t, zw. Chje.no - Piasta.

Rząd Chjeao-Piasia.
Rząd ten niósł poWollniość wobec klas posiadających i, 0 0  

idzie z tem w parze, — zwiększony deficyt budżetowy wraJz 
z usiłowaniem pirzeriziulcenia jak największych ciężarów na ma
sy pracujące. Jego programem było zniesienie wszelkich tam, 
ograniczających panoszącą się drożyznę, i wyraźnie wroga po
stawa wobec praw robotniczych, prawa zaś strejku przede- 
wszystkiem. Rewizja i uwstecznienie konstytucji wynikały 
również z oświadczeń skojarzonych stronnictw. W istocie też, 
.Ziamiasifc rozpoczętych pirac nafd zrównoważeniem budżetu
i rozwinięciem systemu podatkowego, majądeigio wydobyć nie
zbędne państwu środki z kieszeni posiadaczy, rozpoczęła się 
jeszcze bardziej wzmożona inflacja, z nią ziaś szalony spadek, 
marki polskiej i drożyzna. Podniosło to cli w iłowo kotijunktu- 
ry wywozowe, ale rachunek płacili robotnicy, których płace 
z dnia na dzień spadały, i pracownicy umysłowi, z państwowy
mi na czele. Krzywda społeczna rosiła w  gałopującem tempie. 
Antagonizmy klaisoWe zaostrzały się coraz bardziej. Rosło też 
bezrobocie, gdiyż dla wielłu gałęzi przemysłu, pracująciego na 
rynek wewnętrzny, inflacja, przechodząc w ,,hyp e rinfłację “ , 
z zastrzyku, p o dnie c aj ąc eg o- obieg krwi, przekszt aiłc ała się 
w zabójczą dozę usypiającego narkotyku.

Rząd, bezradny wobec rosnącej z dniia na dzień klęski, za
miast poidjąć wysiłek opanowania sytuacji, przyglądał się orgji. 
spekulacji i zapadaniu miais w  nędzę, wierny swiej iziaisaidzie po
pierania sWobodlnej inicjatywy goispoidarldzej, odprawiając dele
gacje pracowników, kołaczących o  poprawę bytu, fiilozoficz- 
neim zapewnieniem: będlziile jeszcze gorzej!

P. P. S. nie mogła patrzeć biernie nia zachodzące zjawiska, 
W  odpowiedzi na redukcję płac robotniczych przez drożyznę 
partja ogłasza koinieczmość walki o  stosowanie tygodniowych 
zmian wskaźnika dlrożyźnianego i iroizwijja szeroką akcję oipodi- 
niesieinie płac robotniczych. .Wielkie zgromadzenia robotni
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cze i pracownicze, z orgaoizowane w  głównych ośrodkach ro
botniczych, spopularyzowały w masach stanowisko P, P. S. Je* 
dnooześniie organizacje zawodowe dokonywują iróWnież mobi
lizacji srwych sił. Przedews zysIkiem organizują się pracownicy 
państwowi, z kolejarzami i pocztowcami na czele. Centralny 
Komitet Związików Pracowników Państwowych objął kiero
wnictwo nad niemi. Rząd, zdepopularyziOWany w masach, 
chciał ratować pozory autorytetu przez pokazanie swej siły 
w stosunku dlo organizacyj praoowmiclzych. Na żądanie popra
wy bytu powołuje się na pustki w kasie. .Wszyscy wiedzą jer 
dinak, że pulsitikii te są wyniiikiiem sabotażu klas posiadających, 
więc argument ten lnie uspakaja głodnych. Grożą więc walką. 
Rząd z zimną krwią zapowiada stłumienie ruchów zarobko
wych najostrzejszemi środkami'. Zresztą pokazał już kilka
krotnie, ża potrafi tego dokonać. Kilka poszczególnych afccyj 
stroikowych spotkało się już z represjami władiz;, obsadzaniem 
sitirejkuljących fabryk przez wojsko, a naWet krWawemi' masa
krami, jak w Łodzii lub Częstochowie. Na tem polu walki kla
sowej bezsiiny rząd katastrofy gospodarczej wykazał już swą 
siiłę i energię.

Wszystko to zmuszało P. P. S. do energicznego wystąpienia 
v/ obronie praWa koalicji i pratwa. do żydila robotników i pra
cowników. Odpowiedzią na politykę rządu mógł być jedynie 
powszechny strejk z hasłem nie tylko ustępstw, ale i obalenia 
rządu reakcji. Strejk tem przygotowano na połowę listopada 
1923 roku. Zaostrzenie się zatargu między pracownikami pań
stwowymi i rządem zmusiło dlo przyśpieszenia terminu i nada
ło inine hasła istrejkowi. 22 października zasłrejikowali bowiem, 
doprowadzeni do ostateczności, maszyniści kolejowi. Za nimi 
poszli kolejarze i pocztowcy. Rząd odpowiedział na strejk re
presjami i zarządzeniem militaryzacji. Gdy protest P. P. S. 
w Sejmie nie odniósł skutku, pozostała tylko droga jak naj
szybciej przeprowadzonej akcji bezpośredniej, powołania całej 
klasy robotniczej do obrotny podstawowego prawa: prawa wal
ki o poprawę bytu przy pomocy strejku.

Listopadowy strejk powszechny 1923 r.

Na dekret o militaryzacji pracowników pocizły i kolei ogół 
kolejarzy i pocztowców odpowiedział biernym oporem: nikt 
dlo Wojska isię nie zgłosił. Wówczas 1 listopada w Krakowie, 
gdzie strejk miał największe natężenie, komendant okręgu woj
skowego gen.̂  Czikiel wydał i rozplakatował zarządzenie
o wprowadzeniu sądów doraźnych dla pracowników, uchylają
cych się od spełnienia dekretu milirtarystyczineigo. Kara śmier
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ci zawisła nad głowami strejikuljących, przemienianych nagle 
gcncralskiem rozporządzeniem w dezerterów. Rząd rzucił 
wszystkie atuty na siół; teraz musiała zabrać głos klasa robot 
nicza.

Telgoż dnia, gdy ukazały się plakaty o sądach doraźnych, 
na wspólnem posiedzeniu C. K. ,W. P. P, S. i Komisji Centr. 
Zw. Zaw. zapada uchwala rozpoczęcia strejku generalnego od 
soboty 3 listopada. Hasłem strejku stało się teras: zniesienie 
militaryzacji i sądów doraźnych. PPS, rzuciła w  masy wszyst
kie rozporządz,alne siły. Przedstawiciele partji rozjechali się. 
do ważniejszych ośrodków celem organizowania strejku. Aby 
sparaliżować te poczynania, rząd wydaje zakaz zgromadzeń. 
Nie może to jednak powstrzymać wystąpień robotników. Zao
strza tylko sytuację i tak naprężoną już do ostateczności. 
Z wyjątkiem okręgu łódzkiego, wyczerpanego świeżo zakoń
czoną akcją strajkową, i Górnego Śląska, nawpół zlokautowa- 
nego, na apel slrejkowy staje wielka część Masy robotniczej, 
a w Małopolsce strejk ma przebieg imponujący. Robotnicy de
monstrują na ulicach. Rząd Witosa-Giąbińskicgo wykonywa 
swójj prowokacyjny zakaz zgromadzeń. [W Tarnowie policja 
doprowadza ido starcia z robotnikami i rozpoczyna masakrę, 
której ofiarą pada 7 robotników, W Borysławiu wojsko daje 
salwę do gromadzących się robotników i zabija dwu uczestni
ków zgromadzenia,

W Krakowie tymczasem rozgrywają się wypadki w daleko- 
szerszej sikali, Strejk sobotni ogarnął tu Wszystkie zakłady pra
cy, W niedzielę ukaizało się obwieszczenie o  zakazie zgroma
dzeń, zebrań pod gołem niebem i pochodów, W poniedziałek,
5 listopada masy strajkujących ciągną już oid rana pod Doim Ro
botniczy. Policja, usiłująca ich rozpędzić, witana jest wrogiemi 
.okrzykami, gwizdaniem, a następnie również kamieniami, ra
niąc cmi, według oficjalnych danych, 20 policjantów i 4 konie, 
Policja została odparta. Zgromadzenie odbyło się i, po wysłu
chaniu sprawozdania z sytuacji, rozeszło się spokojnie z tem, 
że nazajutrz znów odbędzie się zgromadzenie o 9 rano przed 
tym samym Domem Robotniczym. Tu władze postanowiły od
bić isię i podnieść swój autorytet przy pomocy bezwzględnej 
rozprawy z robotnikami. Uruchomiono wielkie oddziały po
licji i wezwano asystę, składającą się z 2 kompaniij 16 p. p.
i dwu szwadronów 8 p. ułanów. Siłami te,mi zamknięto o.d 
wczesnego ranlka wszystkie ulice), prowadzące do Domu Ro
botniczego, Przed nim znalazła się już jednak spora liczba 
robotników,, Z drugiej strony kordonu zaczęły się gromadzić 
tymczasem coraz większe masy. Zwartą ławą napierają one 
ma kordon policji i żołnierzy, :W!tem ukazuje się na ulicy fura
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chłopska. Robotnicy zużywają ją jako taran, łamiąc popycha* 
mą iz tyłu turą kordlom policji, Chwiilowei zamieszanie wyko
rzystano idlo rozbrojenia policji i wojska. Robotnicy, przeważ
nie dawni żołnierze, tworzą wnet siłę uzbrojoną, odpierając 
ploizolstałe oddziały policji w dalsze ulice. Teraz rozwój wy- 
padlkólw następował w; błysk awicz nem tempie: Ataki ułanów 
zostały odparte, tak sarno .zlikwidowano szarżei aut pancer
nych, przy ozem jedno iz niich przechodzi w  ręce robotników. 
iWi okolicach Domu Robotniczego całkowitymi panami sytua
cji isą robotnicy. Ofiarą walk padło 18 osób cywilnych, w tem 
16 robotników, 3 oficerów, 11 szeregowców; rannych zanoto
wano 101 oficerów i żołnierzy, 38 policjantów i kilkadziesiąt 
osób cywilnych.

Wypadki krakowskie rozległy się głośnetna echem w całej 
Polsce, Pod wrażeniem krwi robotniczej załamał się też upór 
rządu Chjeno-Piasta. Rozpoczęta w poniedziałek 5 listopada 
rokowania CKW, PPS, i K, C, Zw. Za w. z prezesem Rady Mini
strów doprowadzają dlo oświadczenia, ża rząd cofnie military
zację ii sądy doraźne natychmiast po odwołaniu strejku po
wszechnego, Wobec tego strejk został w dniu 6 listopada od
wołany. Równocześnie rząd oświadczył1, że rozpatrzy przy
chylnie odrziulcianei dotychczas bez rozpatrzenia ekonomiczne 
żądania kolejarzy i pocztowców. W Len sposób walka została 
uwieńczona zwycięstwem, chociaż o realizację jego trzeba by
ło jeisizicize tygodniami walczyć przy pomocy ciągłego nacisku 
na władze państwowe. Strejk zadał też śmiertelny cios rzą
dów  Chjeno-Piasta, który przetrwał po krwawych wypadkach 
listopadowych zaledwie kilka tygodni.

Ocena stanowiska P. P. S, w grudniu 1922 t. i listopadzie 
1923 r.

W  ciągu pierwszego rioiku istnienia nowego Sejmu P, P. S. 
stała już dwukrotnie! wobec sytuacji, w której wzburzeni do 
'głębi robotnicy mogli się dać porwać do wystąpień czynnych 
największą skalę. Pierwszy iraiz sytuacja taka powstała w gru- 
dniu 1922 roku, kiedy na wieść o  zabójstwie Narutowicza uli
ce Warszawy zaroiły się od mas robotniczych i drobne utarcz
ki mogły się przekształcić lada chwila w formalną wojnę do
mową.

Znaleźli się wówczas doradcy z tak zw. obozu belwcdcr- 
iskicgo, którzy wołali, by P. P, S, zaostrzyła sytuację i rozpo
czynała porachunek z endeicją. P. P. S, oparła się tym namo
wom, ograniczając się do środków pokojowych politycznego 
nacisku dla stworzenia rządu, zwróconego przeciwko prawicy.
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Potraktowała te projekty, jjako próbę wyciągania kasztanów 
Iz ognia dla zupełnie kogoś innego, niż dla Masy robotniczej, 
dla jakiegoś dyktatora, który wszedłby w toiku walki ma sce
nę, jako rozjemca i zlikwidował pUzy pomocy wojska rozru
chy na rzecz swoich celów. Sytuacja zaś społeczna rewolu
cyjną bynajmniej wióiwcza® me była.

Podobnie i teraz. Prócz szczerego entuzjazmu mas robotni
czych w wypadkach krakowskich odgrywała też pewną rolę 
siła, ukryta przed okiem mas. Pamiętajmy, że wypadki te na
stąpiły pio wyooiamiiui się Piłsudskiego do Sulejówka i portztur 
cemiu przezeń armjii, Na zmianę endek o-faszyzmu rosły na
stroje ispitelkowe, które miały się wyładować w parę łat póź
niej, Pielęgnowano marzenie, że przy pierwszej nadarzającej 
się okazji nastąpi takie zaostrzenie stosunków, iż wojsko 
będzie musiało wkroczyć jako czynnik „uspokojenia*’, a wraz 
iz tem Władzia przejdzie niepodzielnie dc rąk uspokoicie!!. Nie- 
darmo wśród najbardziej głośnych ówazesnych agitatorów ma 
rzecz zaostrzenia sytuacji znajdował się wsławiony później 
Kostek-Biernacki,

P. P. S. nile miała zamiaru służenia komukolwiek za narzę
dzie intryg. Jedno zrewoltowane miasto nie mogło rozstrzy
gać, nawet gdyby władza w tem mieście całkowicie przeszła 
do rąk robotników, jeiśili nie szły za niem inne ośrodki. Prze
bieg strejku nie upoważniał do wniosków, że ruch może być 
rzeczywiście powsizechiny. Pozostała więc dla samodzielnej 
aikcji partyjnej tylko jedtoa droga działania,: wykorzystać wra
żenie wypadków krakowskich dla osiągnięcia doraźnych cer 
lów Walki, t, j. cofnięcia militaryzacji i  sądów doraźnych, łiczątc 
się przy tem iz niewątp I iw cm osłabieniem po!ityc;;.nem rządu 
reakcyjnego, co otwierało nowe drogi ma przyszłość.

XIX Kongres ? . P. S. w Krakowie.
Kolejny kongres partji zwołano na pierwsze dni ‘listopada 

1923 rolklui, miał więc obradować w czasie trwania rziądu pra
wicy; zagadnienie usunięcia tego rządu jako zapory na drodze 
ruchu robotniczego musiałoby więc stać się zagadnieniem cen- 
tralmelm jego obrad Listopadowy strejk powszechny i wypad
ki krakowskie kazały przełożyć kongres na Nowy Rok 1924 r, 
Tymczasem dzięki ostrej walce P. P, S. i manifestowanemu 
coraz dobitniej wrogiemu stosunkowi klasy robotniczej, stano
wisko rządu było coraz słabsze. Wskutek zaś isillmego fermen
tu na wsi małorolnej/, której rząd Witosa przyniósł tylko po
głębienie nędzy, duszącej masy wiejskie w rozwartych noży
cach cen przemysłowych i rolnych, wsi, strzyżonej narówni z ro-
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boinikami podarkiem inflacyjnym, rząd został zachwiany u siwej 
podstawy— w masach chłopskich i stronnictwie piaslowców. 
Na tle tych zjawisk nastąpiło bowiem wyłamanie się z klubu 
Witosa grupy Dąbslkielgo-Bryla, co, niszcząc chjeno-piastową 
większość parlamentarną, obaliło i rząd tej większości.

Nie było już rządu prawicy, gdy zebrał się XIX Kongres 
P. P. S. Do włauzy doszedł rząd pozaparlamentarny. Włady
sław Grabski, jego szef i minister skarbu, szedł drogą pośred
nią, Unikając zbyt jaskrawych prowokacyj klasy robotnicze] 
i szukając zarazem środków reformy skarbu i zrównoważenia 
budżetu tw opodatkowaniu Mials posiadających. Niemniej je
dnak przewaga żywiołów prawicowych w Sejmie istniała na
dal. Zawsze groziło powrócenie do władzy endecji i jej przy
budówek, Stały więc przed part ją zagadnienia: dalszego pa
raliżowania prawicy i niedopuszczania do powtórzenia się rzą
dcy/ Chj eno-Piastowych oraz naprawa waluty, a raczej całej 
gospodarki państwowej przez wprowadzenie poidatków na kla
sy posiadające, zrównoważenie na tej podstawie budżetu pań
stwa i skończenie wreszcie z inflacją, niszczącą całe życie go
spodarcze i zarobki mas robotniczych. Nic darmo dolar nazy
wano pieniądzem posiadaczy, a markę topniejącym codizień 
pieniądzem biedaków. Prócz tego należało dalej toczyć wal
kę o rozszerzenie prawodawstwa pracy i realizowanie zdoby
tych już ustaw, korzystnych dla klasy robotniczej (jak Kasy 
Chorych czy urlopy robotnicze), a realizowanych bardzo po
woli wobec oportu posiadaczy.

Kongres miał określić stanowisko partji w tych sprawach. 
Isitiniały dwie możliwe dla partji drogi działania, dwie metody 
rozstrzygania tych zagadnień. Dotychczas partja realizowała 
swe zadania przez otrgaiulzo wanie nacisku mais ludowych i wy- 
musianie na takich, czy innych rządach polityki najbardziej 
korzystnej dla klasy robotniczej. Idąc tą drogą, P. P. S. pod
kreślała jednocześnie niemożność osiągnięcia rzeczywislego 
dobrobytu szerokich mas bez całkowitej zmiany systemu, go
spodarczego i ogniskowała nadzieje mas pod hasłem Rządu 
Robotniczo - Chłopskiego, przygotowując partję i masy robot
nicze dlo wielkiego dzieła przebudowy 'społecznej. Takie były 
dlotychoziaisiowe zasady taktyczne, określone w uiehwałach
XVIII Kongresu. Obck tego zarysowało się inne jelsizlciae sta
nowisko, mające bezwzględną przewagę w  klubie parlamen- 
taiinym partji i jej ciałach kierowniczych. Wytyczną jego by
ło: wyzyskać przedewszystkiem parlament i tu, w centralnym 
ośrodku życia politycznego, paraliżować wpływy reakcji przez 
tolerowanie rządów mniej szkodliwych dla klasy robotniczej 
i ostre zwalczanie rządów bardziej reakcyjnych. Stosując tę
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taktykę, pantija nile mogła cofać się nawet przedi udziałem 
w rządzie, a w każdym razie mtuisdiała uczynić ze swego klubu 
sejmowego czyńmy element gry parlamentarnej, gotowy do 
uczestniczenia w większości sejmowej, a więc brany przez 
to w rachubę w każdej koncepcji parłamemtamej i wywiera
jący wpływ na każdą koncepcję rządową.

Starcie się tych dwtu kierunków, z których pierwszy repre
zentował projekt rezoluq'i, zgłoszony przez Warszawę - pod
miejską i Łódź, a druigi przez C. K. W., stanowiło o treści po
litycznej tego kongresu, W wynilku dwudniowej dyskusji zwy
ciężył kieirulnek „realny", sformułowany w następującym ustę
pie rezoluqji politycznej:

„Kongres poleca, by P. P. S., nie naruszając w niczem 
odrębności swojej jako socjalistycznej organizacji mas pra
cujących — dążyła do utworzenia łączności żywiołów lu
dowo - demokratycznych na gruncie uzgodnionej platfor
my najbliższych wspólnych zadań gospodarczych i polity
cznych.

Kongres... wzywa wszystkie organizacje partyjne, by 
skupiły z całą energją klasą robotniczą, masy włościan- 
skie, inteligencją pracującą pod hasłem powołania Rządu 
Ludowego, rządu demokracji i pracy.

Kongres oświadcza, że w sytuacjach, gdy Rządu Ludo
wego osiągnąć nie można, P. P. S. nie może mimo to po
zostawać obojętna na sprawą tworzenia się rządu i może 
pod ściśle określonemi warunkami tolerować, ewentual
nie poprzeć gabinet antyprawicowy, którego działalność 
nie będzie sprzeczna z interesami klasy robotniczej.

Sprawą udziału P. P. S. w rządzie — o ile tego udziału 
wymaga interes klasy robotniczej i o ile P. P. S. ma gwa
rancje realnego w rządzie wpływu — rozstrzygają Z.P.P.S. 
i C.K.W. w zgodnem porozumieniu'.

Z chwilą przyjęcia tej rezolucji rozpoczęło się realizowanie 
w pełni polityki, do której tęskniło wielu par 1 amemtarzy stów 
socjalistycznych i którą częściowo już realizowało w życiu 
Sejmu, Ta polityka „swiobodinych rąk“, która miała wzmocnić 
Wpływ partji ma całokształt życia państwowego, doprowadziła 
zgodnie z istniejącym stanem sił parlamemitamych poprzez to
lerowanie różnych rządów do koalicji rządowej z Endecją. Re
zolucja ta stanowi akt zamknięcia formalnego rachub partji 
na rewolucyjne oddziaływanie klasy robotniczej ma państwo. 
Była orna wyrazem utrwalenia się przekonania o ustabilizowa
niu się ma dłuższy czas stosunków kapitalistycznych. Partja 
stawała się mawskroś parlamentarną!

Kongres tiem ustalił również stanowisko partji w sprawach
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mniejszości narodowych, stwierdzając istnienie represji wobac 
ruichów narodowościowych ukraińskieigo, białoruskiego, nie
mieckiego i żydowskiego wbrew konstytucyjnym gwarancjom 
zupełnego równouprawnienia wszystkich obywateli Pollski, nie
zależnie ód icih wyznania i narodowości. StWte«£aają» powyż- 
size, Kongres przyjął jako wytyczna dla walki partji w zakre
sie spraw narodowościowych: dążenie dlo całkowitego zreali
zowania konstytucyjnych praw mniejszości narodowych i ze- 
rwania z polityką szykan administracyjnych, stosowanych Wo
bec mniejisraości narodowych, wprowadzenie na t. zW. kresach 
wschodnich samorządu miejskiego i gminnego na zasadach de
mokratycznej ordynacji wyborczej i zrealizowanie reformy rol
nej oraz autonomji terytorjalnej dla mniejszości, zamiesz
kującej zwarte obszary na wschodzie Rzeczypospolitej, Je
dnocześnie Konigres zatwierdzał dotychczasowe kroki C.K.W., 
zmierzające dla ustalenia kontaktu między P. P. S. a organi
zacjami i grupami soicjailistyciznemi mniejszości narodowych.

Wytyczne te ■stały się praktyclznyim programem P. P, S. 
i określają politykę partji w sprawach narodowościowych, za- 
rójwno w Sejmie, gidzie przedstawiciele, partji wielokrotnie wy
stępowali z własną inicjatywą obrony praw narodowości, za
mieszkujących w państwie lub też popierali inicjatywę innych 
grup, idących w tym kierunku, jak i w samorządzie, gdzie P.P.S., 
na teij platformie organizuje wspólną pracę z grupami socjali
stów mniejszości narodowych. Uwieńczeniem łiej akcji było 
zgłoszenie w Sejmie konkretnego projektu ustawy o  autono
mji dila Małopolski Wschodniej,

Naprawa skarbu i polityka gospodarcza P.P.S,
XIX Kongres P. P. S. dał obszerną analizę stosunków go

spodarczych w państwie. Referent tej sprawy H. Diamand 
kładł nacisk na niemożność rozwiązania najważni ejszy ch kWe- 
slyj, póki istnieje ustrój kapitalistyczny. Rezolucja, pirzyjęita 
przez Kongres, stwierdzając konieczność istnienia w ustroju 
kapitalistycznym „sprzeczności pomiędzy bogactwem zaso
bów, mogących zaspokoić potrzeby ludności, a możnością za
spokojenia tychże potrzeb , podkreślała, że ,,nienaganne roz
wiązanie spraw gospodarczych dać może jedynie ulstróij socja
listyczny, oparty na społecznej wytwórczości potrzeb ludno
ści ;  _ Wobec panującej opinji o utrwaleniu się kapitalizmu 
w święcie _ ocena ta jednak miała tylko znaczenie deklaracji 
zasadtaczeif, „Chcemy, gdy obejmiemy kierownictwo gospo
darki, zaprowadzić pół-socjaliznT, — mówił Diamand. Rezo- 
tlcja zaś głosiła: „Daleko idąca poprawia stosunków goispo-
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dairczych w Polsce jest .możliwa, a zaleiżna od klasy, dzierżą
cej władzę w państwie". XIX Kongres partji formułował po
stulaty, na które partja, naciskając rząd,, miała 'wymóc pełną 
Łuib częściową zgodę i realizację w polityce państwowej. Był 
to więc program naprawy gospodarki, nie wykraczający poza 
ramy kapitalizmu, Widziany w nim żądania podwyższenia po
datków bezpośrednich i rozbudowy monopolów skarbowych, 
wprawa dzeniia oszczędności w budżecie i zrównoważenia go, 
walk® z drożyzną przez zakaz wywozu środków żywności, 
podniesienia płac i, zgodnie zie zwyczajem, przyjętym w stoi- 
stutoku 'do towarów, obliczania ich w złocie, wreszcie ścisłej 
społecznej kontroli nad poszcZególnemi dziedzinami życia go
spodarczego. , . ;

Rząd! Wł. Grabskiego zamierzał właśnie szeroką reformę 
-skarbową i domagał się od Sejmiu szerokich pełnomocnictw. 
Nie było w nich wprawdzie roszczeń do znoszenia lub ogra
niczania prawodawstwa robotniczego, lecz podiważały one za
sady parlamentaryzmu. Partja stanęła więc nazajutrz po przy
jęciu tych uchwał w obliczu potrzeby realizacji zasad polityki, 
ustalonej na Kongresie. Kongres upoważnił db głosowania za 
pełnomocnictwami pod warunkiem sprowadzenia ich do kwe
sty}, związanych ściśle z sanacją finansów i wyraźnego zerwa
nia przez rząd z polityką reakcyjno-prześladowczą Wobec oru 
ganizacyj robotniczych. Na terenie parlamentarnym akcja 
partji w dużej mierze się udała, Ale klasy posiadające nile 
miały zamiaru ziryjwać z ,,odzwyczajeniem się od płacenia po
datków (Grabski). Zmuszane do tego, natychmiast Usiłowały 
odbić sobie „straty" na klasie robotnicziej.

Stronnictwa reakcyjne występują w  sejmie i w senacie 
iz nową serją wniosków o zrewidowanie ustawy o czasie pra
cy, ich mocodawcy zaś przeprowadzają w swych przedsię
biorstwach praktyczne próby złamania ośmiogodzinnego dnia 
pracy. Dzięki energicznej akcji PPS. zamach na terenie sejtau 
ziositał sparaliżowany. Rząd oświadczył wyraźnie, że nie myśli 
łamać 46 godzinnego tygodnia pracy. Ale oto w marcu 1924 
rolku ukazuje się okólnik ministerjalny, naruszający 8-godzin- 
ny dzień pracy na kolei. Znów ostre wystąpienia PPS. w ko
misjach i na plenum uniemożliwiają ten zamach. Natomiast 
na Górnym Śląslku 8-godlzinny dzień pracy zostaje faktycznie 
złamany. iNa podstawie zgody, wyrażonej przez Zjednoczenie 
Zawodowe Polskie, 18 lipca 1924 r, rząd wprowadza 10-go- 
dzainny dzień pracy w hutnictwie Górnego Śląska. Jednoczie- 
śme przemysłowcy usiłują narzucić robotnikom górnośląskim 
30% obniżkę płac,

PPS, i klasowe związki zawodowe w odpowiedzi na te za
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machy sejmowe i poza.sejmowe, w szczególności w związku 
z tą ostatnią prowokacją przemysłowców górnośląskich, pro
klamują 31 lipca strejk we wszystkich burtach metalowych 
Górnego Śląska. Tak samo przedmiotem nieustannej walki 
: konfliktów stały się w tym czasie inne zdobycze klasy robot
niczej przede wszystkiem angielska sobota i prawo o urlopach. 
Przeciwstawiając się tym atakom, P. P. S, stała na czele wszyst
kich walk bezpośrednich, w sejmie zaś prowadziła ostrą walkę 
z antyrobotnicizemi zakusami rządów i polityką ministrów, to
lerujących ataki kapitału na prawa pracy.

Tymczasem reforma skarbowa została dokonana. Grabski 
Ustabilizował markę i Wprowadził nową walutę złotoWą w sto
sunku 1 złoty — 1.800.000 m. Życie gospodarcze znalazło się 
w nowych zupełnie stosunkach. Odbudowuje się zniszczona 
inflacją siła konsumcyjna społeczeństwa. Rosną płace robotni
cze i zarobki mas ludowych. Stwarza to narazie wzmożony 
popyt. Silna akcja kredytowa nowopowstałego Banku Pol
skiego osłabia ujemny wpływ stabilizowanej waluty na eks
port, Bezrobocie maleje, ale gospodaiika, ukształtowana na 
inflacji, nie moiże dostosować się do stałej waluty. Stąd za
ciekłość fabrykantów w stosunlku do prawodawstwa robotni
czego i ich altaki ma płace, stąd kurczenie się wywozu i ro
snący deficyt bilansu handlowego, który w rezultacie dopro
wadził do załamania się złotego.

Od marca 1924 roku do lUpoa 1925 deficyt bilansu handlo
wego osiągnął sumę 746 mil'jonów złotych. Zloty w ilijpeu 1925 
roku zaczął spadać. Gabinet Grabskiego, istniejący i popu
larny dzięki właśnie ustabilizowaniu waluty, musiał również 
upaść, tembardziej, że jego plany pociągnięcia klas posiada
jących do świadczeń na rzecz państwa zawiodły. Budżet 
wpływów państwowych w 1925 r. wykazuje zwiększenie się 
roli podatków pośrednich. Tak więc wyniszczanie rynku we
wnętrznego przez wysokie podatki, spadające na szerokie 
masy ludności, niewielkie tylko podniesienie płac realnych, 
uszczuplane przez ograniczanie w praktyce prawodawstwa 
robotniczego, stwarzało nadal sytuację, w której eksport 
był jedynym I koniecznym warunkiem Utrzymania gospodarki 
w ruchu. Zatrzymanie eksportu przez zniesienie premji infla
cyjnej musiało spowodować kryzys zbytu i redukowanie sił 
roboczych. Wpływ tycih czynników łagodziło przyśpieszone 
tempo inwestycyjne, wiążące się z wprowadzaniem ł. zw. ra
cjonalizacji, co ożywiło chwilowo pewne gałęzie produkcji 
i dopingowało przywóz zagraniczny, w którym rosła szybko 
pozycja maszyn i narzędzi. Ogólny wskaźnik produkcji maleje 
więc nieznacznie, ale bilans handlowy wykazuje szalony dei-
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ficytt, rynek zaś pracy zwiększające się bezrobocie. W  ten 
sposób kryzys 1925 roku otrzymuje po raz pierwszy wybitne 
piętno skuitlkófw racjonalizacji w postaci bezrobocia „technolo
gicznego"

13 listopada 1925 r. rząd Grabskiego podał się do dymisji. 
Do kryzysu gospodarczego przyłącza się teraz jaskrawo wy
stępujący kryzys polityczny. Prawica, zrażona dlo, Sejmu, 
w którym nie może uzyskać decydującego wpływu na rząd, 
a musi się kontentować tylko machinacjami zakuliś owemi, 
rozwija coraz szerszą propagandę przeciwko demokracji, wo
łając o  wzmocnienie władizy wykonawczej, o reformę konsty
tucji w dluchu uwstecznienia jej demokratycznego ducha; kon
serwatywni chłopi z poid znalku Witosa idą w ślady endecji, 
wypowiadając się również ;za tą rewizją. Robotnicy, zrażeni 
dio Sejmu, w którym reakcja: wiecznie spiskuje przeciwko nńn, 
socjaliści zaś, nie mogąc wobec słabości swej reprezentacji wy
wierać odpowiedniego wpływu, — coraz głośniej występują
o rozwiązanie Sejmiu i nowe wybory. Hasło to pada już na
XIX Kongresie ze strony Związków Zawodowych. Proletarjat, 
gnębiony kryzysem, traci wiairę w możność osiągnięcia rzeczy
wistej poprawy w ramach istniejącego układu sił. Rosną na
stroje Wrogie demokracji wogole i przenikają do najszerszych 
warstw. Korzysta z nich zręcznie reakcja dla spisków 
faszystowskich, planujących zamach stanu w celu oddania wła
dzy prawicy, lub też powołanie rządów dyktatorskich, któ
rych tytułem powodzenia miała być silna władlza, oparta na 
wojsku i policji.

Ten kryzys polityczny, sięgający głęboko w miasy, ujawniał 
się po Upadku rządu Grabskiego coraz silniej. Sejm nie był 
w stanie wyłonić jakiejś jednolitej koncepcji rządowej. I oto 
w tej atmosferze zrodziła się koncepcja koalicji powszechniej 
w Sejmie pod hasłem ratowania sikarbu. Weszły do jej składu 
następujące stroninilcitwa: NPR. 18 posłów, Związek Lud. Nar. 
99 posłów, Piast 45 posłów, Ch. De-cja 42 posłów i PPS. 41 
polsł. Razem koalicja liczyła 245 głosów w Sejmie. Poza nią 
pozostały: na lewicy Wyzwolenie i Związek Chłopski, liczą
ce razem 6 posłów, a na prawicy Chrzcściańsko - Narodowi 
z 23 poisłami oraz drobne grupy radykałów chłopskich, komu
nistów i mniejszości narodowych, PPS, dała do gabinetu dwu 
swoilcih przedstawicieli, obejmując teki robót publicznych i pracy.

Wstępując do gabinetu koalicyjnego, przedstawiciele P, P. S. 
złożyli swoje postulaty, dające się streścić w żądaniach: nie
naruszalności ustawodawstwa pracy, energicznej walki z dro
żyzną, oszczędności budżetowych przedewszysitkiem na woj
sku, bez obcinania wydatków na oświatę, i walki z polityką
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inflacyjną, tymczasowości redukcji płac pracowniczych, polityki 
pokojowej i zrealizowania praw mniejszości narodowych, za
gwarantowanych przez konstytucję.

Wejście PPS. do koalicji rządowej nie powstrzymało je
dnak, ani ataków na klasę robotniczą, ani na zmianę isto
tnej polityki gospodarczej stronnictw, reprezentujących klasy 
kapitalistyczne. Wydatki na armję nie zostały zdeduikowane.. 
a danina majątkowa nie przekształciła się w rzeczywiście 
wielkie źródło dochodów skarbowych. Natomiast rząd prze
prowadził obniżkę płac pracowniczych. Redukcja płac na żą
danie PiPS, miała być tyliko 'czasową, przez. 3 miesiące stoso
waną metodą asizczędbaści, póki nie zastaną uruchomione 
inne źródła dochodów skarbowych, w praktyce jednak reduk
cja ta przetrwała wiele rządów późmejisizych. Drożyzna wpra
wdzie wykazywała niewielkie wahania, ale płace robotnicze 
spadały za przykładem płac urzędników. Stawało się coraz 
bardziej widoczne, że partje burżuazyjme traktują P, P, S. 
w  rządzie jako zakładnika spokoju klasy robotniczej, bez chęci 
ustąpienia czegokolwiek z własnych roszczeń. Nawet w dzie
dzinie czysto administracyjnej nie sposób było opanować róż
ne prowokacje policyjne i represje wobec Masowego ruchu ro
botniczego, szczególnie dotkliwe na Pomorzu i w Poznańskiemu 

Zaledwie parę tygodni miinęło od powstania rządu koalicyj
nego, gldy zebrał się doroczny Kongres P. P, S, Rozu
mie się, sprawa udziału P, P. S. w koalicji rządbwej stała 
się centralnym punktem obrad:, A była ona tem drastyczniej
sza, że najdalej idące projekty udziału PPS. w rz,ąd:zie sspro- 
wadzały isiię _ dotychczas do koncepcji, w której nawet Ch, 
D-cja była niepożądana, jak to z naciskiem stwierdził na po
przednim zjeździe referent wniosku większości, a tu przecież 
weszła do koalicji nawet endecja, skład zaś personalny rządu 
krzyczał takiemi nazwiskami, jak Zdzieehow.ski i Kiernik. Fakt 
jednak został dokonany i kongres musiał się liczyć z tem, co 
określił referent oficjalnego stanowiska, Perl, jako konieczność 
z punktu widzenia niełamania linji taktycznej, lecz wyciągnięcia 
z niej jak największych korzyści.

Starły się więc z sobą znów dtwa stanowiska: pozostać 
w koalicji dla wyzyskania wpłyfwów rządowych w celu od
budowy gospodarczej i zapewnienia klasie robotniczej naj
większych możliwie korzyści, albo też rozbić koalicję przez 
postawienie jej ultymatyWnie programu minimalnego P. P, S, 
Rozumie się, dyskusja sięgnęła głębiej. Zwolennicy pozostania 
w koalicji Wskazywali na brak perspektyw rewolucyjnych 
i osłabienie klasy robotniczej, pogłębiające się przez wzrost 
bezrobocia. Przeciwnicy jej podkreślali niemożność wydoby
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cia się z kryzysu bez radykalnej zmiany gospodarki, a więc tak
że niemożność opanowania na tej drodze bezrobocia. Koali
cja — w tej koncepcji —• nie daje też żadnych rzeczywistych 
rękojmi obrony ustroju1 demokratycznego, lecz, podrywając 
zaufanie do PPS. i osłabiając ją, raoziej ułatwia krzewienie 
się nastrojów faszystowskich. Stanowiska te znailaizły swój 
wyraz w odpowiednich .sformułowaniach. Zwolennicy pozo
stania w koalicji głosili: Przeżywamy katastrofę równą co do 
znaczenia okresowi 1920 r. Przemysł zamiera, Ustawodawstwo 
pracy jest zagrożone, mnożą się coraz bardziej oznaki ciąże
nia ku dyktaturze,

„W  tych warunkach nastąpiło wejście PPS. do Rządu 
koalicyjnego, jako próba współdziałania z Innerri stron
nictwami. celem uniknięcia katastrofy i zarazem jako 
wysiłek, zmierzający do możliwie najskuteczniejszej obro
ny interesów klas pracujących wobec grożących im za
machów1'... Zadaniem zasadniczem pozostaje dla P. P. S. 
„ tworzenie rządu, opartego o zaufanie mas pracujących 
miast i wsi, opartego o stałą większość robotniczych i le
wicowo ludowych stronnictw w Sejmie. Rząd taki może 
powstać w wyniku nowych wyborów..."

Przeciwnicy koalicji złożyli wnioski głoszące:
„ Wejście P. P. S. do rządu koalicyjnego wraz z N. D. 

i Piastem wytworzyło dla całej partji ciężką sytuację. 
Większość rządowa i sejmowa przeciwstawia się postula
tom, wysuniętym przez P. P. S. przy wstępowaniu do koa
licji. Każde istotne posunięcie w myśl naszych postula
tów jest sabotowane przez większość rządu, stronnictwa 
koalicji i reakcyjnych urzędników. Wobec powyższego 
Kongres wzywa Z. P. P. S. do postawienia w ultymalyw- 
nej formie niżej wymienionych postulatów:

1. Przymusowa pożyczka złota i zahipotekowanie po
datku majątkowego w pełnej wysokości.

2. Kontrola państwowa nad przedsiębiorstwami przy 
współudziale przedstawicieli organizacyj robotniczych.

3. Pomoc dla bezrobotnych w ustawowej wysokości i roz
szerzenie jej dla wszystkich bezrobotnych; niezależnie jod 
tego wydawanie zasiłków w naturze. Bezpłatna pomoc le
karska dla bezrobotnych.

4. Wstrzymanie podwyżki komornego dla mieszkań 3 po
kojowych w dół.

5. Umorzenie zaległości za komorne dla bezrobotnych
6. Walka z drożyzną przez zakaz wywozu zboża, obni

żenie podatków pośrednich, kontrolę cen artykułów pro
dukcji skartelizowanej.
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7. Przymusowe ustawowe stosowanie wskaźnika dro- 
żyźnianego do zarobków robotniczych i pracowniczych 
oraz do zasiłków dla bezrobotnych,

8. Ściąganie daniny losowej w ciągu roku 1925 i obró
cenie w całości w myśl ustawy o pomory na rozbudowę.

9. Przeprowadzenie jednolitej ustawy o samorządzie, 
opartej o 5-cio przymiotnikowe prawo wyborcze, wprowa
dzenie samorządu w województwach wschodnich.

10. Zredukowanie policji i zreformowanie administra
cji państwowej, zredukowanie stanu liczebnego armji, za
prowadzenie 1-rocznej służby wojskowej.

11. Załatwienie sprawy szkolnictwa dla mniejszości na
rodowych, zgodnie z konstytucją.

12. Uzdrowienie sądownictwa i całkowity reorganizacja 
służby bezpieczeństwa publicznego.

W razie niespełnienia przez Rząd powyższych postula
tów Kongres wzywa Z. P, P. S, do wycofania swych przed
stawicieli z koalicji.

Jednocześnie Kongres podkreśla konieczność jaknaj- 
szybszego przeprowadzenia nowych wyborów do Sejmu 
w celu uzyskania większości dla naszej partji i dla demo
kratycznego włościaństwa, na których oprze się przyszły 
Rząd robotniczo-włościański, zdolny do przeprowadzenia 
prawdziwej sanacji życia gospodarczego i politycznego.

W dążeniu do tego celu Kongres podkreśla konieczność 
utworzenia na podstawie wyżej sformułowanych postula
tów oraz uwzględnienia żywotnych interesów małorolne
go włościaństwa, jaknajbliższego współdziałania demo
kratycznych żywiołów wsi i miast. Kongres poleca jedno
cześnie ciałom kierowniczym partji rozpoczęcie kroków 
w kierunku politycznego porozumienia z organizacjami 
chłopów i robotników mniejszości narodowych na podsta
wie programu autonomjt terytorjalnej dla mniejszości, za
mieszkujących zwarte terytorja oraz realizacji konstytu
cyjnie zagwarantowanych praw mniejszości narodowych", 

W wyniku dyskusji kongresowej przyjęto rezolucję w dużej 
mierze uzgodnioną i zawierającą charakterystykę okresu, zgo- 
dlną z tem, co głosili przeciwnicy koalicji. Większością głosów 
odrzucono jednak hasła Rządu Robotniczo-Włościańskiego, 
jako aktualną platformę dla polityki partji i zastąpiono ją ha
słem „Rządu, opartego o zaufanie“ , a więc każdego tiządiu, do 
którego P. P. S. wejdzie, boć przecież P, P. S. wyraża intere
sy klasy robotniczej... Mimo to, wobec wyraźnego nastawie
nia antykoalicyjnego', na Kongresie przyjęto w stosunku do 
rządu ulcihwałę, nakazującą przedstawicielom P, P, S. w rzą
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dzie i władzom partji „stawienie najważniejszych żądań 
Partji w sposób ultymatywny“. Wyraziła się w tem nietylko 
ujemna ocena (koalicji przez większość Kongresu, lecą również 
chęć 'znalezienia takiego wyjścia z ciężkiej sytuacji, aby nie 
ucierpiał autorytet partji i samo wyjście miało jak najbardziej 
jasną wymowę dla mas robotniczych. Rozumie się, dni koali
cji były policzone z chwilą przyjęcia taktyki bezwzględnego 
pilnowania wykonania postulatów przez rząd, rziąd bowiem 
w swej większości od początku w tym właśnie kierunku nie 
zdradzał najmniejszej ochoty.

Szczególnie jaskrawo uwidoczniło się to w programie skar
bowym Zdziechowskiego, który wystąpił z żądaniem dalszego 
utrzymania redukcji płac pracowniczych, a nawet posuwał się 
w tym kierunku nieco dalej, proponując nowe podatki i zwięk
szenie starych, :z wyłączeniem podatku majątkowego. Nowe 
i zwiększone stare podatki miały więc powiększyć obciążenie 
podatkowe warstw najbiedniejszych. Krzywda podatkowa 
i bezsens gospodarczy polityki podatkowej miały się jeszcze 
bardziej spotęgować,., P.P.S, przeciwstawiła się temu z całą mo
cą zarówno w Sejmie, jak i w rządzie. Wobec uporu prawicy 
ciała kierownicze partji uznały, że dłużej przedstawiciele PPS. 
w rządzie pozostać nie mogą i 20 kwietnia 1926 r, ministrowie 
socjalistyczni złożyli swe teki. Koalicja została rozbita.

Próba rządzenia państwem przy pomocy koalicji, złożonej 
z żywiołów, sprzecznych pod względem reprezentowanych klas 
i ich interesów, nie dała partji żadnych wyników, prócz jeszcze 
jednego potwierdzenia starej prawdy, że partja socjalistyczna, 
jeśli osiąga coś realnego dlla klasy robotniczej, to nie dzięki 
wpływom rządowym, lecz tylko przez walkę i uruchomienie w niej 
jakna jislz er szych ma® robotniczych. Nawet skromne podniesienie 
funduszów, przeznaczonych na roboty publiczne, o 2 miljony 
musiały poprzedzić demonstracje bezrobotnych w szeregu 
miast. Koulicja nic zdołała nawet ochronić tych demanistracyj 
przed ,krwawą rozprawą policyjną.

Walka parlamentarna i pozaparlamentarna P. P. S.

Omawiany ofere® dziejów partji należał niewątpliwie do bar
dzo trudnych. Przełamywały się w nim najsprzeczniejsze prą
dy: parlamentaryzm polski ujawnił niesłychane trudności we
wnętrzne, płynące z rozbicia politycznego kraju i sejmu, co 
stwarzało niestałą równowagę sił reakcyjnych i ludowych, 
wzajem się paraliżujących. Obok tego wyrastają prądy faszy
stowskie, antyparlamentame, skutecznie bijące w Sejm, jako

217



niezdolny do poprowadzenia polityki, pożądanej dl;a prawicy 
lub dla ławicy. Jednocześnie ma czoło spraw wysuwa się za
gadnienie sanacji gospodarczej, równające się w znaczeniu 
siwem dokończeniu budowy państwa, bo bez budżetu i pienią
dza państwo mtusi żyć jakby na wrzącym Wulkanie. A  sprawa 
ta głęboko przenika w gąszcz interesów klasowych i antago
nizmy istniejące jeisizclze bardziej zaostrza. Przykryć ten anta
gonizm koalicją okazało się miemożebnością.

P. P. S. jalko reprezentantka klasowych interesów robotni
czych musiała stać w  największym ogniu wałki. Jej autorytet 
starej partji niepodległościowej, ani też najsprawniejsza w po
równaniu z linnemi partjami organizacja nie mogła już ważyć 
tak Wiele, jak bezpośrednio po powstaniu państwa polskiego,: 
albowiem wygasły już rewolucyjne nastroje mas, a inne part je 
zdołały już powstać i Umocnić się w społeczeństwie. Partja 
socjalistyczna nie może już atakować i przechodzi do obrony. 
Obronny też charakter posiadają wszystkie akcje robotnicze, 
prowadzone w tym okresie.

Jednocześnie z obroną trzeba było prowadzić również wal
kę pozytywną o reformę walutową i stabilizację izłotego, o bu
dżet zrównoważony i uruchomienie przemysłu, W tych wszyst
kich poczynaniach P. P. S. stosowała zawsze prócz nacisku 
parlamentarnego również bezpośrednią walkę robotników, czy- 
to manifestacyjną, czy nawet strejk ową. Kombinowanie obu 
metod parlamentarnej i pozaparlamentarnej walki nawet w ta
kich (Sprawach, jak .reforma walutowa, było stałą taktyką 
P. P, S. A jednak znaczenie grupy poselskiej urosło 
w tym okresie do nadmiernych rozmiarów: trudności wal
ki w warunkach kryzysu rodziły tendencje do załatwienia 
wielu spraW bieżącego życia robotniczego przeiz; interwencję 
poselską i nacisk na rząd. Korzystne nieraz wyniki dla ro
botników takich interewencyj (przycizem zasadą ściśle prze
strzeganą przez P, P. S, było nie dopuszczać pod żadnym po
zorem interwencysj w sprawach prywatnych), wzmacniało tę 
dążność do przenoszenia ciężaru walki na reprezentację parla
mentarną P. P. S. i rodziło w niej sameij przecenianie korzyści, 
osiąganych drogą interwenicyj. Stąd rodziły się i czerpały 
siły żywotne prądy, dążące do Wzmacniania wpływu P, P. S. 
na rządy włącznie do udziału P, P. S, w  rządach, boć przecież 
ta akcja pomocy ruchowi robotniczemu <w takich warunkach 
mogła być skuteczniejsza i mniej dorywcza. Praktyka jednak 
walk klasowych i niesłabnący kontakt P, P, S. z masami nie 
pozwoliły ani na chwilę zasklepić się jedynie w tej grze par
lamentarnej. Nie wystarczało interwencji poselskiej ani 
w okresie urzędniczych rządów, poprzedzających okres Chjeno-

218



Piastowy, gdy trzeba było paraliżować pierwsze powiażne za
machy na ustawodawstwo pracy, ani tembardziej nie mogło ich. 
starczyć do odparcia zamachów rządu reakcyjnego na podsta
wowe prawa robotnicze lub gdy trzeba było wymuszać rozsze
rzanie robót publicznych. Pewne osłabienie tego nacisku samej 
■klasy robotniczej na rząd w okresie koalicji dało tylko zmniej
szenie efektów.

XX Kongres P, p, S. zakończył ten okres, przymująic zasady 
taktyki wybitnie parlamentarnej, zamykającej się w ramach, 
realnych możliwości chwili, a przez to grożących Osłabieniem 
roli partji, jako ośrodka walki o charakter całej epoki upad
ku kapitalizmu. Szerokie rozwinięcie tych zasad stało się 
jednak niemożliwe wobec całkowitej zmiany sytuacji, jaka 
nastąpiła w związku z przewrotem majowym i rozłamem, prze
prowadzonym w partji przez zwolenników Piłsudskiego, do
tychczas najgorętszych stronników realnej pracy parlamentar
nej i wrogów „bezpłodnej opozycji".

Partja poiszła dalej swą drogą walki masowej, ,w której par
lament był zawsze tylko jedńem z ogniw i narzędzi w cało
kształcie organizacyjnych sił proletarjatu.

V. KRYSTALIZACJA I EKSPANSJA 
RUCHU ROBOTNICZEGO,

Historyczne warunlkii powstania i rozwoju ruchu robotnicze
go w Polsce sprawiły, że partja socjalistyczna była jego pierwr 
szym motorem. W politycznych formach ruchu proletarjat 
polski, budzący się do czynnej noli historycznej, znalazł wyraz 
swych tęsknot do nowego ładu slpołeclzlnego i organizację wal
ki z nieludzkiemi warunkami bytu. Partja socjalistyczna nie; 
mogła jednak pozostać jedyną formą ruchu robotniczego. Był
by on Wówcizais zawsze niedorozwinięty, kaleki, jednostronny. 
Zdrowy ruch robotniczy mlusi ogarniać wisizystikie dlziediziny ży
cia klasy robotniczej, musi przenikać we wszystkie szczegóły 
codziennego bytu proletarjatu i na każdem polu organizować 
świadomą celów klasowych walkę i obronę. To też P. P. S. 
od zarania iswego powstania dążyła do rozwinięcia wlszystkich 
form rudhu rohotmilcizego'. Swą Uniwersalność w epoce niewoli 
uważała iza nieszczęsny wynik owoczesnej sytuacji politycznej 
i natychmiast, gdy zjawiały isię możliwości powołania do ży* 
cia (bardziej masowych form ruchu robotniczego, Usiłowała 
tworzyć czy to związki zawodowe, czy stowarzyszenia oświa
towe, pragnąc im przekazać specjalne zadania i rozwinąć je 
w odrębne, samodzielne organizacje,
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Rok 1918, dając możność budowania wszystkich form ruchu 
robotniczego odrazu w najbardziej masowej postaci i jedno
cześnie na wszystkich pdlach, miusiał jednak wytworzyć przej
ściowo pewien chaos, P, P, S., wierna swym zasadom, pozo
stawiła największą swobodę rozwojowi tego żywiołowego pro
cesu, propagując tylko ideologję socjalistyczną i klasową bez- 
partyjność, jako podstawowe założenie organizacyjne. Masy 
płynęły do organizacji zawodowej1, spółdzielczej czy politycz
nej, szukając tam ujścia dla przebudzonych nagle swych sił 
żywotnych i oczekując natychmiastowej zmiany wszystkiego, 
co  złe, na idealnie piękne i dobre. Musiał przyjść potem dla 
elementów słabszych okres rozczarowania, wśród bardziej nie
cierpliwych, a nienawykłych do systematycznej walki:, musia
ło się zrodzić niezadowolenie, musiały też wyłonić się przed 
całą klasą robotniczą zagadnienia rozgraniczenia kompetencyj 
i terenów pracy pomiędzy poszczególnemi formami ruchu i na
stąpić starcie pomiędzy sprzeczmemi tendencjami iideologicz- 
nemi i taktycznemu. Musiała się jednem słowem dokonać we
wnętrzna krystalizacja ruchu robotniczego, zarówno organiza
cyjna, jak i ideologilazma.

Okres lat 1921—25 był właśnie takim okresem ustalania się 
ruchu robotniczego i wchodzenia w określone ramy. Proces 
tein zachodził na tle stabilizowania się kapitalizmu i twardnie
nia form państwa, coraz silniej opanowywanego przez klasy 
posiadające. Reakcja, związana z tem, nie mogła też pozostać 
bez wpływu ma tem proces kryst al iz acyjny.

Stabilizowanie klasowego ruchu zawodowego.
Ruclh zawodowy odraziu na swym pierwszym Kongresie 

w 1919 roku przejął określone zasady ideologji, taktyki i orga
nizacji,, Ideologja socjalistyczna, taktyka klasowej Walki ma
sowej, opartej o saliną organizację, świadomość i solidarność 
ogółu robotników, organizacja, obejmująca ciałe gałęzie prze
mysłu — oto wytyczne, ustalone wówczas dla ruchu zawodo
wego, Według nich też prowadziły swą pracę kierownicze 
ciała z Komiiisją Centralną na czele, przezwyciężając tradycje 
cechowej odrębności poszczególnych zawodów i prądy, wrogie 
•ideologji socijaili!styiczne(j,

P, P, S, wzięła najbardziej czynny udział w budownictwie 
klasowego ruchu zawodowego, starając się przez ofiarną, od
ważną i świadomą pracę swych członków w poszczególnych 
związkach rozwijać swój wpływ na organizację i oddziaływać 
ma zorganizowane w niej masy, GrUpy oziłonków P.P.S. w da
nej gałęzi pracy, chociaż niezorganizowanc frakcyjnie, stały
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się przez swą pracę ośrodkiem świadomości i cementem, spa
jającym młodą organizację. Doniosłość tego faktu ujawniła 
się ze szczególną siłą, gdy odpłynęła fala rewolucyjnego entu
zjazmu i życie związków miUsiało się oprzeć na grupach uświa
domionych całkowicie robotników, zdolnych do codziennej, 
mało efekitoWnej pracy.

Najpotężniejszym środkiem podniesienia warunków pracy 
i płacy w przedsiębiorstwach przemysłowych i rolnych była 
tamowa zbiorowa, regulamin pracy i prawo przedstawicielstwa 
robotniczego w zakładzie pracy, t. zw, delegacje robotnicze. 
Te zagadnienia stanowiły też główny przedmiot walki zawo
dowej która zalkończona zwycięsko odrazu przy wystąpieniu 
ruchu zawodowego na szeroką arenę dała nową podstawę by
tu klasy robotniczej, w dużej mierze opierającego się już na 
fundamentach prawinyclh, krępujących samowolę kapitalisty. 
Zdobycze te jednak dila biernych dotychczas mas proletarjatu 
stawały isię często jakimiś podarunkiem dobrej epoki, Osiągnąw
szy gwarancję materialnego bytu i prawne zabezpieczienie swej 
godności lludzikiej, mniej uświadomiona część robotników czuła 
się nasycona. Gdy jeszcze ruchoma sikała płac zabezpieczyła 
zarobki od dewaluacji, wszelka walka wydawała się zbędna. 
W  tem ujęciu związki spełniły swoje zadanie i mało uświado
miony robotnik należenie do związku zaczął traktować jako 
niepotrzebny ciężar. Wielka ilość członków organizacji zawo
dowej staje się martwą siłą, nie opłaca składek organizacyj
nych, przestaje brnąć udział w życiu organizacji. Szare życie co- 
dzienne dostarcza za mało podniety dla tych mas biernych,, 
chwilo tylko pobudzonych do życia społecznego. Skoro tylko 
doraźne korzyści zostały osiągnięte — masy te cofają się do 
prywatnego życia i schodzą ze sceny. Poruszenie tych bier
nych mias w 1918 r. dało ruchowi robotniczemu wielki rozmach, 
powrót do stanu bezwładu zagrażał teraz wielkiem niebezpie
czeństwem samemu istnieniu ruchu robotniczego.

Kierownictwo ruchu zawodowego przeprowadza energicz
ną walkę z telmi objawami. Rozwija szeroką propagandę 
w specjalnej prasie zawodowej, posiadającej kilkanaście orga
nów, dążąc jednocześnie do największego uporządkowania sy
stemu organizacyjnego przez likwidowanie drobnych organi • 
zaeylj lokalnych, czy dzielnicowych i łączenie ich w wielkie 
związki, obejmujące całe gałęzie przemysłu. Grupy członków 
P. P. S. zajmują czołowe pozycje w tej walce o utrzymanie 
potęgi ruchu zawodowego. Rezultaty jej musiały dać pewien 
spadek liczby członków związków zawodowych przy jedno- 
czesinem silniejszem scementowaniu samej organizacji. Proces, 
ten ilustrują następujące cyfry:
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Lata: 1919 1921 1924
Ilość związków centralnych 7 19 21

,, ,, dzielnicowych 31 11 6
„ „ lokalnych 29 11 4
„ oddziałów 653 911 1210
„ ogólna członków 255469 445774 300221

To zmniejszenie się ilości członków odbiło się jednak 
bardzo dodatnio na podniesieniu obowiązkowości członków 
wobec związków, o czem mówią cyfry, ilustrujące przeciętną 
liczbę miesięcznych składek członkowskich. Liczby te stano
wiły:

W 1922 r. 7,7, w 1924 zaś już 8,6.
Na tym też poziomie organizacyjnym nastąpiła stabilizacja 

klalsiowieigo ruchu zawodowego pod względem wewnętrznych 
stosunków międzypartyjnych, dając jednolitość stanowiska 
ideowo - taktycznego i zwartość kierownictwa w poszczegól
nych związkach i w ruchu zawodowym jako> całości.

Druga forma masowego bezpartyjnego ruchu robotniczego— 
ruch spółdzielczy — cierpiał na chorobę, odziedziczoną po nie
normalnych czasach swego* powstania. Spółdzielnie bowiem ro
botnicze zostały przeważnie powołane do życia w okresie pań
stwowej organizacji aprowizacyjnej i spełniały często w sto* 
siunlku do niej rolę aparatu pomocniczego. Nie posiadały w o
bec tego stosownie Wielkich zasobów własnych w postaci ka
pitałów udziałowych i nie zwracały na nie właściwej uwagi. 
Zasada tworzenia jalk największych kapitałów społecznych 
drogą przelewania na ten cel możliwie dużej części nadwyżki 
operacyjlnej, mimo silnego akcentu, jaki kładły na tę sprawę 
slpółdziellnie robotnicze, nie mogła wejść w życie z powo
du nieustannego spadku wartości marki polskiej, .Wydobywa
nie niezbędnych dopłat do udziałów nie dawało również więk
szych rezultatów wobec spadku płac;. Odbijał się więc każdy 
wstnząs gospodarczy siilnem echem w poszczególnych spół
dzielniach i w Związku Robotniczych Spółdzielni Spożywców, 
będącym ideową i gospodarczą centralą całego ruchu. Ilość 
członków - spółdzielni wzrosła w tym czasie z 75 na 149 
w końcu 1923 roku. Ilość członków fizycznych, zorganizowa
nych w spółdzielniach związkowych, podniosła się również 
z 117,691 na 162,115. Zwycięsko też odparł ZRiSS pierwszy 
kryzys w tr. 1921—23.

Ambicją robotniczej spółdzielczości było wytworzeni-- 
w sWe*m łonie praktycznej szkoły samorządu gospodarczego 
dla klasy robotniczej i niesienie jej korzyści matelrjalhych przez 
Usuwanie wyzysku pośrednika, oraz pnowadzenie zorganizowa
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nej ma wielką skalę akcji uświ adamiającej. Dlatego też kładła 
ona wielki nacisk na koleigjalność prac ciał kierowniczych spół - 
dzielni i wciągania dlo niej najszerszych kół robotniczych. Sta
łem dążeniem było również utrzymanie najbliższego kontaktu 
i. współdziałania z innemi formami ruchu robotniczego, 
przedewszystkiem zaś z ruchem zawodowym, gdizie przy 
zatargach spółdzielczość mogła odegrać pozytywną rolę, nio- 
sąlo pomoc strejlkuljącym robotnikom, co też miało- miejsce 
w  sizeiregu wypadków, baridzio dodatnio odbijając się na prze
biegu akcji, Owocem bliskiego kontaktu z ruchem zawodo
wym było również powołanie do życia wspólnego Organu te
oretycznego, poświęconego zagadtoieniiom gospodarczym, jaik 
powstał od stycznia 1924 rolku pod tyt. „Robotniczy Przegląd 
Gospodarczy".

W spółdzielczości robotniczej na pracę (Ulświiia d amia j ąc % 
kładziono duży nacisk. Związek ii spółdzielnie wydzielały 
stale pewien odsetek od olbrotiu na cele społeczno-wychowaw
cze. Praca ta pojmowana była jako ogólno - robotnicza akcja, 
skupiająca się tyliko prizy robotniczych spółdzielniach jako pla
cówkach, rozporządzających odpowiednieimi środkami. Szereg 
broszur, niezliczona ilość odczytów, wykładów i pogadanek, 
przeprowadzonych przez przedstawicieli spółdzielczości ro
botniczej we wszysikich ośrodkach kraju wycisnęły niewątpli
wie trwały ślad na uikształtowaniu się poglądów klasy robot
niczej ii wzmocniło poważnie ■socjalizm w Polsce.

Następna jednak fala kryzysiu gospodarczego, związanego ze 
stabilizacją i wprowadzeniem nowej waluty zlotowej, podważy
ła istnienie wielu spółdzielni związkowych, które stały się cza
sowo przynajmniej niewypłacalnemi. W  spółdzielniach tych 
zamrożone izioistały duże środki! Związku. Wycofać je, znaczyła 
zniszczyć te placówki. W  spółdzielniach zaś jednocześnie prze
jawiła się tendencja do szukania silniejszego oparcia gospodar
czego, niż mógł dać Związek własny. Zaczęła więc zwyciężać 
myśl o połączeniu się ze spółdzielczością ,,neutralną", kiero
waną przez R. Mielezarskiego. Połączenie to nastąpiło w roku 
1925 na warunkach diość korzystnych dla spółdzielni robotni
czych i gwarantujących iim, przez Wprowadzenie do statutu no
wego Związiku Spółdzielni Spożywców Rzeczpospolitej Polskiej 
prawa proporcjonalności przedstawicielstwa na Zjazdach, sto
sowny wpływ na ciała kierownicze tego połączonego Związku. 
W  bilansie połączeniowym umieszczono kwoty 77 tys, zł. jako 
majątek własny Zarządu Spółdzielni Robotniczych i 41 tys. zł. 
jako udziały spółdzielni w Związku, wniesione do wspólnej or
ganizacji ze spółdzielniami „neutralnemi“,

W ten sposób, niestety, spółdzielczość robotnicza jako samo
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dzielna siła w ruchu robotniczym przestała istnieć i pozostała 
czynnikiem ruchu robotniczego tylko lokalnym tam, gdzie zdo
łała się ostać spółdzielnia ,robotnicza i zachować swój klasowy 
charakter. Odrodzenie tej formy ruchu, jako scentralizowanej 
i jednolicie jdziałającej w  sikali krajowej organizacji, jest spra
wą przyszłości, gdy warunki obudzą znów entuzjazm mas i po
zwolą na ndczem nieskrępowany jej rozwój. Pamięć o korzy
ściach, jalkie całość iriuchu robotniczego osiągała w swej walce 
z możności ścisłego współdziałania z ruchem spółdzielczym 
będzie w przyszłości działała w tym kierunku.

Ruch kulturalno - oświatowy i ruch młodzieży.

Dotychczas nie było odrębnej i samoistnej organizacji ro
botniczego ruchu kulturalno - oświatowego. Fulnkcje te speł
niały wydziały kult-Oświat. przy PPS. 'i związkach zawodo
wych i wydziały społeczno - wychowawcze przy spółdziel
niach robotniczych. Działalność ioji spirowadiziała się do urzą
dzania odczytów, pogadanek i dyskuisyj, częściowo także da 
wydawania pism lub broszur. Powstające w różnych czasach 
w okresie niewoli politycznej Uniwersytety Ludowei służyły 
często tyllko za legalny parawan dla nielegalnej działalności 
partji i wraz ze zmianą stosunków politycznych zamierały, nis 
wzbudzając większego zainteresowania. A jednak wielka, na 
szeroką skalę zakrojona działalność kulturalna w masach ro
botniczych jest niezibędnem dopełnieniem wszelkiej akcji pro
pagandowej i organizacyjnej. Luka, istniejąca w ruchu robotni
czym, domagała się zapełnienia.

Uchwałą Rady Naczelnej PPS, zostało w 1922 roku powoła
ne do życia „Towarzystwo Uniwersytetu Robołnicziego‘' (TUR), 
którego zadaniem stało się uporządkowanie rozpylonych do
tychczas poczynań oświatowych w różnych organizacjach ro
botniczych, ujęcie ich w jednolity system i planowe kieroWni- 
ctwo. Szybiki rozwój organizacji TUR. świadczy najlepiej, jak 
dojrzała była już ta potrzeba. W ciągu półtorarocznego ist
nienia zorganizował on 31 oddziałów w różnych miejsco
wościach Polski, z miesiąca na miesiąc rozszerzając ich ilość 
i pogłębiając zakres sWej pracy. Organizowanie systematycz
nych wykładów i kursów, odczytów i pogadanek, czytelni i bi- 
bljotek, zespołów teatralnych, sportowych, wycieczek krajo
znawczych i turystycznych, akcja wydawnicza i in:strakcyjna -—* 
oto główne drogi działania TUR. Najważniejiszem jedtoak mo
że było ruszenie przez TUR, z martwego puniktu sprawy mło
dzieży robotniczej.
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Liczne były usiłowania stworzenia socjalistycznej organiza
cji wychowawczej dla dorastającej młodzieży. Po okresie; pięk
nego rozwoju organizacyj młodzieżowych w czasie przedrewo
lucyjnym , zapanował w tej dziedzinie jakiś marazm. Wszelkie 
próby bądź rozbijały się, bądź też ulegały wpływom obcym 
i rozpadały się pod wpływem wewnętrznych waśni politycz
nych. Jedynie tylko na Śląsku Cieszyńskim trwała i rozwijała 
się stara organizacja młodzieży robotniczej „Siła", TUR. pod
jął nową próbę zorganizowania ruchu młodzieżowego. Powoła
ny w tym celu Wydział Młodzieży przy TUR, rozwinął żywą 
dlziałailność i w szybkim czasie mógł się już pochwalić dosko
nałe mi wynikami. Sprawozdanie na Zjazd TUR. w 1924 roku 
wymienia już 22 koła młodzieży w różnych miejscowościach, 
skupiające 1500 członków — prawie wyłącznie młodocianych 
robotników.

Współcześnie powstają też organizacje dzieci robotniczych 
w postaci wolnego Harcerstwa, przeciwstawiającego oficjalne
mu Harcerstwu ideologję międzynarodowej solidarności robot
niczej, współżycia braterskiego i socjalizmu. Piękną stronicę 
ma w tej pracy wydawane w r, 1923 w Krakowie pismo „Pło
mienie", Z zaczątków tych polwistaije wreszcie do życia, również 
przy TUR. Czerwone Harcerstwo, które rozwija się odtąd sta
le, docierając do coraz liczniejszych ośrodków robotniczych.

Ukształtowanie współczesnej organizacji partyjnej.
Proces faktycznego zjednoczenia partyj socjalistycznych zo

stał już rkończony w 20 noku przez zlikwidowanie przej
ściowo działających Komitetów Wykonawczych, obejmujących 
dawne dzielnice. Ogólne kierownictwo partji zostało więc 
skoncentrowane całkowicie w rękach CKW, Jako ciała tech
nicznej obsługi i pomocy diła miejscowości słabszych powstały 
teraz Komitety Obwodowe na Małopoiskę Zachodnią, Mało
polską Wschodnią, Górny Śląsk, Poznańskie i Pomorze. Były one 
jakby rozszerzonemi terytarjalnie- okręgami, na jakie już cał
kowicie postała podzielona b. Kongresówka i kresy wschodnie, 
gdzie po zawarciu pokoju szybko poczęły powstawać organr 
zacje partyjne w Korwllu, w Grodnie, Lidzie, Pińsku,

Całą tę szeroko rozrzuconą sieć oiriganizaeyj partyjnych, li
czących w połowie 1921 roku koło 55.000 członków, iscemento- 
wał wewnętrznie, przyjęty przez XVIII Kongres PPS., nowy 
Statut Partyjny. Nadał on partji charakter organizacji ściśle 
scentralizowanej, w której wszystkie organy partyjne, poczy
nając od najmniejszego Komitetu Dzielnicowego, kończąc na 
Klubie Poselskim, podporządkowane są dyrektywom Central
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nego Komitetu Wykonawczego. Najwyższem ciałem kierowni- 
czern jest Kongres Partji, złożony z delegatów poszczególnych 
organizacyj partyjnych, wybieranych proporcjonalnie do ilości 
członków przez Walkie Zebrania, bądź też przez Konferencje 
Okręgowe. W czasie pomiędzy Komgr eisami, działa jako 
najwyższe kierownictwo Rada Naczelna, wybrana przez Kon
gres, Rada Naczelna wybiera CKW, Członkowie partji są 
zobowiązani do karności w  działaniu, ale zachowują swobodę 
myślenia, a przed Kongresami statut przewiduje otwarcie dys
kusji w sprawach porządku dziennego kongresu we wszyst
kich organach partyjnych, dając członkom swobodę publiczne
go wypowiadania się i krytyki działalności ciał kierowniczych,

Poiszczególnemi działami pracy kierują z ramienia CKW, 
Wydziały centralne, stanowiące autonomiczne kolegja działaczy 
danego terenu pracy, wyznaczonych przez CKW, Tak więc 
do kierowania pracą wśród kobiet jest powołany Centralny 
Wydział Kobiecy, do spraw samorządu — Centralny Wydział 
Samorządowy, do spraw ubezp, socjalnych — W. Socjalny itp,

P. P, S» w samorządzie miejskim I ubezpieczeniowym.
Zakres działania partji przekroczył dawno teren weWaęfcmy 

klasy robotniczej,. Prócz parlamentu, partja jako przedstawi
cielka proletariatu weszła od pierwszych dni niepodległości 
ma szeroką arenę życia publicznego, wysyłając swych przedsta
wicieli do prawno - publicznych instytucyj samorządu teryto
rialnego i ubezpieczeniowego, W  instytucjach tych partja czę 
sto zdobywała stanowisko' dominujące,

Partja szła do samorządu z całym zapałem. Widziała w nim 
nietylko (narzędzie (zdobycia dla klasy robotniczej doraźnych 
korzyści, lecz również wielką szkołę wychowawczą dla mas 
pracujących, uspołeczniającą je i przyzwyczajającą klasę robot
niczą do samodzielnego kierowania swym losem. Samorząd 
by! dla partji wreszcie terenem kształcenia możliwie najwięk
szej liczby działaczy na praktycznych organizatorów i kierow- 
jniitków uspołecznionego' życia. Dlatego też pairtja parła silnie 
do (realizowania najszerszego' programu samorządowego- i ob
sadzała zdobyte ciała samorządowe wybranymi działaczami 
ruichu robotniczego;.

Demokratyczny samorząd miejski; był też w  dużej mierze 
.dziełem PPS. Dekret Rządu Ludowego objął jednak tylko 
Komgr ©sówkę. W pływy Galicyjskiej Komisji Likwidacyjnej 
i  separatyzm poznański nie pozwoliły wprowadzić demokra
tycznego samorządu na całem terytorjum państwa, W Mało^ 
polsce skorygowano tylko stan dotychczasowy przez dopusz-
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ozenie do starych Rad Miejskich przedstawicieli klasy robotni
czej na zasadzie stworzenia t, zw, piątej kurji wyborczej. Tu 
jednak, gdzie weszło w życie nowe prawo i zostały przepro
wadzone powszechne wybory do samorządu, PPS. odrazu uzy
skuje w nim bardzo poważny uidiział. Już w 1919 roku zdoby- 
wa w 48 miastach Kongresówki koło 500 radnych. W 34 mia
stach socjaliści weszli do zarządów miast, obejmując 11 stano
wisk prezydentów lub burmistrzów, 10 wiceprezydentów i 49 
ławnikowtstw. Szereg miast, jak wynika z tego, wszedł pod za
rząd czysto 'socjalistyczny. Na czele tych miast szła robotnicza 
Łódź.

Tak oto P, P, S. stanęła nagle wobec obowiązku wykazania 
jw praktyce zdolności klasy robotniczej ai socjalizmu do kiero
wania wielkiemi jednostkami adminilstracyjinemi i to kierowa- 
mia nie według rutyny dotychczasowej, lecz całkiem na inną 
socjalistyczną modlę. Z wielu przyczyn nie było to zadanie 
łatwe. Partji brakowało' wykwalifikowanych działaczy sa
morządowych, klasy posiadające stale Wspierane przez rząd 
rozwinęły energiczną akcję sabotażową soc ja li stycznego sa
morządu, nadewsizystko zaś niepokonaną wprosi przeszkodę 
.stanowił brak samodzielności podatkowej samorządu, co uza
leżniało go od rządu i zmuszało do przyjmowania jego, z  re
guły niezbyt przyjaznej, „opieki". To właśnie spowodowało, 
że działalność socjalistyczna na terenie samorządu w Polsce 
jmogia dać tylko ograniczone rezultaty i nie mogła się rozwi
nąć w  takiej sikali, jak np. w samodzielnym pod względem jpo- 
datkowym Wiedniu,

Partja uporała się szybko z pozornym brakiem ludzi, przy
gotowanych do nowych odpowiedzialnych funkcyj: postawie
ni na czele wielkich nawet miast towarzysze partyjni, często 
.robotnicy, bezpośrednio z warsztatu fabrycznego' powołani na 
fotele prezydentów, natychmiast opanowują sytuację i stają 
się wzorowymi nieraz gospodarzami miast. Wnoszą oni z so
bą zapal i (Szeroką inicjatywę, burząc zatęchłą atmosferę biu
rokratycznej rutyny i kołtuństwa. Nadewszyslko zaś przynie
śli oni z sobą absolutną uczciwość w  spełnianiu' swych obo
wiązków i zasady służby dobru publicznemu, nie zaś potęż
nym na danym terenie koterjom kamieiniczników ozy fabry
kantów. Nie poddała się też partja sabotażowi klas posiada
jących i szykanom władz administracyjnych. Musiała się je
dnak ugiąć przed zaporą ustaw owego ograniczenia samodziel
ności samorządów i ograniczyć się do wyzyskania istniejących 
możliwości dla dobra klasy robotniczej i miast.

Patrząc już z pewnej 'odległości na wyniki tej pracy, każdy 
zmuszony jest przyznać, iż socjaliści zmienili nieraz do cna
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warunki bytu ii wygląd zewnętrzny szeregu miast ważniej
szych i bardziej uprzemysłowionych, w których klasa robotnicza 
tmogia zdobyć decydujący wpływ, oddając Rady Miejskie i Ma
gistraty w ręce przedslawicie 1 i P. P. S. Miasta te zostały upo 
rządkowane i upiększone zieleńcami i parkami. Dzielnice ro
botnicze, tonące dotychczas w błocie i ciemności, dostały jezd
nie, chodniki i światło. Cały szereg miast skanalizowano, 
Wzniesiono liczne budynki użyteczności publicznej, jak szko
ły, hale targowe, kąpieliska publiczne. Po raz pierwszy po
myślano o przedmieściach, a nie tylko o bogatych dizielnicach 
śródmiejskich, po raz pierwszy dostosowano działalność za
rządów miast do potrzeb wielkiej masy ich mieszkańców. 
Wielki nacisk, położono też na sprawę oświaty, urzeczywist
niając tam, gdzie analfabetyzm ogarniał nieraz 70% mieszkań
ców, całkowitą powszechność nauczania początkowego i roz
wijając sieć kursów dla dorosłych. Szeroka akcja opieka spo
łecznej, opieki nad dziećmi przed ewszystkiem; pomoc bezro
botnym i organizacja celowych robót publicznych, rozwinięcie 
'szpitalnictwa i postawienie -na właściwej stopie sprawy higie
ny ludowej, oto kilka dziedzin pracy gorącej i wydajnej, jaką 
przeprowadziły nowe samorządy socjalistyczne. Temi poczy
naniami nadały też one piętno dodatnie miastom i tego nikt 
już nie potrafi zmienić.

Dokonano zaś tych prac w atmosferze nieraz bardzo cięż
kiej wałki, prowadzonej na wszystkich jednocześnie frontach. 
Nie licząc się z niczem demagogja komunistów, enpeerowiców 
(specjalnie w okręgu Łodzi) i chadeków, każdy ból, każdą 
krzywdę robotniczą, wynikającą z istniejącego ustroju spo- 
społecznego, wykorzystywała dla skierowania klasy robotni
czej przeciwko socjalistom w» zarządzie miasta. Obciążała ich 
odpowiedzialE-OŚcią i za bezrobocie i za brak mieszkań i za 
podatki, nakładane przez państwo. Często- szły im tz, pomocą 
klasy posiadające, a nawet władze administracyjne, składając 
na magistraty .socjalistyczne odpowiedzialność za wszelkie 
braki i niedomagania, oraz kierując głodne, a ciemne tłumy 
przeciwko magistratom: niech was czerwoni nakarmią!

Wszystkie te ataki nie odniosły jednak pożądanych dla prze
ciwników P, P, S, rezultatów. Przez ciągły kontakt z masami 
i wytężoną akcję propagandową, pirzedewsizystkiem zaś dzięki 
uczciwości pracy i osiąganym efektom demagogja została spa
raliżowana. Prócz* paru wypadków chwilowego- cofnięcia się 
przy wyborach następnych (Łódź) z reguły P. P. S, zwięk
szała swe wpływy i ilość radnych, zdobywając zarazem coraz 
to nowe miasta. Pochodowi temu mogła położyć kres tylko 
reakcja ogólno państwowa., zdolna do unicestwienia samarzą-
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•du wogo!©, Tyillko wraz ze zniszczeniem samorządu demokra
tycznego można było wyprzeć z niego socjalizm. Sięgnęły Ma
sy posiadająoe do tego środka w okresie następnym.

Drugim obok samorządu miejskiego wielkim terenem pracy 
publicznej P. P, S, były Kasy Chorych. Powstały dfo żyleta 
również dzięki stanowczemu naciskowi partji. P. P. S. miała 
tu o tyle łatwiejszą sytuację, że posiadała gotowe wzory i wie
loletnie doświadczenie w tej pracy, gdyż w Galicji od wielu 
lat istniały jruiż Kasy Chorych, pozostające pod zarządem przed
stawicieli klasy robotniczej.

Polityka partji w tej dziedzinie szła od pierwszych dni ist
nienia Kas Chorych w kierunku objęcia ramami ich organiza
cji wszystkich robotników na terenie całego państwa, oparcia 
jej na samorządzie ubezpieczonych, wykorzystania do maksi
mum przepisów ustawy w kierunku największego rozszerzenia 
zakresu i podniesienia wysokości świadczeń dla; tubezpieczo- 
nych oraz przeprowadzenia zasady uspołecznienia lecznictwa. 
Ustawa w zasadzie uznawała powszechny przymus ubezpie
czenia, ale zrealizowanie tego oddawała w ręce ministra pra
cy. Uwidocznił się tu wpływ bogatych chłopów, obawiających 
się konieczności ubezpieczenia swych robotników. W prakty
ce też ubezpieczenie chorobowe pozostawiło robotników rol
nych, zatrudnionych w mniejszych gospodarstwach, poza swe- 
mi ramami. Pozatem jednak, dzięki stanowczemu i ciągłemu 
naciskowi partji, cała klasa robotnicza została objęta przymu
som ubezpieczenia i stopniowo sieć Kas Chorych rozszerzała 
się na całą Polskę. W 1923 r, istniały już 143 Kasy, w tern 
13 nowych Kas na terenie b. ziąb, rosyjskiego'. W 1926 roku 
liczba ta podniosła się do 203, a w roku 1928, gdy sieć Km 
Chorych objęła już całe leryicrjum państwa, liczba Kas Cho
rych dosięgła 244 z 2.400.000 ubezpieczonych, co z rodzinami 
daje 4,5 miljonów korzystających z ubezpieczenia chorobowe
go. Zasada powszechności została więc zrealizowana.

Rozbicie klasy robotniczej ogromnie utrudniało zrealizowa
nie w pełni samorządu nowo powstających Kas, Niemałą rolę 
odegrało też tutaj niedocenianie tej instytucji przez robotni
ków, a nawet pewna wrogość, podsycana planowo przez kapi
talistów, Zainteresowanie wyborami bywało minimalne. Frek
wencja wyborcza w Warszawie podczas wyborów w 1923 r, 
osiągnęła zaledwie 20% uprawnionych do głosowania. Wybo
ry dawały więc często wyniki przypadkowe i przedstawiciel
stwo ubezpieczonych tak rozdrobnione, że niezdolne do wyło
nienia sprężystego kierownictwa. Tern większy więc nacisk 
połoiżyła partja na zorganizowanie centrali okręgowych, łączą
cych Kasy na sąsiedhich terenach działania i przy iich pomocy

229



nadawała ton polityce kasowej, dostarczając praktyczne sze
regi działaczy i pracowników. Kasy Chorych musiały dopiero 
swą pracą przywiązać do siebie klasę robotniczą, personalna 
obsada miała więc tu znaczenie pierwszorzędnie'.

I znów robotnicy, postawieni przez partję na odpowiedzial
nych stanowiskach kierowników kas i ich oddziałów, wywią
zywali się doskonale mimo braku przygotowania. Przeprowa
dzili w  życie uspołecznienie lecznictwa kasowego, organizu' 
jąc 600 ambuilatorjów własnych i 80 aptek, zdobyli dla 
Kas Chorych 10 sanatorjów i domów dla uiz dr owi e ń c ó w , 
zorganizowali szeroką walkę z chorobami społecznemi, 
tysiącom dzieci robotniczych dali całkowicie bezpłatne ko- 
lonje letnie. Dzieła tego dokonali przytem pirzy bardzo ni
skich (9,8% w 1927 r.) kosztach administracyjnych. Dodajmy 
do tego, iż w ciągu 1927 roku korzystały z zapomóg chorobo
wych 565,582 osoby przez 12 z górą m LI jo nów dlni, a otrzyma
my ogromny obraz dobrodziejstwa, jakie przyniosły klasie ro
botniczej Kasy Chorych, P. P. S. musi być dumna zarótwno 
z rezultatów tej pracy, jak i z działaczy, pracujących na tym 
terenie z ramienia partii.

Walki międzypartyjne.
Zajmując czołowe stanowisko we wszystkich formach ruchu, 

robotniczego, PPS. stale stykała się z innemi partiami robotni- 
czerni. Stosunki układały się różnie. Tylko o walce mogła, 
być mowa jeśli chodzi o Ch. D, lub NPR, a także KPP.

Chrześcijańska Demokracja usiłowała budować własne or
ganizacje zawodowe. Pomimo- rozpaczliwych wysiłków nie uda* 
ło się jej jednak wyjlśe poza drobne grupki, odgrywające pewną 
rolę tylko na terenie Wilna i Łodzi. Prowadząc, taktykę ugo
dy i wysługiwania isę fabrykantom podczas akcji zarobkowych, 
mimo nieraz bardzo demagogioanych akcentów propagando
wych, spotykała się z ositrą odprawą ize strony całego oboeu 
klasowego. Na terenie polityki ogólnej przedstawiciele jej szli 
zawsze ręka w rękę z parijami prawicy społecznej i politycz
nej, akcentując jeno tu i ówdzie zainteresowanie praktyką 
socjalną.

Niewiele różniła się od niej pod względem ideologicznym: 
i taktycznym i również tylko lokalne miała znaczenie Narodo
wa Partja Robotnicza. Powstała ona w 1920 roiku przez połą
czenie Nar. Stronnictwa Robotniczego, działającego na terenie 
Poznańskiego, z Nar, Związkiem Rob, (NZR-em), będącym ro
botniczą filiją endecji, zbuntowaną przeciwko niej po wyrze" 
czeniu się przez itę ostatnią haseł niepodległościowy oh. NPR.
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nie wytworzyła sobie własnego programu zasadniczego i, ży
jąc urywkami myśli socjalistycznej, zaprawionymi sosem sikraf- 
mego nacjonalizmu, usiłowała wytworzyć centrową partję 
w ruichiu robotniczym, W praktyce ten centry zan sprowadzał 
się do prawie równego z chadecją uprawiania ugody w ruchu 
zawodowym i podrywania solidarnych akcyj robotniczych, jak 
tego wielokrotnie doświadczyli robotnicy przedewszystkiem 
na terenie Górnego Śląska, gdzie zawodowa ekspozytura NPR, 
w postaci Zjednoczenia Zawodowego Polskiego odgrywa pe
wną rolę, Z partją tą P. P, S. musiała stoczyć ostrą 
walkę, by wyzwolić z pod jej wpływów okręg łódzki, co też 
zostało osiągnięte ostatecznie w czasie wyborów 1922 roku, 
a przypieczętowane oddaniem się resztek N. P, R, pod ko
mendę sanacji po r, 1926. Na terenie b. zaboru niemieckiego
i na Górnym Śląsku walka socjalizmu z N. P, R, trwa dotych
czas.

Komunistyczna Partja Polski — KKP, — przeżywała po 
zawarciu pokoju ryskiego okres wzmożonej aktywności. 
Skompromitowana w oczach robotników taktyką opierania się 
na bagnecie armji rosyjskiej, opuszczona przez wielu działa
czy robotniczych w okresie awanturniczej wyprawy rządu ko
munistycznego przy boku sztabu armji Tuhaczewslkiego, usiło
wała teraz odbić się przez namiętną i nieprzebierającą w środ
kach walkę z P, P. S. i jej wpływami w klasie robotniczej, 
Stało się to właściwie jedynym celem wałki KPP. Posypały 
się nieustanne oskarżenia P, P, S, o najprzercżniejs/zie „zdra
dy ", Najdrobniejsze niepowodzenie ruchu robotniczego ura
stało w propagandzie komunistycznej do rozmiarów „klęski 
P, P, S,“ i jej ostatecznej „likwidacji". Każdy strejk, każdy 
zatarg zawodowy komuniści usiłowali wyzyskać dla zadoku
mentowania swego „radykalizmu" i wykazywania „ugodowo- 
ści" P.P.S, Gdy kierownictwo organizacyjne związku zawodo
wego likwiduje jakąś prowadzoną przez siebie akcję, chociażby 
to było z największą korzyścią dla robotników, niewątpliwie 
K. P, P, wystąpi natychmiast z oskarżeniem P, P. S. o  „łama
nie strejlku", Oto kilka próbek, wyjętych z arsenału broni i po
cisków, używanych przez K. P, P, do walki z P, P. S. w celu 
jej zohydzenia w oczach robotników. Akcja ta, prowadzona 
przy pomocy dużych środków materialnych, rozporządzająca 
licznemi wydawnictwami, krzykliwością swą sprawiała nieraz 
wrażenie osiągania przez K, P, P, większych wpływów. Wy
bory sejmowe 1922 roku wykazały jednak, jak dalece krzyk 
zastępował tu właściwe wpływy w masach: K, P. P, otrzy
mała w  36 okręgach wyborczych zaledwie 121 tysięcy głosów1, 
co stanowi około 13% głosów, otrzymanych przez P, P. S.l
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Również niepowodzeniem skończyła się inna akcja K, P. P., 
tym razem wymierzona przeciwko wewnętrznej spoistości par
tji, a wzorowana bezpośrednio ma prowokacyjnej taktyce po
licyjnej. Komilntern polecił swym zwolennikom tworzenie „ja- 
czejek" w poszczególnych organizacjach robotniczych. W za
stosowaniu do P. P. S. oznaczało to tworzenie grup komuni
stycznych wewnątrz partji, podszywających się obłudnie pod 
miano członków P. P. 8,, wyznających zasady i program par
tyjny, a w istocie prowadzących działalność rozbijającą partję. 
Metoda ta, szeroko stosowana przez K. P. P, w latach 1921/22, 
demoralizując zwolenników tej partji i przetwarzająic ich w gru
py politycznych dywersantów, musiała wywołać silną reak
cję oburzenia w szeregach socjalistycznych i przeciwdziałanie 
ze strony władz partyjnych.

W rezultacie, kilkunastu członków partji trzeba było usunąć 
z organizacji. W styczniu 1921 roku został więc oddany podi 
sąd partyjny Jerzy Sochacki, oskarżony o utrzymywanie łącz
ności iz wrogami partji i działanie na jej szkodę. Spowodowa
ło to wystąpienie kilku członków z partji i w  krótkim czasie 
już oficjalne zadeklarowanie się ich w szeregach K. K, P,f 
z której ramienia Sochacki dostał nawet mandat do Sejmu. 
,W maju tegoż roku P. P, S. była zmuszona usunąć ze swych 
szeregów posła Łańcuckiego za współdziałanie izi komunista
mi. Łańcuski, przychwycony na rozwożeniu odezw komuni
stycznych, gorąco zapierał się świadomego współudziału 
z K. P. P„ nie przeszkodziło mu to jednak po zawieszeniu 
w czynnościach partyjnych pociągnąć kilku członków organi
zacji przemyskiej za isoibą i zasłaniając się niemi, przywłasz
czyć sobie mandat partyjny, ogłaszając! się za „pierwszego po
sła komunistycznego". W czerwcu znów musiała partja doko
nać radykalnego oczyszczenia organizacji poznańskiej, w której 
jej przewodinicząicy Porankiewiicz tolerował tworzenie „jaczie- 
j'ek", ułatwiał propagandę Sochackiemu i jawnie wypowiadał 
posłuszeństwo nakazom centralnych ciał partji. Zlikwidowa
na w zarodku, działalność ta nie dała większych rezultatów, 
a nowy, powołany na miejsce rozwiązanego, O. K. R. szybko 
wyrównał straty, poniesione na skutek tego wstrząsu.

„Jaczefki" w ruchu zawodowym.
Atak na całość i wewnętrzną spoistość partji został odlpar- 

ty na całej liiiuji. Trudniejsza sprawa była z likwidacją jaczej- 
kowej roboty komunistycznej w bezpartyjnych organizacjach 
robotniczych. Trzymając się zasady bezpartyjności i pozosta
wiania członkom organizacyj zawodowych i spółdzielczych ztu-
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pełnej swobody wyznawania tej, czy innej ideologji politycz- 
no-społecanej, członkowie P. P. S., działający na terenie tych 
organizacyj, byli silnie skrępowani w walce z K.P.P, Przede- 
wszystlkiem również i w ruchu zawodowym komuniści usiłowali 
tworzyć dla siebie szeroką podstawę działalności, W każdym 
bodaj związku zakładali „jaczejki" i „czerwone frakcje", ma
jące za zadanie opanowanie kierownictwa związków, Metody 
walki te same: nieustanne szkalowanie kierowników organi
zacji, oszczerstwa i oskarżenia na członków P. P, S., będących 
wybitniejszymi działaczami zawodowymi, ciągłe pomawianie
o zdradę i t, p. Związki zawodowe wewnętrznie były nie
raz całkowicie sparaliżowane tą akcją. Cały szereg pism ni
by zawodowych powołała do życia K, P, P, wyłącznie dla 
zwalczania niewygodnego politycznie kierownictwa związków. 
Doszło dlo tego, że „czerwone frakcje" zaczęły na własną rę
kę bez zgody zarządów związków proklamować, zresztą bez 
skutków, strejki w poszczególnych zawodach. Wszystko 
świadczyło o  wykonaniu dyrektywy Kominternu, o wojnie 
z niezależnym ruchem zawodowym. „Będziecie mieli wojnę", 
zapowiadał Komintern w liście do Międzynarodówki zawodo
wej. Wojlna istotnie rozgorzała i groziła związkom zagładą, 
Zmusiło to Komisję Centralną Związków zawodowych do za
stosowania zdecydowanej obrony, 26 kwietnia 1921 roku Ko
misja Centralna klasowych związków zawodowych powzięła 
xiichwałę, głoszącą, co następuje:

„Wobec ujawnianego wielokrotnie wrogiego stosunku 
Portji Komunistycznej do klasowej polityki zawodowej, 
prowadzonej przez Komisję Centralną, wobec stałego 
przeciwdziałania i walki, jaką prowadzi partja komunisty
czna z Komisją Centralną Klasowych Związków Zawado- 
wych i zjednoczonemu z nią związkami, plenarne posiedze
nie K. C. postanawia zgodnie z uchwalą kongresu zawo
dowego zerwać wszelkie stosunki.z KPP. i przeciwdziałać 
jej akcji na terenie zawodowym, jako szkodliwej dla pro- 
leiarjaiu i wrogiej jego dążeniom do wytworzenia wiel
kiej i zwartej organizacji zawodowej'1.

Uchwała ta, będąca samoobroną bezpartyjnego klasowego 
nuchu zawodowego', stanowi epokę w jego rozwoju, „Czerwo
ne frakcje" odpowiedziały wprawdzie na nią wielką kampanją 
propagandową przeciwko Komisji Centralnej; kilka drobniej
szych związków, opanowanych już całkowicie przez komuni
stów, wypowiedziało posłuszeństwo swemu kierowniczemu 
ciału. Partja Komunistyczna zaś szła dalej swoją drogą, pro
pagując bez zmiainy taktykę „jaczejek" i odrębnych frakcyj. 
Wobec tego Komisja Centralna 13 lipca tegoż roku, podkre-
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slając szkodliwość taktyki komunistycznej, zmierzającej do 
rozsadzenia związków zawodowych od wewnątrz, „poleca se- 
fcretarjatoim jaknaj ostrzej szenii środkami reagować na akcję 
wroga w stosunku do związków zawodowych, tak w prasie, 
jak i ustnej agitacji". Przeciągnięta przez komunistów struna 
pękła. Bezpartyjność nie może oznaczać bezładu i bezhoło- 
wia. W związkach następuje ostra reakcja przeciwko war- 
choislwu komunistów i mimo' uruchomienia w tej aikcji przez 
komunistów ogromnych środków, wszędzie następuje szybkie 
likwidowanie ich wpływów. Wobec tego, że taktyka „jacze- 
;©k” zawiodła, K, P. P, rzuca na jesieni 1923 noku hasło two
rzenia „Komitetów Akcyj", mających prowadzić w zakładach 
fabrycznych obronę praw robotniczych. Komitety te miały za
stąpić związki (zawodowe; nieodpowiiedsiaine luźnie organiza
cje doraźne zostały w ten sposób przeciwstawione zorganizo
wanej sile robotniczej. P. P, S. i ruch zawodowy musiały się 
przeciwstawić tej nowej próbie rozbijania młodego ruchu za
wodowego. Wobec stale pov.-tarzających się tego rodzaju prób 
podważania klasowego ruchu zawodowego Komisja Centralna
2 września 1924 roku postanowiła przypomnieć swym związ
kom poprzednie uchwały, dotyczące stosunków z K, P. P.

„polecając jednocześnie zjednoczonym związkom zawo
dowym i ich reprezentacjom zwalczać działalność partji 
komunistycznej, jako wrogą interesom klasy robotniczej, 
i jej organizacji zawodowej

W wyniku tej walki K. P, P. z socijaliistycznem kierowni
ctwem ruchu zawodowego została ona we wszystkich poważ
niejszych związkach sprowadzona do- minimalnego znaczenia. 
Na Kongresie Związku Kolejarzy w październiku 1924 roku 
było 3 komunistów na 271 delegatów, należących do P. P, 8- 
lulb sympatyzujących z nią. Na ogólnym Kongresie Związków 
Zawodowych w 1925 r. Frakcja Komunistyczna liczyła 9 człon
ków, podczas gdy socjalistyczna 165. Kongres Związku G5r* 
niczego w grudniu 1925 r. nie przyniósł ani jednego masydata 
komunistom. Do Rad Załogowych na Górnym Śląsku na 124 
pepesowców wybrano 19 komunistów. W ten sposób w oma
wianym okresie zakończył się proces ideowej krystalizacji ru
chu zawodowego, uwieńczony ogromnem wzmożeniem się 
wpływów P. P. S. w związkach zawodowych.

Analogiczny, o mniejszem tylko napięciu, okres walk we
wnętrznych przechodził robotniczy ruch spółdzielczy.

Stosuaki P. P. S. z ńmenu partjami socjalistycznemu
Na tle krytycznego stosunku wielu członków partji1 do je; 

linji politycznej, prze de wszy s t.kiem ujawniającej się w  polityce
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sejmowej i głównie wobec Piłsudskiego, powstała mowa „Par
tja Niezależnych Socjalistów” pod wodzą dra Drobmera, który 
wystąpi! z P, P. S. z garścią swoich zwolenników. Partja ta 
wchłonęła grupę żydowskich robotników t. zw. ,,Vereinigte",. 
działających głównie w Częstochowie i następnie po połącze
niu się z wileńską grupą „Praca" od roku 1924 przybrała na- 
awę „Niezależnej Socjalistycznej Partji Pracy". Usiłowała ona 
stworzyć centrową organizację socjalistyczną, ulokowaną po
między P. P. S. a K, P. P. Weszła jednak do II Międzynaro
dówki, manifestując tem samem swoją wierność dla socjaliz
mu. Silniej rozwinąć się nie zdołała i przy wyborach do Sejmu 
w 1922 r. w czternastu okręgach, w których wystawiła swych 
kandydatów, otrzymała łącznie 6.353 głosy, czem wykazała 
jawnie, jak beznadziejne są takie próby. Pewien zamęt i roz
proszenie sił, wywołany powstaniem tej partji, został zlikwi
dowany w r. 1928, gdy Dr. Drobiner powrócił z powrotem do 
P. P, S. i jeigo partja została właściwie zlikwidowana, chociaż 
szyld! jej pozostał jeszcze w rękach kilku niedobitków, upar
cie obnoszących swą odrębność,

P. P. S. obejmuje swą organizacją prze de wszy sitkiem robot
ników polskich. Niema wprawdzie żadnej przeszkody należe
nia do miej również socjalistów innej narodowości i gdzienie
gdzie ma to nawet miejsce, lecz w masie swej robotnicy in
nych narodowości skupiają się w iswych własnych organiza
cjach socjalistycznych, Naskutek tego obok P, P. S. istnieje 
kilka partyj socjalistycznych, obejmujących robotników mniej
szości narodowych w Polsce, Na pierwszem miejscu wśród 
nich stoi zarówno swą siłą liczebną, jak i zwartością organi
zacyjną Ogólno-żydowski Związek Robotniczy, zwany popu
larnie „Bumdem", Partja ta powstała na wischoidnich kresach 
dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, w 1897 roku należała tra
dycyjnie do przeciwników P, P. S., współpracując zawsze z jej 
•wrogami na terenie robotniczym: z S. D. K, P, i L. lub t. zw. 
,,lewicą" P, P, S. Po zdobyciu Niepodległości Polski połączyła 
się ona z Żydowską Part ją Socjalistyczną Galicji. Stosunek 
Bandu do P. P, S. był pełen niechęci i uprzedzeń, nagromadzo
nych przez lata sporów, W okresie 1918—21 roku podlegał 
on pozatem mocnym prądom prokomunistycznym, co wresz
cie doprowadziło' do rozłamu i ustąpienia z partji frakcji 
„kombundowskicj" (w końcu 1921 roku). Od tej też chwili 
następuje stałe wyrównywanie zastarzałych niechęci i coraz 
większe zbliżanie się P. P, S, i Bumdu na tle konkretnej pracy 
w ruchu zawodowym, spółdzielczym lub też samorządowym, 
gdzie nawet powstają jednolite lub w stosunkach federacyjnej 
współpracy pozostające frakcje radzieckie.
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Wśród robotników niemieckich działa Niemiecka Socjali
styczna Partja Pnący, powstała w Łodzi w 1922 roku i pracu
jąca w bliskim kontakcie z Niemiecką S.-D. partją Polski, 
działającą na Śląsku. Partja ta posiada swych przedstawicieli 
w kilku radach miejskich i w Sejmie Śląskim i ściśle współ
pracuje z P, P. S.

P. P, S, i Międzynarodówka.
Wojna rozbiła II Międzynarodówkę zarówno- pod względem 

organizacyjnym, niwecząc wszelki kontakt parityj socjalistycz
nych, jak i ideowym, stawiając te pantje w przeciwnych, wza
jem zwalczających siebie blokach państw. Idea międzynaro
dowej solidarności nie zaginęła jednak. Już w  roku 1915 i 16 
w Zimmerwaldzie i Kienthalu odbywają się konferencje lewi
cowych odłamów partyj socjalistycznych i wzywają prolet-ar- 
jat świata do przeciwstawienia się imperialistycznemu szałowi 
i odbudowania, mimo krwawiących frontów wojennych, solidar
ności proletairjadkiej. Konferencje te wywołały głośne echo 
w szeregach tych, którzy pozostali wierni idei braterstwa lu
dów i podniosły duchowo- socjalizm, deptany przez, politykę 
codziennej praktyki wojennej przywódców w rodzaju Scheide- 
mamma w Niemczech, Thomasa czy Renaudela we Francji lub 
Plechanowa w Rosji,

Niestety, żywioły zgrupowane na tych konferencjach łączył 
raczej proitest przeciwko ,,wojennemu socjalizmowi", niż po
zytywny program polityki międzynarodowej i krajowej. To też 
julż w lutym 1919 roku, gdy powstaje trzecia międzynarodów
ka w Moskwie, widzimy na niej rozbicie Ziimmerwaldlczyków, 
Wprawdzie inauguracyjny kongres Komintemu wybiera jeszcze 
Fryderyka Adlera na swego honorowego prze wodnóctząc-ego, 
lecz jednocześnie wypowiada bezwzględną walkę wszystkim 
i wszystkiemu, co nie chce poddać się komendzie Moskwy, 
powodując tern samem rozbicie tego zjednoczenia, które za
początkował Zimmerwald,

Wraz z zawarciem rozejmu ożywia się też działalność Mię
dzynarodowego Biura Socjalistycznego (II Międzynarodówka). 
Pozostały w niem tylko partje wyraźnie prawicowe. Poza ten 
skład nie udało- się wyjść również i na zjeździe -drugiej Między
narodówki, odbytym w sierpniu 1920 r. Wzięło w nim bowiem 
udział tylko 6 delegaicytj, reprezentujących całość ruchu socja
listycznego w siwych krajach (Angljia, Belgja, Danja, Gruzja, 
Ho-landja i Sztwecja) oraz 2, reprezentujące dtuże odłamy par
tyj, jak niemieckiej (sicheidemanowcy) i azerbejdżańskiej; resz
ta były to- grupy bez większego znaczenia (Francja) lub emi-
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granckie, jak rosyjska i węgierska. Ausiralja, Litwa, Zelandja, 
Polska (P. P. S.) i Rosja (S. D,) wzięły udział tylko w charak
terze obserwatorów.

Rezolucje tego zjazdu dały też wyrtaz prawicowemu i wy
bitnie reformiistycznemu nastawieniu tej ułamkowej repre
zentacji II Międzynarodówki.

Głoszą one wprawdzie konieczność ujęcia władzy przez kie
sę pracującą i szczegółowo opisują polityczny ustrój przyszłej 
republiki socjalistycznej. Na tymczasem zalecają politykę „wy
trwania w wysiłku, zmierzającym do wzmacniania jego (pro
letariatu) kontroli i wpływu pokojowego na politykę i gospo
darkę różnych krajów. Liga Narodów i Międzynarodowe Biuro 
Pracy zajęły główną pozycję w tycih uchwałach. Socjalizacja, 
też (szeroko omawiana, miała się stać wielkim procesem przeo
brażenia istniejącego ustroju. Proces ten pojęto jako stopnio
we, na ogromny okres czasu rozciągnięte, przekształcenia. 
„Uspołecznienie dokona się stopniowo w miarę jak zezwolą 
na to stosunki państwowe*1. Ostrożność uchwał posunięta jest 
tak daleko, iż znajdujemy w nich podkreślenie konieczności 
„wystrzegania się przez socjalistów niszczenia przedsiębiorstw, 
opartych na dążeniu do prywatnego zysku, zanim socjaliści 
nie zdołają zastąpić ich wyższą formą organizacji". Obok tego 
widzimy obawę przed wyrządzaniem niesprawiedliwości wzglę
dem kapitalistów przez „niesłuszne nakładanie ciężarów wy
jątkowych na poszczególne jednostki’1 i stąd wypływający 
wniosek: „ów proces stopniowego' uspołecznienia wyłącza na- 
ogół wywłaszczenie bez odszkodowania“ . Ze stanowiska tego 
mogło przeto wypływać tylko studiowanie możliwości uspo
łecznienia, ale nie czynna polityka niszczenia kapitalizmu.

Gdy część dawnych Zimmerwaldczyków skupiła się w Mię
dzynarodówce komunistycznej, grupy lewicowego socjalizmu 
pod przewodnictwem Fryderyka Adlera szuikały dróg i metod 
zjednoczenia całego ruchu socjalistycznego i w szeregu kori- 
ferencyj ustalały linję swego postępowania. Stan faktyczny 
ułożył się bowiem w ten sposób, że, jak słusznie podkreślił 
Fryderyk Adlier w swym liście do Mac Donalda z Iuitego 1921 
roku, , i : | , j ,,

„dziś organizacja międzynarodowa nie istnieje. Istnieją 
tylko międzynarodowe związki partyj. Moskiewska mię
dzynarodówka sama się uważa za taki związek. Nie chce 
być nłczem innem, jak centralną organizacją partyj komu
nistycznych wszystkich krajów, Podobnie i istniejąca ruina
11 Międzynarodówki nie jest niczem więcej, jak między 
narodowym związkiem partyj, a mianowicie tych partyj
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które nie zdołały przezwyciężyć jeszcze socjalizmu impe
rialistycznego".

I oto 1 marca 1921 roku powstaje trzeci związek partyj .so
cjalistycznych pod nazwą ,, M i ę dizyinar odo w ego Zrzeszenia Par
tyj S ocij ałisty cznych“ . W skład komitetu wykonawczego- tego 
zrzeszenia weszli przedstawiciele niemieckich Niezależnych, 
angielskiej Niezależne) Partji Pracy, z Francji grupa Bracke‘a 
i Loingiuet‘a, au&trjacka S. D,, rosyjscy mieńsizewicy i lewi ©se
rowcy, .szwajcarska S. D,, oraz partje socjalistyczne jugosło
wiańska, litewska, łotewska, rumuńska, czeskoisłowacka, wę
gierska i Poalej - Sjon,

Platforma ideowa tego zrzeszenia, które w samej nazwie 
swej podkreślało wymuszenie ograniczony zakres swych furnk- 
cyj międzynarodowych, opierała- się na trzech tezach: demo
kracja polityczna jest dogodnym terenem wałki klasowej pro
letariatu, lecz nie jest równoznaczna z jego wyzwoleniem; urze
czywistnienie swych celów przebudowy ustroju klasa.1 robot
nicza może osiągnąć tylko na drodze dyktatury proletariatu; 
międzynarodówka musi stać się organizacją, skupiającą siły 
międzynarodowego proletarjatu dla paraliżowania akcji mię
dzynarodowego kapitalizmu przeciwko władzy robotniczej 
w poszczególnych krajach i przeprowadzania walki z nrm 
w skali międzynarodowej. Jak słuszna była analiza stosunków 
i przewidywania, zawarte w uchwałach Zrzeszenia Międzyna
rodowego, może świadczyć następująca wyjęta z nich cytata: 

,jGdy tylko wałka klasowa zdoła osiągnąć stopień roz
woju, na którym demokracja z narzędzia władzy klasowej 
mieszczaństwa staje się narzędziem władzy klasowej pro
letariatu, mieszczaństwo zdąża natychmiast .do przerwania 
rozwoju demokracji drogą przemocy, Tylko w tych kra
jach, w których mieszczaństwo me rozporządza dostatecz
ną siłą, a zwłaszcza siłą wojskową, prclelarjai zdoła zdo
być władzę polityczną przy pomocy środków politycznych, 
właściwych ustrojowi demokratycznemu. Wszelako i tara... 
prolełarjat zmuszany będzie po zdobyciu władzy politycz
nej do stosowania metody dyktatury dla złamania opora 
mieszczaństwa. Dyktatura proletariatu przybierze w tych 
warunkach formę dyktatury, sprawowanej przez demokra
tyczne władze państwowe, pozostające w ręku proletaria
tu. Gdzie .natomiast mieszczaństwo rozporządza dostatecz
ną siłą... tam bez wahania porzuca metody demokracji 
i używa środków przemocy,., W tych warunkach klasa ro
botnicza zdoła zdobyć władzę tylko przez bezpośrednią 
akcją masową, przez strejki masowe i zbrojne powstania — 
i tylko przez dyktaturę zdoła utrzymać swą władzę. Dyk~
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tatara prolełarjału musi być w tych warunkach wykonywana 
na podstawie rad robotniczych, włościańskich i żołnier
skich, oraz na podstawie orgcmizacyj zawodowych i innych 
podobnych organizacyj klasowych\

Stosunek P, P. S. ci o Międzynarodówki został sformułowany 
w dyrektywach C. K. .W., udzielonych delegat om partji na kon
ferencję socjalistyczną w Lucernie; głosiły orne dążenie partji' 
do tego, aby

„Międzynarodówka łączyła wszystkie partie socjałistyez- 
ne, stające na stanowisku wałki klasowej, dążenia do zdo
bycia władzy politycznej przez Masą robotniczą, niepod
ległości narodów i solidarności międzynarodowej. Odbu
dowana Międzynarodówka musi być międzynarodówką 
czynu, Decyzje międzynarodowych kongresów, ewentual
nie Międzynarodowego Biura, w zakresie wspólnej akcji 
prolełarjału wszystkich krajów powinny być obowiązujące 
dla wszystkich sekcyj narodowych, reprezentowanych 
w Biurze Międzynamdowem“ ,

W  odezwie, wydanej w tym samym czasie przez C. K. W. 
P. P, S., czytamy:

,jChcemy podkreślić naszą niezłomną wiarę, że nowa 
Międzynarodówka uniknie błędów przedwojennych i stanie 
•na wysokości wielkich zadań, wynikających z przełomowej 
doby obecnej. Chwilą obecną w życiu społeczeństw oce
niamy jako wstęp do epoki bezpośredniej walki o socja
lizm, Obowiązki klasy robotniczej i zadania odradzającej 
się Międzynarodówki pod tym właśnie kątem rozpatruje
my”,

Duch tych emiutncjacyj daleki był od uchwał II Międzynaro
dówki; to też XVII Kongres P. P. S. przyjmuje następującą 
uchwałę:

„•„jako warunek nieodzowny tej walki prolełarjału ca
łego świata o socjalizm uznaje PPS. zgodnie ze swym pro
gramem rychłą odbudowę Międzynarodówki, jako organiza
cji międzynarodowego czynu trobotniczego; tak niezbęd
nego dziś w dobie wzmożonej walki o socjhlizm i usiłowań 
reakcji w celu odzyskania swych starych pozycyj.

Kongres stwierdza, że tak zwana Ul Międzynarodówka 
jest naogół jednostronną organizacją żywiołom komuni
stycznych i pokrewnych pod kierunkiem rosyjskiego boi- 
szewizmu; że II Międzynarodówka po ustąpieniu towarzy
szy francuskich, niemieckich niezawisłych" i i. d. stała 
się również organizacją jednostronnąWobec tego nam-
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wa siq konieczno iść powołania do życia międzynarodówki 
nowej, któraby łączyła w sobie wszystkie partie socjali
styczne, stojące na gruncie walki klas, samostanowienia na
rodów, zdobycia władzy przez proletarjat i demokracją'1.

Na mocy tej uchwały P. P, S., będąca formalnie z czasów 
przedwojennych jeszcze członkiem Międzynarodówki, wysłała 
swych delegatów zarówno na zjazd II Międzynarodówki do 
Genewy, jak również na zja;zd Zrzeszenia do Wiednia tylko 
z głosem doradczym. Wobec rozbicia Międzynarodówki zjazd 
następny oficjalnie uchwalił wystąpienie z drugiej Międzyna
rodówki Tymczasem pod naporem reakcji i istuiszowania się 
w poszczególnych partjach kierunku prawicowego w całym 
szeregu krajów dokonywaje się konsolidacja ruchu socjalisty
cznego, a zatem i odbudowanie Międzynarodówki staje się 
realnem zadaniem. Dokonał tego zjednoczeniowy zjazd mię
dzynarodowy w Hamburgu w r, 1923. Skupiły się na nim par- 
1 je socjalistyczne 24 krajów, posiadające' , 6 i pół miliona zor
ganizowanych członków; wśród nich też P. P. S. z 60 tysiącami 
członków. Międzynarodówka komunistyczna w tym samym 
czasie na swym V Kongresie zarejestrowała 36 filiij krajowych 
(w tern wiele egzotycznych, jak Kuba, Jawa, czy Urugwaj] 
z 1225 tysiącami członków, z której to liczby 576 tysięcy da
wała sama Rosja,

Formalną uchwałę o wstąpieniu do Międzynarodówki powziął 
XIX Kongres P. P, S.

W przededniu nowej epoki.
W nową erę życia politycznego Polski, wytworzoną przez 

przewrót majoiwy 1926 r., wchodził ruch robotniczy prawie 
całkowicie wewnętrznie ukształtowany. Jego najbardziej ma
sowa forma organizacyjna —  klasowy ruch zawodowy — po
konał zwycięsko niedomagania, wynikające ze zbyt nagłego 
wzrostu, skomplikował się ideowo i organizacyjnie i, ogarnia
jąc w przybliżeniu 20 % robotników, zatrudnionych w przemyśle 
i transporcie, oraz prawie w tym samym stosunku robotników, 
pracujących w rolnictwie, tworzył trzon klasy robotniczej, we
dług którego* orientowała się też we wszystkich prawie dzielni
cach Polski masa proleitarjatu, pozostającego poza ramami 
organizacji. W chwilach decydujących masa ta całą ławą sta
wała przy swej zorganizowanej awangardzie. Wprawdzie jesz
cze na zachodzie kraju pozostały dość silne organizacje 
e npe er owsiki e, jednak i te pod wpływem powstającego tam 
ruchu klasowego musiały się coraz bardziej radykalizować. 

Klasowy nuch zawodowy stanowi szeroką bazę dla diziałal-
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naści socjalistycznej. Ogniskuje proletarjat w codziennej wal
ce, ułatwia przenikanie propagandy politycznej w jego masy, 
unaoczniając polityczną treść przeciwieństw klasowych. Usiło
wania wyparcia socjalizmu z dominującego stanowiska w ru
chu robotniczym, prowadzone czy to przez Chadecję i Enpeer 
od zewnątrz, czy też przez Partję Komunistyczną od wewnątrz, 
zostały przezwyciężone, Ruch robotniczy z okresu zaiciiętych 
walk frakcyjnych, prowadzonych w latach 21—24, wyszedł we
wnętrznie wzmocniony, paritja socjalistyczna stanęła ma jego 
czele jako jedyny istotny jego wyraz polityczny.

Tak umocniona P, P. S, rozwinęła salinie swą działalność, 
rozszerzając organizacyjną sieć rUchu robotniczego i wdziera
jąc się na szereg placówek publicznych, stanowiących od lat 
domenę klas posiadających. Pracą tą umacniała się coraz bar
dziej w masach, skupiając przy sobie1 sympatje i uznanie klasy 
■robotniczej, pogłębiając swój wpływ i znaczenie w  społeczeń
stwie.

Również i na terenie międzynarodowym ukształtowana zo
stała ostatecznie rola P, P. S. jako pełnoprawnego i wpływo
wego' członka Międzynarodówki.

Na ten rozwój partji z niepokojem patrzyli jej wrogowie, 
próżno w warunkach demokracji usiłując ją osłabić, powstrzy
mać w rozwoju, jeśli już nie rozbić. Aby Kłamać unaoczniającą 
się w P, P. S, isiłę klasy robotniczej, trzeba było jednak wa
runków, pozwalających na spętanie swobodnej gry sił społecz
nych, Warunki te przynieść mogła dopiero dyktatura mniej 
lub bardziej faszystowska. Niedawno Musisolini stał się w tej 
iepoce i w Polsce najbardziej popularnym bohaterem klas po
siadających.

VI. NARODZINY POLSKIEGO FASZYZMU

Odrodzenie Chjeno - Piasta,
Koalicja rządowa 1925-26 r, była próbą ratowania demo

kracji pariameinitamej wbrew klasowej oczywistości stosun
ków, ujawniających się w sejmie. Po upad,ku koalicji wszystkie 
prądy społeczne i polityczne, rozkiełzmane przesileniem, wypły- 
taęły na widownię i starły isię z niebywałą ostrością, Sejm daje 
W pierwszych dniach maja jakby syntetyczne widowisko' swej 
niemocy wewnętrznej. Pięciodniowe przesilenie rządowe, które 
nastąpiło po podaniu się do dymisji rządu kadłubowego 
p. Skrzyńskiego', jeist symbolem tej epoki. Wszystkie możliwe 
koncepcje przeszły przed' oczyma społeczeństwa: zjawia się
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na scenie przedewszystkiem fząd centrowo - prawicowy na 
icz-ellei z Witosem i upada pod brzemieniem Wspomnień cza
sów walk krakowskich; rodzi się jego odmiana łagodniejsza 
iz mniej wyraźnym szyldem Chacińskiego iczy Dąbskiego i ginie 
natychmiast, boć przywódcą tej większości, jaką mogły stwo
rzyć chadecy czy Piastowcy, był przecież Witos,; teraz z kolei 
lewica ma tworzyć rząd, może Piłsudski? może Moraezew- 
siki? — utopja, niema dla takich rządóiw większości i Chadecja 
i Piast odmawiają sweigio poparcia Centrolewowi. Pozoistaje 
więc ucieczka do irządu urzędniczego; na scenę wypływa znów 
Wł. Grabski, człowiek, który zamierza ściągać podatki, także 
i z posiadaczy — prawica utrąca go na wstępie i znów koło 
powraca do punktu wyjścia: rtząd tworzy Witos ze swą więk
szością z 1923 roku, tylko miejsce griupy Bryla zajęła teraz 
NPR. Stało się to 10 maja 1926 roku.

Logika układu sił 'społeczno - politycznych w sejmie zwy
ciężyła. Parlamentarnie możliwy był wówczas tylko riząd Chje- 
no - Piasta. Ale rząd ten oznaczał dla państwa przedłużenie 
okresu ucieczki klas posiadających od plac cmi a podatków i prze
rzucania całego ich ciężaru na barki najbiedniejszych, a jedno
cześnie niósł Wspomnienie gwałtownych ataków na klasę ro
botniczą, na jej podstawowe prawa, wywoływał krwawe obra
zy rozpraw z walcizącymi robotnikami i zapolwiadał dalsizy 
ciąg tej akcji, przerwanej przez powstanie koalicji, tylko już 
w formach bardziej konsekwentnych, wjprast faszystowskich. 
Obóz posiadaczy, przychodząc teraz do władzy, planował ta
kie jej umocnieimie konstytucyjne i administracyjne, aby móc 
tę rozprawę z proletariatem doprowadzić do końca.

Logika parlamentarna zwyciężyła, ale burzyła się przeciw 
niej logika życia, pragnienie wolności politycznej, prawo kla
sy robotniczej do rozwoju i rozszerzenia swej roli w społe
czeństwie. To też restauracja rząd ii chjeno - piastowego pod
niecała naispokojnieszych, grozą zniszczenia owoców wszyst
kich dotychczasowych zwycięstw budziła najbardziej biernych 
robotników ido oporu i Walki, Palrtja szykowała silę do bezwzglę
dnej rozprawy, związki zawodowe pośpiesznie mobilizowały 
swe siły. Faszyzm stoi u bram; hasło to szło przez masy 'z ży
wiołową silą. PPS byia i musiała być tego hasła najsilniejszą 
rozgłośnią. Groźba bowiem była realna i bliska.

Przewrót majowy.

Faszyzm wiązał się nierozerwalnie z dojściem prawicy do 
władzy. Wszystko więc, co znajdowało się poza nią i prze
ciwstawiało jej planom, tworzyło naturalny obóz, jedńo-
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■Czący się w oporze i watce. Ternbardziej, że poza nią zostały 
tylko siły lewicowe: radykalne włościaństwo, skupione koło 
„Wyzwolenia", i PlPS. stanowiły istotny trzon tydh sił. Prze
ciw odrodzeniu Chjeno - Piasta występowały też grupki rady
kałów inteligenckich, orientujących się na Piłsudskiego, i wre
szcie sam Piłsudski, jeszcze tak żywo związany z tradycją 
wlspólnej walki sił demokratycznych. Odszedł om odi rządów 
po dojściu do władzy prawicy. Wczoraj lewica wysuwała go 
na premjera. Za nim zaś stała duża część wojska. Przez to już 
był on bardzo poważnym sojusznikiem w walce. 10 maj ja kraj 
wszedł na drogę zaciętej walki wewnętrznej. Już dnia następ
nego przez ukazanie się oddziałów Piłsudskiego na Trzecimi 
Moście walka ta zwekslowała na tory militarnego zamachu, sta
nu!, w którym siły społeczne musiały się s tuszować. Losy rzu
cane. Można było mieć najbardziej krytyczny stosunek 
do Piłsudskiego i i ego polityki, można było zwalczać jego 
wpływy na ruch robotniczy i ludowy, alle teraz nawet 'dla; prze
ciwników Piłsudskiego w obozie robotniczym nie było, wybo
ru. Porażka jego oddziałów wzmogłaby talk prawicę, nadałaby 
jej po zwycięstwie takiego tupetu i tyle sposobności do bez
względnej rozprawy z przeciwnikami, a przedewszystkiem 
z klasą robotniczą, że na wahania nie było miejsca: klasa ro- 
bolnicza musiała poprzeć Piłsudskiego. Antyroboinicza poli
tyka rządów Chjeno - Piasta dała dostateczną naukę masom, 
PPS. poparła więc zamach sianu strejkiem kolejarzy, którego 
domagał się Piłsudski, demonstracjami ullicznemi i dywersją 
wobec oddziałów wojskowych, wiernych rządowi,

Do motywów neigacji, wynikających z obawy przed1 
zwycięstwem endecji, przyłączył się tu również motyw pozy
tywnej polityki partji: przypuszczano, że dojście do władzy Pił
sudskiego przy pomocy lewicy nie będzie mogło pozostać bez 
wpływu na jego politykę administracyjną i społeczną. Istniały 
też niewątpliwie rachuby na rozszerzenie się walki i wyjście 
jej daleko poza ramy wojskowych operacyj, co pozwoliłoby 
dojść do głosu samym masom. Ten czynnik spowodował zapew
ne, że komuniści ustosunkowali się przychylnie do przewrotu 
i wystąpień, popierająjcytóh akcję Piłsudskiego.

Przebieg walk wykazał, że sprowadzenie starcia do -czysto 
wojskowych operacyj czyniło zwycięstwo' Piłsudskiego zupełnie 
iluzorycznem; zdecydowane poparcie mas robotniczych w to
ku samych działań wojennych i w kształtowaniu się opinji na 
wypadki rozstrzygnęło o wynikach. Rząd wraz z prezydentem 
W oj c i e eh o wskim, kandydatem na to stanowisko', wysuniętym 
przez Piłsudskiego, podał się do dymisji i rozpoczęła się era 
rządów Piłsudskiego'.
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Biorąc udział w przewrocie, P. P. S, nie traciła z ociztu swych, 
zadań właściwych. Dążyła przedewszystkiem do ujawnienia ce
lów politycznych przewrotu, do osiągnięcia od Piłsudskiego wy
raźnych deMaracyj, Gdy zaś Piłsudski zastąpił program fraze
sem o nadmiatrize nieprawości, bezzwłocznie zajęła krytyczne 
stanowisko, odmawiając udziału swych przedstawicieli w two 
rzonym rządzie, Partja sformułowała również w toku przewro
tu jasiny program polityczny, streszczający się w żądaniu roz
wiązania sejmu i wyznaczenia nowych wyborów oraz w po
wołaniu Rządu Robotniczo - Włościańskiego. Program ten był 
(logicznym skutkiem sytuacji, wytworzonej przez zamach ma
jowy: wynikał on z wewnętrznego paraliżu sejmu, zdolnego' tyl
ko do tworzenia rządów prawicowych, i, ostrego antagonizmu 
między temi rządami a lelwicą polityczną i społeczną, Rozwiąż 
zainie sejmu mogło dać większość lewicową i odrodzić sejm, 
jako podstawę parlamentarnego, wolnościowego’ ustrojiu Polski, 
obalenie zaś prawicy w walkach ulicznych zdawało isię domagać 
powołania do rządów przedstawicieli robotników i chłopów,, 
których poparciem osiągnięto- wielką część zwycięstwa.

Tymczasem zwycięzca majowego' zamachu odrzucał rewolu
cyjne konsekwencje dokonanego przewrotu i, w obawie przed 
interwencją sił społecznych, starał się jak najszybciej zalegali
zować swą władzę i możliwie pozostawić wszystko narazie po 
staremu. Pierwszy rząd był też bezbarwny i lawirujący w szran
kach starego sejmu. Dopiero jesień przyniosła uwyraźnienie się 
oblicza nowego władcy. Do rządu powołał Piłsudski przedstawi
cieli najskrajniejszej konserwy obszariniczej, wielbiciela Kata
rzyny — Aleksandra Meysztowicza i Karola Niez-abitowskie- 
go. I teraz jednak widać usiłowania do zamaskowania przesit- 
nięcia się na prawo: ministrem robót publicznych mianował 
Piłsudski Jędrzeja Moraezewskiego,

Manewry te nie mogły wprowadzić w błąd partji, rozumie
jącej, że polityce rozstrzygają zawsze interesy klasowe. Ze 
stanowiska 'Samodzielnego obserwatora zjawisk i stróża intere
sów robotniczych przechodzi partja coraz bardziej na pozycję 
walki z rządami Piłsudskiego:. Już wrześniowe narady z ary
stokracją przedstawiciela Piłsudskiego w Dzikowie były po
ważnym znakiem, wskazującym, na jakiej klasie społecznej chce 
Piłsudski oprzeć swe rządy. Nominacje Meysztowicza i Ńieza- 
bitowskiego wzburzyły całą opimję partyjną, Partja nie zgadza 
się na wejście do rządu Mor acz ewski ego nawet w charakterze 
osobistym, gdy ten jednak przyjmuje tekę ministra, oddaje go 
pod sąd partyjny. Wprawdzie łudzą partję opowieściami o wal

Stanowisko P. P, S.
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ce z endecją. Argumentem tym usiłują wybielić pocłpis Mora- 
czewskiego pod kagańcowym dekretem prasowym i nieświeskie 
(toasty Piłsudskiego ;z Radziwiłłami; nie dajje to- żadnego wyni
ku. Opozycyjne stanowisko P.P.S. zaostrza isię z każdym dniem, 
aż w maju 1927 roku zapada ostateczna decyzja przejścia d'o 
walki z rządami Piłsudskiego aa całym froncie.

Platforma opozycyjna P„ P. S,

Opozycja P, P. S, zwróciła się przedewszystkiem przeciwko 
dyktatorskiemu systeimclwi rządów oraz idącemu wślcid za tem 
niszczeniu samorządów.

Partja występowała przeciwko reakcyjnej społecznie polityce 
gospodarczej i coraz wyraźniejszej tendencji do niszcze
nia z o rga n i z o w i\ ny cii r ił społecznych, w pierwszym rzędzie ro
botniczych i chłopskich. Przy tych zagadnieniach stara się też 
P. P, S. skupić uiwagę najszerszych mas robotniczych i pracow
niczych. Hasłom swym nadaje największy rozgłos i jasnością ich 
mobilizuje ojpinjję warstw pracujących, coraz bardziej rozczaro
wanych praktyką rządów poniajowych. W tym cc!u przeprowa
dza ostrą krytykę poczynań rządowych .zarówno w prasie, na 
zgromadzeniaich ,jak i z coraz bardziej milknącej trybuny sej
mowej, W tym celu wykorzystuje również zwoływane przez 
rząd Konferencje Gospodarcze z przedslaw;ciałami różnych 
organizacyj, wystrzegając się jednocześnie nadawania tym kon
ferencjom i wyłonionym z nich Radoim 'większego znaczenia po
za wyzyskaniem ich dla celów propagandowych.

Na takiej Konferencji Pracy udaje się partji skupić przy 
swych postulatach gospodarczych ogromną większość organi
zacyj zawodowych robotniczych i pracowniczych. Deklaracja, 
złożona ina tej Konferencji, stanowi dobitny dlofculment owych 
■ezasów. Głosi ona hasła: 1) wierności rządu dla zasad 'demokra
tycznego życia r epublikańskiego, 2) przyznania klasie rob o i ra
czej decydującego wpływu na kierownictwo całego- życia gos
podarczego, 3) istotnego samorządu gospodarczego', jako nie
zbędnego czynnika, przeciwdziałającego' stosowaniu racjonali
zacji do powiększenia wyzysku, 4) rozszerzenia sił konsumcyj- 
nych szerokich mas w mieście i na wsi, 5) reformy rolnej i pod
niesienia .zarobków, 6) przywrócenia ruchomej skali płac i sto
sowania mnożnej (dla pracowników państwowych i samorzą
dowych, 7) rozwinięcia szerokich robót publicznych, 8) ochroiw 
lokatorów, 9) obniżenia podatków pośrednich i pociągnięcia do 
świadczeń na rzecz państwa Mas posiadających, zwaloryzowa
nia i podniesienia poidła',tików bezpośrednich przy jednoczesmem
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zwaloryzowaniu minimum, wolnego od podatku dochodowego, 
10} kontroli nad kartelami i bankami, 11) niedopuszczania do* 
wywozu zboża bez zabezpieczenia rynku wewnętrznego, 12) po
pierania ruchu spółdzielczego. Deklaracja, ujmująca każdy 
z tych punktów w umotywowanej formie, zakończona zastała 
następującem znamiennem oświadczeniem:

,,Zawiedzeni tylekroć przez rządy w sprawie wykonania 
najbardziej nawet umiarkowanych postulatów, podpisani 
reprezentanci świata pracy nie mogą wydobyć x siebie 
aktu wiary w zdolność przeprowadzenia w życie wymie
nionych powyżej postulatów przez rząd, podległy wpły
wom klas posiadających. Świat pracy nie uchyla się jednak 
od sformułowania swego stanowiska wobec zagadnień gos- 
padarczych, kierowany odczuciem potrzeby jasności myśli 
i wskazań, o które klasy pracujące walczą

Cytowany dokument badaj najjaśniej formułuje platformę, 
na której P. P. S. rozwijała wówczas swą akcję opozycyjną, 
wciągając w nią jaknajszersze masy. Nie stanowiło to jednak 
dla partji bynajmniej łatwego zadania, W łonie partji istniały 
oddaWna ,,jaczejiki“ , podległe raczej rozkazom różnych niafij 
wojskowych czy jednostek rządzących, niż obowiązkowi służby 
interesom klasy robotniczej. Usiłowania ich w tym okresie 
sprowadzały się do paraliżowania wszelkich wystąpień partji 
przeciwko rządowi i niedopuszczania do jasnego wykrystalizo
wania się polityki partji wobec rządów Piłsudskiego. Jeszcze 
w grudniu 1926 roku żywiołom tym udaje się powstrzymać 
partję od sformułowania wyraźnie opozycyjnego stanowiska. 
Ale Wymowa życia (jest silniejsza od wszelkich chytrych inlry* 
że!k. Po wejściu na drogę Meysztowicza i Nieświeża rząd1 skła
nia się ku polityce drożyzny i redukowania realnego znaczenia 
płac robotniczych. Tylko z trudem, dzięki stale rosnącemu na
pięciu walk strofkowych, klasa robotnicza dźwiga stopniowo 
płace do poziomu z rolku 1924, Poziom ten, wyrażony 84%' pła
cy z roku 1913, został osiągnięty dopiero w 1928 r, za cenę zgó- 
rą 6 milionów godzin pracy, straconych w walkach strejko- 
wych. Kapitaliści natomiast, wyzyskując świetną konijunikturę, 
wywołaną strejkiem powszechnym w Anglji i iszeirzącą się racjo
nalizacją, zbierają niebywałe żniwa zysków. Reklamowane sze
roko przez rząd ożywienie gospodarcze przynosi korzyści tyl
ko posiadaczom. Rząd staje po ich stronie nietylko w codzien
nych posunięciach polityki gospodarczej, ale również w czasie 
konfliktów zarobkowych, arbitrażem rządowym przeważając 
szalę ina korzyść (fabrykantów, Jiedlnocześnie coraz otwarciej 
uderza on w wolność prasy, doprowadzając system kon-
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fiskacyjny do roli rzeczywistego kagańca, pod którym zamilka 
stopniowo każde szczersze i ostrzejsze słowo.

W  tycih watfunkaćh nie mogło być mowy o sile, która zdoła
łaby powstrzymać partję przed zajęciem zdecydowanego stano
wiska. Partja więc demaiskiuje obszarniczo - kapitalistyczną po
litykę rząd u i budzi czujność mas wobec postępu reakcji. Od
powiada jej coraz głośniejszy odz>eW, tłumiony przez cenzurę 
i szykany.

Wybory 1928 roku i nowy Sejm,

Wi listopadzie 1927 roku kończyła się pięcioletnia kadeincjr. 
sejmu, Do nowych wyborów stawał rząd z jednolitym blokiem, 
grupującym różne odpryski z parfyj, działających w sejmie. 
Główną silą rządu było jednak zdecydowane poparcie., udzie
lone przez t. z w. sfery gospodarcze. Jednoczą się one wyraźnie 
pod sztandarem rządu. Polityka gospodarcza, reprezento
wana głównie przez Niezabiit owakiego, prowadzi do zjed
noczenia wszystkich posiadaczy na platformie wysokich cen 
produktów rolniczych i możliwie najwyższych cen prze
mysłowych, Na czele skłóconych dotychczas posiadaczy, 
ukradkiem finansujących swe parftje polityczne, pirzede- 
wszystkiem zaś endecję, staje teraz otwarcie „Lewjatan" 
i Związek Złeimiiain, Program jasny. Przeciw podniesieniu płac 
i przeciw reformie rolnej, za zachowaniem największej skali 
zysku ;ii -renty; za wzmocnieniem rządu i ograniczaniem praw 
parlamentu, a przedewszy sitiki ean za taką zmianą ordynacji 
wyborczej, aby parlament nie mógł nigdy stanąć Iwjpoprzek 
interesom kapitału; za mocnym rządem w ręlkiu kapitalistótw, 
za parlamentem, który będzie kontrolował rząd w myśl inte
resów posiadaczy. To jawne opowiedzenie /się posiadaczy po 
stronie rządu ;i opublikowanie takiego programu z podpisami 
najwybitniejszych wodzów kapitału przemysłowego' i rolnego 
uprościło oigroimlnie stanorwiisika P, P. S, w  walce wyborczej. 
Wprawdzie rządowa ,,jedynka“ rozporządzała mateirjailnem po
parciem kapitału i ijawnym udziałem administracji państwowej 
po swej stronie, wprawdzie nie cofnięto się przed zużytkowa
niem, miljonów złotych z kas państwowych dla zapewnienia 
isukceisu Blokowi Współpracy z Rządem, ale dotychczasowa 
jednocząca ikilasę robotniczą polityka partji i klasowe oblicze 
„jedynki" pozwalały skupić możliwie największe masy wybor
ców przy listach P, P, S,

Pairitja przeciwstawia jedynce jasny program antykapitali' 
styczny i anityobszamiiozy, jednocząc w walce wyborczej moż
liwie wszysitkie siły klasowo uświadomionego proletarjatu. Tak
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więc na Górnym Śląsku tworzy blok wyborczy z socjalistami 
niemieckimi i wysuwa jednolitą listę socjalistyczną, dochodzi 
do porozumienia iz, socjalistami żydowskimi Podobnie czyni 
w okręgu bialioisitocfcilm, umieszczając na czele Wspólnej listy 
kandydatów przedstawiciela ,,Bundu“ . W Łodzi i okręgu łódz
kim na listach P. P, S, kandydują przedstawiciele Niemieckiej 
Socjalistycznej Partji Pracy. Tak zjednoczonemi silami osiąga 
też partja ogromny sukces, zdobywając dnia 4 marca 1928
1.495.000 głosów.

Ogólny wynik wyborów wykazał zwrot społeczeństwa na 
lewo. Wzmocniło się również ,,Wyzwolenie'1 i Stronnictwo 
Chłopskie, osiągając wspólnie 1,470,000 głosów. „Blok Współ
pracy z Rządem" wraz ze swemi przybudówkami, mimo kolo
salnego rozmiaru agitacji wyborczej i uf działu w wyborach ad
ministracji, osiągnął zaledwie 2,874,000 głosów, głównie kosz
tem rozbicia endecji, i administracyjnym naciskiem, wywiera
nym na masy. Trzy stronnictwa lewicy uzyskały przewagę
100.000 głosów. Nowy Sejm miat więc oblicze wyraźnie opo
zycyjne wobec rządu. Blok rządowy — 122 półsłów1, gdy P, P, 
8., Wyzwolenie: i Stronnictwo Chłopskie liczyły 129 manda
tów, a przecież prócz lego Endecja, Chadecja i N, P. R, oraz 
Piast miały łącznie 91 głoisów.

Na P. P, 8,, jako na najsilniejsze poza B, B, stronnictwo w sej
mie, spadał ciężki obowiązek kierownictwa opozycją, u progu 
zaś prac nowego sejmu wyłoniła się przed partja konieczność 
objęcia marszałkostwa w sejmie.

Rząd starał się metodą zastraszenia zmusić większość opo
zycyjną ,do uległości i narzucić sejmowi swego marszałka, Ale 
Piłsudskiego witają w Sejmie okrzyki protestów z; ław P, P, S. 
i „ Wyzwolenia", Opozycja nie myśli ulec terorowi pogłosek 
i pogróżkom. Marszałkiem został kandydat P, P, S, Ignacy 
Daszyński, zapowiadający walkę o samodzielność sejmu i jego 
godność.

Był to triiiumf partji, kltórą wysunął na pierwsze miejsce 
W Sejmie wielki jej autorytet i siła ujawniona w wyborach. 
Większość, głosująca na wodza P. P. 8,, Daszyńskiego, nie 
była jednak wyrazem ani istniejącej większości, zdolnej do 
rządzenia, ani nawet zapowiedzią utworzenia się jej w naj
bliższej przyszłości-. Przeciwnie, w Sejmie .istnieją wciąż jesz
cze tradycje Clij en o — Piasta. W r. legając c-j wprawdzie roz
kładowi, ale dość jeszcze licznej grupie stronnictw centrowo- 
prawiicowych Blok Rządowy w wielu swych reakcyjnych za
mysłach znajdzie sojuszników, P, P, S, — zdecydowanych wro
gów, Tradycyjna lewica robotniczo - chłopska (P. P, S,, W y
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zwoileniei i Stronnictwo Chłopskie) samodzielnie rozporządzała 
zbyt -małą ilością mandatów, by sięgać po władzę. Ułatwiło to 
sytuację Rządowi, który zresztą nie myślał po dojściu do wła
dzy drogą gwałtownego przewrotu Uginać się przed, kartką wy
borczą.

Sytuacja P, P, S., jaiko naturalnego leadera opozycji, była nad 
wyraz trudna. Wobec Usiłowań rządu zdyskredytowania Sejmu, 
zadaniem partji stało się przeciwdziałanie temu i podnoszenie 
autorytetu parlamentu, jako podstawy demokracji.

Pantja nie mogła się również wyrzec ciągłej walki
o rozwój ustawodawstwa robotniczego, a wzmagający się 
napór klas posiadających na warunki pracy i płacy nakazywał 
wzmożoną czujność i aktywność w bezpośredniej walce robot
niczej, Gdy więc warunki ogólno' polityczne wymagają skupie
nia jakmaijwięlkszych sił, wrogich dyktaturze Piłsudskiego, 
pantja musi baczyć, by nie odbywało się to kosztem zaciem- 
ni en i a -jej roli kilalsowej przedstawicielki proletariatu.

Na czoło w wallice z dyktaturą wysuwa P.P.S. kwestję, będącą 
zarazem największym atutem parlamentaryzmu: sprawę kon
troli wydatków państwowych, a obok tego kwestję nadużyć 
wyborczych. Podinosząc te kwestję, pantja uderzała w najsłab
sze i wstydliwe punkty polityki dyktatury, jednocząc zarazem 
całą opozycję. Samotna jednak była, otrzymując tylko pełne 
zażenowania poparcie grup lewicowo - chłopskich, gdy usiło
wała przeforsować jakąś ważniejszą sprawę społeczną, jak pod
wyżkę dla pracowników państwowych, rozszerzenie pomocy 
dila bezrobotnych, Wstrzymanie wzrostu komornego lub eks- 
misyj bezrobotnych czy robotników rolnych. Inicjatywa partji 
w sprawie przebudowy budżetu państwa w kierunku zm .;ej- 
szenia ciężarów, spadających na barki warstw najuboższych, 
skrócenia służby wojskowej i zmniejszenia ciężarów militar
nych spotykała się nie tyko z oporem jedynki, lecz również 
przeciwstawiał się jej solidarnie z całym blokiem rządowym 
dawny blok Chjeno — Piasta,

Opozycja w pierwszym okresie istnienia tego sejmu miała 
więc ograniczone możliwości, z, czego korzystała zyskująca na 
siłach dyktatura, W jednym tylko ważniejszym wypadku, zdo
łała opozycja wytworzyć jednolitą opimję, odrzucając w pierw- 
szem czytaniu rządowe projekty nowych ustaw podatkowych, 
'obalających społeczne zasady opodatkowania rolnictwa,. Pro
jekty te znosiły progresję i degresję w podatku gruntowym 
(zwiększanie stawek w miarę zwiększania objcklu opodatko
wania i zmniejszanie ich przy malejącej wartości opodatkowa
nych gruntów) ii wprowadzały degresję stawek podatku bu
dynkowego-.,. dla obszarników, P. P, S. musiała w związku



z tą sprawą wytrzymać ostry atak demagogji rządowej, szer
mującej argumentem, że podatki te miały służyć do podnie
sienia płac pracowników państwowych. Demagogii' teij przeciw- 
sławi!a się pairfcja jasnem i zdecydowauem stanowiskiem w de
bacie oiraz mocmem akcentowaniem konieczności ściągania po
datków od bogaczy, nie zaś od1 najbiedniejszych.

Atak na P. P. S, — Jaworowszezyzna.
Szykując się do wyborów, sanacja przeprowadziła akcję roz

bijania poszczególnych stronnictw pod staro - cndeckiem ha
słem bezparityjności, W tej „walce z partyjnictwem“ osiągała oma. 
poważne sukcesy, przedewszystkiem na prawicy. Okupione to 
zostało wprawdzie ceną przejęcia całego bagażu ideowego en
deków, ale endecja została rozbita, W pewnej mierze udało się 
również przyciągnąć do obozu rządowego wielu nawet dość 
wybitnych przedstawicieli ruchu ludowego (Bojko).Bezideowość. 
i personalna polityka, panująca w ruchu ludowym, ułatwiły tu 
zadanie tym, którzy mieli w ręku władzę i tysiączne sposoby 
materialnej przynęty, Tylko rUcih robotniczy na czele z P. P, S, 
Oparł się wszelkim atakom i pokusom. Stworzono wprawdzie, 
idąc śladami! zubatowszczyzny*), grup lei robotnicze, lojalne wo
bec rządu, a niby radykalne wobec kapitału. Te różne organi- 
zacyjki pod nazwami „Solidarność Pracy' lub ,,Federacje Pira- 
cy’1 cierpiały jednak od urodizenia na marazm starczy i, obcią
żone pogardą ogółu robotniczego, żyły tylko z protekcyj zarzą
dów przedsiębiorstw państwowych lub od państwa zależnych. 
P, P, S. i ruch kilasowy po7.osi.al3/ siłą niezłomną i, jak pokaza
ły wybory, wciąż rosnącą.

„Wzrost P. P. S. nas przerażał", przyznawały się potem pis
ma sanacyjne. Klasy posiadające, skupiające się przy rządzie, 
plróżnoby porzucały endecję, gdyby sanacja nie usiłowała po
łożyć temu wzrostowi taimy, I oto z trybuny sejmowej pada za
powiedź sanacji, że w P, P, S. nastąpi rozłam. Istotnie. W jedno
litej organizacji partyjnej istniało słabe miejsce i to w jej cen
tralnym punkcie: w Warszawie.

Metoda organizacyjna P. P, S., polegająca na szeroko- stoso
wane,] demokracji wewnętrznej, została w Warszawie nadużyta 
przez ikieroWniicitWo miejscowej organizacji. Przewodniczący jer, 
R. Jaworowski, wraz z, killiku wiernymi i całkowicie odeń uza

*) Zubaitow, członek „ochrany1’ carskiej, organizował w 1904 roku z po
lecenia rwładz roixrtiniilków nosyjtekiłcli w celu przeciwstawienia rosną
cym wpływom partyj socjalistycznych własnej organizacji robotniczej,, 
wiernej rziąidowi.
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leżnionymi funkcjonariuszami, prowadził politykę w kierunku 
zupełnego odseparowania organizacji warszawskiej od całości 
partji i coraz silniejszego opanowywania wszystkich form ru
chu robotniczego na terenie stolicy. Nie licząc się z niazem, 
często wzbudzając słuszne, jak okazało się później, podejrzenia
o wchodzenie w konflikt z kodeksem kannym, bynajmniej nie na 
tle ipoilitycznem, Jaworowski odtrącał od organizacji warszaw
skiej ludzi ideowych, co zresztą było mu na rękę, gdyż umac
niało jego niepodzielne wpływy, Doszło do tego, że nawet po
seł Warszawy, N. Barliicki, miiei mógł swobodnie przemawiać 
z ramienia pairitji na zgromadzeniach warszawskich, Jednocześ
nie z tern uniezależnianiem się od władz partyjnych następo
wało siłą rzeczy coraz większe uzależnianie kierownictwa war
szawskiej organizacji od rządu i władz policyjnych w szczegól
ności.

Sytuacja ta wzbudzała niepokój w kierowniczych ciałach par- 
tji, członków zaś jej na gruncie Warszawy, lojalnych wobec, 
idei taktyki partyjnej, skazywała na bezczynność lub pchała do 
ijafwnego buntu wobec kierownictwa, pozostającego w rękach 
Jawo no ws k i e go. Fatalne dla partji skutki tego staniu rzeczy 
ujawniały się coraz jaskrawiej w raz po raz następujących po
rażkach partji. Zmiana w kierownictwie! warszawskiej organiza
cji stała się rzeczą konieczną. Polityka sanacji przyśpiesza mo
ment rozprawy z kierownictwem warszawskiej organizacji.

Sanacja postanowiła rzucić w pairtję śmiertelny, zdawało się, 
pocisk rozłamu'. Jaworowski uderza na teren zawodowy: opa
nowuje przy pomtoicy sfałszowanych kluczów wyborczych war
szawską Radę Zawodową i przy jej pomocy chce ogarnąć pod 
swój wpływ poszczególne oddziały związków. Niezależni od 
niego jednak działacze ruchu zawodowego przejrzeli plany Ja
worowskiego i oparli się im w zdecydowany sposób. Komisja 
Centralna Zw, Zaw, rozwiązuje nieformalnie wybraną Radę 
w kwietniu 1928 roku i mianuje na jej miejsce Sekretariat Okrę
gowy. Owładnięcie związkami zawodowemi Jaworowskiemu 
się nie powiodło. Podobnie spalił na panewce plan kliki war
szawskiej, zmierzający do uzależnienia od siebie Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Gdy nie udaje się steroryzoWać jej 
kierownictwa intrygami w magistracie i instytucjach rządo
wych, Jaworowski utrąca, przyznane już Spółdzielni, kredyty, 
co powoduje skierowanie sprawy dio Centralnego Sądu Partyj
nego.

Teraz Jaworowski wraz ze swą gr*upą usiłuje naprędce stwo
rzyć dla siebie szerszą platformę ideową, aby na niej skupić 
jakąś część partji. Na Radzie Naczelnej 1 października uderza 
on w tony zasadniczej krytyki w stosunku do opozycyjnej tak-
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tyłki partji i, posługując się swoistą teorją o „pionowym po
d zia le  sp o łe cze ń s tw a 11, proponuje zmianę taiktyki w  duchu zła
godzenia opozycji. Manewr ten, obliczony na przyciągnięcie 
mniej zdecydowanych przeciwników Piłsudskiego, nie udaje się. 
Cała partja mą już dość meorganizacyjnych posunięć warszaw
skiej organizacji, panująca zaś w iniej moralna atmosfera wzibu- 
dza powszechny protest i potępienie. Na 50 członków Rady Na
czelnej Jaworowski uzyskuje tylko 5 głosów swych najbliż
szych kombatantów, Jednocześnie zapada stanowcza decyzja 
zlikwidowania iseperatyzmu warszawskiego-, CKW. zaś otrzy
muje p o le ce n i': uporządkowania stosunków warszawskich 
w ciągu najbliższego miesiąca.

Sfery sanacyjne uznają ten morne-nl za najdogodniejszy do 
przeprowadzeni;; „likwidacji P. P, S.“ i „odrodzenia” jej na 
jszerokiem łonie B. B. Ściągają się więc wszystkie nici zależno
ści grupy J aj w or o w skieg o od rządu. Wypływa na porządek 
dzienny sprawa racltanlków Domu Robotniczego, budowanego 
przez Jaworowskiego głównie z pieniędzy rządowych, a 19 
października Ukazuje się nowy dziennik ,,Przed:hvit“ ; rozpo
czynający pod redakcją M or a cz ew.sk i eg o kampanię przeciwko 
P, P, S, Pismo to staje się organem warszawskiej organizacji, 
która rozpoczyna już jialWną teraz wojnę z pairttją. W ie rn e  par- 
tji grupy jej członków nie pozostały też bezczynne na terenie 
Warszawy, Łączą się z sobą, wiążą stosunki z poszczególnych 
dzielnic i, przygotowane ostatecznie1 do rozprawy z Jaworow
skim, wysyłają ló-go października delegację do CKW. z żą
daniem rozwiązania warszawskiej organizacji i objęcia jej 
agend przez C. K. W, oraz oddania pod Sąd Partyjny głównych 
działaczy warszawskiego O, K. R, z JaWorowlsfcim na czele, 
17-,go, po długiej dyskusji, gdy wreszcie przypalrty do mulru Ja
worowski wykrztusił swą solidarność z „Przedświtem", CKW, 
uchwala zawieszenie go w czynnościach partyjnych i wraz 
z czterema zwolennikami postanawia oddać go pod sąd, orga
nizację warszawską zaś wziąć pod bezpośrednie kierownictwo 
centralnych władz partji.

Tegoż dnia wieczorem warszawski O, K, R, ogłasza wyła
manie siifę z ram organizacyjnych i tworzy nową partję pod 
nazwą P. P, S, b. Frakcja Rewolucyjna, W potocznej mowie 
ten ,,socjalistyczny“ odłam B, B. otrzymał nazwę B. B. S,

Tworząc swoją partję, Jaworowski liczył na siłę tradycji 
Frakcji Rewolucyjnej i usiłował wprowadzić w błąd opinję par
tyjną skargami, że C, K. W. uisuWa z partji „wszystkich, którzy 
przedstawiali daWny obóz niepodległościowy i rewolucyjny".

Mimo usilnych zabiegów., poza grupą warszawskich zwolen-
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julków Jaworowskiego nikt z powiaJżniejsizych działaczy nie 
przyłączył się do rozłamu. Nawet ci, którzy niedawno pry
watnie uzgadniali swoją politykę tz Jaworowskim, cofnęli się 
przed rozbijaniem partji. Pozostało mu brać pod swe skrzydła 
różnych byłych członków partji, usuniętych z niej za takie 
lub inne, najczęściej moralnej natury, przekroczenia i t, zw. 
Śląsiką Partję Socjalistyczną, Utworzoną w okresie wyborczym 
przez Blni-zkiewicza, zagrożonego wydaleniem z partji za 
czyny niemoralne. Wszyscy ci, którzy byli' niepodległościow
cami, rewolucjonistami i socjalistami i idei swej pozostali 
wierni, z szeregów P. P, S, nie wystąpili, Bolesław Limanowski 
w swym liście otwartym do robotników Warszawy wołał:. 
„Jest tylko jiedina P. P. S., która budowała Polskę niepodle
głą... Jaworowski dąży do złamania sity proletarjatu w Pol- 
sce“ . Cała prowincja wypowiedziała się natychmiast przeciwko- 
rozłamowi. Co zaś .najważniejsze, dosłownie na drugi dzień 
po ogłoszeniu rozłamu stanęła do apelu nowa organizacja war
szawska P. P. S., oddychająca wreszcie świeżem powietrzem 
prawdziweigo życia ideowego.

Tylko pra'sa sanacyjna wołała: „Życzymy p. Moraczewsfcie- 
mu powodzenia", albowiem, jak pisała rządowa „Epoka",. 
„P. P. S, zbyt rosła w siłę“ . Życzenia te pozostały jednak 
w slerze życzeń. Rozłam się nie udał. Dowiódł tego dobitnie 
XXI Kongres partji, zwołany jeszcze przed dojściem do skutku, 
secesji Jaworowskiego1 na. 1—4 listopada 1928 r. do Dąbrowy 
Górniczej i Sosnowca.

XXI Kongres P. P. S.

Osią zainteresowania Kongresu był świeży rozłam. Likwidu
jąc jego osiad w atmosferze1 życia partji i stawiając jiasne w y
magania solidarności w walce z dyktaturą, Kongres ten prze
zwyciężył jednocześnie resztki tułających się tu i ówdzie złu
dzeń o możliwości znalezienia kompromisu czy wspólnego ję
zyka chociażby z częścią sanacji. Ubiegły okres życia partji 
przechodził przecież pod znakiem pracy parlamentarnej, na
stawionej na zdobywanie szeregu ustępstw na rzecz klasy ro
botniczej. Nawyk dotychczasowego' myślenia pchał w kierun
ku poszukiwania dróg, na których możnaby, chociażby 
z większym trudem i pok obywając silniejsze zapory, posuwać 
dalej ustawodawstwo społeczne i zbliżyć się do demokracji 
gospodarczej. W atmosferze tej nietrudino1 było o złudzenia, 
możności współdziałania. Musiały też znaleźć olne wyraz i aa 
Kongresie.
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„Zlekceważyliśmy w ostatnim okresie rolę borykania się 
i szukania ciągle dróg i sposobów, jakiemi należy budować de
mokrację w Polsce" mówił jeden, z delegatów z powodu „redli1- 
kowania polityki partji do zagadnienia stosunku do r;ządu". 
„Zły jeislt lnaksymalizm polityczny'1 wtórował ilnmy głos i do
rzucał: „opozycję moiżna uprawiać >rzeiczowo>. Z opozycją za
sadniczą wolno się rządowi nie liczyć''. Rzeczowa opozycja mia
ła oznaczać krytyczny stosunek do pewnych posunięć czy pew
nych osób, nie zaś do rządu jako całości, a przedewszystkiem 
nie do Piłsudskiego.

Tlą się jeszcze nadzieje na zawrócenie z drogi idących ongiś 
plrzy P. P, S. radykałów, stanowiących dziś trzon sanacji. 
,,W wielu z tych ludzi — mówił jeden z delegatów — nie będę 
widział elementu obszarniczo - kapitalistycznego, choć dla tak
tycznych celów idą dziś razem z obszarnikami i kapitalistami... 
Chcę, byśmy szukali w tym obozie elementów i ludzi, którzy 
mogliby się zgrupować koło P. P. S. i iść z mami, jak dawniej1*.

Złudzeń tych nie podzielała ogromna większość Kongresu, 
Zdecydowanie Wrogi stosunek do dyktatury i gorące pragnie
nie przeciwstawienia się jej w opozycji Wszechstronnej, zasad
niczej i sia-iowczej, oraz żywa nienawiść do zaprzańców demo
kracji z obozu sanacji i zdrajców z B, B, S. charakteryzowały 
ten Kongres, Delegaci raz po raz podkreślali radość, że partja 
pozbyła się wreszcie balastu żywiołów niesocjalistycznych
i odzyskała większą niż kiedykolwiek jednolitość wewnętrzną, 
przedewlszystkiem zaś zdobyła całkowitą niezależność od ma
li j, podległych obcej woli. Dla rozłamowców miał Kongres jedy
nie słowa pogardy, akceptował też jednomyślnie zasadę, iż wi
nowajcom rozłamiu droga do partji jest raz na zawsze zam
knięta.

Ta jednomyślność znalazła swój wyraz rćwmież w przyjęciu 
zasadniczej rezolulcji, głoszącej;

„Dzisiejszy system rządzenia... zachwiał samemi podsta
wami demokracji parlamentarnej; skrępował prawa i swo
body obywatelskie; pomniejszył oddziaływanie klasy ro
botniczej, mas włościańskich i pracowniczych na życie 
Rzeczypospolitej; system ten może doprowadzić do zu
pełnego usunięcia Polski pracującej od wpływu na bieg 
spraw społeczno - gospodarczych • politycznych kraju".

Jako zadania najbliższe dla wysiłku partji kongres ustalił 
następujące wytyczne: likwidację systemu diyktatury ma rzecz 
demokracji parlamentarnej oraz osiągnięcie kontroli państwo
wej i społecznej mad produkcją; dalszy rozwój ubezpieczeń 
społecznych (przedewlszystkiem ubezpieczenie na starość),
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rozwój ustawodawstwa ochronnego', ustalenie ustawowego mi
nimum płac i podniesienie płac realnych, reformę systemu po
datkowego :i budżetu rozchodów państwowych, maisioWe budo
wnictwo mieszkań robotniczych i wallkę z drożyzną; przepro
wadzenie reform y rolnej, osiągnięcie powszechnego nauczania
i odparcie uroszczeń klerykalizmu; rozwiązainie sprawy naro
dowościowej w Polsce i pokojowa polityka zagraniczna. Prócz 
tego kongres zajął się zagadnieniem dwóch najważniejszych 
przeciwników partji — endeków i komunistów, nakazując kie
rownictwu partji energiczną walkę z nacjonalizmem i klery
kalizmem Stronnictwa Narodowego, a także z wojenną i rozbi' 
jacką polityką komunistycznej partji, podporządkowanej cał
kowicie rozkazom Moskwy.

W, sprawach organizacyjnych kongres przyjął zasadę maso
wej organizacji i polecił przeprowadzenie szerokiej afcciji pro
pagandowej, kłaidąic nacisk na wytworzenie jak najściślejszego 
kontaktu partji z masami robotniczemi ii zalecając w tym celu 
tworzenie (kół, organizowanych według fabryk i warsztatów 
pracy.

Uchwały tego kongresu cechuje duch umiarkowania. Ra
dykalizm ich (jeist wyłącznie polityczny. Postulaty społeczne
i gospodarcze potraktowane zostały w sposób ,,realny", jak- 
gdyby istniała wiara, iż mimo rosnącej właidzy posiadaczy, 
można drogą nacisku opozycyjnego osiągnąć pewne ustępstwa 
dlla klasy robotniczej. Uchwała kongresu świadczy wyraźnie
o tej tendencji:

,'Opozycja P. P, S. wobec dzisiejszego systemu rządze- 
rmĄ dąży do osiągnięcia określanych uchwałą niniejszą ce
lów, niezbędnych dla jutra socjalizmu i dla jutra Polski",

Ten „twórczy" pierwiastek w opozycyjnem stanowisku par
tji wypływał z polityki socjalnej rządu, kokietującego w tym 
okresie klasę robotniczą, z drugiej ;zaś strony z dążenia partji 
do ustalenia na czas najbliższy programu minimalnego, umo
żliwiającego znalezienie Wspólnego języka z lewiicowemi ugru
powaniami w Sejmie, Zresztą było to zgodne z przekonaniem
o stabilizacji gospodarki kapitalistycznej, pamującem w okre
sie świetnego rozwoju przemysłu 1 doskomalłych konjumfctur 
w rolnictwie w latach 1927 — 28. Wprawdzie referent spraw 
gospodarczych mówił:

„Polepszenie sytuacji kapitału jest tylko chwilowe, kry
zys nie minął. Dawny system gospodarczy skończył się 
raz na zawsze. Kapitalizm szuka wyjścia na drodze racjo
nalizacji życia gospodarczego; chce lepiej wykorzystać si-
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iy ludzkie, a nie zwiększa siły konsumcyjnej klasy pracu
jącej. Kapitalizacja nie usuwa sprawy wyemancypowania 
się z pod wpływów gospodarczych Europy i innych honły- 
nenfóiv“ .

Główny jednak nacisk referent kładł na zagadnienia pozy
tywnej polityki gospodarczej, podnoszącej dobrobyt klasy ro
botniczej, oraz na odsłanianie tejj prawdy podstawowej, za
ciemnianej skrzętnie przed klasą robotniczą, że „w Polsce 
rządzi Piłsudski, a panuje kapitał” .

Wiara w stabilizację kapitalizmu, chociaż, jak widać, po
derwana, panowała jeszcze nad paritją. Dopiero następne lata 
przyniosły pogłębienie kryzysu i uwidoczniły, że: przeradza się 
on w kryzys całej gospodarki kapitalistycznej,

- Obrona demokracji Centrolew,
Bezpośrednio po kongresie partja realizuje konsolidację 

stronnictw lewicy na terenie Sejmu. Szuka w ten sposób 
wzmocnienia sił, przeciwstawiających się dyktaturze. Powsta
je w listopadzie '1928 roku, na".wzór dawnej Komisji Porozu
miewawczej Stronnictw. Niepodległościowych, Komisja Poro
zumiewawcza dla Obrony Republiki i Demokracji, W jej skład 
wchodzą obok P. P. S. Wyzwolenie i Stronmcltwo Chłopskie. 
Zaczynają też ciążyć do niej coraz bardziej Piast, NPR, i Cha
decja. Zadaniem (tych sił było przeprowadzenie realnej kon
troli budżetu państwa i doprowadzenie do skutku badania 
nadużyć wyborczych. Z walki, prowadzonej w  tym zakresie, 
wyrasta wielka sprawa o  przekroczenie budżetu 1927' — 28
i 'skierowanie do Trybunału Stanu oskarżenia ministra skarbu 
Czechowicza o bezprawne wydanie. 600 miljosów złotych.

Przodując tej akcji na terenie Sejmu, PPS, mc/oilizujc opinię 
robotniczą.przy pomocy wytężonej propagandy prasowej i ust
nej ma setkach zgromadzeń. Rząd odpowiada na Wzmożoną 
aktywność partji represjami politycznemi, zaostrzeniem cenzu
ry i uderzeniem w samorządy miejskie i ubezpieczeniowe, 
w dużej mierze opanowane przez PPS, W samorządzie miej
skim w połowie 1928 r. posiadała partja około półtora tysiąca 
radnych i około 200 członków zarządów miast/ W radach Kas 
Chorych zasiadało w tym czasie około, 800, a w zarządach tych 
instytucyjj około 300 członJków PPS, Sfery rządowe przypusz
czały^ że tu właśnie ogniskują się siły partji’, że tutaj PPS. 
czerpie środki potrzebne na działalność partyjną, a więc,, jeśli 
pozbawi partję wpływów w tych instytucjach, to jednocześnie 
zada jej śmiertelny cios. Rozpoczyna się więc generalny atak
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na te in sty tucje . Rady i zarządy pochodzące z wyborów rząd 
rozwiązuje i na ich miejsce przysyła komisarzy, którzy natych
miast, nie licząc się z niiczem, przeprowadzają bezwzględne 
rugi partyjne, wprowadzając zarazem nowych pracowników, 
zaciąganych w szeregach BB, i BBS, W ten isposób zarazem 
usiłował rząd1 podtrzymać j aw o row s ze z yz n ę, nie znajdującą 
oddźwięku w masach. Patronem tej akcji (był minister A. Pry- 
stor, iktóry objął ministerstwo pracy z wyraźnym pirograimem 
zapoczątkowania likwidacji tego ministerstwa i ograniczenia 
świadczeń socjalnych, [Wyraziło się to przedewszystkiem 
w obcinaniu praw bezrobotnych do zapomóg z Funduszu Bez
robocia i kasowaniu doraźnej pomocy beiziroboitinym, którzy 
wyczerpali prawa do pomocy ustawowej.

PPS, odpowiada na ten atak zdwojeniem energji organiza
cyjnej i akcji propagandowej. Wzywa członków do przetrwa
nia Itych represyj, które spadają na nich w Polsce niepodle
głej, Niszczenie samorządów traktuje jako zasadnicze dążenie 
dyktatury do zniszczenia organizacyjnej więzi społecznej i odda
nia całego życia pod batutę biurokracji. Na terenie Sejmu ce
mentuje porozumienie Centrolewu, a poza Sejmem organizuje 
walkę klasy robotniczej przeciwko' uszczuplaniu jej praw 
w Polsce, Doprowadzenie (Sprawy przekroczeń budżetowych 
aż ido oskarżenia ministra przed Trybunałem Stanu i rozruchy 
bezrobotnych W  różnych punktach kraju, przybierające, jak 
W Zawierciu, ostrą formę walk z policją — oto irezultaty agre
sywnego kursu polityki rządowej wobec klasy robotniczej
i PPS, Szczególnego rozgłosu nabrała sprawa Czechowicza, 
w której głównym oskarżycielem z ramienia Sejmu został czło
nek PPS,, H. Liberman. W końau czerwca 1929 roku Trybu
nał Stanu wydał wyrok, stwierdzający, że „wyliczenie się 
z dokonanych wydatków stanowi zasadniczy konstytucyjny 
obowiązek rządu1'. Trybunał Stanu „zawiesza postępowanie 
do czasu uch|wały Sejimu, zawierającej oicemę merytoryczną 
zakwestionowanych przez Sejm pod względem formalnym 
kredytów". Teraz było widoczne, że jeisieinna sesja Sejm u, 
która konstytucyjnie, jako budżetowa, musi być zwołana naj
później 31 października, przyniesie rozgrywkę z dyktaturą.

Sanacja próbuje jeszcze raz zastraszyć Sejm i wymóc na 
nim zrzeczenie się prawa kontroli budlżetu. Na otwarcie sesji 
zjawia się Piłsudski osobiście, lecz pamięta dobrze swe pierw
sze spotkanie z tym Sejmem. Jednocześnie z nim napływają 
do Sejmu grupy uzbrojonych oficerów, stwarzając atmosferę 
przymusu i gwałtu. Na straży godności Sejmu stoi jdmak stary 
parlamentarzysta, przywódca P. P, S., Ignacy Daszyński,
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wsparty o iswą silną partję I większość opozycyjną 
w* Sejmie, Rozumie om, że nastała chwila przełomowa 
dla polskiego parlamentu: albo sejm ugnie isię przed wolą 
Piłsudskiego i straci wszelkie znaczenie, załamując się 
wewnętrznie i stania siię bezwładnem cielskiem, nie- 
zidolnem do zadniej decyzji, albo też opirze się, ryzykując ist
nienie, lecz ratując swą godność. Daszyński odtaawia więc 
otwarcia Sejmu „pod szablami oficerów". Nie pomaga osobi
sta interwencja Piłsudskiego, który udaje się do gabinetu tmar- 
szałka Sejmu i żąda natychmiastowego rozpoczęcia obrad Izby,

Ruch masowy, który zorganizowała Partja po wypadkach 
31 października 1929 r., znajduje echo w Sejmie, Uchwala on
6 grludnia votum nieufności dla rządu z następującą motywa
cją: zmiana systemu, polegająca na poiwrocie do przestrzega
nia konstytucji i poniechania lansowanych przez sanację pro
jektów jej oktrojowania, zachowanie niezawisłości sądólw, za
przestanie niszczenia samorządów gminnych i ubezpieczenio
wych, położenie kresu samowoli administracyjnej, w szczegól
ności iprzylwró cenie swobody słowa, wreszcie wstrzymanie sub- 
sydjiowainia stronnictw rządowych i ich pirasy ze środków pu
blicznych.

Postulaty te stały się podstawą działania Centrolewu na te
renie Sejmiu, Przyszedł nowy rząd na czele z Bartlem, jako 
pjseudo-pacyfikaitorem stosunków między Sejmem a Rządem, 
obdarzonym przez Piłsudskiego prawem robienia demokra
tycznych gestów i pozornych ustępstw na rzecz przestrzega
nia prawa, jednak bez możności istotnej zmiany czegokolwiek 
w systemie dyktatury,

3-go stycznia 1930 roku CKW. przeprowadza podsumowa
nie wydarzeń politycznych i, nie dając się uwieść fikcji za
chowania pozorów konstytucyjności, ocenia powołanie rządu 
Bartla, jaiko wynik jednolitego opozycyjnego frontu całego 
nieomal społeczeństwa i energicznej postawy mas robotni
czych oraz piętrzących się trudności w polityce zagranicznej. 
Nie jest to jedlnak zmiana systemu i dlatego „CKW., stojąc na 
stanowisku opozycyjmem, uważa za konieczne prowadzenie na
dal walki o zlikwidowanie systemu ukrytej dyktatury marsz, 
Piłsudskiego i do walki tej wzywa klasę robotniczą". W miesiąc 
później stanowisko to znajduje potwierdzenie w uchwałach 
Rady Naczelnej partji. Rada przyjmuje również do 'wiadomo-
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®ci powstanie stałego porozumienia stronnictw lewicy i cen
trum, podkreślając, że „porozumienie stronnictw nie krępuje 
.samodzielności PPS.".

Tę samodzielność polityczną podkreśla partia, występując 
w marcu z wnioskiem sejmowym, zawierającym program go
spodarczy ma chwilę bieżącą, nastawiony na zwalczanie oib- 
ja(wów i rozwoju kryzysu gospodarczego. Program tern, oparty 
na postulatach uchwalonych na ostatnim Kongresie partji, stał 
się podstawą szerokiej propagandy partyjnej, na terenie Sej
mu zaś zainicjował dyskusje gospodarcze, mające na celu zdo
bycie Wspólnej linji w sprawach gospodarczych przez cały 
Centrolew. Istotnie, w  kilka miesięcy później Wiele punktów
i ujęć spraw poszczególnych z Wniosku PPS. wejdzie do w spól
nych defclaracyj programowych Centrolewu, ogłoszonych na 
posiedzeniu posłów i senatorów, należących do stronnictw, 
wchodzących w jego skład.

Po paździeriniikowem i listopadowem napięciu przyszło 
chwilowe zacisze, wywołane manewrami plremjera Bartla, 
W zaciszu tern jednak dyktatura przeprowadza dalej powolne 
likwidowanie Wszelkich przejawów samodzielności społecznej, 
przedewszystkiem zaś niszczenie placówek pracy i, organiza
cji klasy robotniczej. Min, Prystor pozostał przecie na swem 
stanowisku. Partfa przerywa więc ciszę i uderza w tego wła
śnie ministra. Sejm z inicjatywy partji uchwala mu votum. 
nieufności. Na to cały rząd podaje się do dymisji, i rozpoczy
na się sławetny kontredans rzekomych kandydatów na pre- 
mjerów przed Prezydentem państwa. Stronnictwa Centrole
wu deklarują wobec Prezydenta swą stanowczą wolę zlikwi
dowania dyktatury, Piłsudski wysuwa ze swej strony warunki 
współpracy z Sejmem, sprowadzające się do wyrzeczenia się 
ptzez Sejm Wszelkiej kontroli budżetu i polityki r!ządowej, 
„Żadnych targów — żądamy zmiany systemu" — jest odpo
wiedzią partji na te warunki. Wobec tego* przychodzi, do wła
dzy rząd Sławlka, zapowiadającego, że obecny Sejm nie doj
dzie już do głosu,

W obliczu rosnącego niebezpieczeństwa rozkiełznania ata
kującego faszyzmu nastroje klasy robotniczej p od n oszą  się. 
Partja rośnie w siły i znaczenie jej wzmaga się w oczach mas. 
Dają temu wyraz wybory, przeprowadzone na Górnym Śląsku 
do samorządów (kwiecień 1930), przynosząc PPS. 120 manda
tów radzieckich, gdy popierana przez rząd BBS. zdobywa ich 
zaledwie 10, Podobnie w Zagłębiu naftowem przy plebiscycie, 
przeprowadzonym w sprawie budowy domólw robotniczych, 
PPS, zdobywa 8872 głosy, gdy BBS, wraz, z innemi ugrupowa-
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tniami, wrogiemi socjalizmowi, skupia przy sobie, i to głównie 
dzięki terorowi, 2355 głosów.

Partja potrafiła przenieść w masy walkę, która toczyła się 
w Sejmie. Demagogia amityposelska, podbechtywanie przeciwko 
poselskim dljetiom i „przywilejom", osławiony „hotel, serdel 
i burdel", mówiąc słowami Piłsudskiego z jednego z wywiadów, 
wiszystiko to zawiodło. Masy robotnicze i chłopskie zrozu
miały, że wailka toczy się o coś daleko ważniejszego: oi pod
stawowe ich prawa do komtroli rządu i ustanawiania rządu, 
podległego woli społecznej, a nie przypadkowych klik. Po
wito rżana w końcu maja wielka akcja masowa, zorganizowana 
przez P, P. S. z okazji odroczenia sesji sejmowej i uniemożli
wienia w tein sposób wypowiedzenia isię Sejmu w sprawie 
Czechowicza, oraz Dzień Kobiet, zorganizowany rw tym roku 
pod akltualnemi hasłami, jeszcze raz potwierdziły całemu spo
łeczeństwu ten przełom w opinji mas, jaki już nastąpił i po
głębiał się iz każdą chwilą,

W, tym samym czasie następuje zjednoczenie stronnictw lu
dowych. Ten niespodziewany efekt wysiłków sanacji;, idących 
W kierunku rozbicia zorganizowanych sił polityczmych, ozna
cza wzmożenie się prądu, wrogiego dyktaturze, i istotnie, 
stronnictwa ludowe połąozonemi siłami rozwijają coraz żyw
szą agitację wśród ludności chłopskiej.

Po udanej próbie wspólnych wystąpień robotniczo-chłopskich 
w grudniu 1929 r. P, P. S, przenosi teraz ciężar wspólnej akcji 
poza Seijim i wyrazem jej staje się wielka demonstracja w Kra
kowie 29 czerwca 1930 roku, połączona z publicznym manife
stacyjnym kongresem Centrolewu,

PPS. była jego gospodarzem i stanowiła jego trzon, organi
zacyjny. Przedstawiciel jej ma kongresie oświadczył:

„W  porozumieniu stronnictw lewicy i środka widzimy 
rękojmę najwyższego wysiłku w kierunku osiągnięcia na
kreślonych celów: precz z dyktaturą! walka o prawo!"

Deklaracje innych stronnictw brzmiały podobnie. Poprze
dzające kongres wspólne posiedzenie posłów i senatorów 
świadczyło, że istnieje również zalążek pozytywnego wspól
nego programu i głos protestu przeciwko sanacji oznaczał za
razem gotowość natychmiastowego' objęcia przez Centrolew 
rządów mad krajem. Kongres Centrolewu był szczytowym 
punktem masowej akcji demokracji przeciwko dyktaturze. 
Rząd odpowiada mań groźbami procesów, represjami admimi- 
stracyjneirii. Centrolew domaga się teraz zwołania seisji Sejmu, 
szykując się zarazem do zorgamizoiwania pomocy prześlado
wanym, Zamierza też dalej mobilizować opinię, zapowiadając
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w sierpniu zwołanie ma 14 września wielkich zgromadzeń 
robotniczo-chłopskich (w kilkudziesięciu punktach Polski pod 
hasłami natychmiastowego zwołania Sejmu, usunięcia dykta
tury, walki ,z kryzysem gospodarczym ii obrony granic Rze
czypospolitej wobec rosnącej fali propagandy niemieckiej.

9 i 14 września 1930 roku.
Sytuacja polityczna dochodzi znów do silnego napięcia. 

Kongres Centrolewu powiedział szereg rzeczy bez osłonek 
I Wprowadził na arenę polityczną czynnik bezpośredniego 
nacisku od dołu. Wzmacnianie się tego nacisku musiałoby przy
nieść upadek dyktatury. Rząd przeciwstawia mu wzmożoną 
aktywność cenzury, policji, zakazy zgromadzeń i demonstra- 
cyj-. Nie daje to wyników. Fala przerasta te zapory. Zakaz 
zlotu młodzeży robotniczej latem tego roku wywołuje tylko 
manifestacje niezorganizowane i żywiołowe. Coraz częściej 
knalj staje się widownią takich poruszeń. Zaczynają się burzyć 
również i bezrobotni. Partja nadaje tym ruchoim świadomy kie • 
runek przeciw dyktaturze, za polityką zwalczania kryzysu 
w myśl wnioskóW, zgłoszonych w Sejmie.

Wówczas Piłsudski obejmuje oficjalnie premierostwo, wpro
wadza do gabinetu Becika, jako ministra bez teki i rozwiązuje 
Sejm, Dekrett Prezydenta oznaczył termin wyborów na 16 li
stopada, A  więc rozgrywka wyborcza. Powitano to z pewną 
ulgą. „Dzień 14 września, dzień zapowiedzianych zgromadzeń 
ludowych, rozpocznie naszą kampanję wyborczą1*, pisał „Ro
botnik", oceniając fakt rozwiązania Sejmu i wyznaczenia no
wych wyboróW.

PPS, jeszcze w maju na posiedzeniu Rady Naczelnej, decy
dując o zaostrzeniu walki z dyktaturą, wypowiedziała się za 
Wzmocnieniem współpracy ze stronnictwami Centrolewu aż do 
zawarcia bloku wyborczego. Wysunięcie się na pierwiszy plan 
sprawy walki z dyktaturą zwęża płaszczyznę konfliktów po
litycznych, ułatwia realizację takiego bloku. Sprzeczności je
dnak wewlnętrzne, wynikające z tradycyj poszczególnych stron
nictw i różnicy programów, utrudniały porozumienie. Sprowa
dzenie platformy Wyborczej do kwestji prawa i parlamentaryz
mu było dla PPS. zadaniem bardzo trudnem. Po dwuletniej ak
cji Centrolewu nie pozostawało jednak innego wyjścia. Trzeba 
ją było ukoronować wspólnym blokiem Wyborczym, Blok ten 
doszedł do skutku w nocy z 9 na 10 września, przyczem od
padła odeń Chadecja, jako skrajna prawica Centrolewu. Po- 
wlsitał w ten sposób Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu. 
P. P. S. weszła w jego skład, czyniąc ofiarę z dotychczaso
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wych metod propagandy i mandatów, biorąc jednocześnie n-t 
siebie główny ciężar wspólnej akcji wyborczej.

PPS, nie obierała 14 września, jak to jej przypisywano, za 
jakiś dzień generalnej rozprawy z sanaclją. Chciała doprowa
dzić klasę robotniczą do wyborów i liczyła jeszcze na zwy
cięstwo wyborcze. Zadowoliła się więc temi protestami prze
ciwko replresjom i dalej organizowała swą akcję wyborczą.

Wybory brzeskie.

Akcja ta nie zapowiadała się normalnie. Dziesiątki działa
czy partyjnych szło do więzienia pod najrozmaitiszemi pozora
mi. Resztki członków partji, ocalałych od pogromu w 1928—9 
.‘.oku i pracujących jeszcze w Kasach Chorych lub samorzą
dach, otrzymały ostatecznie do wyboru: praca i chleb pod wa
runkiem przejścia ma stronę sanacji lub bezrobocie d nędza, 
gdy zachowają wierność dla idei. Agitację za listą Centrole
wu poczytywano za akcję antypaństwową. Wszelkie wyda
wnictwa wyborcze uległy konfiskacie, Zgromadzenia wybor- 
clze dochodziły do skutku tylko w wyjątkowych wypadkach. 
W szeregu okręgów wyborczych, stojących bezwzględnie przy 
stronnictwach Centrolewu, jak w Miechowie, Kaliszu, Łuko
wie, listy Związku Obrony Prawa i Wolności Liudu zostały 
unieważnione. Na Wieś spadł grad kar administracyjnych; 
nienakryta studnia, urwany z łańcucha pies, brak tabliczki 
przy wozie, rozlana w n i e pr z ep is ow ern miejscu gnojówka, nie- 
wyibielona „sławojka", tysiące przyczyn wynaleźli przedsię
biorczy agenci jedynki, aby chłopom — przeciwnikom dykta
tury — obrzydzić politykę.

Jeden z takich napadów, gdy bandy sanacyjne wdarły 
siię do lokalu partji w Częstochowie, demolując go i nilszeząc 
sztandary, upamiętnił się tragicznemi skul kani i. Jeden z człon
ków partji, Kostrzewski, poruszony do głębił profanacją sztan
darów, które jeiszcze w 1905 r, powiewały nad głowami wal
czących z caratem robotników, na własną rękę ulsiłuje po
mścić krzywdę partji i, składając własne życie w ofierze, za
bija trzech ludzi, których uważał za głównych sprawców na
padu,
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Represje i prowokacje osłabiły niewątpliwie sprężystość ak- 
cjjiii iwyhorczej, prowadzonej przez opozycję i zniweczyły wiarę 
w skuteczność samych wyborów.

To też 16 listopada do urny wyborcizej poszło tylko 74% 
wyborców. Natomiast kolosalną frekwencję wykazały niektóre 
najmniej kulturalne i dotychczas zwykle najsłabiej biorące 
uldział w wyborach okolice kraju. W niektórych powiatach 
frekwencja przekroczyła 100%: wyborców. Trudno nie do
strzec tu aż do zbytku posuniętej gorliwości administracji. 
W ten sposób sanacja zdobywa prawie wszystkie mandaty na 
kresach wschodnich, osiągając 80% głosów uznanych za waż
ne. — W woj c wódz twa ch południowych liczba (głosów, odda
nych na jedynkę, przekracza 50%. — W województwach środ
kowych :-:pada do 48%, w zachodnich dosięga zaledwie 25%.

P. P. S. zdobyła na wspólnych listach Centrolewu 24 man
daty poselskie.

Narodziny polskiego faszyzmu.

Wybory 1930 rolku zakończyły okres umacniania się sana
cji. Owładnęła ona niepodzielnie wszysitkiemi komórkami pań
stwa, wszystkie dziedziny życia publicznego wizięła pod swą ba
tutę. Sejm i rząd znalazł się w jej rękach, samorząd z o siał znisz
czony, a jego orgalny oddane pod niszczącą rękę komisarzy. 
Sądownictwo prz-c filtrowane dwukrotnie przez ministra spra
wiedliwości, Opozycja, zdziesiątkowana w wyborach brzeskich, 
została wypchnięta z areny pozytywnej pnący politycznej. Ideał 
silnego rządu, któremu Sejm przeszkadza uszczęśliwiać społe
czeństwo, całkowicie ur z e c z y w i s l ni o n y. Tak oto kształtowała 
się polska odmiana faszyzmu.

Na swej drodze rozwoju spotkała jedlniaik sanacja sprzeciw 
zorganizowanej klasy robotniczej i włościaństwa, każdy jej 
krok naprzód wywoływał opór, jednoczący siły społeczne i nie- 
pozwalająicy na sit eroryzo Warnie sił opozycyjnych. Pirób w tym 
kierunku nie brakło. Nie brakło też nigdy odporu przede- 
Wszysltkiem ze stromy P. P, S. Odpór tein nie był tak silny, by 
mógł sparaliżować Ipoisitępy isanaicji w op ano wy wainiu aparatu 
państwowego1, grolził jednak zawsze przerodzeniem isię w bar
dziej ostre formy.

P. P. S. utraciła1 parlamentarne pole walki. Nie było- to jed
nak dla miej talk wielką stratą, jak przypuszczano: przecież na 
czterdlzieści lat swego istnienia, tylko dziesięć lat pracy i wal
ki w  warunkach parlamentarne)) republiki nie moigły wysma 
iziać całej przeszłości. Tradylcjiel w partji są świeże i żywotne. 
Zmiana więc sytuacji nakazała tyllko partji zmianę taktyki
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Partja przechodzi ma nowe pozycje walki ostatecznej o prze
budowę wspótcizesnegńo ustroju. Walce tej sprzyja rozkład 
gospodarki kapitalistycznej i coraz wyraźniejsze bankructwo 
rządzące,go faszyzmu. Rośnia świadomość idących wielkich 
izimialn społeczno - gospodarczych, sprzeczność zasadnicza dWu 
światów — świalta poisiiadaczy i klas pracujących — występuje 
Iz brutalną jaskrawością. Przytem świat posiadaczy żyje 
z dnia na dzień, bezsilny wiobec postępującego naprzód roz
kładu gospodarczego, klasa zaś robotnicza pod kierowni
ctwem P. P, S. jedyna tylko formułuje wyraźny program przy
szłości.

VII. W  OBLICZU KRYZYSU KAPITALIZMU

Po zwycięstwie sanacji

Parlament, zamieniony w karykaturalny ceiremomjał parze- 
biczowy Wania budżetu na zwoływanych raz do roku kilko- 
miesięcznych sesjach budżetowych, Wszelka niezależna od 
rządu organizacja sił społecznych oddana pod straż komisarzy 
lub zaledwie tolerowana i z reguły traktowana wrogo, jako 
zaczyn niebezpiecznej opozycji wobec rządzących — oto wa
runki polityczne nowego loikreisu życia P, P, S, Jednocześnie 
kryzys burzy jedną gałąź gospodarstwa za drugą, wyrzuca za 
bramy fabryk i warsztatów coraiz większą liczbę bezrobotnych, 
pauperyzuje wieś, zamienia w 1 u mp en pr o 1 e t a rj a t setki tysięcy 
byłych bezrobotnych, niweczy możność twórczej pracy dla 
całego naturalnego przyrostu ludności, z powrotem wpycha 
do kraju nędzę i życie bez jutra, wielkie rzesze sezonowych 
i stałych emigrantów, znajdujących dotąd pracę na obczyźnie 
li zasilających nawet pozostałe w kraju rodziny. Oto* zespół 
zjawisk, określający społeczną treść teij epoki, gdy wreszcie sa
nacja skupiła wszystkie miici życia publicznego w isWych rękach.

P. P. S. nie uznała pozorów parlamentaryzmu i demokracji, 
mimo Wszystko zachowywanych przez sanację. Nie zamierzała 
Uprawiać polityki „mniejszego zła" z obawy, że i pozory pra
worządności mogą być zniszczone. Samo istnienie tych resz
tek urządzeń demokratycznych oceniała jako wynik zorgani
zowanego oporu przeciwko dyktaturze. Nie zmieniała więc 
Bweij wrogieij opozycji wobec systemu rządzenia; nie łagodziła 
swej krytyki, przecijwnie, szła ku coraz bardziej pełnemu 
i konsekwentnemu zwalczaniu sanacji. Czuła się pobita w wal
ce wyborczej, narazi© zawiodły ją nadzieje na wielkie pioru-
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szenie w tej akqji mas robotniczych i chłopskich. Czuła się 
osaczoną, ale nie zwyciężoną. Zwarła się w sobie, goitowa na 
wszystkie ewentualności, chociażby do zejścia w podziemia, 
z czystym, ani na chwilę nie pochylonym przed wrogiem 
sztandarem. To przejście do konspiracji mogło być jednak 
tyliko wynikiem krańcowej ostateczności. Uratowanie masowo
ści ruchu przy zachowaniu samodzielności jego życia organiza
cyjnego było najważniejjszem zadaniem partji. Konspiracja wy
klucza masowość. Dopóki więc bez tego możliwe było zacho
wanie samodzielności partji, chociażby jej teren ograniczał się 
coraz bardziej, należało przetrzymać represje, wykorzystując 
każdą sposobność dla propagandy, organizacji i łamania na
strojów bierności i apatji w masie robotniczej, idących zawsze 
w parze ze wzbierającą lalą rakcji.

P. P. S, w Sejmie Brzeskim
Z tych przyczyn partja odrzuciła myśl o konspiracji, tkwiącą 

żywo i tradycyjnie w polskim ruchu robotniczym. Nie poszła 
też za pseudo-radykalnym poglądem, głoszącym politykę zrze
czenia się mandatów poselskich. Okradziony nie będzie od
dawał złodziejowi ostatniego ubrania. Gdy głos partji zredu
kowano sztucznie w parlamencie, czyż partja ma się tam 
zrzec głosu całkowicie? Gdy zredukowano parlament do 3—4 
miesięcznych sesyj, czyż partja ma tak ułatwić przeciwnikowi 
zadanie, aby i w tym krótkim cizasie mógł uniknąć wszel
kiej 'publicznej krytyki? Przeciwnie, P, P, S, od pierwszej 
chwili zorjentowania się w nowej sytuacji zdecydowała nie- 
iylko odrzucić projektowaną dla opozycji rolę „świadka" dzia
łalności sanacyjnej, lecz przeszła do bezwzględnego ataku 
na wszystkie pozycje przeciwnika, wyzyskując w najwyższym 
stopniu trybunę sejmową, nie oddając nic bez walki i publicz
nego naświetlenia każdej sprawy ze stanowiska partji. Już 
więc w chwili konstytuowania się Sejmu ogłoszeniem bojkotu 
prezydjum sejmowego i manifestacją w sprawie Brześcia daje 
P. P, S. znać klasie robotniczej, że nie poddała się, lecz roz
poczyna nowy okres walk. I odtąd każde zagadnienie, 
wypływające w Sejmie, poczynając od zmian regulaminu 
sejmowego, poprzez całą batalję o ujawnienie sprawy Brze
ścia i coroczne rozprawy budżetowe, kończąc na ustawie 
akademickiej, staje się dla klubu poselskiego P. P. S. przed
miotem ostrego ataku na rząd i stojące za nim klasy posia
dające. W akcji tej wszystkie możliwości okrojonej i przytłu
mionej trybuny sejmowej są wyzyskiwane do maksimum.

Wytyczną polityki P. P. S, w Sejmie jest demaskowanie
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dyktatury, uwidocznianie jej związków z kapitalistami i ob~ 
saanmlkaimi!, maiśiwielfclaiiie istotnego oblicza Sejmu pobrzeskiegcr 
oraz nieustanne sygnalizowanie każdej ważniejszej zmiany, 
zachodzącej w życiu społecznem i politycznem, P. P. S. wró
ciła do dawnej roli socjalistycznej partji W' parlamentach. 
Przemawia tam przdewszystkiem do społeczeństwa, „iMówi" 
my przez oikno do klasy robotniczej", stwierdza jeden z po
słów socjalistycznych, — „chcemy zburzyć spokój mas" —- 
wola inny.

Przeprowadzenie tej taktyki nie jest sprawą łatwą. Nowy 
regulamin Sejmu pozwala tak przyśpieszać tefmpo obrad, że czę
sto nie sposób wyczerpująco oświetlić daną sprawę. Stosowa
na przez prezyciiun sejmu metoda zaskakiwania opozycji przy 
układaniu porządku dziennego', rozmaitość spraw, umieszcza
nych na nim i ich obfitość przy zbyt szczupłym składzie kltoba 
posełskiego wymaga nieraz od posłów socjalistycznych kolo
salnego wysiłku, by zawisze dać należyty odzew, P, P, S, zaś 
nie chce się dać zepchnąć ze stanowiska partji, obejmującej 
swią pieczą całokształt życia kraju, nie może zredukować 
swych zainteresowań żywotnych i sprowadzić się do roli kry
tyka w* isplraWadh specjalnych: robotniczych iii społecznych. 
Trudności więc położenia musi przezwyciężać i, jak świadczą 
poszczególne sprawozdania z posiedzeń sejmowych, na któ
rych mówcy socjalistyczni zabierali pięć, sześć, a nawet wię
cej razy głos, trudności te zostają, przeizwyciężone. Wystąpie
nia P, P. S, były też zawsze najuważniej bodaj wysłuchiwane 
przez przeciwników i oałe społeczeństwo'. Zresztą świadect
wem skuteczności tej taktyki jest uparte trzymanie się przez 
sanację zasady zwoływania Sejmu tylko na sesję budżetową. 
Lęk sanacji przed talk nawet ograniczonym Sejmem ujaw
nia znaczenie opozycji przederwszysitkiem socjalistyczne}, gdyż 
pozwala jej docierać tam nawet, gdzie nie dochodzi jej głos 
propagandy codziennej, skrępowanej zarówno na zgromadze
niach, przez nieograniczone prawo ingerencji władz admini
stracyjnych, jak i w prasie, upstrzonej białemi śladami ,,pra
cy" cenzorskiej.

Represje i ragi wobec członków partji

Nastrój walki i nieustępliwości, przebijający w akcji sejmo
wej P. P, S., był tylko echem nastroju, jaki panował w szere
gach pantiji i coraz mocniej -wy stęp,o wał w klasie robotniczej,. 
Nie naruszyły bowiem dobrego ducha w szeregach zorganizo
wanych i uś,wiadom ionych robotników ani represje, stosowane 
wobeo partji, ani nawet porażka wyborcza. Wzmogjy raczej
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zawziętość. Sanacja chwyta się teraz nowego sposobu i prze
prowadza konsekwentnie odbieranie członkom P. P, S, prawa 
do pracy.

Dziesiątki, a nawet setki starych działaczy robotniczych, 
prześladowanych przez administrację fabryczną za swe wy
stąpienia i pracę organizacyjną, znalazło zatrudnienie w Ka
sach Chorych i samorządach socjalistycznych. Obok nich masa 
młodszych działaczy wychowywała się w tych instytucjach, 
specjalizując się w pracy samorządowej i ubezpieczeniowej. 
Stanowili! oni podstawę personalną akcji partyjnej pracy so
cjalistycznej w tych instytucjach, wywiązując się ze swych za
dań fachowych bez zarzutu, a często- wprost doskonale mimo 
braku cenzusów naukowych i rozporządzania nieraz tylko tak 
ośmieazanem przez snobów „domowem. wykształceniem". Sa
nacja, niszcząc samorząd socjalistyczny i wydzierając z rąk. 
robotników Kasy Chorych, chciała nie tylko powstrzymać, 
rozwój P, P. 8., lecz wyobrażała sobie, że z chwilą ujęcia tych. 
mstytucyj w swe ręce i po steroryzowaniiu robotników i po
zbawieniu pracy opornych, a wiernych swej idei, zniszczy' całą 
partję. Wytworzyła legendę, że P. P. S. czerpie z tych imsty- 
tucyj pieniądze na pracę partyjną, działacze zaś poszczególni, 
spełniający kierownicze funkcje w Kasach i Magistratach, ro
bią na tem osobisty interes. Spodziewała się więc nietyliko 
zniszczenia aparatu ludzkiego, leoz zarazem przecięcia źródeł 
finansowych P. P, S. i zdobycia materjału, obciążającego 
przedstawicieli partji. Akcja, rozpoczęta w 1929 roku, szybko 
potoczyła się po całej Polsce: w r. 1931 niema już ani jednej 
Kasy Chorych bez komisarza. Podobnie i na odcinku samo
rządu miejskiego tylko kilka niedobitków samorządowych, 
sikręipowasrych przez władze nadzorcze i nękanych nędzą 
swych miast, pozostało na placu w punktach dla sanacji naj
mniej wygodnych, a najbardziej odpowi edziaJnych.

Każdy zaś komisarz, przychodząc dio władzy, usuwał prze- 
dewszystikiem, często nawet bez zachowania terminów praw
nych, każdego, kto brał czynny udział w P, P. S. Organizacje 
BBWR. przygotowywały lisity proskrypcyjne1 osób, mających, 
ulec redukcji, a jedynym ratunkiem przed takim losem było 
mniej liub bardziej publiczne wyrzeczenie się pantji oraz wy
rażenie skruchy i wiary w „ideologiję Marszałka PiłsUdiskieigo".

Mimo panującego wdkół bezrobocia i nieuchronnej nędzy 
w razie utraty pracy, tylko jednostki dały się spodlić. 
Wstrząsające listy Otrzymywała wówczas partja od starych 
ludzi, obarczonych nieraz licznemi rodzinami, postawionych 
woibee pewnego głodu z żoną i dziećmi w razie zachowania
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wierności partji. Dawali wyraz straszliwej tragedji osobistej 
i przeklinali swą słabość w wypadkach, gdy ulegali terorowi. 
A jednak były to wyjątki! Masa członków partji poszła na po
niewierkę i najskrajniejszy niedostatek, trwający latami, lecz 
zachowała godność ludzką.

Odbierając opornym chleib i pracę, nie zawahano się je
szcze obrzucać lilcih błoteim fantastycznych oskarżeń o  naduży
cia pieniężne, czy też przestępstwa służbowe. Na tem tle po
wstał szereg procesów, kończących się z reguły umorzeniem 
sprawy i rehabilitacją oskarżonych, którym mimo stosowania 
przeróżnych sztuczek nie zdołano nic złego udowodnić. Oskar
żenia stanowiły jednak długo żer prasy brukowej, plującej plrzy 
sposobności na partję i jej ludzi. Oszczercza kamjpanja, obmy
ślona i przygotowana w szczegółach, nie dała jednak wrogom 
partji niic ponad ten chwilowy efekt. Krzyki o „nadużyciach 
PPS." musiały zamilknąć, tern bardziej, że nowi „działacze” 
z ramienia wszechwładnej sanacji, rządzący w opanowanych 
instytucjach, dostarczyli wnet sensacyjnego', ale tym razem 
prawdziwego mateirjału, Znaleźli się wśród nich ludzie o kry
minalnej przeszłości, szpiegowie austrjaccy, fałszerze doku
mentów i inne ciemne figury. Pierwszym ich czynem było 
podniesienie sobie kilkakrotnie wynagrodzenia w porównaniu 
z tem, jakie pobierali ich socjalistyczni poprzednicy. Potem 
zaś tu i owdzie zaczęła się gospodarka pieniężna talk osobli
wa, że, jak w Warszawskiej Powiatowej Kasie Chorych, miimo 
wysokich protekcyj i długiego tuszowania spraw, muisiał 
wreszcie wkroczyć prokurator w obronie mienia publicznego 
przed „nowymi panami".

Ruina dorobku pracy socjalistycznej.

PPS. mogła triumfować. Zarzuty fikcyjne wobec działaczy 
socjalistycznych w krótkim czasie stały się prawdziwe w sto
sunku do działaczy sanacyjnych, Partja mogłaby triumfować, 
gdyby nie musiała patrzeć na gospodarkę sanacji, rujnującą jej 
dzieło.

Samorząd miejski, w którym PPS. tak znaczną odgrywała 
rolę i przeprowadzała pracę z szerokim rozmachem, zamienił 
się w pomocniczy organ administracji politycznej, bezczynny 
Wobec największych bolączek życia miast, pozbawiony coraz 
bardziej resztek samodzielności i warunków twórczego dzia
łania, Zamarły wielkie plany przebudowy miast i miasteczek; 
zawieszone zostały szerokie i coraz bardziej rozwijające się 
prace w dziedzinie opieki społecznej i niesienia pomocy bez
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robotnym. Komisarze przyszli na swe stanowiska dla „wy
równania" samorządu z sanacją, nie zaś dla pracy społecznej. 
Jednocześnie rząd zamknął przed samorządami ostatnie mo
żliwości samodzielnej polityki finansowej, pozbawiając je na
wet egzekutywy wobec niektórych podatków, Wszelką zaś ak
cję, zmierzającą do niesienia pomocy najbiednie.jszym masom,, 
uznał za przeżytek „polityki partyjnictwa".

W tych warunkach zagadnienie samorządu terytorialnego 
dla pairtji socjalistycznej przenosi się znów z dziedziny poli
tyki praktycznej, zmierzającej do realizowania konkretnego 
programu zmian warunków życia gminy, w sferę zagadnień 
walki o odbudowanie samych podstaw samorządu. To bo
wiem, co nazywa się samorządem, stanowi od 1928—29 roku 
itylko stosy gruzu, który naileży usunąć, aby powołać do życia 
istotny samorząd. Cofamy się wstecz do epoki z przed 1918 r.

Podobnie, jeno bardziej jeszcze bezpośrednio uderzając 
w klasę robotniczą, zniszczono instytucje ubezpieczeniowe, 
przedewszystkiem zaś Kasy Chorych, Komisarze przyszli tu 
realizować niszczycielski program LeWjatana kapitalistyczne
go. Wystarczyło paru lał ich gospodarki:, aby kolosalnie zwięk
szyć ilość zaległych u przedsiębiorców składek i tak''ograni- 
cizyć świadczenia lekarskie i zapomogowe dla ubezpieczo
nych, że Kasy straciły zupełnie charakter instytucji społecz
nej, oderwały się od klasy robotniczej, znaczenie ich dla życia 
proletarjaiu spadło do minimum. Biurokratyzm stał się 
wszechwładnym czynnikiem i doszło do tego, że robotnicy 
w ogromnych skupieniach fabrycznych przeprowadzają zbio
rowe składanie legitymacyj kasowych, protestując w ten spo
sób prlzeeiwlko wytworzonemu stanowi rzeczy, I tutaj powrót 
do okresu z przed wielu lat! I w Kasach Chorych i w samo
rządach miejskich o tyle jednak zmieniła się sytuacja w po
równaniu z rokiem 1918, że klasa robotnicza posiada już do
świadczenie, czern mogą być te instytucje, gdy rządzić niemi 
będą przedstawiciele! robotników. Praca socjalistyczna, wło
żona w' tę dziedzinę, nie poszła na marne.

Procesy polityczne.

Dopełnieniem repmsyj i rugów z warsztatów pracy były pro
cesy, wytoczone kilkudziesięciu członkom partji w różnych 
punktach kraju. Miały być one ukoronowaniem prześladowań 
administracyjnych i zalegalizowaniem ich, poziatem miały wy
tworzyć altimoisfelrę łęku przed każdem śmielszem słowem i od
ruchem proteisitu, Procesy te miały przytem dać atut ido oskar
żenia całej partji o działalność antypaństwową i ewentualnego
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jej rozwiązania oiraiz zdyskredytowania jej działaczy w opilnji 
społecznej.

W proceisaich tylch partja zajęła odrazu pozycję zaczepno- 
odporną, Do pomocy powstało zmów słynne z procesów 
1905—8 roku Kolo Obrońców Politycznych. Prowadząc obro
nę, poszczególni oskarżeni, jak również i ich obrońcy, odpie
rali insynuacje o działalność antypaństwową, uderzając jedno
cześnie w' ton oskarżenia w stosunku do rządu. W ten sposób 
każdy z tych licznych procesów przekształcał się w trybunę 
agitacyjną; członkowie partji śmiało i dumnie głosili z ław 
oskarżonych hasła dalszej nieustępliwej walki z dyktaturą, 
wyjaśniali pulbllicziniiie istotnie polityczne przyczyny oskarżeń 
i zdzierali zasłony, zakrywając2: system przemocy. Procesy 
te, zamiast czynnika przygnębienia i osłabienia siły atrakcyj
nej partji, stały się dzięki temu widownią wzmożonej propagan
dy i jawnem świadeclwcm żywotności idei i organizacji socja
listyczne j.

Pierwszym z kolei był proces byłego kaitorżaniina i bojowca, 
skazanego ongiś ,przez sądy carskie na śmierć. Kwapińsiki sta
nął teraz przed sądem, oskarżony o nawoływanie do strejku 
powszechnego i ,.obalenia rządu przemocą". Przyprowadzony 
na rozprawę z więzienia, gdzie został zamknięty w toku akcji 
wyborczej, W swej mowie obrończej jaskrawo oświetla panu
jące stosunki i głosi wobec przepełnionej siali obowiązek ka
żdego człowieka prowadzenia nieustępliwej walki z zakusami 
na wolność i podstawowe prawa obywatelskie. Niis straszne 
mu więzienie. Przecież 11 lat katorgi ma już za sobą! „Mogę 
wrócić z powrotem dio więzienia — woła — lepiej jest teraz 
siedzieć w  więzieniu, niż patrzeć na to, co się w Polsce dzie
je", Napięcie uwagi licznie zgromadzonych na sali sądowej słu
chaczy, Wzruszenie, malujące się w ich oczach, i piełna sympa- 
tji dla oskarżonego reakcja na wyrok, skazujący Kwapińskie- 
go ina rok twierdzy, były wyraźnem świadectwem, że rozpra
wia sądoWa nikogo milej nastraszyła, lecz tylikoi spopularyzowała 
walkę partji.

Proces Kwalpińislkiiego rozpoczynał serję proceisiów o prze
mówienia na zgromadzeniach i prace wyborcze. Większa część 
klubu poselskiego i ogromna ilość działaczy, szczególnie pro
wincjonalnych, przeszła przez salę sądową w charakterze 
oskarżonych, wynoisiząc :z niej wyroki od kilku mieisięcy do kil
ku lat więzienia. Procesy te stały się wreszcie codziennym to
warzyszem walki parityjmej.
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Wyrok w procesie „bomiborwym“ zaprzeczył oskarżeniu
0 usiłowanie zamachu, skazując trzech oskarżonych: Piotra Ja
godzińskiego, J. Białkowskiego i D. Trochimowicza na rok wię
zienia każdego i uwalniając od odpowiedzialnoścli dwu oskar
żonych: J. Dzięgielewskiego i M. Markowskiego.

W związku ze sprawą bombową zaszły tragiczne wypadki 
w Częstochowie. Władze policyjne oskarżyły o współudział 
z Kolstrzewiskitm dwu członków Partji: Czempłińskiego i Ka- 
cizyka. W lutym 1931 r, odbyła się przeciwko nim rozprawa 
sądowa. Znów okazało się, że alkt oskarżenia, będący właści
wie oskarżeniem całej partji o stosowanie w walce politycz
nej teroru, opiera się ina zeznaniach ciemnych figur, mimo to 
jednak sąd skazuje każdego z oskarżonych na 12 lat ciężkiego 
więzienia. Dopiero apelacja kasuje ten okrutny wyrok,

Óisobną grupę procesów stanowią procesy w związku z wy
padkami w dn. 14 Września 1930 r. Na czoło wybił się tu proces 
warszawski i toruński. W procesie warszawskim zasiadło- na 
lawie oskarżonych 8-imiu członków PPS.

Oskarżeni, przeważnie członkowie porządkowej milicji par
tyjnej :i jej komc.mdar.ci, po półrocznem więzieniu stają przed 
sądem, gdzie śmiało i z dumą stwierdzają, że Wszystko', co ro 
bili, wypływało z potrzeb pairtji. Ich zeznania są pasmem oskar
żeń sanacyjnego systemu rządzenia. Gdy przewodniczący sądu 
sweim zalchawanielm uisiłuje stworzyć wiśróid świadków i oskar
żonych atmosferę lęku, oskarżeni, protestując przeciwko te
mu, zrzekają się obrony i wołają, ,,chcemy pójść do więzienia’ 
miast siedzieć na tej rozprawie, gdzie obrona stała się niemo
żliwa, Sąd niakaizał oskarżonym pozostać na swych ławach
1 irotepnaWa przybrała mielspotykaną positać procesu niemego, 
w którym świadkowie oskarżenia, konfidenci policyjni i wywia
dowcy zeznawiali w obliczu milczących, ironicznie uśmiechnię
tych łaW oskarżonych.

Proces zakończył się skazaniem E. Ohodyńskiego, J. Kusia
ka i M. SynoWieidkiego na 4 lata każdego, J. Bylmskiiego 
i W. Roguskiego' na 2 laita i uwolnieniem od kary J. Dzięgie- 
łeWskiego, Z, Szulmana i A. Ruszlkiewicza,

W  procesie toruńskim stanęło przed sądem 12 członków 
partji, Były zabór pruski miał po raz pierwszy przed oczyma 
wielki proces Polskiej Partji Socjalistycznej. Młoda organiza
cja partyjna miała teraz nawiązać do starych tradycyj P. P. S. 
i wytrzymać próbę ogniową. Óisikairżelni i 'tutaj zachowywali się 
z wliellką odwagą i godnością. Sąd wydał surowy wyrok, 
skazując Filipskiego i Kopycińskiego na 4 lata więzienia, Na- 
dlarzyńskiego i Blurna na 2 lata oraz innych, jak Kleina, Ru
sinka, Hilnza, Górskiego, Dąbskiego, Wrólblewiskiego, na kary
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kilkomiesięcznego więzienia. Sąd apelacyjny złagodził ten. -wy
rok na kary od 2 miesięcy do 2 lat; w tem sposób szereg oskar
żonych mógł po apelacji opuścić mury więzienne; witały ich 
serdecznie i owacyjnie tłumy robotników, zebranych przed 
bramą więzienną.

Sprawa Brzeska.

Sprawa Brzeska — to odrębna stronica w dziejach Polski 
lat ostatnich, W jej ognisku skrzyżowały się wszystkie prą
dy, żłobiące opinję publiczną. Proces Brzeski stanowi epokę 
zarówno dla panującego systemu i wewnętrznej polityki pań
stwa, jak i dla opozycji, w  szczególności zaś dla PPS. Brześć: 
rozpalił płomień oburzenia i gniewu, które spoiły obóz rzą
dzący wspólną odpowiedzialnością. Był on kamieniem probier
czym żywych i niezależnych sił w społeczeństwie, sprawdzia
nem ich odporności moralnej i próbą uległości społeczeństwa 
wobec; metod „silnej władzy",

Oblicze sprawy brzeskiej ukształtowało się na długo przed 
samą rozprawę sądową. Może zresztą dzięki temu, iż wy
wołało ono talk isillną reakcję, doszedł też do skutku sam 
proces, jako próba sądowego finału. Sąd bowiem mógł jedy
nie zamknąć ten rozdział dziejów Polski oficjalną pieczęcią. 
iW, atmosferze milczenia można byłoby, jak w wielu innych 
wypadkach, pogrążyć wydarzenia brzeskie w morzu zapom
nienia, Zbyt głośne- jednak rozległy się echai, aby można Ibyło- 
i tutaj wybrać (tę droigę.

Dwie tendencje starły się w tym procesie. Oiskarżeni dążyli 
do wyświetlenia okoliczności, towarzyszących iich uwięzieniu 
i przewiezieniu do twierdzy brzeskiej oraz pragnęli stwierdzić 
autorytatywnie rygor, jalkietmu podlegali w więzieniu i rolę po- 
szczególnych osób W całej tej sprawie. Obok tego dążyli oni do 
jaknajbardziej szczegółowego oświetlenia przed społeczeń
stwem stanowiska opozycji jako całości, zwłaszcza zaś roili i dą
żeń poszczególnych par (tyj politycznych, które reprezentowali 
na ławie oskarżonych. Z drugiej strony prokuratura wraz x. są
dem zdążała do oderwania sprawy od wydarzeń, związanych 
z Uwięzieniem, przyjmując w orbitę swego zain leresowania 
tylko stronę polityczną, zawartą w oskarżeniu o spisek prze
ciwko rządowi i o usiłowanie: usunięcia rządu przelmocą, drogą 
zamierzonego jakoby w dniu 14 września „marszu aa stolicę".

Wobec postawy sądu i bezwzględnego zalkaizu poruszaniu 
wszystkiego, co dotyczyło samego uwięzienia, oskarżeni mogli 
tylko pośrednio spełnić zadanie wyświetlenia metod brzeskich. 
Dokonali tego, stwierdzając uroczyście, że wszystko, co za-
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wierala słynna interpelacja sejmowa, odpowiada ściśle praw
dzie. Cały proces skupił się na kwestjach politycznych i prze
mienił salę sądową w wielką rozgłośnię haseł opozycji. Przez 
tygodnie trwania procesu cała opinja publiczna wsłuchiwała się 
z nieustającą uwagą w głosy więźniów, świadków, obrony i os
karżenia,

W tych warunkach PPS dążyła do wyzyskania procesu dla 
wzmocnienia sił oporu wobec dyktatury i skupiania ich do dal 
szej walki politycznej. Równocześnie zarówno oskarżeni, jak 
świadkowie, należący do PPS., występujący na sali sądowej, 
starali się jafcnajws zechstronniej wyjaśnić stanowisko partji.

Zadanie to zostało przeprowadzone całkowicie.
Proces dowiódł naocznie, że Brześć nikogo nile złamał 

i nie zdołał zastraszyć. Oskarżeni, mimo wszystko co przeszli 
w twierdzy, stanęli przed sądem pełni siły moralnej i przeko
nania o słuszności sprawy, za którą wypadło- im cierpieć. Nikt 
ani na chlwilę się nie ugiął. „Walczyliśmy o wolność i będziemy 
walczyć nadal’1 — ten motyw przewijał się przez mowy wszyst
kich oskarżonych. Samo zaś oskarżenie o spisek pozwoliło dać 
pełne oświetlenie metod walki masowej i  głośnego manifesto
wania celów i zadań polityki partyjnej. Świadkowie obrony, 
których dziesiątki pteelsunęły się przez salę isądową, również 
publicznie i śmiało dawali wyraz solidarności swej z oskarżo
nymi i gotowości zajęcia wraz z nimi ławy Oskarżonych, albo
wiem pracowali, pracują i nadali pracować będą, dążąc do wy
walczenia wolniości 'dla ludu pracującego.

Odrzucenie oskarżenia o spisek postawiona ze strony Pol
skiej Partji Socjalistycznej zgodnie z tą linją. Spisku nie było, 
PPS, bowiem prowadzi walkę masową, która wyłącza spilsek. 
Pantja walczy z rządem i systemem dyktatury na drodze bu
dzenia i organizowania siły klasy robotniczej i jej aktywności, 
widząc w tej walce najskuteczniejszy sposób osiągnięcia wy
zwolenia klasy robotniczej. To też 14 września nie mógł być 
datą zamachu stanu, lecz tylko- manifestacji sił i aktem rozpo
częcia kampanji wyborczej, W stanowisku tem nie było nie
dopowiedzeń, ale wyrażało się w niem istotne i szczere prze
konanie, że talk właśnie w danych warunkach należało prowa
dzić i prowadzono politykę partji.

Wyrok sądu „izalegalizował,‘ Brześć, Więźniowie brzescy 
zostali slkazatni na kary, wynoszące od 1 % roku do 3 lat więzie
nia z pozbawieniem praw. Członkowie PPS. otrzymali wyroki 
najsurowsze: St. Dubois, A. Ciołkoisz, M, Masitelk i A. Praglier 
po 3 lata oraz N, Barlicki i H. Lieberman 2% roku więzienia. 
Wobec wejścia w życie nowego kodeksu karnego, po dwukrot
nym powrocie do Sądu Apelacyjnego — wyrok zmieniono
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w sensie ograniczenia pozbawienia praw na lat 3 i 5. Kara 
więzienia pozostała bez zmiany.

Mimo tych wyroków sprawa brzeska nie skończyła się i ży
cie nieraz do niej powróci.

Prasa socjalistyczna i cenzura.

Jako narzędzie propagandy prasowej służyły zawsze partii 
trzy typy wydawlnicltw: prasa perjodyczna o charakterze ści
śle partyjnym, pisma zawodowe i specjalne oraz wydawnictwa 
nieperjodycizne, ulotki, broszury, książki. Do roku, 1927 par- 
fcja nie znała na tej drodze żadnych przeszkód ze strony cen
zury, z Wyjątkiem kilku momentów, gdy dochodząca do wła
dzy reakcja usiłowała przejściowo, jak np. za rządów Cbjeno- 
Pias-ta, stłumić niezależny głos partji. To też aparat prasowy 
partji, mimo ciągłych boirykań się z trudnościami finansowemu, 
rozwinął isię bardzo szeroko. PPS. rozporządzała jako wła
snemu organami cz ter sima dziennikami: „Robotnik” — Warsza
wa, „Naprzód" — Kraków', „Dziennik Ludowy" — Lwów, „Ga
zeta Robotnicza" — Katowice i całym szeregiem tygodników, 
jak „Pobudka", „Łodzianin", „Wyzwolenie Społeczne", „Ro
botnik Śląski" i inne. Obok tego rozwijała się bogata prasa 
zawodowa (gdyż każdy prawie związek wydawał swój organ), 
dostarczana często bezpłatnie wszystkim członkom danej or
ganizacji. Pozatem dość często ukazywały isię ulotki agitacyj
ne, poświęcone poszczególnym wystąpieniom klasy robotni
czej, broszury propagandowe' i książki teoretyczne. Dla pro
pagandy na Wsi i obsługi wiejskich zawodowych i politycz
nych orgamizaicyj partja weispół ze Związkiem Robotników Rol
nych Wydawała w  idużym nakładzie „Chłopską Prawdę".

Rządy sanacyjne uderzyły zdecydowanie w prasę PPS. Na 
widowtnię wystąpił cenzor, jako pan, władca i kontroler każ
dego drukowanego słowa. Stosunki zmieniły isię radykalnie. 
Represje prasowe, obliczone wyraźnie nietylko na tłumienie 
tonu i niedopuszczanie do omawiania dość różnych zresztą 
w różnych okresach czaisu spraw, ale również na materjalne 
zniszczenie prasy socijalistyciznej, zachwiały wiszystkiemi wy
dawnictwami partyjnemi. Uniemożliwiały one wykonywanie 
terminowej ekspedycji wydawnictw, gdyż nieraz wypadało cze
kać kilka dni na informację, co mianowicie zostało w piśmie 
skonfiskowane. Pisma Uciekały się do „samokionfiiskaty", szuka
jąc w  (tekście usltępów, które mogły się nie podobać panu cen
zorowi. Po apusiziczeniu tych ustępów drugie nakłady ulegały 
ponownej konfiskacie i izmów redakcje', nie otrzymując wiado
mości o powodach konfiskaty, przeprowadzały dallsze próby
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odgadnięcia humoru cenzora, narażając się niejednokrotnie na 
trzecią i czwartą konfiskatą bez rozwiązania lej zagadki. Przy 
tej okazji nieraz wielotysięcznie' nakłady zajmowała policja, co, 
nlie mówiąc juiż o uniemożliwianiu abonowania pism, przyno
siło ogromne bezpośrednie straty materjalne.

Represje prasowe stały się tak systematyczne, że numery 
pism soicjialisitycznydh bez białych plam witane są przez czytel
ników, jako curiosum. Centralny organ parŁji „Robotnik11 do- 
. świadczył w czasie od maja 1926 roku do sierpnia 1933 r, 325 
konfiskat. Oryginalny jubileusz Ince.chsetnej konfiskaty „Ro
botnika1* za rządów sanacyjnych uczciła partja odezWą swych 
senjoraw Liknanowsfcieigo, Daszyńskiego', Pietkiewicza, Dęb- 
skieigoi, Struga', podkreślającą znaczenie prasy socjalistycznej 
i nawołującą do ofiar pieniężnych na ten ceł. Odezwa ta, aicz 
przepuszczona w bieżącym numerze „Robotnika1*, uległa kon
fiskacie;, gdy ukazała się w osobnej odbitce; wraz z: nią skonfi
skowana została również nazwa funduszu, powołanego do ży
cia W wyniku tej odezwy.

Konfiskaty obarczyły prasę socjalistyczną dodatkowemi 
kosztami, które muisliały teraz wejiść do- stałej kalkulacji wy
dawnictw. Partja jednak mimo to prowadzi nieustanną walkę 
prasowa, przeprowadzając tylko skomasowanie swych orga
nów, Rozumie się, że jedynie wielka ofiarność członków partji 
i jej sympatyków pozwala na wytrwanie w tej walce. Partja 
zwinęła więc szereg organów i skupiła Wszystkie siły na utrzy
maniu pozostałych. W 1933 rofcu codziennemi organami par
tji były: „Robotnik1’, częściowo rnlitowany z nim „Naprzód1' 
krakowski oraz JwoWski „Dziennik Ludowy11, wychodzący ja
ko specjalny, dopełniony lwowską kroniką, nakład „Naprzo
du1*. Obok tego1 -wychodzą: „Chłopska Prawda11, przeznaczo
na dla wsi, jako dwutygodnik, górnośląska „Gazeta Robotni
c/a*', przekształcona na pismo tygodniowe, „Życie Robotni
cze*1, tygodnik w Radomiu i noWoZałożony tygodnik „Walka 
Ludu", wychodzący w Poznaniu i obsługujący Poznańskie i  Po
morze.

Kryzys gospodarczy i straszliwa nędza mas robotni
czych udenzały róWnież w podstawy materjalne pirasy socjali
stycznej, Poczynając od rofcu 1930, coraz więcej starych pre
numeratorów pism socjalistycznych musi wyrzekać się prenu
meraty swego organu, nawet 20 groszy staje się wydatkiem 
ponad siły bezrobotnego- Związki zawodowe zmuszone są 
również kurczyć swój budżet i zaniechać wydawania pism, 
tylko najsilniejsze mogą pozwolić sobie nadal na ten „ l u k s u s ” . 
Przed partją stanęło zadanie rozszerzenia zasięgu prasy socja
listycznej przez osiągnięcie jak największej masowości nakla- 
tdów i sprężystej organizacji kolportażu,
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X
XXII Kongres P. P. S.
(23 —• 25 maja 1931 r.),

XXI Kongres P, P. S. odbywał się w samym toku rozła
mu, przeprowadzonego pirzeiz sanację. Dał odpór zakusom na. 
siłę i znaczenie PPS. Kolejny kongres musiał przedewszyst- 
kiem wykazać, jakie skutki przyniosła partji secesja Jaworow
skiego oraz w jakim stopniu represje rządowe odbiły się na 
sile organizacji. Wielki kryzys, rozwijający się cora!z bardziej 
począwszy od 1929 roku, wysunął też szereg zagadnień, wy
magających zasadniczego rozstrzygnięcia i dostosowania do- 
nich wskazań politycznych i taktyki partyjnej.

Sprawozdania C. K. W, i delegatów poszczególnych orga- 
nizacyj ina XXII Kongres wykazały, że rozłam nigdzie nie 
rozszerzył się. Mimo wysiłków i pomocy rządu, B. B. S, por 
za Warszawą nie zdołała stworzyć najsłabszych chociażby 
ośrodków. Na gruncie stolicy istnienie tej swoistej zu- 
batowszczyzny -Uwarunkowane zostało wyłącznie protek
cją w instytucjach komunalnych i przedsiębiorstwach pań
stwowych. I tu jednak wraz z powołaniem do życiia 
przez sfery rządowe w 1931 r. solidarystyczinego Związ
ku Związków Zawodowych na czele z Moraczewskim, który 
z kolei rozłamał BBS., ta domena wpływów i oparcia jawo- 
rowszczyzny zanikała, jej zwolennicy zaś schodzili coraz bar
dziej do poziomu awanturniczych band, pasorzytujących na 
Keroeilakach czy innych bazarach warszawskich. Symbolem 
ich stał się Tasiemka (Siemiątkowski), którego sensacyjny pro
ces o  wymuszanie, dokonywane na handlarzach z placu Kerce- 
lego, zdyskredytował ostatecznie BBS. w oczach całego społe
czeństwa. Organizacja warszawska PPS. natomiast, szybko 
odrodzona po rozłamie, umocniła się i rozwinęła w skali da
leko szerszej, niż przed secesją Jaworowskiego. Biorąc rzecz 
ogólnie, „rozłam” ten oczyścił szeregi partyjne z elementów 
słabych, adeimoralizowanych lub też związanych z PPS, tylko- 
tradycją walk niepodległościowych, inie posiadających pa- 
zatem żadnego ideowego związku z klasową walką robotni
ków. Jednocześnie dokonało się korzystne dla partji przesu
nięcie Wszystkich jej zainteresowań na bezpośrednią walkę 
proletarjatu. Wzmocnił się jej związek z ruchami masowemi. ; 
Wobec tego sprawą, najbardziej frapującą Kongresi, było 
zagadnienie wykreślenia nowych linij politycznych partji i sa
modzielnych rozstrzygnięć, a zarazem podjęcie wielkich i za
sadniczych zadań, mogących skupić na sobie nadzieje i wolę 
walki klasy robotniczej. Podstawą tej nowej liinji partyjnej stało 
się przeświadczenie całego prawie ogółtu partyjnego, że roz-
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wijaj-ący się kryzys niie jest tylko konjunikturalnem załama
niem się gospodarki, ale znamionuje rozkład uistroju kapitali
stycznego', nie zostawiając miejsca na żadną politykę częścio
wych zmian cizy łatań.

Kryzys kapitalizmu — świadomość tego określała ideową 
fizjonomję kongresu. Kongres dał temu zjawisku zasadnicze 
oświetlenie. Rezolucja gospodarcza stwierdza, że jest on wy
nikiem kapitalistycznego podziału dochodu społecznego, pro
wadzącego do odkładania nadwartości w  postaci1 bogactw, nie 
mogących znaleźć nabywców na rynku wewnętrznym, pod
czas gdy rynki eksportowe od czasów wojny światowej nasy
cane. są przez produkcję miejscową, która; rozwinęła się 
w okresie przerwania normalnych stosunków gospodarczych 
ze starym światem kapitalistycznym. Racjonalizacja produk
cji zwiększyła stopę nadwartości, pogłębiając tem samem 
działanie czynników kryzysowych. Działanie tych przyczyn 
może być usunięte tylko przez planowy podział wytwarza
nych dóbr, oparty o planową produkcję, Tylko tą drogą mo
żna usunąć kryzys zbytu, podnosząc jednocześnie dobrobyt 
mas pratauljących w mieście i na wsi.

Dając wyraz temU poglądowi zasadniczemu, Kongres nakre
ślił również pozytywny program gospodarczy, zmierzający do 
rozszerzenia rynku pracy przez skrócenie czasu pracy, zakaz 
piracy małoletnich i rozszerzenie ubezpieczeń społecznych 
oraz Wzmocnienie siły nabywczej ludności drogą podniesienia 
płac, zmniejszenia obciążeń podatkowych i stosownej polityki 
cen.

Stanowisko to talk 'dalece dojrzało w szeregach partyjnych, 
że Kongres mógł przyjąć je prawie bez isprzeciwu. Dyskusje 
i spoiry wywołay wnioski polityczne, wysnuwane z tej zasadni
czej oceny przeżywanego okresu. Starły się dwa przeciwstawne 
stanowiska. Wobec kryzysu kapitalizmu i załamania się jego 
podstaw jedyną drogą dla społeczeństwa może być tylko so
cjalizm. Wysuwając program zasadniczej przebudowy życia 
gospodarczego, partja musi jasno postawić sprawę, że klasa 
robotnicza dąży do objęcia władzy w państwie w celu zreali
zowania socjalistycznego programu reform, dających w rezul
tacie nowy przejściowy ustrój między kapitalizmem a socja
lizmem. Charakterystyczną cechą tego okresu będzie uspo
łecznienie wielkich kapitalistycznych warsztatów pracy przy 
zachowaniu drobnej indywidualnej produkcji, rzemieślniczej 
i chłopskiej. Dla realizacji tego programu socjalizm musi szu
kać sojuszników w masach chłopskich, ale czynnikiem przo
dującym i decydującym w tej walce musi być klasa robotni
cza, jedyna siła, która przezwyciężyła w sobie ideologję kapi-
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talistyczną. Dlatego też hasłem polityczmem partji w tym 
okresie winien być rząd robotniczo-chłopski, pojęty nie jako 
mechaniczne połączenie sił socjalistycznych z dzisiejszą repre
zentacją chłopów, leciz jako wynik sojuszu mas robotniczych 
i chłopskich na gruncie wyraźnych zadań głębokiej przebudo
wy ustroju społecznego.

Temu stanowisku przeciwstawiała się jednak większość 
kongresu z motywów przedewszystkiem politycznych. Istnie
jąca dyktatura jest najbliższą zaporą na drodze rozwoju ak
tywności sił zarówno proletariackich, jak i włościańskich. Aby 
ją przezwyciężyć, konieczne jest zjednoczenie w walce poli
tycznej wszystkich rozporządzalnych sił demokratycznych. 
Stąd polityka Centrolewu, stąd też i na przyszłość należy uni
kać takich sformułowań, które mogłyby przeszkadzać tej koor
dynacji wysiłków i izolować partję socjalistyczną w walce 
z dyktaturą, Albo umocnienie się sanacji, albo jej likwidacja 
na rzecz faszyzmu, na rzecz komunizmu lub demokracji parla
mentarnej, Oto cztery możliwości, sformułowane przez zwo
lenników stanowiska większości kongresu. U podstawy tego 
stanowiska tkwiła wiara w możliwość zmiany stosunków spo
łecznych „bez katastrof i Wstrząsów" drogą dojścia do władzy 
rządu zaufania mas pracujących w  wyniku walki czysto poli
tycznej, Większość kongresu przyjęła więc jaiko ceł polityczny 
Utworzenie rządu zaufania mas pracujących bez sprecyzowa
nia jego klasowego i programowego oblicza.

Opinja kongresu w tych sprawach była prawie rozpołowio- 
na. Jego mniejszość przyjęła uchwały kongresu, jako wyraz 
kompromisu wewnętrznego, widząc przedewiszystkiem w oce
nie zasadniczego położenia, zawartej w rezolucjach kongresu, 
wielki krok naprzód, znamionujący wejście partji jako całości 
na drogę rewolucyjnych rozstrzygnięć. Historyczne znaczenie 
kongresu polega też właśnie na tem nowem ujęciu całe- 
go życia społecznego. Przez ustosunkowanie się do> zacho-' 
dzącyoh zjawisk upadku gospodarczego świata, jako do prze
jawów kryzysu gospodarki kapitalistycznej, Polska Partja So
cjalistyczna była bodaj pierwszą wśród pantyj Międzynaro
dówki Socjalistycznej, jasno i zdecydowanie przyjmującą no
wą orjentację, mającą ogromne znaczenie dla pracy wycho
wawczej i polityki bieżącej proletairjatu.

Położenie klasy robotniczej i jej walki,
Wailunlki życia klasy robotniczej stawały się coraz bardziej 

rozpaczliwe. Bezrobocie, uchwytne w cyfrze, wyraziło się 
w ikońcu 1932 rdku liicizibą comajjmniej % miljoua osób. Do tego;
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należy dodać wielką ilość (200 tys.) częściowo tylko zatrudnio
nych robotników, Poiza temii obliczeniami istnieje cały natural
ny przyrost proletariatu miejskiego i pr oleta ryzującej isię wisi. 
Rozmiary klęski bezrobocia podwyższa jeszcze powrotna 
faila reemigracji. Szacowanie rozmiaru bezrobocia na wsi licz
bą 2 miljonów nie ma w siobie przesady.

Klęska ta w pierwszej fazie odbiła się na klasie robotniczej 
ogroimnem przygnębieniem, Proletarjat został sparaliżowany. 
Pomoc państwowa dla bezrobotnych została zredukowana do 
miniimiaJlnych rozmiarów. Nic dziwnego, że coinajmniej połowa 
klasy robotniczej wpadła w zupełną apatję liub (odidała się wy
siłkom zdobycia jakiegokolwiek zairoblku, wyczerpując w bez- 
nadziejnem staraniu całą swą energję, narażając nawet w tych 
p os z ukiwa ni a c h swą godność ludzką. Robotnicy, zatrudnieni 
jeszcze, poczuli się Uprzywilejowanymi szczęśliwcami, otoczo
nymi zazdrością mas nędzarzy i drżeli przed utratą zarobku. 
Na ruilnaldh gospodarki zaległa cmentarna cisza, ogarniająca 
również i klasę robotniczą.

Klasowe organizacje proletariatu znalazły się tem samem 
w położeniu nader ciężkiem. Zadaniem ich było utrzymać si
łę, zdolność odporu i poczucie klasowej godności w masach 
robotniczych. Wyrastały nowe zadania, sytuacja wymagała 
wzmożonej aktywności, tymczasem apatja wkradała się i do 
ich szeregów, a bezrobocie członków poidirywało materjalne 
źródła siły organizacyjnej — napływ składek członkowskich. 
Liczba członków aktywnych i mogących opłacać składki orga
nizacyjne topniała i wraz z tem trzeba było redukować apa
rat organizacyjny i przystosować go do zmniejszonych możli
wości finansowych.

Najmniej bodaj odczuła to partja. Skupiają się w niej ży
wioły najbardziej czynne i świadome w klasie robotniczej, 
a więc i najbardziej odporne. Wprawdzie bezrobocie ogarnę
ło zgórą 50% członków partji, co zmusiło ją do zwężenia swe
go aparatu organizacyjnego, lecz ofiarna i bezinteresowna 
praca członków pairtji w dużej mierze wyrównywała ten uby
tek, Kampanja werbunkowa, przeprowadzona w 1931—32 r. 
w odpowiedzi na teror brzeski, wzmocniła liczebnie partję. 
Wzmożona aktywność wszystkich jej członków rozszerzyła 
pole jej promieniowania.

Daleko więcej ucierpiały związki zawodowe. Ich stan liczeb
ny skurczył się w 1932 r, do 228 tys. członków. Było to matural
nym wynikiem opustoszenia warsztatów pracy i szerzących się 
nastrojów beznadziejności, towarzyszącej roizlkładiowi gospodar
ki kapitalistycznej. Pewien skutek wywarła tu również demo
ralizacja, wniesiona w szeregi robotnicze przez organizacje sa
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nacyjne ma czele ze Związkiem Związków Zawodowych (Z.Z.Z.), 
którego legitymacja służyła wiieilekroe jako świadectwo prawo- 
myślmości sanacyjnej i warunek utrzymania się przy pracy 
w przedsiębiorstwach państwowych lub od rządu uzależnio
nych. Na terenach takich właśnie przedsiębiorstw nastąpiło 
przedewszystkiem osłabienie organizacyj klasowych. Nie ozna
czało to bynajmniej jednak zmiany orjentacji tych robotników, 
lecz triumf egoizmu i wykupienie paszportu, zabezpieczają
cego przed bezrobociem. Zdarzało się również nieraz, iiż 
poszczególni robotnicy, nie porzucając nawiet związku klasowe
go, zaopatrywali isię w legitymacje Z. Z. Z.

Osłabienie klasowych związków zawodowych i ogólne przy
gnębienie wykorzystały klasy posiadające, redukując płace, 
pogarszając warunki pracy, zrywając umowy zbiorowe, obo
wiązuj ąoe dotychczas, forsując w Sejmie zmiany usitawodaw' 
stWa społecznego i usiłując zniszczyć podstawowe prawo koa
licji. Wniesienie przez rząd w 1931 r. projektu trzech ustaw, 
zmieniających prawa o czasie piracy, o urlopach i ubezpiecze
niu społecznem, stało się jednak chwilą, gdy naprężona stru
na pękła i bezwład, panujący dotychczas w masach robotni
czych, został przełamany., Sanacyjna większość w sejmie po
gorszyła już ustawę o pomocy bezrobotnym, przedłużając czas, 
niezbędny do uzyskania prawa do zapomogi z Funduszu Bez- 
rolboiciia, z 20 na 26 tygodni, pozbawiła ubezpieczenia od bez
robocia robotników sezonowych, zniosła szeroko stosowane 
dotychczas przedłużanie okresu pobierania zapomóg i zmniej
szyła ich wysokość. Nowe projekty obalały 8-godzinny dzień 
piracy, redukowały urlopy i pod pokrywką ubezpieczenia na 
starość zmnieijiszały dotychczasowy zakres ubezpieczenia cho
robowego, dając w rezultacie fabrykantom wielkie oszczęd
ności na tych „ciężarach społecznych".

PlPS. i klasowe związki zawodowe uznały fakt wniesienia 
tych projektów za wyzwanie, rzucone klasie robotniczej. Mu
siała nastąpić reakcja ze strony proletariatu. Na dzień 16 mar
ca 1932 roku został proklamowany powszechny strejk prote
stacyjny. Władze państwowe użyły wszystkich środków, aby 
nie dopuścić do wielkiego strejku. Cenzorowie pokonfiskowali 
wszystkie wydawnictwa strejkowe. Jedynym zewnętrznym 
wyrazem przygotowań do strejku b»yło powtarzanie w pismach 
socjalistycznych tytułu powieści „STREJK". Tylko więc przy 
pomocy ustnych powiadomień i propagandy stanęły w ozna
czonym dniu wszystkie prawie ważniejsze przedsiębiorstwa 
przemysłowe. Klasa robotnicza zwarła się znoWUż w walice, 
przeliczyła swe siły, organizacje uprzytomniły sobie rozległość
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swego zasięgu i zorientowały się w swych słabych punktach. 
To pierwsze drgnięcie przełamało nastroje Męski,

Wprawdzie w okresie 1929—32 wafica strejkowa nie zamie
rała, miała jednak charakter lokalny. Tam, gdzie, jak wśród ro
botników naftowych, zachowała się silna organizacja, wystar
czyło W 1931 r. saimeij groźby strejku, aby przemysłowcy, widząc 
solidarność i siłę organizacji robotniczej, ustępowali przed nią. 
Ruch robotniczy jako całość powraca do aktywności dopiero 
z dniem strejku powszechnego dnia $.6 marca 1932 roku. Fala 
waliki znów roizlewa się szeroko. Wielką batalję przedsię
biorą w 1932 ir, górnicy Zagłębia Dąbrowskiego. Charakte- 
rysityczmą cechą tego strejku górników było przeprowadzenie 
na dość szeroką skalę prób pioimocy dla strajkujących w for
mie przyjmowania w całym kraju dzieci stirejkująicych górników 
do rodzin, posiadających zarobek. Strejk ten wśród ogólnej 
sympatji mas pracujących trwał przez kilka tygodni. I chociaż 
na skutek zdradzieckiej taktyki związków „polskich" na Gór
nym Śląsku nie ogarnął górników teij dzielnicy i nie przyniósł 
przez to bezpośredniego zwycięstwa, to jednak wykazał po
siadanie przez klaisę robotniczą sił odpornych, narzucił fabry
kantom konieczność liczenia się z wolą górników, nadewSzyst- 
ko zaś obudził entuzjazm i wzmocnił samopoczucie w masach 
proletarjatu,

Partja i związki zawodowe w celu pogłębienia i organiza- 
cyjinego wykorzystania tych nastrojów przeprowadzają masową 
kamlpanję zgromadzeniową pod hasłem „nie damy sobie nic 
wydrzeć bez walki". Hasło to spełnia swe zadanie, czego po
twierdzeniem są masowe walki robotników we wszystkich pra
wie zawodach, z powszechnym sitrejkiem włókniarzy na czele, 
podjęte w roku 1933,

Socjalizm na wsi
Sukcesy wyborcze PPS. wśród chłopów nakazały umocnić 

doraźne Wpływy wyborcze przez wytworzenie specjalnej or
ganizacji!, grupującej chłopów-s oc jalilsitów. Dotychczasowa pra
ca partyjnych Komitetów Wiejskich nie mogła zaspokoić już 
xosnących wciąż potrzeb.

To też na jesieni 1928 r. P. P. S, opracowuje projekt statutu, 
nofwej organizacji pod nazrwą „Związku Zawodowego Drobnych 
Rolników" i plan jej uruchomienia.

Właściwą jednakże pracę organizacyjną podjęto właściwie 
po roku, t. j. na jesieni 1929 r., gdyż władze administracyjne 
utrudniały legalizację Związku, pirzyczem musiano zmienić jego 
nazwę na „Związek Zawodowy Małorolnych", gdyż tymcza-
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sem B, B. S. wykorzystała przygotowany sialul pod nazwą 
„Związku Zawodowego Drobnych Rolników" i statut ten zale
galizowała.

Wydano pierwszą odezwę, omawiającą powstanie; Zwiąlzku 
Zawodowego Małorolnych, jego cele i zadania, i przystąpiono 
do otwierania oddziałów powiatowych, W ciągu miesięcy li
stopada i grudnia 1929 r. powstały oddziały powiatowe w Lu
blinie, Zamościu, Biłgoraju, Kutnie, Łomży, Łukowie, Pińczo
wie, Sochaczewie, Pułtusku, Puławach, Lipnie, Miechowie, przy
gotowując grunt do otwarcia dalszych oddziałów.

Na jesieni 1930 rofcu nasunęła się konieczność podjęcia walki 
w sprawie drobnych dzierżawców rolnych, którym wygasała 
ustawa ochronna. Związek rozpoczął odpowiednią akcję praso
wą, ponadto zWołał na 13 września 1930 r, nadzwyczajny Zjazd 
krajowy drobnych dzierżawców. Zainteresowanie Zjazdem 
wśród isziarolkilch mas drobnych dzierżawców rolnych by i o tak 
wielkie, że rząd wydał ustawę ma dzień przed Zjazdem, przedłu
żającą ochronę dzierżawców na dalsze 3 lata, a władze admini
stracyjnie robiły co mogły w terenie, aby utrudnić wyjazd dele
gatom na Zjazd,

Ponadto, z inicjatywy Związku, Klub Z.P.P.S. wniósł do Sej
mu szereg wniosków, zmierzających do popraWienila cieżkięga 
położenia wsi, a w szczególności — wnioski:

a) uwłaszczenia drobnych dzierżawców rolnych;
b) przeszacowania ziemi rozparcelowanej i odroczenia ter

minów płatności rat;
c) zwolnienia gospodarstw wiejskich o 5 ha od płatności po 

datków i Wydatne obniżenie podatków dla gospodarstw 
średnich;

dj podjęcia energicznej walki z lichwą pieniężną na wsi. i t. p. 
Wnioski te większość „sanacyjna" w Sejmie odrzuciła, nie • 

mniej jednak wzrastający stale kryzys rolniczy spowodował, że 
w późinlieijisizym okresie rząd w formie zniekształcanej odpowie
dnie ustawy „kryzysowe" przeprowadził.

Dnia 21 lutego 1932 r. odbył się w Warszawie 1-szy Ogólno- 
krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Małorolnych 
przy udziale 123 delegatów, reprezentujących 31 powiatów. 
Zjazd powołał stałe władze związkowe, omówił i uchwalił środ
ki ratunku i pomocy dla Wsi. Uchwały zmierzały do: 

wywłaszczenia obszarników bez odszkodowania; 
ochrony nabywców parcel;
zwolnienia drobnych gospodarstw od podatków i umorzenia 

zaległych podatków i kar; 
wstrzylmamila liicyt aicyij; 
zakazania lichwy pieniężnej;
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podjęcia robót publicznych dla zatrudnienia małorolnych 
przy melioracjach, budowie dróg i: szkół;

uwłaszczenia drobnych (dzierżawców i t. p.
Ze sprawozdania organizacyjno - finansowego, na dizień 31.XII 

1931 r. wynikało, że Związek liczy 27 oddziałów, obejmujących 
około 1000 wsi w 50 powiatach. Funkcjonariusze Związku od
byli 3,854 zebrania wioskowe,

W 1932 rolku Związek Zawodowy Małorolnych liczył z górą
25.000 zarejestrowanych członków, w azem płacących 11,760, 
zorganizowanych w 33 oddziałach, obejmujących 65 powiatów.

Związek ogarnia swojemii wpływami najsilniej b. Kongre
sówkę, jednakże posiada ponadto oddziały w innych dzielnikach 
kraju, a mianowicie — w województwie Wołyńskiem — 3 od
działy, w Wileńskiem — 1, Śląsk Cieszyński — 1, województwo 
Krakowskie — 1, województwo Lwowskie — 2, województwo 
Poznańskie — 1 i województwo Poleskie — 1.

W ten sposób obok Związku Zawodowego Robotników Rol
nych P. P. S. zdobyła drugą placówkę masowego oddziaływania 
na ludność wiejską.

Nowa polityka partji
XXII kongres dal partji nowe wytyczne do oceny zachodzą

cych zjawisk i przez to samo wyznaczył nowy kierunek dla poli
tyki bieżącej. Sięgało [to zbyt głęboko w  ideologiczne życie par
tji i całego obozu socjalistycznego, aby wszystkie elementy ru
chu robotniczego w, Polsce mogły natychmiast przyswoić sio* 
biie tę nową liniję, Partja weszła w okres poigłębiania swe; 
świadomości i politycznej o/rjieintacji w  obliczu zjawisk upadku 
gospodarki kapitalistycznej. Zdarzenia zewnętrzne proces ten 
ułatwiały i przyśpieszały. Rada Naczelna P, P. S,, zwołana 
w maju 1932 roku, daje dalsze rozwinięcie stanowiska kongre
su i przekłada je na popularny język haseł politycznych i go
spodarczych: —

„Tylko Rząd Robotników i Chłopów może kierować pań
stwo na nowe drogi rozwoju i dobrobytu szerokich mas. 
Zadaniem P» P. S. jest przeto:... skupienie jak najszer
szych mas robotniczych i chłopskich do urzeczywistnienia 
wspólnego programu walki z dyktaturą ® odbudową de
mokracji w postaci Polski chłopów i Robotników pold rzą
dami robotniczo - chłopskiemi i o przebudową życifct gospo
darczego".

Oto polityczne winioisiki, wysnute z zasadniczej oiceiny okresu.. 
Jednocześnie Radia ujimuje uchwały gospodarcze w parę krót
kich i jasnych haseł.

Nowei stanowisko zajmuje też klasowy ruch zawodowy.
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Uchwały Komisji Centralnej Klasowych Związków Zawodo
wych idą w tym isamym kierunku, głosząc upadek kapitalizmu, 
konieczność zupełnego przekształcenia ustroju gospodarczego 
na drodze objęcia rządów w państwie przez klasę robotniczą 
wespół z chłopami.

Talk więic ruch soqjalMyciziny w Polsce Umocnił się na nowej 
pozycji ideologicznej, zwracając się całym frontem ku zagad
nieniom zasadniczej przebudowy ustroju społecznego'. W atmo
sferze beznadziejności polityki kapitalistycznej, manifestowa
nej zarówno w kraju, jak i w skali międzynarodowej, obóz sto' 
cjali styczny Stał isię w  ten sposób jedynym czynnikiem wśród 
sił społecznych, który wysuwa pozytywny program powszech
nego dobrobytu i opanowania klęsk, wynikających z rozkładu 
kapitalizmu.

Zajęcie tego zasadniczego stanowiska nie osłabia w najmniej
szym sltoipniu aktualnej walki polityczni aj. Wszak codzienna 
walka jest żywiołem,, W (którym najszybciej wzrasta świadomość 
i rozwijają się siły Masy robotniczej. Nie wyrzeka siię też partja 
w walce z dyktaturą współdziałania z imnami grupami demo-' 
kratycizlnemi, przedewszystkiem chłapskiemi, widzi bowiem w 
dyktaturze najpoważniejszą ostoję kapitalizmu: — jego Ostatnią 
redutę obronną przed rewolucją socjalną. Ale teraz, gdy rozwój 
społeczny poiStawił społeczeństwa wobec konieczności najszyb
szego przejścia ido nowych form prodiukcijii i wymiany, partja 
silniej niż kiedykolwiek podkreśla swój pirogram zasadniczy 
i odrębność celów klasy robotniczej, widząc w siamodzielnytei 
ruchu proletarjackim jedyną gwarancją wybawienia ludzkości 
z absurdu współczesnej gospodarki.

Na drodze .siwiej spotyka partja opór faszyzmu i rozkładową 
akcję Komunistycznej Partji Polski. Obóz faszyzmu polskiego, 
rządząc od szeregu lat, znalazł się już pod działaniem klęsk swej 
dotychczasowej polityki gospodarczej i adminSstiracyjneij. Pozor
nie umacniając swe pozycje, istotnie rozkłada isliię on wewnętri- 
nie i coraz bardziej izoluje w życiu spoił ©dżinem, Zwycliięisitiwo hi
tleryzmu w Niemczech Uskrzydla natomiast fasizym endecki, 
spragniony władzy i łaknący zdobycia możności realizowania 
w Polsce hitlerowskiego barbarzyństwa. Jego narzędlziem w wal 
ce politycznej, wobec przejęcia przez sanację całieigo endeckie
go rynsztunku ideologicznego i taktycznego, jeisit wulgarny anty
semityzm i nieprzebierająca w środkach demaigogja. P, P. S, 
zwraca się całą siłą przeciwko obu tym skrzydłom faszyzmu. 
Stanowi to główny ifront walki P. P. S. w tym okresie.

K, P. P., poświęcająca 90% swych wysiłków walce z P, P. S., 
przez swą taktykę rozbijacką zdyskredytowała się w masach 
.robotniczych, utraciła związek z ich nastrojami, zwróciła prze-
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ciiwlkio sobie wszystkich, choćby najbardziej radykalnie nastro
jonych, robotników. W rezultacie K. P. P. rozbiła się na sze
reg 'zwalczających się fralkcyj: występują one z krytyką absur
dalnej teorji socjal-faszyzmu i faktycznie skłaniają się coraz 
bardziej Iku uczciwemu porozumieniu z socjalistami, przynaj
mniej W pioijedyńczych, ważnych dla klasy robotniczej w y
padkach.

W walcie Z komunizmem P, P. S. może się więc zadowolić 
rzeczową krytyką poszczególnych posunięć K, P. P, i orgajni- 
zaicyjnem izolowaniem jej od poważnych placówek ruchu ro
botniczego. Nieobliczalne i awanturnicze wystąpienia K. P. P. 
najlepiej zresztą grzebią ją w opinji robotniczej. Jaskrawym 
przykładem utraty autorytetu K. P. P. był proklamowany 
w 1932 r, przez „lewicoiwe frakcje" zawodowe stnejk włóknia
rzy pod kierownictwem komitetu strejkowego, powołanego 
naprzeikór Związkowi Zawodowemu. Do stlrejku nikt nie stanął, 
a maWeit robotnicy, należący do K. P. P., nie potraktowali po
ważnie wezwania swych przywódców.

Zajęcia przez iP. P. S. nowej pozycji i! jasne postawienie przez 
nią sprawy zasadniczej przebudowy ustroju społecznego, jako 
najbliższego zadania, grzebie ostatecznie wszelkie możliwości 
szerokiej akcji K. P, P. Zoistaje ona wykreślona z rachunku sił, 
walczących o wolność polityczną i wyzwolenia społeczne, jako 
przeszkoda zaś w iteij walce również spada bardzo nisko. Na
tomiast w taktyce P. P. S, wysuwa się na pierwsze miejsce 
kwestja zjednoczenia wszystkich sił socjalistycznych, zorgani
zowanych w osobne partje 'narodowościowe lub też chodizą- 
cych luzem. Od zjednoczenia tego spodziewa się partja nietyłe 
liczebnego wzmocnienia swych szeregów, ile przezwyciężenia 
ostatnich czynjnikówi, rodzących isuperkrytycyzm bezczynnego 
sekciarstwa i wypychających szereg jednostek i grup poZia nuirt 
rzeczy wis tej walki.

Po piętnastu latach pracy ii walki w Polsce niepodległej par- 
tja, jakgdyby pnąc się po spirali, stanęła znów na pozycjalch 
„bezpośredniej walki o socjalizm" i podejmuje ponownie trud 
odbudowania podstawowych praw klasy robotniczej. Łączy isię 
to teraz nierozerwalnie z gruntowną przebudową całego ży
cia społecznego. Zadania te podejmuje Polska Partja Socjali
styczna w ramach państwa polskiego bez przeszkód, wynikają
cych z niewoli politycznej, mając zarazem po za sobą doświad
czenia wielkich wallk klasowych, jakiie istoczyła w Polsce nie
podległej, Stojąc ma czele klasy robotniczej1, będącej już przez 
szereg lat współtwórczynią życia publicznego, P, P. S, ma przed 
sobą jedlneigo już tylko przeciwinika, któremu ma imię — bur- 
żuazja.



K . R. Żyw ick l

Działalność oświatowa 
(1880- 1918)

Hasła socjalistyczne, ów wytwór rozwoju przemysłowego 
Europy zachodniej, przedostały się do Kongresówki nie bezpo
średnio z miejsc swego powstania, aile drogą okólną, pośrednią, 
przieiz Roisję. Młodzież, która je z sobą stamtąd przeszczepia. 
,z ubolewaniem, ale jednocześnie z radością, zaznaczała od' 
jnienne ukształtowanie stosunków u, nas i w Rosji — z ubo
lewaniem wobec napiętych tam, a tak rozległych prądów ra- 
dykalino-społeciznych wśród inteligencji, ora'z bogatego w tej 
piierze piśmiennictwa tamtejszego bądź w postaci miesięczni
ków, bądź przekładów; z radością, iż nowe' idee znajdują od- 
.razu chętny posłuch wśród naszych robotników, którzy nie 
patrzą z podełba na inteligenta, usiłującego- zbliżyć się do nich 
lanii nie oddają go w ręce policji, jak to zdarzało się podów
czas bardzo często w Rosji. Wprawdzie i robotnik polski pod 
.względem swego oświecenia pozostawiał dużo do życzenia, 
ale bądź co bądź stał na wyższym szczeblu kultury politycz
nej, niż rosyjski i przyswajał sobie stosunkowo łatwo haisła 
,nowej ewanjgelji, Jednak dawała się odczuwać konieczność 
podniesienia jego oświecenia pod wielu względami. I dlatego 
pierwsze kółka konspiracyjne były nietylko kółkami agilta- 
eyjnemi, ale i organizacjami wykładów, które bezpośrednio 
nie zawsze zbyt ściśle wiązały się z socjalizmem. Wykład-y 
te prowadzili niekiedy różni sympatycy, nie biorący udziału 
W samej agitacji socjalistycznej. Ale, swoją drogą, różnemi 
nićmi związani z ruchem socjalistycznym, ulegali ,,wsypom" 
podczas aresztów i byli pociągami do większej odpowiedzial
ności, niż należało ,się spodziewać z charakteru ich działalno
ści. Zresztą trwało to krótko. Już około r. 1880—1882 luświa-
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jdomiono sobie, że na tafcie wykłady szkoda sił wyrobionych, 
a jeszcze później, iż należy popierać je uisślaie, jeżeli tu. i ów
dzie do nich dojdzie, ale że socjaliści nie powinni w  tem wszy
stkie m czynnie •uczestniczyć. Natomiast wyłania się wówczas 
poczucie innej konieczności, do czego zachęcały wzory rosyj
skie: stworzenia prądu, myśli opozycyjno-radykalnej-, a prze
de wszy stkiem socjalistycznej w piśmiennictwie le-galnein. Na
turalnie, nikt nie łudził się, ażeby można było- wypowiadać 
isię w tej mierze wyraźnie i w całej rozciągłości. Ale chodziło 
.o to, ażeby w publicystyce stworzyć prąd, któryby krzewił 
popularyzację założeń podstawowych, zaznajamiał z powagą 
.nowoczesnej kwestji społecznej, wykazywał niemoc lub obłudę 
Wszelkich innych haseł, zwracał uwagę na twórców myśli so
cjalistycznej, a pirzedewszystkiem zwalczał lojalizm ówczesny 
W stosunku do caratu, a właściwie podważał powagę haseł 
(pracy organicznej, bo o zwróceniu się wprost przeciwko ca
ratowi na drodze legalnej nie mogło być mowy. Liczono na to, 
że z chwilą powstania takich ognisk oddziaływania, polska 
(myśl opozycyjna, polityczna i społeczna, zacznie docierać 
W sposób rezległy także i do bardziej wyrobionych odłamów 
klasy robotniczej i ułatwi zadanie działaczom tam pracującym. 
(Byli tacy, którzy powątpiewali o możliwości ziszczenia się 
tych prób, ale nie było nikogo, ktoby zaprzeczał ich pożytecz- 
ciości, gdyby się powiodły. Życie przyznało słuszność inicja
torom; takie ogniska powstały i zaczęły wpływ wywierać. 
.Wprawdzie porozumienie pomiędzy pisarzami a publicznością 
nie było łatwe. Przypominało rozmowy w Cytadeli pukaniem 
w mury — rozmowy pełne niejasności, w których z jednego 
wyrazu trzeba było chwytać zdanie niedlomówione. Czytelnicy 
•uczyli .się czytać między Wierszami i niekiedy czytali bardzo 
dobrze. Naturalnie, nie wszyscy i nie zawsze! Wpływ przy
czynków legalnych stawał się coraz rozległejiszy. Należy pa
miętać o tem, iż w ciągu lat osiemdziesiąty cli i nawet większe; 
iczęści dziewięćdziesiątych liczba osób czynnych w konspira
cyjnym riufchu socjalistycznym była nieznaczna: kilkunastu, 
a przed wielkiemi aresztami zwykle parę dziesiątków inteli
gentów i paręset robotników, oto cały zastęp tej konspiracji. 
A tymczasem jiuż w końcu lat dziewięćdziesiątych sympatyków 
jest bez liku, a agitacja, docierając do różnych okolic, gdzie 
nigdy nie była prowadzona, znajduje żywioły uczuciowo przy
gotowane, żądne uczestniczenia w nielegalnej pracy politycz
no-społecznej. Naturalnie, niewielkie kółka konspiracyjne, 
przytem szybko ginące, nie zdołałyby wywrzeć takich skut
ków. Wprawdzie były jako sito: same — niepokaźne pod 
Względem liczby członków, ale przepływała przez nie wielo
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krotnie liczniejsza rzesza, która, pozornie znikając, unosiła 
przecież z soibą pierwiastki innego poglądu na stosunki spo
łeczne. Tej spirawie przyszła właśnie z pomocą publicystyka, 
jako szkoła przygotowawcza; przyszły wykłady w kółkach mło
dzieży uniwersyteckiej i wogóle młodego pokolenia z pośród 
inteligencji, a później jeszdze bankructwo, pod wpływem kry
tyki i faktów życia, haseł pracy organicznej, wkońcu zaś 
ogólne potęgowanie się nastrojów opozycyjnych wszelkiego 
(rodzaju. W tym roizwoju publicystyka socjalistyczna jeist nie
milknącą pobudką. A  w końcu lat osiemdziesiątych i w po
czątkach dziewię ćdziesiątych osiąga talki wpływ, iż w uni- 
weisyt etach rosyjskich bliżej położonych kółka młodzieży 
rosyjskiej uczą się po polsku, ażeby w okresie ówczesnej 
reakcji politycznej, najcięższej jaką Roisja przechodziła w dru
giej połowie wieku XIX, czerpać z publicystyki polskiej wy
kształcenie teoretyczne. Wogóle dzieje tej działalności czeka
ją na swego historyka: uczestnicy ze zrozumiałych powodów 
|o sobie milczeli, prasa socjalistyczna, wychodząca na emigra
cji lub nielegalnie w kraju, z tych samych zroizumiałych po
wodów także nie Wspominała o tych wysiłkach, historycy ów
cześni ruchu socjalistycznego także z tych samych pobudek nie 
uwzględniali wpływów prasy legalnej, A gidy powstała Polska 
Niepodległa, stare pokolenie, świadome tego czynu, było już na 
'Wymarciu, a młode niewiele, a niekiedy nic o nim nie wie
działo. Przeszłość pozostała nieznana, pokryta pyłem zapo
mnienia.,.

Pierwsi jęli się pióra socjaliści - emigranci,
iW większości wypadków, znalazłszy się na obczyźnie bez 

środków utrzymania, szukali zarobku piórem w prasie, wycho
dzącej w kraju. W  „Przeglądzie Tygodniowym" zaczynają 
okazywać się artykuły S, Dikszitejna, K, Sosnowskiego, W. 
Piekarskiego i(W. Rola), E, Przewóskiego, Złotnickiego. Ale 
były to rozstrzelone próby, zaprzątnięte raczej kwest ją za
robku, a potrącające o tematy różnej treści — przyrodniczej,, 
psychologicznej, estetycznej, i tylko przypadkowo podejmu
jące sprawę społeczną, A w każdym razie nie było tam za
miarów stworzenia stałych ognisk publicystyki socjalistycznej. 
iMyśl w tym kierunku zaczyna kiełkować na dobre w latach 
1882— 1883 w Warszawie i niebawem zostaje w  życie wcie
lona, Już w r, 1883 „Przegląd Tygodniowy" skupia dokoła 
isiebie całą gromadę młodych pisarzy, którzy imają się pióra 
z jasno wytkniętym celem — przekształcenia tego pióra w 
iśrodek agitacji. Obok poprzednich nazwisk ukazują się nowe: 
B, Białobłocki, St, Krusiński, L, Krzywicki, A, Sąsiedzki, czę
ściowo A. Zakrzewski. Z tego grona wychodzi inicjatywa prze-
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kład u Marksa, oraz poniekąd Bibljoteki Społeczno-Ekono
micznej (pracę Marksa, Engelsa i innych), która ukazywała się 
iw Genewie, alle której wydawnictwa utorowały sobie legalną 
sprzedaż w kraju. Istnieje nawet zamiar wydawania własnego 
miesięcznika dla inteligencji i popularnego pisma dla robotni
ków. Schodka Apuchtinowska, pierwszy po r. 1863 objaw 
masowej i stanowczej opozycji politycznej przeciwko, carato
wi a całkowicie wytwór owego prądu opozycyjnego, niszczy 
te zamiary: rozprasza uczestników', a kiedy pio kilku latach 
(mogliby powrócić do kraju, niewielu pozostało, przy życiu. 
Jednak idea pisma opozycyjnego została spopularyzowana — 
będzie urzeczywistniona w końcu r. 1886 przez zesłańców 
|z pierwszych procesów socjalistycznych, którzy powrócą do 
kraju ii sit aną w gruncie rzedzy na st anowisku ludowe owem, 
ale nie wyzwolili się jeszcze od ciążącego na nich pokostu 
socjalistycznego. Ukaże się „Głos“ , początkowo dość chwiej
my co do swoich symjpatyj teoretycznycht ale w polemice, 
która wywiąże się za sprawą 1-go maja po raz pierwszy ob
chodzonego (1890 r.) i z powodu rozważań nad ikwestją wło
ściańską, uśw;i!adomi sobie wyraźnie, iż socjalizm jeist mu obcy. 
Tym!,Czasem socjalizm zacznie powoli wycofywać się w tym 
czasie z „Przeglądu Tygodniowego" ii znajdzie przytułek 
w „Prawdzie'’, w której będzie zabierał głos wpływowy aż do 
początku r. 1901 w liczbie powiększonej. Przybędą Zyg. Piet
kiewicz, L. Winiarski, H. Forsztetter, B. Chrzanowski, A. 
Drogosziewlski, K. Kelles-Krauz, St, Posner, J, Marchlewski 
)i inni. Po r. 1893 byli to z małemi wyjątkami sympatycy 
świeżo powstałej partji P. P. S., a niektórzy nawet należeli do 
liczby czynnych jej członków. (Nadto w r. 1891 spróbowano 
powołać do życia inny, oddawna pielęgnowany zamiar: za
częło wydawać pismo dla robotników ,,Tygodnik Powszech
ny"”), ale już po czterech numerach zostało ono oddane tytu
łem kary pod' specjalnie surową opiekę cenzury, a po czterna
stym ostatecznie zgnębione; zamknięciu towarzyszyły rewizje 
iu głównych uczestników), I znowU po r, 1900 wypadło  ̂ sztukać 
gdzieindziej przytułku. Stworzono własną placówkę „Ogniwo" 
(1903— 1905) pismo, które w opimji kół bardziej wyrobionych 
w społeczeństwie uchodziło za legalną ekspozyturę partji 
P, P. S, ’ "). „Ogniwo" zostało zamknięte w końcu 1905 r. przez 
ówczesne władze rosyjskie. Taki sam los spotka pismo- co

*) W charakterze wydiaiwcy1 podpisywał się Stanisław Narutowicz, starszy 
brat pTezyidemta Gaferjieta,

**') Falktycianymi i-,edak,torami by®1:; St, Stempoiwsiki, St. Posner, L. Krzy
wicki; jako wydawca podpisywał sie L. Niemyski.
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dzienne „Kuirjer Codzienny", kupione przez grono sympaty
ków P. P. S. w połowie r. 1905; wychodziło ono zaledwie parę 
miesięcy. Dodać należy, iż rewolucja 1905 r. stworzyła obfitą 
literaturę czasopiśmienną, poniekąd napóf legalną, ale krótko 
trwającą, tak samo jak wywalczone naówczais iswobodiy. Dłu
żej na powierzchni utrzymała się publicystyka socjaldemo
kratyczna, choć nie miała za sobą tak długiej przeszłości. 
Między innemi „Głos" po różnych kolejach i zmianach swego 
kierunku stał się organem, w którym przytułek znaleźli (częścio
wo esdecy, a częściowo anarchizujący pisarze. Zamknięty, od
nowił się jako „Społeczeństwo", ale także upadł pod ciosami 
władz. Ukazał się i partyjny organ socjal - demokracji ((.Try
buna" 1910 — 1911), który niekiedy co parę numerów pojawiał 
się pod inną nazWą, Najdłużej z placówek leigalnych socjali
stycznych utrzymało się pismo, wychodzące w Wilnie pod 
faktyczną redakcją Tad. Rechiniewskiego (1907— 1914) „W ie
dza", Pismo to, Wdiąż zamykane przez władze i wciąż odma
wiające się pod inną nazwą, wyzmaWało poglądy Lewicy P.P.S.

Rewolucja 1905 — 1906, która na krótki przeciąg czasu umo
żliwiła rozkwit wydawnictw socjalistycznych, w tef liczbie 
prasy, otworzyła również rozległe widnokręgi w zakresie dzia
łalności oświat owej.

Po raz pierwszy od wielu dziesiątków lat społeczeństwo 
polskie, acz na krótką chwilę, uzyskało możliwość oddiziały- 
wania na szerokie koła ludności. Wprawdzie w przybliżeniu 
od r. 1885— 1890 rozpoczęto w tym kierunku Coraz, bardziej 
napiętą tajną działalność: w Warszawie istniały tajne komple
ty dla dziatwy warstw pracujących, .gromadzące kilka tysięcy 
luczniów, istniały tajne pensje, Latający Uniwersytet, po 
wsiach w wielu dworach prowadzono tak sarno tajne naucza
nie, Czytelnie Dobroczynności zostały również opanowane 
przez inteligencję radykalną — stały się widownią, systema
tycznego oddziaływania na warstwy robotnicze (nadto istnia
ła niezależnie od nich czytelnia na ul. Żórawiej, zdaje się filija 
Gzytelni Naukowej, gdzie to oddziaływanie było jeszcze sy
stem aty czułejsze i pod względem społecznym jaskrawsze *).

*) W ikońou r. 1899 żandlanmerja dokonała kompletnego pogromu pośród 
iiniteligeiłctji radyikafeeij i soqjallistyczine|j w związku m działalnością Czytelni
i wykładami Latającego1 Uniwersytetu, :z pogrzebem Janusza Tańskiego, 
który stał się wielką manifestacją polityczną, z współpracownietweim w nie
legalnej prasie, a prziedewsizyistikiem w ,,Robotniku'*. Był to pierwsey ozyin 
świeżo stwomzonej „Ochrany" — iżandeirmerja miejscowa robiła wsizytsifiko, 
żelby skompromitować podczas ślediztwa ochranę, ico zireszitą nie byfoiitiruidlną 
rzeazą wobec niedorzecznych niekiedy 'oskarżeń. Sprawa skończyła się 
tagiodnemi wyrokami.
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Ale była to kropiła wody w morzu! Rok 1905 umożliwił 
istnienie szkół prywatnych z językiem wykładowym polskim, 
'Wygłaszanie odczytów i it, d. Rzuciły się do tej działalności 
różne partję: 'ugrupowania zachowawcze i endeckie powołały 
do życia „Macierz", demokracja mieszczańska stworzyła 
„K ulturęsocjaliści dali początek „Uniwersytetowi dla wszy
stkich" i częściowo „Towarzystwu dla nauczania dorosłych 
(analfabetów’' — wszystkie te organizacje ogarniały całą Kon
gresówkę. (Nadto istniały różne towarzystwa lokalne).

„Uniwersytet dla wszystkich" rozpoczyna swoją działalność 
w grudniu 1905 r. odczytami w Muzeum Przemysłu i Rolni
ctwa, Program był bardzo obszerny: obejmował wykłady sy
stematyczne i luźne odczyty, otwieranie czytelni i bibljotek, 
a nawet muzeów, konferencje w sprawach oświatowych, wy
cieczki naukowe i artystyczne, kolportaż książek.4) Wyzna
niem jego było hasło: Uniwersytet dla wiszystkich powinien 
być dziełem samych słuchaczy. „Uniwersytet dla Wszystkich... 
ma na widoku uwzględnienie potrzeb umysłowych ludlu pra
cującego drogą bezpośredniego zetknięcia się z nim w pracy 
na polu oświaty i kultury. Samopomoc znajduje swe urzeczy
wistnienie w czynnem współżyciu członków z instytucją". 
Stąd podział na dzielnice z przysługującem każdej szerokiem 
prawem inicjatywy; odrębne dzielnicowe ,,Koła pracy" z de
legatami dzielnicowymi na czele; perjodyczne zebrania tych 
delegatów dla omówienia spraw ogólnoruniwersyteckich; bez
interesowna poimoc członków Uniwersytetu w biurze głów- 
nem i w biurach dzielnicowych, opieka nad lokalami dizielni- 
cowemi; stałe „drużyny gospodarcze" przy urządlzaniu wiel
kich odczytów międzydzielnicowych; „komisje wycieczkowe"; 
pomoc w kolportowaniu książek; stąd wreszcie zebrania dy
skusyjne członków dzielnic celem krytyki działalności Uni
wersytetu, ulepszania metod pracy instytucji i t. p, „Pod 
względem matarjalnym dążeniem Uniwersytetu było. opar
cie bytu instytucji na zasadach samopomocy, a więc nie 
na ofiarności publicznej, lecz głównie -i przedewlszystkiem na 
wpływach ze składek członkowskich ii opłacalności wykładów 
i odczytów przez słuchaczy". Powstanie Uniwersytetu spot
kało się z niezmiernie sympalycznem przyjęciem wśród warstw 
robotniczych. Był to okres wielkiego' podniecenia. Reakcja 
zarówno rządowa, jak i swojska, jeszcze nie ośmielała się

*) Przewodniczącym Zarządu był ad w. Marjan Zbrowsiki, sekretarzem 
Stanisław Kraszewski, przewodniczącym Rady Naukowej L. Knzyiwiaki, se- 
kreiairiziem T. Rechmiewski.. Z miałem* wyjątkami osoby te iztaijmiomialły Łakiże 
stanowiska1 i w póżnieijiszynh itoisitytuicijach'0iświi'at0,wych z lalt 1905 — 1914,
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przeciwstawić rozmachowi rew o i Łicyj nemu. Rzesze robo lin
cze w myśl starego Liebknechta, iż „wiedza jest potęgą", 
garnęły się w  Warszawie zarówno do Wyspecjalizowanych sy
stematycznych wykładów, jak i do odczytów luźnie związa
nych. I prowincja mile omieszkała odpowiedzieć na pobudkę 
warszawską — powstały oddiziały w Będzinie, Dąbrowie 
Górniczej, Mszczonowie. Płoicku, Pruszkowie, Ząbkowicach, 
Zawierciu. W Warszawie było oisiem samodzielnych dzielnic, 
wykłady odbywały się bądź w  wynajętych salach, bądź w  sa
lach fabrycznych, a odlczyty w Filharmonji, gromadziły co nie
dziela do 2.000 słuchaczy (prócz miesięcy wakacyjnych).
O rozmiarach działalności świadczy następuijąca wiązanka

W Warszawie w r, 1901-1908 działało 38 kompletów, w któ
rych odbyło się 885 godzin wykładów. Wygłoszono 45 od
czytów międizydzielnicowych (w Filharmoniji i t. d.), które 
zgromadziły około 50.000 słuchaczy, i 22 odczyty w żargonie 
(około 8.800 słuchaczy), Kierowano' stroną naukową wykła
dów na 40-idlniowych kursach dla włościan. Jest to jedynie

łalność oświatowa i organizacyjna. Nadto urządzano zwiedza
nie wystaw, przyczem Uniwersytet umiał wyjednać opłaty

bywały się wieczory literacko-muzycznc, oraz wieczornice 
w dlzieilnicaich i wycieczki pozamiejskie. Wydawano' dwuity- 
godniówkę informacyjną, a podczas odczytów otwierano kol
portaż książek odpowiednio dobranych: w ciągu roku było 
w obrocie 300 tytułów i sprzedano' 5.390 egzemplarzy. W koń
cu roku przystąpiono do stworzenia nowych dzielnic w War
szawie, oraz oddziałów w Skierniewicach, Łomży, Kielcach. 
Wysnuwano jeszcze dalsze plany — dwuletnia działalność dała 
duże doświadczenie i pozwalała z ufnością sjpoglądać w przy
szłość. Świadom swojej odipowiedzialności, a mając do czynie
nia z przedstawicielami różnych partyj robotniczych, zarząd, 
choć w większości swojej sympatyzował z P. P. S., przestrze
gał uważnie bezstronności — był socjalistyczną wszechnicą nie 
jednej partji, ale ogółu robotniczego. Ale przed Uniwersyte
tem zaczęły się piętrzyć inne przeszkody: reakcja powoli pod
nosiła głowę, fabryki utrudniały urządzanie odiczytów w ich.

Kczib:

liczba
członków

liczba godzino- liczba sfu-
R O K słuchaczy na cy- cbaczy

kiach wykładów na odczytach
1906—07
1907—08

21.248 46.045
16.028 81.592

suche wyliczenie, pod którem ukrywa się pełna tętna dzia-

nawet 3-kopiejkowe za wejście na tę lub inną wystawę. Od-
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murach, na prowincji z ambon występowano przeciw odczy
tam, sypały się denuncjacje do władlz: „przecież my i wy wie
rzymy w tego samego Boga, więc dlaczego pozwalacie" i t, d. 
Dofeoła Uniwersytetu zigęszczała się coraz cięższa atmosfera; 
tropiono działalność nielegalną tam, gdzie nie było dla niej 
miejsca, A co gorsza, władze zaczynały coraz ostrzej nacierać. 
Pojawiały się żądania, aby równolegle z systematyczmemi wy
kładami języka polskiego odbywały się wykłady rosyjskiego. 
Jeszcze później zaczęto się w ogóle czepiać samej zasady wy
kładów systematycznych.

Ale przedewszystkiem rozpoczęły się najścia ochra
ny, W maju 1907 r, na jeden z odczytów na Pradze wkroczyło 
wojsko z policją, istrzałami pomad głowami uczestników po
wstrzymało ich od ucieczki i dokonało rewizji. Gdzieindziej 
wstrzymywano- czynności biurowe, grożono zamknięciem wy
kładów i t. d. W r. 1908 jedna z wycieczek, zalegalizowana 
najformalniej u władz policyjnych, spotkała się z najściem 
zbrojnem kozaków i ajentów ochrany, ze strzelaniną i areszto
waniem kilku uczestników. Areszty przetrzebiały najgorliw
szych uczestników pracy oświatowej. Wreszcie w dniu 25-go 
października 1908 r. zadano cios ostateczny: dokonano1 rewi
zji u wszystkich członków zarządu, oraz w biurze. Zarząd 
aresztowano, jak również osoby, które zgłaszały się do biura, 
a była to niedziela, do biura przychodzono po bilety. Na
stępnego' dnia dokonano1 rewizji w jednym z lokalów dzielni
cowych. Paru członkom zarządu, mianowicie M. Gomólińskiej 
St, Kruszewskiemu, Ant. Pawlikowskiemu i M, Sołltanowi ka
zano opuścić granice Królestwa Polskiego. Czynności insty
tucji zawieszono. Starania w Petersburgu nie odniosły żadnego 
skutku i w dniu 9 grudnia 1908 r, zamknięto ostatecznie Uni
wersytet dilai Wszystkich.

Ubyła placówka, która pozyskała rozległe sympatje wśród 
robotników, zarówno' w Warszawie, jak na prowihcj; Uczest
nicy nie dali jednak za wygrane: w swoim zespole zasadni
czym podjęli w tym samym duchu działalność oświatową 
w „Towarzystwie dla kształcenia dorosłych analfabetów". 
Towarzystwo to właściwie dotychczas wegetowało: prowa
dziło' w dzielnicach Warszawy nauczanie w zakresie elemen
tarnym, krzewiło zasadę, iż młodzież z pośród inteligencji po
winna u siebie w domu uczyć czytania parę osób dorosłych 
(robiono to w wielu miejscach), urządzano luźne odczyty. Chę
ci nie brakło, ale „Uniwersytet dla Wszystkich'1 zanadto opa
nował sytuację i pozostawił „Analfabetom'1 najmniej wy
kształcone i bardziej gnuiśne odłamy świata robotniczego. 
Wejście licznych członków zamkniętego* Uniwersytetu odrazu
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nadało „Analfabetom" inny rozmach i otworzyło przez główną 
działaczkę tamtejszą, Marję Rotwandową, możliwości szerszej 
pracy admnistracyjno-arganizacyjnej. Właściwie cała działal
ność Uniwersytetu dla Wszystkich wlała się w te nowe tory,. 
Ale taJkie ożywienie „Analfabetów" rozstrzygnęło' 01 jego lo
sach: T-wo niebawem, t. j. po kilku miesiącach, zostało rów
nież zamknięte. Naówczas zarządy i uczestnicy obu zamknię
tych instytucyj—zresztą nie wszyscy, wielu odpadło' przy tych 
zatargach — zwrócili się do „Towarzystwa Kultury Polskiej". 
Ta instytucja oświatowa,, powołana do życia z inicjatywy Al. 
Świętochowskiego-, wciągnęła do siebie ów odłam inteligencji, 
który na polu politycznem występował piod nazwą demokracji 
postępowej, „Kultura Polska’1 dotychczas rozwijała względnie 
skromną działalność: brak w niej było tych akcentów, które 
przemówiłyby do rozległych rzesz robotłiiczych i je pociąg
nęły, Wejście roizbitików z UniWersytetu dla Wszystkich i od 
Analfabetów nadało inny polot tej działalności. Powstał 
w Kulturze najpierw piąty oddział pod nazwą „Systematycz
nych Kursójw Przyrodniczo-Matematycznych*' (zorganizował 
się w dniu 5 maja 1909 r,), a jeszcze później szósty na Bródnie. 
I tutaj nic się nie zmieniło w sposobie działalności, ani w za
łożeniach społecznych dawnych członków Uniwersytetu dla 
Wszystkich: takie same odczyty w Filharmonji i na dzielni
cach, ale tętno działalności mocno* osłabło — dawało się od
czuć, iż apatja oigarnia rzesze robotnicze, które, przegrawszy 
walną bitwę o prawa polityczne, utraciły narazie wrażliwość 
i na sprawy oświaty. O tem wybornie świadczyły odczyty 
w Filharmoniji: zamiast dawnych kilkunastu setek słuchaczy, 
w śreidniem liczba uczestników na odczytach nie przewyższa
ła 500 osób. Ogółem w ciągu pierwszego roku wygłoszono 
odczytów i pogawędek 385 przy 20.000 słuchaczy. W ten 
sposób przetrwano lata 1909, 1910, 1911 i 1912. Wybory do 
Dumy państwowej, kiedy jako poseł Warszawy został wy
brany głosami ludności starozakonnej socjalista Jagiełło i kie
dy z tego powodu ogłoszono bojkot żydów, stworzyły, a raczej 
spotęgowały istniejące w „Kulturze Polskiej" rozdŹwięki. Za
częła się miścić ta okoliczność, iż członkowie piątego i szó
stego oddziałów gospodarowali nie we własnej instytucji, 
a byli na pokoimornem w Towarzystwie, którego Centrala 
hołdowała innym zapatrywaniom natlury społecznej, a ponie
kąd i politycznej. Wydział V (wydział VI zresztą solidaryzo
wał się z nim we wszystkich jego posunięciach) wywalczył 
sobie rozległą autonomję i właściwie szedł swoją drogą, nie<- 
zibyt oglądając' się na Centralę, Nadto w działalności swoje; 
zbyt podkreślał swoje przekonania, ażeby obeszło się ber
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wzrastającego rozdźwięku pomiędzy nim a zarządem głównym 
Oba oddziały miały zbyt wyraźne piętno socjalistyczne, ażeby 
nie zwracała się ku nim również uwaga władz i nie budził:, 
obaiw w zarządzie głównym, a jeszcze częściej nie dostarczała 
mu pretekstu do takich obaw. W końcu dołączyła się jeszcze 
jedna okoliczność — wykłady w żargonie dla ludności staro- 
zakonnej, które drogą naturalnej puścizny przeszły z Uniwer
sytetu dla Wszystkich do V-go oddziału. Już po wyborach do 
Dumy, gdy wysunięto hasło bojkotu żydów i hasło to zaczęło 
zataczać coraz, szersze kręgi i przybierało charakter coraz na
miętniejszy, wielu zamożniejszych członków wycofało się 
z V-go oddziału. Wprawdzie napływali nowi z pośród robotni
ków. ale ta okoliczność nadawała jeszcze ostrzejsze piętno 
stanowisku V-go oddziału. W końcu doszło do stanowczego 
zatargu pomiędzy głównym zarządem a obu oddziałami — 
dały się słyszeć pogróżki, iż główny zarząd zamknie te od
działy, Wreszcie na walnem roeznem zebraniu (w dn, 26 sty
cznia i 16 lutego 1913 r.) namiętności starły się z: całą mocą 
i odbył się ostry pojedynek pomiędzy socjalistami a demokra
cją postępową. Jądrem rozprawy stała się kwest ja żydow
ska — na razie, na pierwsze; sesji walnego zebrania zwyciężyły 
oddziały opozycyjne, aile świadome, że wzięcie w swoje ręce 
Towarzystwa doprowadzi do jego natychmiastowego zamknię
cia, nie chciały skorzystać ze swojej przewagi, Lecz walka ta 
wydała swoje wyniki: zanadto głośno było o niej w Warsza
wie. Władze rosyjskie, zawsze chętne do duszenia wszelkiej 
inicjatywy oświatowej polskiej, wolały nie odróżniać parszy
wych owiec od zdrowych, oświaty socjalistycznej od miesz
czańskiej i zamknęły instytucję w bardzo krótkim odstępie 
czasu po. walnem zgromadzeniu.

Z zamknięciem „Kultury Polskiej“ skończył się wielki roz
mach socjalistycznej działalności oświatowej. Los taki, choć 
w różnym czasie, dotknął i inne instytucje oświatowe. Za
częto je zamykać nietylko dlatego, że były socjalistyczne, ale 
również iz teij przyczyny, że były polskie, jak np. Macierz. 
Ucierpiała więc działalność w Łodzi, około której zwłaszcza 
żywo krzątał się dr, M. Kaufman. W Żyrardowie, gdzie po
siew rzucił późniejszy pierwszy minister pracy i opieki spo
łecznej KunowSki i gdzie powstały pierwsze ciekawe próby 
kooperacji piekamianej i oświatowe, szykanowanie tych in- 
stytucyj posuwało- się tak daleko, iż kolejno aresztowano' za
rząd po zarządzie tylko dlatego, że były zarządami. Wpr iw- 
dzie sama działalność oświatowa socjalistyczna nie ustaje, ale 
z jednej strony będżie miała do zwalczania coraz cięższe wa
runki pod względem policyjnym, a z drugiej wśród robotników
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słabnie coraz bardziej rozmach społeczny z lat 1905 — 1908 
woigóle, entuzjazm zaś oświatowy w: szczególności. Już po
przednio w sprawozdaniu V-go oddziału Towarzystwa Kultury 
Polskiej za rok 1911 pisano-: „Odczuwać się daje dotkliwy brak 
sił młodych, rozpoczynających z, zapałem życie samodzielne, 
stansi zaś, przeważnie wyczerpani, żyją wspomnieniami tylko 
bądź ostatnich, bądź dawniej minionych lat, inni uważają, że 
w warunkach obecnych nie warto zajmować isiię praicą sp o- 
łe-czną, nieświadomi (lub udający nieświadomych), iż jest to 
tylko chęć rozgrzeszenia się z bezczynności". W każdym ra
zie rozpoczęto- starania ze strony działaczy o ś w i at o wo-s o-c j a - 
listycznych o legalizację nowego towarzystwa u władz Mini
sterstwa Finansów, które było o wiele liberalni ejsze od innych 
ministerstw. Towarzystwem tem było ,.Towarzystwo- sze
rzenia wiedzy handlowej i przemysłowej", zatwierdzone 
dlnia 8 kwietnia 1913 roku — pod- taką prawomyślną na-zwą 
umieszczoną w statucie, rozpoczęto- działalność, zakreśla
jącą sobie ten sam pro-gram,, co w Uniwersytecie dla 
Wszystkich. Członkowie V-go oddziału Kultury Polskiej, do
brze odczuwając przykre skutki siedzenia na, pokomornem 
w instytucji odimiennych poglądów, już w końcu r, 1909 zwró
cili się o zalegalizowanie tego nowego- Towarzystwa, ale mu
sieli cizekać lat parę zanim to nastąpiło. Już od początku za
miarom oświatowym tej nowej placówki wpoprzek stanęły 
władze administracyjne: ni© pozwoliły na urządzanie wykła
dów systematycznych bez specjalnego przyzwolenia z Peters
burga. Trzeba było rozbić te wykłady na odczyty (np. z fizy
ki), wiążące się z sobą. W pierwszym roku działal
ność była słaba, w drugim zaczęła się rozwijać w sek
cjach, nielicznych odczytach publicznych (w liczbie 30 
przy 1.496 słuchaczach) i wreszcie podczas cotygodnio
wych wieczorów dyskusyjnych. Ale oświatowa działalność zo
stała -odsunięta na plan dalszy. Do Towarzystwa wtargnęły 
rozdźwięki partyjne — mówimy o partjach socjalistycznych. 
Tarcia istniały już w V-ym oddziale. Przedstawiciele socjal
demokracji byli staile w opozycji do zarządu. Obezwładniano 
tę opozycję przez powoływanie jej przedstawicieli do zarządu. 
Cii niebawem poddawali się nastrojowi pracy oświatowej 
i stawali się zkolei przedmiotem napaści ze strony swoich 
towarzyszy partyjnych, Ale rozdźwięki te toczyły -się w sposób 
łagodny. Natomiast „Wiedza" stała się widownią ostrzej
szych zatarigów. Zatargi te sprawiły, że już w r. 1914 kieru
nek, sympatyzujący z P, P, S., przeniósł swoją działalność 
oświatową do organizacji, założonej dla uchodźców z Kalisza, 
a po wejściu Niemców skorzystał z Istniejącego- chwilowo bra-
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ku w ł a d z  i ukonstytuował isię jako „Uniwersytet Ludowy" — 
władze niemieckie nie dochodziły dróg. jakiem! powstał i przy
jęły go jako puściznę już zalegalizowaną przez władze ro
syjskie, „Wiedza" pozostała przy esdekach. Wybuch wojny 
narzucił jej nieco inną działalność — powstaje konieczność 
organizowania kuchen robotniczych (istniejąca kuchnia wyda
wała w końcu 1914 r, 510 obiadów dziennie). Uniwersytet Lu
dowy przetrwał czasy okupacji niemieckiej i doczekał się Nie
podległej Polski.



Eugenjusz A jnenkiel

Łódź —■ pochodnia
Polskiego Socjalizmu

Łódź — tragiczne miasto, złe miasto, ohydne miasto, miasto 
złudnych nadziei i rozpaczy, nędzy i beznadziejności, miasto 
zysku i -wyzysku. Miasto buntów, rzadkich zresztą, lecz za to 
kosztownych dla robotników. Miasto to wpisywało swą nazwę 
na karty historji walk polskiego proletarjatu, wpływając 
swym czynem na zmianę i kształtowanie się myśli polityczni 
polskiego socjalizmu. Czemże była ta Łódź dla polskiego so
cjalizmu? Wszystkiem i niicizem. Ale przedewszystkiem ta 
Łódź była i jest stolicą proletariatu Polski.

„Coprawda nie gnieździ się on wyłącznie w piwnicach i na 
facjatach, ale też i me w jasnych, czystych i; przestronnych 
mieszkaniach. Przeciwnie, w naprędce budowanych przez par
taczy kamienicach, z nawpół zgniłego i tandetnego materjału, 
z nawpół wypalonej cegły, ciasnych, zapleśniałych, stęchłych, 
słychać, co mówią przez ścianę, co robią „pod podłogą'1, każ
dy krok i poruszenie sąsiadów „nad głiową" aż tynk z sufitów 
leci, dziw, że się całkiem na głowy nie zwali, chyba, że go pod
trzymuje powlietrze, pełne wyziewów i kopciu naftowej lam- 
py, gęste i tak w zaduchu stężałe, iżby w niem „można siekie
rę zawiesić'1, jak głosi suchotniczy dowcip mieszkańców tych 
ponurych ubikacyj. W nich się rodzi, umiera, bawi się, choruje, 
gotuje, pierze i ogień naftą rozpala proletarjat łódzki".

I w nich się rodzi, dzień po dniu, duch buntu. Raz wybucha 
potęgą, potem zanika, tli się długie lata, by płomieniem jasnym 
znów w górę uderzyć. Dlaczego to tak? „A dlatego, że prole
tarjat tutejszy, to do dziś jeszcze trwająca imigracja wiejska. 
Nieznaczny ityiltko procent łodzian wogóle można zaliczyć do 
autochtonów. Synowie małorolnego chłopstwa, córki folwarcz
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nej służby, ze świeżą jeszcze pamięcią wszechwładzy włoda
rza, ekonoma i rządcy. Strach i zbudowany na nim posłuch 
przed nimi czują do dziś nie mniejszy, niż przed dziedzicem. 
Majster, buchalter ii dyrektor, to ci sami, to tylko zmiana ter
minów z folwarcznych na fabryczne. A dalej — „proletarjał 
łódzki jest religijnie praktykujący, choć drwi z dewocji. Boi 
się jednak sądu ostatecznego i p ie k ła ..T o  osłabia jego siłę 
rewolucyjną, to dało możność rozwijania się na jego organiź- 
mlie różnym tworom reakcyjnym celem tłumienia dążeń wol
nościowych wśród robotników. To powoduje, że rozmach bun
tu załamuje się, okupiony ofiarą kilku rannych, lub zabitych—  
żniwem zawsze dotychczas zwycięskiej policji.

Z odległych już dla nas czasów z kart his t or ji wyłania się 
pierwszy buint robotników łódzkich, Tlił się on w za
padłych oczach tkaczy ręcznych, wyzyskiwanych, wiecznie 
głodnych i zapracowanych, w rebeljii tego- tłumu, podniesio
nej przeciw fabrykantom i ich mechanicznym warsztatom. 
Przeciw warsztatom, bo w nich kazano im widzieć powód 
swej nędzy. Kwiecień 1861 roku — to pogiroboWiec buntują
cych się robotników - tkaczy Zachodu. Ostatni w Europie, 
a pierwszy i jedyny w Polsce wysiłek tłumu przeciw maszy
nom, w których widzieli rosnący kapitalizm, w których widzie
li wzrastającą potęgę swego wroga klasowego. W Warszawie, 
w stolicy Polski, rodził się w tych latach bunt przeciw niewoli 
politycznej — w Łodzi, w przyszłej stolicy polskiego proletar- 
jatiu, rodził się bunt przeciw niewoli ekonomicznej, I jeden 
i drugi stłumiono. Rząd, wojsko i policja zdusiły je.

Nagromadzona wśród robotników energja do walki, do czy
nu spowodowała udział robotników w powstaniu 1863 roku, 
skierowała ich też do walk z fabrykantami w latach osiemdzie
siątych zeszłego stulecia. Zaniepokojone zostały bowiem w tym 
czasie władze rosyjskie nastrojami, wytworzonemi wśród mas 
robotniczych na skutek zatargu z właścicielami fabryk o świę
towanie niedziel i świąt katolickich. Był to wynik przenikają
cych do Łodzi „nowinek" socjalistycznych. Zatarg o świętowa
nie niedziel i świąt katolickich nasuwał władzom rosyjskim 
przypuszczenie, że przyczyny tego zatargu szukać należy 
w „mieszaniu się księży do spraw ich niedotyczących". Wyni
kła stąd korespondencja między klerem a władzami rosyjskie - 
mi. Kler musiał zająć jasne stanowisko tak wobec dążeń ro
botniczych, jak i wobec władz oraz kapitalistów. I zajął je 
w liście arcybiskupa Piopiela do generała Hurki:

„„.specjalnie zwracam uwagę na to, aby robotnicy pod wpły
wem rzekomych lub prawdziwych krzywd, doznanych od swo~
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ich pracodawców nie zostali popchnięci do zgubnych teoryj 
rozsiewanych przez wrogów publicznego spokoju i kościoła, 
i dlatego jestem głęboko przekonany, że robotnicy — katolicy, 
na skutek wpływu na nich duchowieństwa wyznania rzymsko
katolickiego, nie są zdolni do przyjęcia wstrętnych, a na nie
szczęście tak często powtarzających się socjalistycznych teo- 
ryj, które, przenikając do nas z zagranicy, starają się zburzyć 
podstawy dobrze zorganizowanego (,,błagoustrojennego“) spo
łeczeństwa".

Nie pomogła „opieka" władzy policyjnej, ani poparcie jej 
przez kapitalistów i kler. Do robotników przenikały nowiny 
socjalistyczne dzięki wytężonej pracy partji socjalistycznej — 
„Proletarjat". Choć areszty trzebiły szeregi uświadomionych, 
to jednak nie zmieniły faktu, że teren łódzki nasiąknął trady
cją walki. I kiedy nadszedł 1 maj 1892 roku, w ciągu siedmiu 
dni proletarjat łódzki walczył na ulicach Łodzi o poprawę 
swego bytu. Uległ jednak gwałtom wojska i policji, Po walkach 
tych ukazały się odezwy, w których piętnowano gnębicieii 
carskich i fafarykanckich.

„Na wasze święte żądania wyzyskiwacze posłali wam kule 
żołdackie i nahajki kozaków — mówi odezwa z 1892 roku. Ta
ką to odpowiediź oni mają zawlsze i wszędzie. Przerażeni siłą 
i solidarnością wasizą, fabrykanci chcieli już ustąpić. Rząd im 
zabronił. Sądzi on, że rotami żołnierzy zmusi nas do pokorne
go milczenia. Nie chce on pozwolić, abyśmy wyszli z nędzy 
i poniżenia. Bracia robotnicy, każdą naszą walkę stara się on 
zdusić

„Podnosząc walkę ,z fabrykantami, wzywamy zarazem do 
waliki i sam carat. Robotnicy łódzcy na wystrzały wojska od
powiedzieli kamieniami i dlatego ustąpić musieli. Na przy
szłość na strzały — strzałami i bombami odpowiadać będzie
my, a przed atakującą kawalerją potrafimy ulice zagrodzić. 
I będziemy pamiętać, że w walce z takim rządem, jakim jest 
carat, wszelki środek walki, jaki umysł i ręka człowieka przy
gotować umie, jest szlachetny".

Wystąpienie robotników łódzkich należy do takiej kategorji 
faktów, którym w dziejach socjalizmu polskiego przypada rola 
nieprzeciętna. „Bunt łódzki rozegrał się w momencie przej
ściowym między dwoma okresami ruchu socjalistycznego: koń
czył się właśnie okres dojrzewania ideologji, zaczynał się okres 
potężnego działania na gruncie nowej ideologji, Bunt łódzki 
zakończył ów okres pierwszy kształtowania się ideologji 
socjalizmu polskiego, odegrał rolę przysłowiowej ostatniej 
kropli, zapoczątkował zaś okres drugi, był pierwszym obja
wem Wielkiego ruchu robotniczego w Polsce. W formowaniu

300



się świadomości socjalistycznej przypadła mu rola ogromna". 
W echu salw karabinowych, skierowanych przeciwko robotni
kom łódzkim, pod wrażeniem całej tej krwi, która została 
przelana, zrodził się dzisiejszy program Polskiej Partji Socjali
stycznej.

„Powiedzieliśmy wyżej, iż program P. P. S. powstał pod 
wrażeniem rzezi łódzkiej z roku 1892, Dla większej ścisłości 
uprzytoimdjmy sobie tę chwilę. Silny wzrost ruchu socjali
stycznego w latach 1890 i 1891, który przejawił się między in
ne mi w założeniu pierwszych masowych organizacyj robotni
czych, tak zwanych „kas oporu", w świętowaniu 1 maja i t. p.—  
zoistał nagle przerwany aresztami masowemi organizacji, zwa
nej „Związkiem Robotniczym", na wiosnę 1891 roku, a „Prole
tariatu" jesienią tego roku. Jakiekolwiek były przyczyny tych 
aresztów, przeważnie wynikłych z samego typu prowadzenia 
roboty, musiały one pobudzić towarzyszy do zastanowienia 
się nad ziemi stronami współistnienia kilku wzajemnie się 
zwalczających organizacyj socjalistycznych. I wtedy to wybuchł 
nagle wulkan łódzki, pierwiszy prawdziwie masowy ruch ro
botniczy, w dodatku zakończony krwawą, bezwzględną repre
sją rządową. To wystąpienie wielkich mas robotniczych zro
dziło wśród towarzyszy poczucie siły, świadomość możności 
pokuszenia się o rozwiązanie zagadnień politycznych, nawet 
daleko idących. To, o czem od upadku „wielkiego" Proletar
iatu rozprawiano tylko, teraz zaczęło przybierać określone 
kształty, W szerokich sferach towarzyszy powstało przeświad
czenie, że można i należy już dziś, w łonie dzisiejszego społe
czeństwa, zdobyć ustrój polityczny, bardziej odpowiadający 
potrzebom proletarjatu od tego, który znosić trzeba było. 
A jednocześnie dojrzała chęć wyzwolenia się z pod panowania 
rządu, od którego czego innego, jak powtarzania rzezi łódz
kich, nie można się było spodziewać. Potrzeba jednej partji 
socjalistycznej z jednym programem zeszła się więc z potrzebą 
takiego programu, którego urzeczywistnienie zapewniałoby 
proletariatowi dalszy normalny rozwój na drodze ku celowi 
ostatecznemu — zaprowadzeniu porządku socjalistycznego, 
oraiz z widokiem sił, będących w stanie walczyć w imię ta
kiego programu. Programem takim mogłoby być oczywiście 
tylko zniesienie ucisku zarówno politycznego, jak i narodowe
go, czyli zdobycie niezależnej polskiej republiki demokratycz
nej. To żądanie zjawiło się też jako- pierwszy punkt programu 
politycznego nowopowstałej P, P. S., która wchłonęła wkrótce 
w siebie niedobitki wszystkich poprzednich partji i grup..."

Łódź, ten Wiecznie płonący żużel rewolucji, przyczyniła się 
do tego znakomicie. Znużona swym wysiłkiem masa robotnicza
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Łodzi opadła, rozleniwiała, nieufna i skrwawiona zadanemi ra
nami, Nawiązywane nici organizacyjne rwały się. Nawiązy
wano je jednak ciągle mimo pewnej niechęci, jaką ta robota 
wśród organizatorów wywoływała. Wspomina też o tem w li
ście Piłsudski, pisząc: „Faaeit z Łodzi miech się nie niepokoi 
i nie widzi braku zaufania w swem położeniu. Cała sprawa 
polega na tem, że gród ten sam w sobie jest o tyle ohydnym, 
że się wciąż wszystko rwie w najgłupszy sposób i trudno nam 
dać facetowi cokolwiek gotowego w łapę. Z tego też powodu 
i stosunki z samym grodem, a więc i z mim są żadne, niż z in
nemu „państwami".

P. P. S. nie zraża się niepowodzeniami na gruncie łódzkim 
i, pragnąc wreszcie przełamać martwotę tego wielkiego ogni
ska piroletarjatu — pisze tow. L. Wasilewski — wysyła na wio
snę 1898 roku do Łodzi nielegalnego funkcjonarjusza partyjne
go, Wł. Janiszewskiego, Zakłada on kółka partyjne wśród ro
botników łódzkich, ale już we wrześniu 1898 roku zostaje are
sztowany na ulicy. Szczęśliwszym otl niego był Adam Buyno, 
pseud. „Jerzy” — ten „facet", o którym wyżej wispominiano — 
łodzianin, który w końcu 1898 roku powrócił z Wiednia dó 
kraju. Znając dobrze stosunki łódzkie, mógł on rozwinąć żywą 
działalność agitacyjną, która dała tu niebawem widoczne re
zultaty.

W „Robotniku" pojawiają się korespondencje łódzkie. Dnia 
17 czerwca 1898 r. ukazuje się pierwsza odezwa P. P. S. do 
stolarzy.

Do 37 numeru „Robotnika" z dnia 8 lipca 1900 roku załą
czono specjalny dodatek, poświęcony Łodzi. Praca organiza
cyjna zaczyna rosnąć po tak długim zastoju, Może jednak dzię
ki temu, że Łódź miała opinję spokojnego miasta, kierownictwo 
partji, choć na ten spokój utyskiwało, przeniosło do Łodzi po
tajemną drukarnię partyjną i z Łodzi na całą Polskę rozlewały 
się gorące słowa idei socjalistycznej, w ramy sizpalt „Robotni
ka1' wciśniętej. Rozszerza się praca partyjna w Łodzi, rosną jej 
potrzeby, ale rośnie też i czujność władz, I znów Łódź zapisu
je się na kartach polskiego socjalizmu smutnym dla niej wy
padkiem, W nocy z dnia 21 na 22 lutego 1900 roku żandar
meria rosyjska „nakryła" tajną drukarnię „Robotnika" w Ło
dzi, przy ul. Wschodniej 19 w mieszkania Nr, 4, w którem za
mieszkiwali i drukarnię prowadzili pańsitwo Dąbrowscy — 
Józefostwo Piłsudscy. Zabrano gotowy 36 numer „Robotnika", 
maszynkę, czcionki — wszystko.

Masa robotnicza jest jak tafla wody: wrizudić w nią kamień, 
a zafaluje, rozbije się okrągłemi fałdami pod brzegi — i fala
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wraca z powrotem. Areszty, dokonywane przez policję, kru
cjaty kleru przeciw socjalistom, wyrzucanie z fabryk ,,przemą
drzały ch“ robotników — pomagają na krótką w dziejach 
chwilę. Powracająca fala uświadomienia zagarnia coraz to no
we umysły; szeregi, przetrzebione aresztami zapełniają się, 
rosną, idea P. P. S. przenika coraz głębiej w lud. Partja przy
słała do Ładzi jednego ze swych najtęższych organizatorów, 
jednego ze swych krystalicznych i fanatycznych wyznawców, 
tow, Tomasza Arciszewskiego, który przebiega miasto z krań
ca na kraniec,. Miejsca nie zagrzeje. Kilka dni w Łodzi, w na
stępnych dniach po okolicy, potem znów niestrudzony wśród 
robotników — przemawia, agituje, wiąże nici organizacyjne. 
Idą bowiem lata zmagań i walk. Rok 1904, a za nim następne.

Partja organizuje w Polsce protest przeciw carskiej mobili
zacji w Łodzi. Czyni to tow, Arciszewski, Kilka manifeistacyj 
robotniczych. Walki z poliqją i wojskiem. Ginie tow. Stanisław 
Książczyk. W piątek, dnia 27 stycznia 1905 roku wybucha 
strajk polityczny w Warszawie, w dniu tym porzucają też war
sztaty pracy robotnicy Łodzi. Z początku cały ogół strajkują
cych wierzył, że za pomocą kilkudniowego strajku zmusi fa
brykantów do ustępstw i prosił zorganizowanych towarzyszów, 
aby demonstracji nie urządzali. Komitet łódzki P. P, S, wobec 
tego wydał odezwę, formułującą żądania ekonomiczne robotni
ków. Lecz robotnicy -szybko się przekonali, że rząd ustawicz
nie sprowadzał wojsko i groził, że siłą stłumi strajk. Wobec 
tego nikt jruż nie wątpił, iż rozpoczną się walki uliczne. Na
strój mas szerokich zmienił się znacznie. Drobne walki trwa
ją w całym mieście. Na Widzewie trzy godziny trwała krwawa 
walka z kozakami i wojskiem, a pilonem jej 6 zabitych, kilku
dziesięciu rannych.

Rolska Partja Socjalistyczna jest przodowniczką i kierow
niczką akcji. Wszystkie oczy skupiają się na niej. Wszystkie 
myśli -ku niej skierowane. Wrogowie klasy robotniczej prze
rażeni tą potęgą P. P. S. — organizują się, nie do- walki z ca
ratem, a do walki z P. P. S. Z tego wyrośnie potem nieszczęś- 
ście klasy robotniczej Łodzi.

Pod wpływem P. P. S. robotnicy Łodzi, prawie bezbronni, 
zgłodniali i zziębnięci, przerodzili się w prawdziwych boha
terów. W czasie prowadzonej walki postanowili wstrzymać się 
od picia napojów alkoholowych; gromadnie, tysiącami wstrzy
mywali się od picia wódki, zaprzestali palenia papierosów, aby 
ten swój marny grosz zaoszczędzić na utrzymanie życia swych 
rodzin.

W dniu 18 -dze-rwca 1905 roku ofiarą bestjalstwa władz, we
dług źródeł P. P. S., padło dziesięciu zabitych, kilkudziesięciu
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rannych, w tem 2 letnie dziecko. W dniu 20 czerwca odbył się 
manifestacyjny pogrzeb pięciu ofiar. 20.000 ludzi wyległo na 
ulice. Lecz ofiar było coraz więcej. W dniu 21 czerwca policja 
sprowokowała zajście przez kradzież trupów. Policja nie do
zwoliła na pogrzeb pomordowanych proletariuszy, nie pozwo
liła ludziom inawet na ten wyraz najprostszego pietyzmu, 
który przecież jeislt tak ludzki, tak naturalny. Postano
wiono więc zamiast pogrzebu urządzić manifestację ża
łobną. Powiadomiono o tem społeczeństwo specjalną odezwą, 
która między innemi powiada: „Na znak solidarności z po
mordowanymi urządzamy spokojną demonstrację, a jeżeli woj
sko miałoby strzelać, jeżeli znowu paść miałyby świeże tru
py i ranni, to odpowiedzialnymi za to czynimy policmajstra 
Łodzi i komendanta garnizonu".

Pochód rozwinął się rua Starym Rynku i przez, Nowy Rynek 
wszedł na ulicę Piotrkowską, Tłum, prawie stutysięczny, szedł 
spokojnie aż do ul. Karola. Wówczas z dwu stron i od Karola 
i od Przejazdu (z pałacu Heinzlów) wypadło wojsko z zasadzki1,, 
wdarło się w tłumy i rozpoczęło mord, rzeź, którą trzeba na
zwać straszliwą. Mordowano mężczyzn i kobiety, starców 
i dzieci. Według prasy socjalistycznej padło wówczas, na ul. 
Piotrkowskiej i w jej sąsiedztwie, 18 zabitych i przeszło 100 
rannych. Według zaś komunikatu urzędowego było „tylko" 12 
zabitych i 18 rannych od kul, a wielu innych zostało strato
wanych.

To było hasłem do t. zw. powstania łódzkiego, trwającego 
dwa dni. Był to pierwszy objaw powstania zbrojnego robotni
ków w Królestwie Boiskiem i w calem Państwie Rosyjskie rn. 
Na ulicach Łodzi powstały dziesiątki barykad. Tłum walczył 
z uzbrojoną silą rządową. Udział w walkach ze strony woj
ska brało 6 pułków pieszych i 4 konne. Według prasy socja
listycznej w tym dniu najkrwawszym, 23 czerwca, paść miało 
trupem około 2000 rewolucjonistów i około 80 osób ze strony 
rządowej. Według znów komunikatu rządowego zabito w tym 
dniu 164 osoby, zarejestrowanych zaś rannych było' 152 osoby. 
Po stronie wojska miał być ranny 1 oficer i kilku żołnierzy. 
Zabito 2 policjantów i kilku raniono. Opisy tych walk po
wstańczych w Łodzi przypominają historyczne zdobycie Sa- 
ragossy przez wojska napoleońskie; owe krwawe wypadki, kie
dy nikogo nie szczędzono, starców mordowano' kolbami, dzie
ci kłóto bagnetami, kiedy to po 9 godzinie wieczorem osoby 
cywilne poprostu rozstrzeliwano na ulicach, kiedy demolowa
no domy caiłe, kiedy bramy domostw obryzgiwano krwią, 
a setki trupów leżało na ulicach — wszystkie te okrucieństwa 
i okropności bestjalskiej wojny spełnione zostały przez wojska
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cara na robotnikach łódzkich. Tłumy rewolucjonistów łódzkich 
okazywały się wspaniałomyślniejsze, bo gdy żołnierze, przy
ciśnięci do murów przez nacierający tłum, wołali: „Nie róbcie 
nam krzywdy. Jej Bogu! nie będziemy strzelać", tłum ustępo
wał. Tak też lud darował życie kapitanowi żandarmerii, bez
bronnemu AndrejewoWi, który błagał o pozostawienie go przy 
życiu, tłumacząc i prosząc, że ma żonę i dzieci. Zdarzały się 
też wypadki, że część wojska [Sympatyzowała z reWolucjoni- 
stamli. W takich wypadkach, gdy oficer dawał rozkaz: pal!— 
salwy wcale nie było słychać. Jedna!', choć walka długo trwa
ła, choć robotnicy wykazali maksimum bohaterstwa, wojsko 
w diniu 24 czerwicą, o godzinie 4 rano, zgniotło powstanie ro
botników łódzkich.

I tutaj znów uwidoczniło się stanowisko kleru wobec wal
czących robotników. Ukazał się list pasterski arcybiskupa Po
piela, w którym woła on* „dość łez, dość krwi, dość ofiar" — 
pod adresem nie rządu, lecz socjalistów;, (których nazywał „wil
kami drapieżnemi’1. Popiel stawiał znów iznany i oklepany za
rzut, że agitatorzy wyprowadzili ludność na rzeź, a sami ucie
kli. Słusznie na to odpowiedział nielegalny „Robotnik":

„Sikąd może kto wiedzieć, czy pomiędzy ofiarami mordu nie 
było socjalistów? Było ich niemało. Niejednego* z owych „dra
pieżnych wilków" rzucono w nocy w dół, podartego kulami 
i bagnetami, gdy ty, arcypasterzu, spokojnie używałeś wcza
sów w swych wspaniałych apartamentach, a może naradzałeś 
się iz Maksimowiczem nad „uspokojeniem umysłów", oblicza- 
jąlc, jakie też łaiski i nagrody spadną za to ma ciebie z Peters
burga” .

Powstanie robotników łódzkich to jeszcze jedna z Wielu kart 
historji polskiego socjalizmu. Ale nie ostatnia. Są i inne krwią 
pisane, straszne w swej nagości, to karty historji walk brato
bójczych w Łodzi. Przeciw robotnikom łódzkim wystąpiła naj
straszniejsza reakcja społeczna, przy cichem poparciu władz 
rosyjskich, przy pobłażliwem milczeniu kleru — uzbroiła ręce 
lobotnicze w broń przeciw własnym braciom. Po czerwco- 
wem powstaniu łódzki em burżuazja polska, nie/ czekając aż 
rząd carski wypełni jej skromne warunki współpracy — za
częła pomagać carowi w tłumieniu „kramoły" przez organizo
wanie rodzimej czarnej sotni — bojowych drużyn „Narodowe
go Związku Robotniczego" dla pogromów działaczy socjali
stycznych. P, P. S. na początku tych walk udziału w nich nie 
brała, aż zaczepiona zbrojnie odpowiedzieć musiała. Widząc 
jednak w tem zaognieniu walk bratobójczych niebezpieczeń
stwo dla idei pepesowslkich, bo rząd, burżuazja i kler zcicha 
popierały tę walkę, by odciągnąć robotników od zasadniczych
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iclh celów, P. P. S. postanowiła położyć im kres, przekształca
jąc je w atak na rząd: Szereg alkcyj bojowych na instytucje rzą
dowe, kierowanych przez tow, Arciszewskiego, zmusiło rząd 
do zajęcia stanowiska wobec wailk bratobójczych, przedewisizy- 
stkiem przez udzielenie zezwoleń na legalne zebrania pnzed- 
stawicieli partyj i fabryk, mających zia zadainie zakończenie 
walk bratobójczych. Walki te ustały dzięki temu. Niestety, je- 
dinalk rozpoczął się już upadek rewolucji. Przełomowym faktem 
był kilkumiesięczny lokaut łódzki. Robotnicy Łodzi prowadzili
o głodzie i chłodzie, w nędzy i wyczerpaniu walkę z kapitali
stami, Walikę tę przegrali. Wielki lokaut łódzki to początek 
upadku rewolucji w Królestwie Polskiem, W okresie rewolucji, 
w latach 1905 i następnych, Łódź robotnicza jaśniała walką i si
łą w sobie skupioną, Łódź robotnicza w organizacji Polskiej 
Parltjji Socjalistycznej zajmowała pierwsze miejsce. A  trzeba 
wziąć pod uwagę, że P. P. S. była najsilniijszą, była potęgą 
w Królestwie Polskiem.

Według sprawozdań organizacyjnych w latach 1905—6 
ogólna ilość zorganizowanych w P, P. S, towarzyszów wynosiła 
przeszło 50.000 — w czem sama Łódź liczyła 18.677 człon
ków — ico stanowi % wszystkich zorganizowanych w Króle
stwie Polskiem. Po Łodzi najsilniejszą była -organizacja war
szawska. Organizacja łódzka wydawała dwa pisma: „Łodzia
nin" w języku polskim, „Der Deutsche Arbeiter in Polen" 
w języku niemieckim.

Po rozłamie w partji, P, P. S. far. rew, liczyła członków ściśle 
zorganizowanych 19,516 — w liczbie teij Łódź posiadała 11,535 
członków, a więc stanowiła więcej, niż połowę całej Partji. Na
10.000 nakładlu „Robotnika" — Łódź pochłaniała połowę przy
9.000 nakładu własnego pisma „Łodzianin".

Ta olbrzymia ilość zorganizowanych towarzyszów, ten roz
rost organizacji wymagał nowych sił kierowniczych, zapotrze
bowanie na działaczy partyjnych pomnażało się. Dzięki ternu 
przez Łódź przesunęli się prawie wszyscy wybitniejsi działacze 
P. P. S. Wszystko to jednak było- zamało. Rozmach mas prze
rósł formy organizacyjnie. Ciemnota i słabe uświadomienie tych 
mas były w dobie rewolucyjnej wyzyskiwane przez demagogów 
różnego rodzaju i nieliczącą się z ni czem, by zdulsić rewolucję, 
reakcję pollsiką. Kiedy po załamaniu się rewolucji fabrykanci, 
oparłszy się na sile rządowej, poczęli cofać wymuszone na nich 
ustępstwa, kiedy postanowili zgnębić ruch robotniczy olbrzy
mim lokautem, kiedy narodo wa - d e m o kr acja wywołała walki 
bratobójcze pomiędzy robotnikami, w Łodzi zapanowały okro
pne stosunki. Mało uświadomione masy odcizuwały krzywdy 
dotkliwie, lecz nie taniały wytłumaczyć sobie iclh powodów1,
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ani nie uświadomiały sobie, ijak się mają wobec nich bronić. 
Wtenczas paroletnia praca grup, wrogich klasie robotniczej, 
poczęła przynosić odpowiednie plony. Teror ekonomiczny i ban
dytyzm zaczęły się szerzyć coraz bardziej, Partja czyniła 
Wsizystiko, co tylko było możliwe, ażeby sprowadzić ruch na 
drogę normalnego rozwoju, dostosowanego do zmienionych wa- 
rulników, tworzących się przy załamaniu sił Rewolucji. Gdy jed
nak się te usiłowania nie powiodły, gdy zaraza teroru ekono
micznego i bandytyzmu zaczęła wkradać się i dlo ściślejszych 
szeregów partyjnych, poistamowiono uczynić krok radykalny, 
krok, świadczący o niebywałej odwadze cywilnej. Kolosalna pod 
względem liczebnym organizacja łódzka została z dniem 1 listo
pada 1907 rolku rozwiązana—z podaniem motywów tego- kroiku.

Te Wszystkie przyczyny: rozłam w partji, wywołane przez 
N. D. i N. Z, R. walki bratobójcze, lokaut, dezorganizacja sze- 
legów partyjnych, załamanie się psychiki robotniczej—wszyst
ko to zezwoliło reakcji i władzom rosyjskim aa rozpoczęcie 
porachunków z proletariatem łódzkim. Krwawe rządy tym
czasowego generai-gubernatora wojennego w Łodzi, generała 
Kaznakowa, odbiły się szeroki em echeim w kraju i poza jego 
granicami. Pierwszym czynem Kaznakowa było rozstrzelanie 
8 ludzi bez sądu. Potem nastąpiły sądy wojenne. W okresie 
tym groza sądów wojennych, średniowieczne tortury, zada
wane oskarżonym, wymuszanie zeznań biciem i rozpajaniem 
więźniów, ogólna nędza i brak pracy, a nadeWszystko ogólna 
depresja i zniechelcenie — tworzyły niewiiarę w zwycięstwo 
i ewolucji.

Krwawy szturm kontrrewolucji spotyka się z milczeniem je
dnych, z czyinlmem poparciem drugich; w tę zmartwiałą ci
szę, jaka wokół dzieła gwałtu i zniszczenia zaległa, tylko- pro- 
letairjat ciska swój mocny protest — swój niemilknący okrzyk 
bojowy — nową izapoWiedź nieustającej walki.

W kwietniu 1908 roku P, P. S. odbudowuje swoją orga
nizację łódzką na nowych odmiennych podstawach. Próbuje 
zorganizować zamachy na Kaznakowa, lecz one się nie udają 
lub nie dochodzą do skutku. Do zwycięstwa proletarjatu pro
wadzi tylko jedna droga: isilna i sprężysta organizacja. A tej 
już odbudować w takiej mierze nie można było'. Zamęt, czy
niony przez różne organizacje w umysłach robotników i nie
wiara w czyn, stwarza obojętność mas. Łódź dzieli się na dwa 
obozy socjalistyczne, jeden, który twierdził, że proletarjat wi
nien Walczyć o naprawienie rządów w Rosji i zamianę jej na 
republikę, a dla Polski w ramach jej żądać tylko autonomji, 
drugi zaś obóz, reprezentowany przez P. P. S., w dalszym ciągu
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postanowił ■walczyć o własną Polską Republikę Demokratycz
ną. W tym programie leżała moc i siła P, P. S. w okresie re
wolucji, Obecni pogrobowcy S. D. i  P, P, S,-lewicy, komuni
ści, podkreślają to dziś, mówiąc: „S, D. K, P. i L,, zapatrując 
się na rozwój społeczny zbyt mechanicznie i traktując go jako 
żywiołowy proces, nie pojmowała wskuitek tego konieczności 
sojuszu prołetarjatu z niepi oletarjackiemi warstwami pracują
cemu w mieście i (zwłaszcza) na wsi, nie pojmowała, że hasło 
oderwania Polski od Rosji jest hasłem rewolucyjnem, mogą- 
cem zmobilizować szerokie masy do walki z caratem".

Tak zwana lewica socjalistyczna przyznaje się do tego błę
du, choć wówczas gorąco zwalczała P, P. S. za jej dążenia do 
Niepodległości Polski. W tym kierunku poszła już dalej praca 
partyjna P. P, S, — jedna rewolucja przegrana, przygotowujmy 
się do drugiej, przygotowujmy masy robotnicze do nowej wal
ki — walki o wolność polityczną.

Praca partyjna w Łodzi przycichła, choć od czasu do czasu 
jest o wiele ruchliwsza, niźii w Warszawie. Stwiierdiza to nawet 
żandarmerja rosyjska w swym „Przeglądzie Politycznym za 
rok 1911", Energiczniejsza praca partji wywołuje też ofiary. 
W kwietniu 1911 roku w ręce ochrany rosyjskiej wpada część 
organizacji łódzkiej. W dniu 3 kwietnia 1911 roku zostaje 
aresztowany w Łodzi wysłannik C. K. R.-u, tow. Kazimierz 
Pużak, który następnie stanął przed Warszawską Izbą Sądo
wą pod zarzutem należenia do łódzkiego Okręgowego Komi
tetu P, P. S. i za to zostaje skazany na 8 lat katorgi,

Po „wsypie" z roku 1911 następuje przerwa w pracy łódz
kiej P, P, S. aż do iroku 1914. Po wybuchu wojny wraz z woj
skami państw centralnych wszedł do Łodzi oddział Legjonów 
Polskich, wśród których było wielu towarzyszów. W dniu 
21 października 1914 roku ukaziuje się pierwsza odezwa z na
główkiem „Polska Partja Socjalistyczna", komunikująca o wkro- 
czeriiu oddziałów legjonowych i o celu walki, jaką prowadzą 
legjoniśiai.

Losy wojny stwarzają z Łodzi teren długotrwałej walki. Po 
kiilkotygodniowem oblężeniu Łodzi wojska rosyjskie odchodzą 
z niej na zawsze, lecz o bruk uliczny walą twardym butem 
wojska armji niemieckiej. Życie robotniczej Łodzi zamarło. 
Cicho jest i nieruchliwie w fabrykach łódzkich. Część ro
botników w armji rosyjskiej,, część stopniowo emigruje poza 
granice miasta, W pozostałej części ludności robotniczej two
rzyć się poczynają zręby organizacyj politycznych ii zawodo
wych. W podziemiach konspiracji buduje swe komórki orga
nizacja Polskiej Partji Socjalistycznej. W dniu 21 marca 1915 
roku odbywa swe posiedzenie pierwsza konferencja okręgu
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łódzkiego. Partja prowadzi równolegle % pracą polityczną swe 
prace w instytucjach samopomocy, w kooperatywach, kuch
niach i związkach zawodowych. Pierwszy raz, publicznie par- 
tja występuje ze sztandarem w manifestacji w dniu 3 maja 
1916 roku. Pierwsza ta manifestacja jest też izarazem pierw- 
szem starciem P. P. S. z władzami niemieckiemi w Łodzi. Na
stępują potem inne, już tylko pepesowskie akcje w dniu 1 ma
ja 1917 roku, w lutym 1918 roku i w maju tegoż roku, nie 
licząc przeprowadzonych strajków.

Rośnie organizacja partyjna, wydaje się odezwy, pitsma. Od
bija (się je we własnej drukarni, prowadzonej przez tow. Anto
niego Purtala, Koordynuje rozliczne prace partyjne towarzysz 
„Stefan", Aleksander Napiórkowski, przybyły do Łodizi w sty
czniu 1918 roku. On to swą akcją pogłębia zarysowujący się 
rozłam w P. P. S,-Lewicy i doprowadza do faktu wyłamania się 
dużej glrupy, która przechodzi następnie do P. P. S., grupy, zna
nej pod nazwą Iinformatorowców od nazwy pisma, które wy
dawali p. t, „Informator".

„Łodzianin”, „Informator", „Wezwanie", pismo dla chłopów, 
odezwy dla P, P. S. i P, O. W, drukuje partyjna drukarnia, 
prowadzona przez tow. Szczerbę — Antoniego Purtala. A gdy 
policja niemiecka wykrywa ją, Szczerba i Pawłowski kładą 
dwóch policjantów niemieckich i uciekają ido Warszawy.

Organizacja łódzka P. P, S, przygotowuje wraz z imnemi or
ganizacjami akcję rozbrajania Niemców i w dniu 11 listopada 
1918 roku w akcji tej bierze czynny i żywy udział. Po opano
waniu Łodzi i  objęciu władz przez Polaków, w dniu 12 listo
pada organizuje ,się Rada Robotnicza m. Łodzi. Wyniki ćwierć
wiecza istnienia Polskiej Partji Socjalistycznej zostały uwień
czone zdobyciem własnej państwowości — zrealizowały ten 
„nierealny" dla całego społeczeństwa punkt programu P, P. S. 
—■ Niepodległość Polski, w której klasa robotnicza tworzyć 
będzie Polską Republikę Socjalistyczną, opartą na szerokich 
masach robotniczych i chłopskich, I przyjdzie czas, że i w tej 
walce i w tej pracy przodować będzie Łódź robotnicza.

LITERATURA;:
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Jan Żerkowski

P. P. S. a ruch spółdzielczy 
w Polsce

Stosunek socjalizmu do spółdzielczości ulegał przeobraże
niom. Przedewszystkiem spółdzielczość zaczęła rozwijać się 
■wcześniej, niż ruch socjalistyczny. Wszak początki ruchu spół 
dzielczego sięgają 1844 r, (spółdzielnia angielskich tkaczy w 
Roclbdale), Po drugie spółdzielczość traktowano' przez długi 
czas jako organizację, nie mającą w sobie momentu klasowe
go — widziano w jej założeniu gospodarczem raczej ceahę dro- 
bnoimiieisizczańisiką. Zwłaszcza, że w wielu ośrodkach spółdziel
czych kieroiwiniictwo ruchu nadawało mu istotnie taki charakter.

Jednak już w końcu XIX stulecia pogląd ten ulega zmianie; 
spółdzielnie spożywców rozwijają się w coraz potężniejsze 
organizacje. Jako instytucje, dające lepsze warunki życia dla 
robotnika, wciągają w swą orbitę coraz większe masy prole- 
tarjatu, który zaczyna dostrzegać już w spółdzielczości nową 
formę -Wallki z kapitałem, W tym czasie przykład spółdzielców- 
socjalistów w Belgji — z tow. Anseelem na czele — wysuwa 
potrzebę rewizji dotychczasowego ustosunkowania się do spół
dzielczości partyj robotniczych,

Partję socjalistyczne aprobują ruch spółdzielczy spożywczy 
i starają się wziąć w nim jak najcizynniejszy udział. Belgia, 
Francja, Niemcy, Austrja wskazują, że ruch spółdzielczy staje 
się coraz bardziej klasowy, W 1910 r. Międzynarodówka socja- 
listyctzma ustala swe poglądy na istotę i taktykę spółdzielczości, 
uważając ją za organizację, zmierzającą — innemi coprawda 
metodami — do przekształcenia ustroju kapitalistycznego' w so
cjalistyczny, W ten sposób ruch spółdzielczy wchodzi do pro
gramu pracy partyj socjalistycznych,
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Oczywiście, ruch socjalistyczny interesuje się spółdzielczo
ścią spożywców, która w swoich założeniach ma charakter an 
tykapitalistyczny. Inne formy spółdzielczości, jak kredytowa, 
rolnicza i t. p., stojąc ma gruncie kapitalistycznym, ujawniają 
skłonność do przeradzania się w zrzeszenia sfer kapitalistycz
nych i drobnomieszczariskich. Socjalizm nie ma styczności 
z temi ostatniemi formami i nie mioże z niemli współpracować.

W artykule tym zajmiemy się głównie stosunkiem P, P, S. 
do spółdzielczości spożywców i częściowo mieszkaniowej.

PIERWSZY OKRES 1869 — 1905.

Początki ruchu spółdzielczego w Polsce datują się od 1869 r., 
t. j. od założenia w Warszawie pierwszego stowarzyszenia 
spółdzielczego „Merkury", Jednocześnie powstaje kooperaty
wa „Zgoda" w Płocku i „Oszczędność" w Radomiu. W b, Galicji 
w 1870 r. powstaje slow. spoż, w Samborze, a w 1898 r. — 
spółdzielnia kolejarzy „Samopoc" w Nowym Sączu. Na Gór
nym Śląsku w 1871 r. powistaje stowarzyszenie w Hucie Kró
lewskiej. Poznańskie i Pomorze ze względu na swe specyficzne 
warunki polityczne i gospodarcze — nie były objęte ruchem 
spółdzielc zy m sp o żywe ów,

W b. KonigiresóWlca, której przypadnie główna rola w spół
dzielczości, panują wówczas halsła pozywiisityiczne w literaturze, 
a w życiu rozwija się program pracy organicznej u podstaw. Na
ród,, zduszony i zmaltretowany po 1863 r., w tej formie dawał 
znać, że żyje. Zakaz zebrań, organizowania się, prześladowanie 
nauki polskiej i języka polskiego, skrępowanie pracy, wiszystko 
to diusiło w zarodku wszelką myśl wollną.

Na tem tle pierwsze stowarzyszenia spółdzielcze mają z na
tury rzeczy charakter raczej ideowo - narodowościowy. Pobu
dzone do życia przez ludzi dobrej woli — 'inteligencję — nie 
jako wynik potrzeby, lecz racizej pewneij ideologjji, spółdzielnie 
mają właściwie na celu szerzenie tą dirogą narodowego uświa
domienia. ■ i 1 H 1 ! ł i

Wyrosłe nie z gruntu potrzeb robotniczych, nie są w sta
nie zainteresować i związać ze sobą tych warstw. Wprawdzie 
wśnód kierowników „Merkurego" kiełkuje myśl, by przycią
gnąć do stowarzyszenia klasę robotniczą. W tym celu zostały 
otwarte sklepy w dzielnicach robotniczych, wpłatę udziałów 
rozkłada się na raty tygodniowe, wreszcie udziela się kredy
tu, regulowanego przy wypłatach dwutygodniowych. Niestety, 
nie daje to pożądanych rezultatów. Masy robotnicze nie były 
wówczas zorganizowane jako siła społeczna, stąd też ich bier
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ność w stosunku do tej nowej formy zrzeszenia. Oddziaływują 
tu również ujemnie stosunki polityczne, skrępowanie zebrań 
i wszelkiej pracy kulturalno - oświatowej,

„Merkury" coraz bardziej zbacza z pierwotnej swej wytycz
nej, grupuje przeważnie drobnych urzędników, inteligencję, 
zawody wolne i rzemiosła. Rozwija się słabiej. W chwili rozpo
częcia swej działalności stowarzyszenie grupowało- 1,000 człon' 
ków. W dlzieisięć lat potem cyfra dochodzi do 1,500 członków, 
w dodatku zmniejsza się liczba zakupujących członków w spół
dzielni. Taki stan będzie trwać przez długi -cizais, aż do okreisu 
przedwojennego.

Mniej więcej to samo można powiedzieć o innych spółdziel
niach, Na wyróżnienie w owym czasie zasługuje spółdzielnia 
„Stow. Spoż. Pracowników Drogi Żelaznej Warszawsko - Wie
deńskiej", Stowarzyszenie zostaje założone w 1888 roku. W rok 
później posiada 233 członków, 3,560 rubli kapitału udziałowego
i obrotu rocznego 80.000 rubli. W 1902 roku Spółdzielnia miała 
980 członków, 40.000 rubli kapitału udziałowego i obrót rocz
ny 370.000 rubli. Posiadała filje: w Warszawie, Pruszkowie, 
Skierniewicach, Częstochowie, Sosnowcu i Granicy. W latach 
następnych przechodzi przesilenie, w okresie zaś przedwojen
nym chyli się ku upadkowi. Ze statystyki okazało się, że około 
80 %\ stanowili urzędnicy, robotnicy zaś niespełna 15%. Brak 
oparcia o robotników nie pozWtolił się rozwinąć stowarzysze
niu.

Stowarzyszenia w Galicji i na Śląsku w większości podupa
dły, pomyślnie rozwijało się stowarzyszenie „Samopomoc" 
w Nowym Sączu, o którego działalności będziemy mówili po 
niżej.

Reasumując ten okres, stwierdzić należy, że klasa robotni
cza wówczas mie miała żadnej możności pracy społecznej. Zre
sztą ruch polityczny jeist tutaj dopiero w powijakach. Z wy
jątkiem kilku stowarzyszeń — socjaliści nie mogli brać żad
nego udziału w dziele pracy spółdzielczej.

DRUGI OKRES 1905 — 1914.

Do 1905 r., jak nadmieniliśmy wyżej, nie widzimy, by klasa 
lobotnicza interesowała się spółdzielczością. Obecnie sytuacja 
zmienia się nieco. Jednak i w tym okresie P. P. S., jak i inne 
grupy socjalistyczne, zajęte walką polityczną, nie wgłębia się 
w istotę spółdzielczości — była ona im obca. Wprawdzie jeden 
z założycieli P. P. S., St. Wojciechowski, powróciwszy z emi
gracji, prizenzulcitł swą działaliność na teren spółdzielczości, je-
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(imając dla miej zwolenników, ruch jednak spółdzielczy grup so
cjalistycznych nie objął, Znalazł on gdzieindziej podłoże dla 
swego rozwoijiu.

Sfera, wśród której spółdzielczość miała zwolenników i, wy- 
znawicawi, była w dalszym ciągu inteligencja o poglądach rady
kalnych, szukająca w kooperacji środka, by życie społeczne 
kraju, zduszone nową falą reakcji, jaka przyszła po 1905 r., nie 
zamarto'.

Żywioły te w listopadzie 1906 r, dają początek Warszaw
skiemu Towarzystwu Kooperatystów w Polsce. W łonie swem 
Tow. ma pionierów spółdzielczości, jak Rom, MielczarskL 
Ed. Abramowski, Stan. Wojciechowski, Należą doń wybitne 
jednostki, jak Stefan Żeromski, dr. Rafał Radziwiłlowicz,

Tow, Kooperatystów utrzymuje Biuro Informacyjne, udziela 
porad prawnych, wskazówek i instrukcyj gospodarczych, gro 
madzi dane statystyczne. Wysyła instruktorów na prowincję, 
urządza odczyty, pogadanki, konferencje i zjazdy. Prowadzi też 
tygodnik „Społem" (Nr. 1 „Społem" wyszedł 6.X.1906 r.).

W październiku 1908 r. T-wo Koop. urządza pierwszy zjazd 
spółdzielczy w Warszawie. 432 delegatów, wysłanych przez 248 
stów, wzięło w nim udział. Na porządek dzienny wypłynęła 
Łprawa 'Stworzenia centralnej Hurtowni 1 Związku, Jako za
sadę przyjęto opodatkowanie się spółdzielni w stosunku do 
liczby członków. Prace przygotowawcze objęło Biuro Informa
cyjne przy Tow, Koop. Miało ono opracować -statut przyszłego 
związku. Pierwszymi sekretarzami pomienionego biura byli 
Romuald Miełczarski i Stanisław Wojciechowski.

Kooperacja wówczas, jeżeli oprzeć się na cyfrach ankiety,, 
ogłoszonej w 1908 r., obejmowała w b. Kongresówce 40% 
spółdzielni robotniczych i 60% spółek włościańskich.

Biuro Informacyjne organizuje w czerwcu 1911 r. Zjazd Kon
stytucyjny Związku Stowarzyszeń, Powstały Związek otrzy
muje nazwę: „Warszawski Związek Stowarzyszeń Spożyw
ców”. Związek w 1^13 r. liczy 274 spółdzielnie i 36.909 człon
ków. Obrót Związku, wyrażony w obecnej walucie, wynosił 
zgórą 5.000.000 złotych. W 1919 r. Warszawski Związek zo
stał przemianowany na: Związek Polskich Stowarzyszeń Spo
żywców, a w 1925 r. — po połączeniach, o których mówimy 
poniżej —■ przybiera nazwę Związku Spółdzielni Spożywców 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaką była ideologja Związku? Działacze i kierownicy spół
dzielczy, rozpoczynając swą pracę spółdzielczą, spotkali się na 
terenie Zagłębia Dąbrowskiego i okręgu łódzkiego z uznaniem. 
Klasą robotnicza — pod Wpływem nowych represyj — wi



dząc z każdym dniem pogarszające się położenie ekonomiczne:, 
obniżki płac, nieudane strajki, głód rodzin — jęła dawać po
słuch idei spółdzielczej, szukając w niej pomocy gospodarczej. 
Powstaje też w tym czasie sporo kooperatyw robotniczych.

Za przykład może służyć stowarzyszenie spożywców „Ro
botnik" na osadzie Niemcy w Zagłębiu Dąbrowskiem .Powsta
je ono z inicjatywy robotników z dniem 23.VII.1907 r, przy 
.Warszawskiem Towarzystwie Kopalń Węgla. W końcu 1908 r, 
„Robotnik” liczył 1613 członków — wyłącznie robotników. 
Obrót wzrastał, stowarzyszenie nie udzielało kredytów, roz
wijało się pomyślnie. Dalszy jego rozwój zahamowały repre
sje polityczne w 1908 r., areisz:towanie zaś 300 najdzielniejszych 
członków podważyło byt tej placówki Spółdzielnia jednak 
okres przetrwała i dzisiaj jest jednem z lepszych stowarzy
szeń w Zagłębiu Dąbrowskiem, Charakterystycznem jest, iż 
stowarzyszenie to już w pierwszym roku swego istnienia przy
czyniło się do wydatnej obniżki ceny chleba w Zagłębiu.
_ W okresie tym szerszy ruch spółdzielczy w grupach socja

listycznych nie rozwija się. Spółdzielnie robotnicze wonczas 
znajdowały się wyłącznie poid wpływami b. N. Z, R, i Chrz. De
mokracji. Dlaczego P. P, S. i socjaliści stronią od tego ruchu? 
Złożył się na to szereg przyczyn,

Pierrwsza — to nacisk, położony na walkę polityczną —  
przysłonił om potrzebę iksiztałcenia myśli ekonomicznej i go
spodarczej, druga — to pewne nieokreślone zasady teoretycz
ne w Międzynarodówlce, które nie zachęcały do zajęcia się 
sprawami spółdzielczemi. Najważniejszą przyczyną jest to, że 
przywódcy P. P. S. po 1905 r, znaleźli się w więzieniach lub na 
emigracji. Nie było możliwości poddania rewizji poglądów
i programów w stosunku do ruchu spółdzielczego.

Tymczasem życie nie stoi w miejscu. Zasada neutralności 
kooperacji, importowana z Anglji, na naszym terenie z na
tury rzeczy skierowała ruch spółdzielczy w łożysko drobno- 
mieszczańskie. Grunt tutaj był o tyle podatny, iż po 1905 r. 
zaczął się rozrost drobnomieszczaństwa polskiego. Hasło zor
ganizowania handlu polskiego i w związku z tem odżydzanie 
handlu — antysemityzm — łączy się w umysłach z ideą spół
dzielczą, posługuje się nią jako sojuszniczką. Powstają po wsiach 
liczne spółdzielnie, często jednosklepowe, założycielami lich są 
najczęściej księża, powstają liczne ośrodki spółdzielcze po mia
steczkach.

Naturalnie, szersze ideały spółdzielcze nie mają tutaj pola 
rozwoju. Zasada neutralności staje się doskonałym puklerzem, 
broniącym spółdzielnie przed najściem żywiołu rewolucyjne
go — robotniczego. Ideał spółdzielczy zostaje spaczony. I po
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dziś dzień mglista ideologja neutralnej kooperacji osłania ten
dencje reakcyjno-drobnoinieszczańskie.

*
W okresie tym w zaborze austrjackkn, w b. Galicji, spół

dzielczość spożywcza również wykazuje pewne ożywienie. Nie 
tworzy się tutaj odrębny ruch spożywczy, lecz ogniskuje się 
w ogólnym Związku Spółdzielni Zarobkowych i Gospodar
czych we Lwowie. W końcu 1912 r, tworzy się w rzeczonym 
ogólnym Związku odrębny wydział pod nazwą: Zjednoczenie 
.Spółdzielni Spożywców. Teoretyczne podstawy dawał tuitaj 
Edward Milewski. Prezesem Zjednoczenia był J. Moraczew- 
ski, do wydziału wchodzili: M, Kimetowicz, dr. Z, Leser, 
M, Ciirystowski i inni. Statystyka notowała 27 stowarzyszeń 
spożywców z 4.997 członkami. Przeważały tutaj spółdzielnie 
pracowników kolejarskich (Jarosław, Stanisławów, Jasło, No
wy Sącz, Stryj, Sambor, Tarnów, Prokocim, Zagórze). Ponadto 
rozwijały się spółdzielnie urzędnicze i kopalniane. Terenem 
działalności Zjednoczenia była cała Małopolska. Istniało po
nadto kilika spółdzielni mieszkaniowych, z których większego 
rozgłosu nabrało Powszechne Towarzystwo Budowy Tanich 
Mieszkań w Krakowie.

W odróżnieniu od b. Kongresówki — P. P. S. w Galicji brała 
dość żywy udział w ruchu spółdzielczym. Takie ośrodki, jak 
Lwów,, Borysław, Stryj, Nowy Sącz, były prowadzone w wię
kszości przez: naszych 'towarzyszy. Żywsze zainteresowanie 
kooperacją wykazywała Małopolska Wschodnia. P. P. S. rów
nież żywo interesowała się spółdzielniami kolej arskiemi w Ma- 
łopolsce.

Najlepsze wynikli wykazywała spółdzielnia „Samopomoc" w 
Nowym Sączu, E, Milewski w dziele swem „Sklepy społecz
ne” pisze tak o tem stowarzyszeniu:

„W  1898 r. powstaje w Nowym Sączu stowarzyszenie kole
jarzy „Samopomoc"; dzięki energji i praktyazinej gospodarno
ści kierowników w krótkim stosunkowo czasie — bo w dziesięć 
lat — dochodzi ono do posiadania własnego domu ludowego, 
gdzie ulokowuje swoje sklepy i stwarza ognisko kulturalnego
i  towarzyskiego życia członków. W 1908 r, następuje uroczy
ste otwarcie domu ludowego. Na piętrze mieści on salę kon
certową, czytelnię, kancelarję Związku Zawodowego, salę bi
lardową, pokój restauracyjny. Na doile — 3 siklepy, kance
larię zarządu stowarzyszenia, kuchnię robotniczą i salę muzy
ki robotniczej. W 1898 r. „Samopomoc" liczyła 46 członków — 
w 1909 x. — 286 członków. Stowarzyszenie przezwycięża nie
korzystną w kraju opinję względem stowarzyszeń spożywców.
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Jego powodzenie staje się podnietą do organizowania innych 
stowarzyszeń robotniczych".

W tym samym oikresie powstaje kiilka stowarzyszeń na Śląsku 
Cieszyńskim. Stowarzyszenie spożywców w Łazach (Zagłębie 
Karwińskie) powstaje w 1905 r.

TRZECI OKRES — WIELKA WOJNA.

Woijina z natury rzeczy nie była pomyślnym czynnikiem 
rozwoju ruchu spółdzielczego. Zamęt gospodarczy, brak ar
tykułów pierwszej potrzeby, trudności komunikacyjne nie 
sprzyjały zdrowej gospodarce. Z drugiej jednak stromy brak 
artykułów żywnościowych, wprowadzenie systemu kartko
wego i różne szykany aprowizacyjine pobudzały masy pracujące 
do samoobrony, zwłaszcza w miastach i ośrodkach fabrycz
nych.

Podjęte hasła spółdzielcze odpowiadają chwili. Powstaje 
wówczas szereg spółdzielni robotniczo - socjalistycznych. 
,W Warszawie zostają uruchomione: Kooperatywa robotnicza 
„Promień" i Stowarzyszenie spoż. ,,Samopomoc". W Łodzi 
i Pabianicach rozwija się kilka ośrodków spółdzielczych, bądź 
terytorialnych, bądź przy pewnych zawodach (tramwaje, po
szczególne większe fabryki i t. p.), Również zaczynają dzia
łalność spółdzielnie socjalistyczne: w  Zagłębiu Dąbrowskiem, 
we Włocławku, w Piotrkowie, Osobno należy wymienić Lu
belską Spółdzielnię Spożywców, która powstała tuż przed 
wojną, jednak szerszą działalność rozpoczęła dopiero w okre
sie wojennym.

Wymienione spółdzielnie były zakładane częściowo przez 
P. P. S., częściowo przez „lewicowców". W Warszawie 
w spółdzielni „Promień" czynny brali udział nasi towarzysze 
z tow. Arciszewskim na czele. W Łodzi i Pabjanicach dzia
łali i. t.: Szczerkowski, Rapalski i inni. W Lubelskiej Spół
dzielni pracowali ob. ob.: J, Hempel i W. Papieska.

Zarówno gospodarczy, jak i ideowo-spółdzielczy podkład 
w masach był naogół słaby. Brakło ciągłości pracy ze spół
dzielczością przedwojenną. Ludność robotnicza garnęła się 
do stowarzyszeń dla łatwiejszego uzyskania artykułów kon
tyngentowych i lepszej aprowizacji. Głównym celem zrzeszenia 
była obrona chwilowa w trudnościach aprowizacyjnych. 
Głębszego znaczenia zasad ideowych i samopomocy społecz
nej w masach nie było. Czynniki te, jak zobaczymy później, 
zaciążyły poważnie na dalszych losach spółdzielczości robot
niczej,
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W okresie tym Warszawski Związek Stowarzyszeń Spo
żywczych pod kierownictwem R. Mislczarskiego rozwijał się, 
borykając się z trudnościami wojennemi oraz wynikł emi z roz
działu Kongresówki na dwie okupacje, niemniej przetrwał je 
zwycięsko. Związek nie postradał swych przedwojennych zdo- 
byczy i znalazł się w niepodległej Pofece, jako silna placówka 
gospodarcza.

Natomiast spółdzielnie wchodzące w skład tego Związku 
ucierpiały bardzo. Nie mamy ścisłych danych, jakie poniosły 
straty, jednak obliczenie ogólne wykazało osłabienie własnych 
kapitałów i podstaw finansowych. Wiele z tych spółdzielni upa
dło pod naparem wojennym. Spółdzielnie robotnicze tego Zwią
zku — podobnie, jak i nowo-powstałe stowarzyszenia socjali- 
styazne — aktywnie pracowały nad ulżeniem ciężkiej sytuacji 
apr o wiz acy jno-wo j ennetj.

Spółdzielnie socjalistyczne nie były związane gospodarczo 
z Warszawskim Związkiem. Nie należały do Związku, nie 
miały obrotów gospodarczych, z pomocy Związku nie korzy
stały.

* **
Była Galicja jeszcze więcej ucierpiała od przemarszów w o

jennych, niż Kongresówka, To też tamtejsze spółdzielnie 'zo
stały w  znacznej mierze zniszczone przez wojnę i stosunkowo 
niewiele jednostek weszło do niepodległe') Polski.

CZW ARTY OKRES — W  NIEPODLEGŁEJ POLSCE

Pierwsze lata niepodległości naszej, a zwłaszcza trwający 
okres kontyngentów i inflacji pieniężnej, znamionował olbrzymi 
wysiłek klasy robotniczej. Wszędzie teraz powstają spół
dzielnie robotnicze. W  każdem większem skupieniu, w  każ
dej osadzie fabrycznej i w  mieście. Wśród kolejarzy rów
nież powstaje Wielka ilość samodzielnych stów, spożywczych. 
Osobno grupują się urzędnicy państwowi i samorządowi, Po- 
większa się bardzo ilość spółdzielni w Związku Polsk. Stow. 
Spoż. (dawniej Warsz, Zw. St. Sp.). Liczba spółdzielni spo
żywczych w tym okresie mnoży isię parokrotnie i dosięga kil
ku tysięcy.

Spółdzielnie powstałe zaczęły się grupować w oddzielne 
własne Hurtownie centralne i Związki ReWizyjne. Obok daw
nych związków powstaje Związek Robotniczych Stow, Spo
żywców, Centralny Związek Stowarzyszeń Kolejowych, Zw. 
Kooperatyw Urzędniczych i inne, P, P. S, głównie grupuje się 
w  Związku Rob. Stow. Spożywców i Zw. Spółdz, Kolejowych,
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Zjazd .konstytucyjny Związku ogółu spółdzielni robotni
czych odbywa się 10 maja 1919 r. Związek otrzymał na
zwę Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spożywczych. Ge
nezą gospodarczą ZRSS. był t. zw. Robotniczy Wydział Apro- 
wizacyjny. Obejmował on początkowo 5 spółdzielni robotni
czych („Promień'’, „Samopomoc", oraz 3 spółdzielnie socjali
stów żydowskich). R.W.A. podtrzymuje gospodarczo 5 wspom
nianych stowarzyszeń, rozwija je i swą działalnością promie
niuje na prowincję. Wobec faktu, że powstaje coraz więcej 
spółdz. socjaliistyaznych na prowincji, wyłania się potrzeba 
utworzenia ogólno -kraj owego Związku Stowarzyszeń.

Pewne próby, czynione przez kierownictwo Zw. Polsk, Stow. 
Spożywców, by zgrupować rozwijający się ruch spółdz. socj. 
w ZPSS. — nie dały rezultatu. Zdecydował kierunek stwo
rzenia własnej organizacji centralnej.

Na Zjeździe skoncentrowały się wpływy PPS., komunistów 
i socj. żydowskich. Jako podstawową deklarację Zjazd 
uchwalił:

„W dobie obecnej, po ujawinionem przez wojnę i jej likwida
cję bankructwie gospodarki kapitalistycznej, cały świat wkro
czył w okres bezpośredniej walki o socjalizm. Wszędzie to
czy się walka nowopowstającego świata pracy ze starym 
światem wyzysku kapitalistycznego. Utrzymanie i odbudowa
nie życia ekonomicznego zarówno w dziedzinie wytwarzania, 
jak i podziału na podstawie kapitalistycznej, t, j. na wyzysku 
puacy przez kapitał przemysłowy i spożywcy, przez kapitał 
handlowy, jest już .niemożliwe. Istniejące organizacje gospo
darcze robotnicze, jako to związki zawodowe i stowarzysze
nia spółdzielcze, są powołane do organizacji życia na zupełnie 
nowych zasadach. Robotnicze Stow. Spoż, już dziś winny 
przygotowywać się do objęcia podziału dóbr w przyszłym 
ustroju, winny stać się temi placówkami gospodarczemu, na 
których mógłby się oprzeć zwycięski prG.f.etarjat.

„Zjazd Robotniczych Stowarzyszeń Spożywców orzeka, że 
spółdzielczość proletarjacka jest wyrazem walki klasowej pro- 
letarjatu w dziedzinie gospodarczej i nie ma nic wspólnego- 
z noszącemi miano spółdzielczych organizacjami drobnomie- 
szczańskiemi.

„Jednocześnie Zjazd stwierdza, że tylko zjednoczony robot
niczy ruich spółdzielczy może w obecnych warunkach skutecz
nie stawić czoło naporowi instytucyj kapitalistycznych11.

Ponadto Zjazd przyjął szereg wniosków gospodarczych i or
ganizacyjnych. Następująca rezolucja Zjazdu oświetla ówcze
sną sytuację aprowizacyjną i tendencje spółdzielcze:

„Cały kontyngent produktów, objętych monopolem pań
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stwowym, przypadający ludności robotniczej, -winien być prze
kazany pi"zez państwo Robotn. Stow. Spoż. według wskazań 
Związku.

„Aprowizacja bezrobotnych winna być prowadzona za po
średnictwem Rob, Stow, Spoż.

„Rekwirowane przez Urząd walki z lichwą produkty—win
ny być:

a) przeznaczone bezwzględnie na potrzeby klasy robotni
czej, b) przekazywane koop, robotniczym za pośrednictwem 
Związku.”

Ogólna ilość uczestników Zjazdu wynosiła około 200 osób, 
reprezentujących 51 stow, spożywczych z b. Kongresówki, 
Krakowa i Lwowa.

Na pierwszy Zjazd normalny ZRSS. w 1920 r, przybyli dele
gaci z 59 zrzeszonych stowarzyszeń, reprezentujących 79.000 
członków. Kierownictwo Związku sprawowali: J. Hempel, St. 
Tołwiński, Al. Ostrowski, Bierut i Lew.

Na gruncie ZRSS,, który istniał do końca 1924 r., pracowało 
wielu naszych towarzyszy zarówno z działaczy warszawskich, 
jak i prowincjonalnych. W zarządzie pracowali kolejno t. t- 
St. Tor, Z, Zaremba, M. Chrystowski, K. Kakieiek i Al. Kry
gier. W Radzie Nadzorczej jako przedstawiciele spółdzielni 
i instytucyj robotniczych pracowali t. t.: J, Kwapiński, J. Żer- 
kowsM, St, Szwalbe, W. Chojnacki, W. Papieska, St, Olejni
czak, H. Ziffer, D, Gross i szereg innych; pomijamy tych, któ
rzy odeszli od partji.

Z. R. S. S. w pierwszych latach wykazał bardzo żywotną 
pracę gospodarczą. Lata 1919/20/21 to okres stałego wzrostu 
obrotu handlowego. Utrzymuje dość żywy kontakt ize spół
dzielniami robotniazemi na prowincji. W stałej łączności 
z Komisją Centralną Zw, Zawodowych wywalcza szereg kon
tyngentów w Min. Aprowizacji i rozprzedaje je w spółdziel
niach związkowych z korzyścią dla klasy robotniczej. Po za
kończenie akcji kontyngentowej — Z. R. S, S. przegrupowuje 
swe agendy gospodarcze, przystosowując się do nowej sytua
cji. Tempo obrotów jednak ze zrozumiałych względów sła
bnie. Obrotów Z. R. S. S. nie podajemy z uwagi na niewy
mierne cyfry, wyrażone w walucie markowej,

Z, R, S, S. prowadził dość żywą akcję propagandystyczną. 
Wydano szereg broszur agitacyjnych, wydawano stałe pismo 
tygodniowe propagandowe i instrukcyjme. Ponadto prowa
dził akcję propagandy ustnej w ścisłym kontakcie z klasowe* 
mi związkami zawodowymi.

Jako Związek Rewizyjny, Z. R. S, S. przeprowadzał przy 
pomocy lustratorów działalność instrukcyjmą. Dzięki tej pracy
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wdało się wielokrotnie uratować niejedno stowarzyszenie, 
zwłaszcza w okresie po 1921 r., t, j. po zlikwidowaniu akcji 
kontyngentów.

Z. R. S, S. — mimo, że posiadał szereg warunków roz
woju własnej organizacji — nie zdołał rozwinąć się w silną or
ganizację gospodarczą. Złożyły się na to dwie główne przy
czyny: 1) słabe podstawy gospodarcze stowarzyszeń prowin
cjonalnych, 2) wewnętrzne walki partyjne — a może najważ
niejsze z nich było — niewyrobienie zmysłu spółdzielczego 
w okresie przedwojennym, brak dłuższej ciągłości pracy.

Naturalnie, walki wewnętrzne nie wzmocniły podstaw insty
tucji. Co rok prawie zmieniało się kierownictwo Związku, 
zmiany takie odbijały się ujemnie na stronie gospodarczej 
Z. R, S. S.

Jak zaznaczyliśmy, główne czynniki, decydujące o powsta
waniu spółdzielni okresu wojennego, a także i obecnego, były 
samoobronne, a nie twórcze. Nie zadanie budowania trwa
łych i silnych finansowo organizacyj spółdzielczych kierowało 
organizatorami; celem tu była doraźna pomoc przydziałowa 
i kontyngentowa. Więc też spółdzielnie prowincjonalne były 
organizacjami gospodarczo słabemi, potrzebowały pomocy fi
nansowej, a Związek, jako młoda robotnicza instytucja, pomo
cy tej udzielić nie mógł. Okres spadku waluty i inflacji rów
nież odbił się niekorzystnie na interesach Związku.

Koniec okresu kontyngentowej polityki państwa polskiego 
znamionuje początek silnego kryzysu gospodarczego w spół
dzielniach. Wiele z nich upada, większość zaś podgryzają 
trudności finansowe. W okresie inflacji stan ten jest pokry
wany iluzorycznemi cyframi. Rok 1924 obnaża całkowicie ni
kłe podstawy finansowo-gospodarcze.

Podobnemi — choć nieco odmieimemi drogami —  idzie roz
wój spółdzielni kolejarzy, W ! s tach 1919/20 powstaje olbrzy
mia ilość spółdzielni kolejarskich we wszystkich węzłach ko
lejowych. W 1919 r. wyłaniają one nadbudowę ogólno-krajową 
pod nazwą: Centralny Związek Spółdzielni Pracowników Kole
jowych, Obejmował on w tym czasie 165.000 rodzin i skupiał 
%  ogółu kolejarzy polskich. Niestety, wraz z ustaniem okresu 
kontyngentowego w 1921 r., następuje silny kryzys, Wiele z tych 
spółdzielni upada, reszta konsoliduje się w jedną organizację. 
Zamiast Centralnego Związku powstaje w 192! roku Krajowa 
Spółdzielnia Spożywców Kolejarzy, która grupuje wszystkie 
zdrowsze jednostki na prowincji. Drugim ośrodkiem spół
dzielni kolejowych jest: Związkowa Spółdzielnia Pracowników 
Kolejowych w Krakowie, Ponadto kilka spółdzielni utrzymuje 
się samodzielnie i trwa do dzisiaj. Krajowa Spółdzielnia,
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licząca 17.600 członków, przystępuje w 1923 r. do Związku 
Polskich Stowarzyszeń Spożywców, jaik również pozostałe 
apółzdeinie kolteljotwe. Związkowa spółdzielnia kolejowa w Kra
kowie przystępuje do ZRSS. W działalności na terenie spół
dzielni kolejowych brali czynny udział t, t.: A. Kurylewicz, 
L. Kozłowski, St, Duda, K, Kaczanowski; w Krakowie t. t.: 
T, Kluczka, Packau i inni.

*
Osobną grupą robotniczą stanowiły spółdzielnie Małopolski 

Wschodniej (Zachodnia Małopolska ze Związkiem R. S. S. 
„Proletarjat" w Krakowie należała do Warszawskiego ZRSS. 
i dzieliła nieodłącznie jego losy). W okresie niepodległej Pol- 
dki — obok przedwojennych — powstał szereg nowych spół
dzielni, które zjednoczyły się w dzielnicowy związek Spół
dzielni Spożywców „Jedność" we Lwowie. W 1921 r, nale
żało do Związku 111 spółdizielni iz 34.728 członkami. Zawodo
wo dzieliły się spółdzielnie na urzędnicze — 12.800 członków 
i robotnicze — 12.300, Kierownictwo ogólne nad tym Związ
kiem miał tow. M, Chrystowski.

Oczywiście, i tutaj wiele stowarzyszeń w ogólnych warun
kach gospodarczych uległo przesileniu. Wiele z nich — zwła
szcza urzędnicze — u/padfo, Z -ważniejszych pozostały paizy 
życiu i rozwijają się: Powszechna Spółdzielnia „Jedność" we 
Lwowie i Stow. Rob. Naftowych w Borysławiu.

Z momentem połączenia wszystkich central związkowych, 
Związek Stow. „Jedność" we Lwowie przyłączył się również 
do ogólnej konsolidacji,

PIĄTY OKRES 
JEDNOLITA ORGANIZACJA SPÓŁDZIELCZOŚCI.

W 1925 r. następuje połączenie wiszystkich organiizacyj w je 
dną instytucję. Z, P. S. S., Z. R, S. S., Zw. Koop. Urzędn, oraz 
szereg innych pomniejszych organizacyj tworzą jedną organi
zację — Związek Spółdzielni Spożywców Rz. Polskiej. Dla 
charakterystyki przytoczymy, co reprezentowały organizacje 
pomienione:

Z. P. S. S. 657 stow. 292.813 członków
Z.R .S .S . 145 „ 168.368
Zw. Koop, Urzędn, 47 „ 32.165 „

Razem 847 stow. 493.346 członków
W skład władz połączonego Związku z ramienia ZRSS. 

i Z, K. Urz. weszli dio Rady N„ t, t :  Kwapiński, J, Sutkie-
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wicz, D. Gross, W. Chojnacki, St, Olejniczak, T. Kluczka. Za
rząd połączonego Związku stanowili: R. Mielczarski, M. Ra
packi, a z ramienia grupy socjalistycznej — tow. J. Żerkowski

Z momentem połączenia wszystkich Związków Spółdziel
czych nastąpiła nowa era pracy spółdzielczej. Z jednej stro
ny Hurtownia połączonych stowarzyszeń wzmogła się poważ
nie na sile, z drugiej strony jednolita i skoncentrowana akcja 
rewizyjna - iinlstiruikcyjlna pozwoliła na ulpomząkowanie stosun
ków w spółdzielniach prowincjonalnych.

Hurtownia pad kierownictwem Romualda Mielczarsklego 
(zm. w marcu 1926) nabiera wielkiego rozmachu. Prowadzona 
wytrawną ręką, w pierwszych latach niepodległości Polski 
wykazuje stałe postępy. Od chwili konsolidacji ruchu rozwój 
postępuje szybkiemi krokami naprzód. Najlepszym tego wyra
zem są obroty:

1924 r. (przed połączeniem) 20,3 milj. zł.
1925 (po połączeniu] 41,4 „ „
1926 „ .. 54,4 „ „
1927 .. 80,3 „
1928 „ „ 90,2 „ „
Również stałe postępy wykazuje własna produkcja, jak fa

bryka mydłla, piaisity, cukierków i młyny Związku.
Odrębną dziedzinę stanowiła akcja rewizyjna i lustracyjna 

Związku. Kierownictwo tego działu objęli socjaliści i tutaj 
aeśrodkowali swą aktywność

Należała dać priziedewszystkiem silniejszą podstawę spół
dzielniom wogóle, socjalistycznym zaś —  jako słabszym — 
w sizczegalmości. Zawdzięczając stałej opiece lustracyjnej i po
mocy finansowej Hurtowni, wiele stowarzyszeń zostało urato
wanych. Drugą akcją Wydziału Lustracyjnego była konsolida
cja ruchu na prowincji. Przeprowadzono szereg połączeń: 
w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Białymstoku, Piotrkowie, 
Siedlcach, Wieluniu i innych miejscowościach. Alkcja porząd
kująca i konsolidacyjna dawała spółdzielniom mocniejsze pod
stawy gospodarcze.

Zwrócono uwagę na działalność wytwórczą spółdzielni. Zor
ganizowano iinstruktorat piekarski, Przy piomocy kredytów 
rządowych przeprowadzono budowę piekarni mechanicznych. 
Dzisiaj wiele większych ośrodków spółdzielczych prowadzi 
mechaniczne piekarnie, decydując o cenie chleba (Częstocho
wa, Zgierz, Łódź, Pabjanice, Płock, Borysław, Białystok i t. p.l.

Z ważniejszych prac organizacyjnych należy wymienić dział 
spółdzielni mieszkaniowych. Wobec rozbicia ruchu mieszka
niowego na sztOTeg ośrodków, nasuwała się poitrzeba kon

323



troli, by niesumienne przedsiębiorstwa ukrócić. Kierownictwa 
Zarządu postanowiło utworzyć instruktorat mieszkaniowy, 
który w 1929 r. zorganizował 50 spółdzielni mieszkaniowych 
z 6047 członkami.

Dzięki tak skoncentrowanej i rozwijającej się działalności 
po okresie połączeniowym spółdzielczość spożywcza, zarówno 
neutralna, jak i socjalistyczna, zyskała wiele.

Niestety, życie i wypadki działały w kierunku osłabienia te
go stanu rzeczy. Pierwszym ciosem dla połączonego ruchu by
ła przedwczesna śmierć R. Miełczarsktego. Umiera on w rok 
po połączeniu — w końcu marca 1926 r. R. Mielczarski był za 
młodu żarliwym socjalistą. W 1905 r. przechodzi do prak* 
tycznej pracy w ruchu spółdzielczym. Formalnie przestaje być 
członkiem P. P. S. Wierzymy jednak głęboko, że praca jego—- 
to realizacja socjalizmu. To tieiż nie szczędził on wysiłków, 
by rozproszkowany ruch spółdzielczy skonsolidować. I to mu 
się udało.

Śmierć jego zwichnęła równowagę sit Następcy jego odno
szą się do grupy socjalistycznej w Z. S, S. Rz. P. jeżeli nie 
wrogo-, to w każym razie niechętnie. Powstaje głęboki, choć 
niewidoczny nurt wewnętrznych scysyj i niechęci.

I nareszcie przychodzą wypadki 1929 r. Grupa t, zw. 
„neutralnych” działaczy postanawia skończyć z wpływami 
socjalistycznemi, korzystając z nastrojów i wygrywając szereg 
okoliczności zewnętrznych. Doprowadza więc do Zjazdu Nad
zwyczajnego w 1930 r, i usuwa grupę socjalistów z Rady Nad
zorczej i Zarządu. Nilkła liczba 4 towarzyszy w Radzie — wy
brana właściwie tylko dla pozoru przez reakcyjną większość 
spółdzielni — nie może absolutnie zaważyć na żadnych posu
nięciach taktycznych i decydujących.

Po tak nieszczęsnem przesileniu przychodzi! w dodatku 
kryzys gospodarczy. Spółdzielnie muszą zebrać swe siły, by 
móc przetrwać ciężki okres. Tymczasem spółdzielnie socja
listyczne nie znajdują w Związku moralnego oparcia, Lu
stratorzy o przekonaniach socjalistycznych zostali usunięci;- 
wytworzyła się chłodna atmosfera czysto oficjalnych stosun
ków między kontrahentami. Wszystko to razem oddziaływa 
ujemnie, nic też dziwnego, iż wśród upadających i zachwia
nych stowarzyszeń coraz więcej widzimy placówek socjali
stycznych.

Szczęściem — nie wszystkie. Wiele z nich, zmagając się 
z trudnościami, krzepnie i nabiera wewnętrznej tężyzny, sta
rając się — mimo wszystko — przetrwać kryzys gospodarczy. 
Wymieńmy ważniejsze, będące pod wpływami socjalistyczny
mi: Krajowa Spółdzielnia Spożywców Kolejarzy w Warszawie,,
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Okr, Stow. Spoż, w Makowie, Stow. „Jedność” we Lwowie, 
Powsz. Sp. Rob. Naftowych w Borysławiu, Zw. Sp. Prac. Ko
lejowych w Krakowie, Pow. Zw. Gospodarczy w Białej, Sp. 
Sp. Kol, „Samopomoc" w Nowym Sączu, Konsum Rob. w Cie
szynie, Stow. Spoż. w Ustroniu, S. S. „Robotnik” w Małej Dą
brówce. Ponadto częściowe wpływy posiada P. P. S, w wielu 
miejscowościach, z których ważniejsze: Warszawa, Zagłębie 
Dąbrowskie, Piotrków, Częstochowa, Łomża, Zamość i kilka 
w okręgu warszawskim i łódzkim, W każdym razie zazna
czyć należy, że siła wpływów spółdz, socjalistycznych wynosi 
przeszło % w Zw, Sp. Sp. Rz. Polskiej.

Parę słów o Warszawskiej Spółdz. Mieszkaniowej w War
szawie. Żałożona przez grupę towarzyszy (T. Toeplitz, Si. 
Tołwiński, St. Szwalbe i inni) w r, 1922, przystępuje do czyn
nej pracy w 1924/25 r. Przez cały czas buduje nieprzerwanie 
domy mieszkalne na Żoliborzu na zasadach spółdzielczych. 
W początkach 1932 r. W. S, M, posiadała 1.477 członków, 
przeważnie robotników i pracowników umysłowych, W tym 
czasie wybudowano 717 mieszkań, izb 1594, Na rozrost sto
warzyszenia wislkaziuije fakt, że ziamieisizikuijie tam już prze
szło 3.000 osób, W. S. M. w dalszym ciągu buduje domy z ko
rzyścią dla szerokich sfer pracujących i prowadzi wśród swych 
członków bardzo ożywioną działalność kulturalno - oświatową 
i społeczno - wychowawdczą.

Orębną rolę odgrywa Stow, Spoż, w Łazach (Śląsk Cieszyń
ski, w Czechosłowacji), Powstało w 1905 r. — rozwija się 
stale. Po wojnie Zagłębie Karwińskie przypada Czechosłowacji. 
Wszystkie tamtejsze spółdzielnie przechodzą dość ciężki kry
zys. Następuje konsolidacja w jedną spółdzielnię p. n. Cen
tralne Stowarzyszenie Spożywcze w Łazach. Na czele pla
cówki stoją tow. tow.'- pos, Em. Chobot, A. Sikora, i K. To
man oraz prezes Rady Nadzorczej, t. F, Goetze. 27 rok spra
wozdawczy wykazuje, jak potężna jest ta placówka, organizu
jąca społecznie i broniąca robotników polskich przed zachłan
nością czeskiego nacjonalizmu. Stowarzyszenie posiada w 56 
miejscowościach 113 sklepów — najwięcej w Karwinie 14 skl,, 
w Łazach—8, Zatrudnia 306 pracowników w sklepach i wielu 
zakładach wytwórczych (piekarnie, masarnie, młyn i t. p.J. 
Spółdzielnia liczy 17.000 członków, co z rodzinami stanowi 
przeszło 70,000 osób i obejmuje poważną część ludności pol
skiej w Zagłębiu Karwińskiem, ułatwiając byt polskiemu ro
botnikowi po tamtej stronie granicy, Centr Stow, W Łazach, 
poza Zw, Sp, Sp, R, P., jest największą placówką spółdzielczą 
polskiego robotnika (roczny obrót przeszło 40 miillj. koron =  
10.7 milij. zł, polskich).
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Kończąc mlMlejlszy (krótki selkic historyczny ruchu spółdziel
czego w Poiliście' w związku z ruchem socjalistycznym, musimy 
stwierdzić, iż P, P. S. nie zdołała uzysikać przeważającego 
wpływu w kooperacji polskiej. Przeważają tutaj wciąż wpły
wy neutralnej spółdzielczości, pod którą to nazwą ukrywają 
właściwie, jak to jiuiż wykazaliśmy, sfery drobnolmiesiziczańskie.

Wprawdzie' okres powojenny rozwinął ilościowo ruch spół
dzielczy socjalistyczny, nie zdołał go jednak pogłębić. Z. R„ 
S. S. był istotnie podatnym gruntem do wytworzenia W prak
tyce socjalistycznej ideologiji spółdzielczej; niestety, życiowe 
wypadki nie pozwoliły mu na dłuższą pracę. Gzitielroleni okres 
wispólnejj działalności w „Społem" pogłębił zainteresowanie 
w partji tym ruchem, praca naszych towarzyszy w Radzie- 
Nadzorczej i Zarządzie przeorała zapuszczoną glebę, obudziła, 
świadomość potrzeby piracy spółdzielczej,

Niestety, okres walk późniejszych w Związku S. S, R. P. 
osłabił znacznie ten proces. N-.emniej okrzepliśmy wewnątrz, 
choć zostaliśmy chwilowo zwyciężeni.

Przyszłość niależy do nas — socjalistów. Czeka nas bu
downictwo, — musimy zatem wyrabiać w sobie istotne zro
zumienie ekonomiczne, musimy nauczyć się praktycznej i so
lidne; gospodarki, musimy stworzyć własny idealny program 
spółdzielczy.



Kazimierz Ostoja

Kolejarze pod sztandarami 
socjalizmu

Kolejarze b, zaboru auistrjackiego odegrali w ruchu socjali
stycznym rolę bardlzio poważną, biorąc bezipośnedlni i czynny 
udział we wszystkich walkach i w całym rozwoju ówczesnej 
Polskiej Partji Socjal, Demokr, (P, P. S. D),

Same już początki socjalistycznej pracy organizacyjnej w owej 
b  dzielnicy — jeszcze przed laty 40 — łącizą się z nazwiska
mi licznych pracowników kolejowych, przedewszystkiem 
w tych miejscowościach, w których istniały wielkie warsztaty 
kolejowe, zatrudmiaiją.ce setki robotników.

Poza Lwowem i Krakowem, w którym myśl socjalistyczna 
zaczęła krzewić się wśród robotników rozmaitych zawodów 
i inteligencji., na prowincji ptrzedewszystkiem w takich mia
stach, jak Nowy Sącz, Przemyśl, Stryj, Stanisławów i t, p., sku
piających w sobie większe rzesze kolejarskie, zwłaszcza war
sztatowców, najwcześniej powstawały i utrwalały się ośrodki 
socjalistycznej myśli właśnie wśród kolejarzy, przy czynnym 
ich udziale.

Można tedy stwierdzić, że do pierwszych w Małopolsce wal
czących zastępów socjalizmu należeli pracownicy kolejowi, 
którzy przez swe masowe manifestacyjne wystąpienia silnie od
działywali na robotników innych warsztatów pracy i wogóle 
ma całą ludność.

Wytłumaczyć to zresztą można całkiem maturalną przyczyną. 
Przed paru dziesiątkami lat, przy słabo wówczas jeszcze roz' 
wilniętym przemyśle, warsztaty kolejowe i większe stacje, 
przedstawiające jedyne wówczas liczniejsze skupienia pracow
nicze, stanowiły najbardziej podatny dla socjalistycznej pro
pagandy teren, na którym — przy znanej ruchliwości i rzultko-
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ści takiego żywiołu, jak kolejarze — najwcześniej zaczęły 
powstawać pierwsze stowarzyszenia socjalistyczne „Siła", 
ogniskujące w sobie w owych czasach ruch polityczny i zawo
dowy zarazem.

Tak nip, w  Nowym Sączu wśród tamtejszych warsztatowców 
powstaje „Siła" jeszcze z początkiem 1893 r. Pierwsi jej kie
rownicy, a zarazem działacze socjalistyczni, to warsztatowcy 
kolejowi, jak np, tow, tow.: Bielat, Bień, Chojniccy, Janiszew
ski, Klimkowski, Mech, Mę dl ars ki, Michalik, Muller, Packam, 
Rakszewski, Szewczyk i wielu innych.

Po założeniu „Siły" istniejące tam wśród kolejarzy takie 
miejscowe stowarzyszenia, jak muzyka kolejowa, straż pożar
na i t, p, wyłamały się z pod opieki władz kolejowych i wraz 
z calem swem urządzeniem przeprowadziły się do stowarzy
szenia robotniczego,

Wkrótce potem poWsitąje „Siła" w Przemyślu, także wśród 
kolejarzy, a pierwszymi na tamtejszym terenie socjalistyczny
mi działaczami byli również kolejarze, jak np. ttow,: Czycz, 
Kossowski, Podlipski, Niemal równocześnie organizuje się 
„Siła" wśród warsztatowców stryjiskich i stanisławowskich.

Z dawnych stryjskich działaczy wśród kolejarzy wspomnieć 
należy tow. tow. Oslofińskiego, Pietrzaka, Frydrycha. Z war
sztatowców stanisławowskich wymienić należy nazwiska: Bo
gdanowicz, Gociko, s'. p. Kłiiś, Ochman, Szałaśmy (cz. Żarz. 
Głów Z. Z, K.), Tomaszewski (przewodniczący Koła m. Z, Z. K, 
w Stanisławowie), Wedral, następnie maszyniści kolejowi tow. 
Nowoświat i Wiróbel (obecnie działacze Z, Z, K.),

Wśród towarzyszów—kolejarzy w Przemyślu przypominają 
się — poza wyżej wymienionymi — następujące nazwiska; 
Jasiński, ś. pi. Olejarczyk, Telulk,, Klisz, Grunert, ś, p. Fogel. 
Kwiatkowski, Blatkiewicz, Cząstka i t, d.

Zaraz za warsztatowcami żywo zareagowali na socjalistycz
ną propagandę — konduktorzy. Gdy tylko pojawiła się pierw
sza socjalistyczna „bibuła", broszurki, pisma, odezwy i t, d , 
rozwozili ją konduktorzy po dalekich przestrzeniach, kolpor
tując wśród kolejarzy po wszystkich stacjach, zupełnie z tem 
się nie licząc, że narażają się na policyjne prześladowania,

Do najwcześniejszych działaczy socjalistycznych należy zali
czyć z pośród konduktorów takie nazwiska jak np, Toruń, Ko
tas, Guzik, Zakrzewski, Sawicki, Krupa, Holowczak, Magryś, 
Patikiewioz, Sucharski, Siennicki, Wilczyński, Parzucha, Bolącz
ka, Kanturek, i t. d,, we wszystkich trzech dyrekcjach kolejo
wych Małopolski.
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Moiżnaiby z owych dawniejszych lat ruchu socjalistycznego- 
w  Małopolsce przytoczyć liczne jeszcze inne nazwiska, zarów
no warsztatowców, jak i konduktorów, dalej maszynistów i t. d.

Niestety — wiele nazwisk ludzi ofiarnych i odważnych, któ
rych działalność w bardzo poważnym stopniu przyczyniła się 
do rozwoju ruchu robotniczego, zatarło się w pamięci,

*

W pierwszych uroczystościach majowych w Małopolsce ko
lejarze biorą już żywy udział, ku wielkiemu oczywiście prze
rażeniu i zmartwieniu ówczesnych władz kolejowych.

Wśród warsztatowców nowosądeckich dzień 1 maja 1894 
miał — dzięki zachowaniu się władz — przebieg wręcz tragi
komiczny.

Na kilka d!ni przed świętem robotniiczem odbyło się w tam
tejszej „Sile” kilka zgromadzeń, na których towarzysze nasi 
omawiali znaczenie 1 maja, wzywając swych kolegów do 
wstrzymania się od pracy, co też na wszystkich zebraniach 
jednomyślnie zostało uchwalone.

Nie pozostało to oczywiście tajemnicą wobec władz kolejo
wych i miejscowego starostwa. Dnia 30 kwietnia pojawiły się 
w warsztatach kolejowych i na stacji urzędowe ogłoszenia, za
kazujące „surowo*1 wszelkich zebrań i obchodów i nakazujące 
kolejarzom, by nazajutrz o zwykłej porze wszyscy bezwarun
kowo stawili isię do pracy.

Ponadto stację i warsztaty kolejowe obsadzono źandarmerją, 
która miała polecenie tłluanić wszelkie wystąpienia „antypań
stwowe".

Naczelnicy warsztatów i stacji, tudzież urzędnicy spędzili 
ze strachu noc przedmajową bezsennie. Nie spali również 
i warsztatowcy — z emocji i uciechy. Podchodzili co chwila 
pod warsztaty, obserwując zdaleka „przygotowania" żandar- 
merji do walki z „żywiołami wywrotowemu" i bawiąc się tem 
widowiskiem,

W dniu 1 maja zaraz rano zjawił się w warsztacie naczelnik 
p, Zborowski wraz z inżynierami i — skamieniał ze zgrozy...

Po przeraźliwie pustym warsztacie kręciło się paru tchórz- 
lilwców, którzy spełniając „wyższy rozkaz" zgłosili się do pra
cy, ale w talki sposób, że przedostali się do warsztatów pokry- 
jomu, nad ranem, by nie narazić się na drwiny świętujących 
warsztatowców,

I na tych pokornych „gorliwcach" skrupiła się bezsilina 
pierwsza złość „władzy", gdyż naczelnik, doprowadzony do
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pasji zachowaniem warsztatowców, z gniewem przepędził do 
domu tych, co... przyszli do roboty.

Tymczasem warsztatowcy, odświętnie ubrani, całemi grapa
mi mastzieirowiałi tuż obok terenu kolejowego, udając się do 
pobliskiego lasku, gdzie odbyło się krótkie zgromadzenie, 
a następnie zabawa towarzyska.

Po południu nastąpił powrót do miasta.
Pierwsze to święto robotnicze w cichej, zacofanej jeszcze 

Wówczas mieścinie, wywarło ogromne wrażenie.
Na drugi dzień odbyło się śledztwo. Wszystkich po kolei 

wzywano „do protokułu'', każdemu zadawano to samo pytanie 
i od każdego otrzymywano tę samą odpowiedź.

— Wiedziałeś Pan, że istnieje surowy zakaz strajkowania?
— Wiedziałem.
— Dlaczego Pan strajkował?..
— Dla solidarności.
— Czy wie Pan, że czeka Pana za to kara?...
— Wiem...
Dochodzenia skończyły się na tem, że paru „przywódców" 

uikarano dyscyplinarnie „dla przykładu’, czem jednak ani uka
rani, ani warsztatowcy zbytnio się nie przejęli.

Równie masowy, a czynny udział biorą kolejarze w pierw
szych zaraz uroczystościach majowych w innych miastach. 
W Nowym Sącziu w r. 1895 obraduje trzeci zikolei — po Liwo
wie i Krakowie — Kongres ówczesnej „Polskiej Partji Socj. 
Dem, Śląska, Galicji i Bukowiny", owacyjnie przez kolejarzy 
witany i podejmowany,

W r. 1896 powstaje w Sączu pierwsza placówka klasowego 
austrjackiego Centr. Związku Kolejarzy, do którego zaczynają 
garnąć się kolejarze małopolscy różnych gałęzi służbowych 
po wszystkich większych stacjach.

Z początkiem r, 1898 rozwiązuje tę organizację ówczesny 
austtr. minister kolei, jenerał Gutenberg (premjerem był wów
czas słynny ze swych „galicyjskich wyborów” b. cesarski na
miestnik Galicji, hr. Stanisław Badenij.

Ale na miejsce rozwiązanej organizacji powiat aj e natychmiast 
nowa pod nazwą „Związek ogólno - zawodowy i obrony praw
nej w Austrp" z Centralą również w Wiedniu.

Przyznana kolejarzom Małopolskim przez Centralę wiedeń
ską duża organizacyjna autonomja, z własnym krajowym se* 
kretarjatem i własnym organem, sprawiła, że nowa organiza
cja bardzo szybko rozszerzyła wśród kolejarzy swe wpływy, 
tembardziej, że rozwiązanie organizacji poprzedniej podziałało 
na kolejarzy tylko podniecająco.
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Pierwszym krajowym sekretarzem organizacji zostaje ś, p. 
tow. Kurowski.

Na wszystkich liniach, po większych zwłaszcza stacjach, 
tworzą się oddziały miejscowe Związku klasowego, a każdy 
odd)ział przemienia isiię w ośrodek socj alistyczuiego ruchu, cio 
bardzo wyraźnie występowało i duże przynosiło rezultaty, 
zwłaszcza tam, gdzie z różnych przyczyn technicznych partja 
nasza dotrzeć jeszcze nile1 zdołała,

Z końcem r. 1897 zaczyna wychodzić w Krakowie — w po- 
rozutmieniu z Centralą wiedeńską — polski organ zawodowy 
dla kolejarzy „Kurjer Kolejowy", redagowany wówczas przez 
ś. p. tow. Jana Englisza, senatora Rzeczypospolitej Polskiej 
w przedostatniej kadencji naszego parlamentu.

Latem 1898 r. spada na całą zachodnią Małopolskę stan wy
jątkowy, poprzedzony wywołanemi przez: jakichś nieuchwyt
nych prowokatorów antyżydowskiemi rozruchami w paru za
chodnich powiatach Małopolski,

Ów stan wyjątkowy był odpowiedzią ówczesnego klerykał- 
no - konserwatywnego obozu na wybór Daszyńskiego' z kra- 
kowtskie,go okręgu do wiedeńskiego parlamentu,

I ciekawa rzecz, „nieznani ispiralwcy“ pogromów uszili zupeł
nie bezkarnie. Pisma i stowarzyszenia klerykalno-antysemic- 
kie pozostały nietknięte. Natomiast wszystkie represje policyj
ne zwróciły się przeciw partji socjalistycznej, jakkolwiek pow
szechnie było wiadomo, że wszędzie, dokąd sięgały jej wpły
wy przeciwdziałała ona energicznie pogromom, które dla sta
nu wyjątkowego były przecież jedynem „uzasadnieniem".

Charakterystyczna również rzecz, że ówczesny „Czas" kra- 
kowlski — dziś organ ulltrasanacyjny — z podziwu godną „by
strością" odgadł i przepowiedział wszystkie te wydarzenia.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego pociągnęło oczywiście za so
bą w stosunku dio całego ruchu socjalistycznego ostre repre
sje policyjne. Szereg działaczów partji internowano. Niektó
rzy schronili się przed prześladowaniami na teireny, stanem wy
jątkowym nie objęte, urządzając stamtąd agitacyjne „wypady" 
do terenów „zakazanych". Zabroniono oczywiście wszelkich 
Zgromadzeń, Pozawieszano pisma, naturalnie tylko socjalisty
czne, gdyż antysemicka nacjonalistyczno - pogromowa prasa 
cieszyła się całą swobodą. Ofiarą represji padł rówlnież i „Kur
jer Kolejowy", jakkolwiek był to organ czysto fachowy.

I w tym właśnie okresie, gdy partja nasza musiała się prze
rzucić na jakiś czas do pracy konspiracyjnej,, kolejarze oddają 
jej ogromne usługi, rozwożąc z Krakowa po prowincji całą ko
respondencję partyjną, odezwy i pisma oraz umożliwiając po
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rozumienie kierowniczych organów partji ze wszystkiemi ośrod
kami prowincjonalniemi.

I znowu w N. Sączu podczas stanu wyjątkowego dochodzi 
między kolejarzami a reakcją do starcia, nie pozbawionego 
i humorystycznych momentów.

Oto — jakkolwiek wszelkie zgromadzenia były zakazane 
i robotnikom nawet po 3 razem chodzić nie było wolno — je
zuici nowosądeccy w sali klerykalnego sitów. „Przyjaźń" urzą
dzili zgromadzenie dla kolejarzy z „pogadanką o soq'ialiź- 
mie".

Na zgromadzanie to kolejarze, zwłaszcza warsztatowcy, po
śpieszyli tłumnie z idałą ochotą, wiedząc zgary jaki jest jego cel 
i zawczasu już sobie rozmaite na niem obiecując uciechy. Za- 
pełnili też salę talk szczelnie, że nikt już przez nią przecisnąć 
się nie mógł.

Jezuici przybyli! w otoczeniu miejscowych „dygnitarzy11 
kolejowych i politycznych.

Ale ten „sukurs" nic nie pomógł. Już prizy zagajeniu, zgroma* 
dzemiia zerwała się burza i okrzyki „Precz z jezuitami.,.11 Pró
bował ją zażegnać najwybitniejszy wówczas „teoretyk" jezuicki, 
ś. p. ks, Załęski (autor bezpłatnie rozrzucanych wśród robot
ników broszurek przeciw socjalizmowi, w których nip. postu
lat 8-godz. dnia pracy wyśmiewał om jako „chimerę niedowa- 
rzionych głów"). Ale i jiemu — mimo „słodkich11 jiego do kole 
jarizy umizjgów — nie poizowolono mówić.

Wreszcie zgromadzeni wybrali z pośród siebie przewodni
czącym warsztatowca tow. Mullera, a ten udzielił głosu ś. p. 
tow. d-rowi Lemanowi (lekarz, który pracował wśród koleja
rzy), który w dłużsiziem przemówieniu przedstawił znaczenie 
socjalizmu, oiświetlając zarazem z właściwej strony i kleryka
lizm. Przemawiało również paru warsztatowców (tow. Packan 
i inni), poczem zgromadzeni — ku największemu już przeraże
niu zebranych dygnitarzy i jezuitów — zaintonowali „Czer
wony Sztandar", którego dźwięki z otwartych okien sali na 
I piętrze „Domu Katolickiego", płynąc na miasto, wywoływały 
poruszenie tem większe, że było to przecież w czasie stanu 
wyjątkowego i ostrych policyjnych represyj.

Na tem zakończyła się jezuicka „pogadanka o socjaliimie".
Stan wyjątkowy nie zdołał zgnieść ani nawet osłabić ruchu 

socjalistycznego. Po paru miesiącach musiano go znieść. 
Wstrzymane na jakiś czas życie organizacyjne zapulsowało 
tem silniej.

Zamiast zawieszonego „Kutrjera Kolejowego" pojawiło się 
nowe pismo „Kolejarz". Klasowy zawodowy Związek Koleją1- 
rzy coraz bardziej rozszerzał swe wpływy,
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Nie małą zasługę zdobyła sobie w tym względzie i sama 
administracja ówczesnych „c, k. austrjackich kolei państwo
wych".

Jasna rzecz, że czynny udiział kolejarzy w ruchu socjalisty
cznym i rozszerzanie się wpływów związku klasowego nie 
mogły podobać się zarówno samemu reakcyjnemu „rządowi 
jego cesarsko - królewskiej mości", jakoteż rządzącej wów
czas w Małopolsce reakcji obszamiezej (zgrupowanej w Kole 
polskiem), która za swój ugodowy aerwilizm wobec austriac
kiego dworu miała oddaną sobie całkowitą swobodę rządów 
w kraju, skwapliwie ją wyzyskując w kierunku tłumienia ru
chu robotniczego i chłopskiego.

Na bardziej tedy czynnych w P. P. S. D. i Związku zawodo
wym kolejarzy, zwrócili uwagę „c.k." starostowie i policja, śląc 
donosy do władz kolejowych — oczywiście oskarżając ich
o „przewrotową" i „antypaństwową" działalność.

Na skutek tych donosów administracja kolejowa rozpoczęła 
szykanowanie wybitniejszych działaczy, a najczęściej stosowa
nym tu środkiem było, naturalnie, przenoszenie „ze wzglę
dów służbowych".

Prześladowania te natrafiły jednak na zdecydowany —  
a przez prześladowców z; pewnością nieoczekiwany — opór, 
leżący w ofiarności i niezłomnym charakterze towarzyszów - 
kolejarzy.

Nadewszystko ceniąc swą osobistą godność i umiłowanie 
idei, prześladowani działacze z pogardą odrzucali ofiarowy
waną im protekcję wzamian za wyrzeczenie się pracy w ru
chu robotniczym i spokojnie szli na tułaczkę dilia „dobra 
służby",

Ale w nowej miejscowości nie siedzieli oczywiście cicho, 
jeno zaraz zakładali oddziały siwego Związku klasowego, two
rząc równocześnie i komitety partyjne P. P. S. D,

Więc znowu spadało na nich przeniesienie „ze względów 
służbowych" i szli na dalsizą wędrówkę, zostawiając za sobą je
den ośrodek już zorganizowany, a zaraz organizując nowy,

Przez parę lat trwało to maltretowanie naszych towarzy
szów, gdyż ustawicznemi przeniesieniami, które bądźco-bądź 
rujnowały dom, próbowała administracja złamać charaktery 
prześladowanych i podziałać w ten sposób „odstraszająco" na 
ogół kolejarzy.

Wreszcie zis zdumieniem i rozczarowaniem zarówno policja; 
jak i władze kolejowe spostrzegły, iż owe przeniesienia mają 
tylko taki skutek, że środowiska organizacyjne i socjalistycz
ne powtsają nawet w najodleglejszych zakątkach, do których 
ani partja ani Związek w swej normalnej pracy sięgnąć jeszcze 
nie zdołały,
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Wobec takich „suikceisów ' całej tej polityki prześladowczej, 
zaniechano politycznych przenosin.

Coprawda trochę po niewczasie, gdyż socjalistyczna „zara
za" przeiz prześladowanych kolejarzy została już należycie 
„rozniesiona".

Żyje, oiiasząc się pełnem zdrowiem, osiwiały w walkach 
weteran ruchu robotniczego w b, zaborze austrjaclkim, diziś 
emeryt, Prezes honorowy Z. Z, K,, czynny jeszcze diziałacz 
w kolejarskim rutchu zawodowym i w P. P. S., tow. Packan, 
który skutkiem powyższych „politycznych przenosin" przewę
drował całą zachodnią Małopolskę, zanim go wreszcie zosta
wiono w spokoju, gdy w szeregu stacyj kolejowych pozakła
dał już organizacjie robotnicze.

Warto tu wszak,że jedno podkreślić,, dla porównania z chtwilą 
obecną.

Oto ówCzesna służbowa pragmatyka austrjacka dla koleja
rzy — wydana przecież prziez jeden z najbardziej policyjno- 
reakcyjnych rządów w Europie — nie zawierała jednak takich 
postanowień, jakie zawiera — wydana w foirmie „rozporzą
dzenia" administracyjnego w lipcu 1929 —■„ pragmatyka dla 
kolejarzy w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
której można kolejarza bądź zupełnie wyrzucić z kolei, bądź 
też—nawet w młodym wieku i w pełni sił—przenieść w „stan 
spoczynku", jedno i drugie — oczywiście! — dlla „dobra służ
by"; w dodatku nawet bez podawania przyczyn zwolnie
nia, tak że doikonywiuije się ono w formie jakiegoś tajnego 
„kapturowego sądu", przeciw któremu zwolniony — choćby 
najniesłuszniej — niema żadnego właściwie środka obrony, 
gdyż powody zwolnienia pozostają w tajemnicy.

Na takie pomysły dawine policyjne rządy austrjaekie zdobyć 
sifię nie umiały. Więc gdy przenoszenie „ze względów służ
bowych" lub też pomijanie przy awansach zawiodło, nie od
ważano się na żadne już inne bezprawie.

Były jeno różne tu i ówdzie procesy polityczne na skutek 
doniesień władz politycznych. Ale te procesy, prowadzone 
wprawdzie przez „ces. - król.", mimo to jednak rzeczywiście 
i zupełnie niezależne sądy, kończyły się prawie zawsze klęską 
policyjnych donosów i wyrokiem uniewinniającym.

Klasowa organizacja kolejarzy — dzięki ich rzutkości i ofiar
ności — w krótkim stosunkowo czasie siecią swą objęła wszy
stkie liinje b. zaboru austriackiego. Każdy zaś oddział miej
scowy tej organizacji stawał się równocześnie — jak wspom
nieliśmy — ośrodkiem socjalistyczinej propagandy.

Przynosiło to partiji naszej korzyści, zwłaszcza w różnych 
rozrzuconych po prowincji węzłowych punktach komunika
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cyjnych, w których poza stacją kolejową nie było żadnych wię
kszych środowisk robotniczych. W tych miejscowościach, naj
częściej wsiach lub małych miasteezakch, kolejarze stawali się 
jedynym ośrodkiem klasowego ruchu nie tylko zawodowego, 
ale i politycznego; w siedzibach zawodowego związku kole
jarzy mieściły się równocześnie, mb. jako odrębne ciała, miej
scowe komitety partyjne P, P, S. D. Często też ci sami towa
rzysze - kolejarze pracowali równocześnie w jednej i drugiej 
organizacji

Praca ta specjalną miała wagę podczas każdych wybo
rów, gdy była większa swoboda zgromadzeń, kolportażu wy
dawnictw socjalistycznych i całej wogóle propagandy. Za po
średnie lwem i p-rzy pomocy środowisk kolejarskich propagan
da ta docierała do zakątków najbardziej odległych, niosąc 
wszędzie posiew socjalizmu.

Brali kolejarze bardzo czynny i żywy udział we wtezystkich 
walkach wyborczych, tłoczonych przez P. P. S. D., przyczynia
jąc się walnie ze swej strony już w r. 1897 do wyborów pierw
szych posłów socjalistycznych z Małopolski do parlamentu wie
deńskiego — Daszyńskiego w Krakowie i Kozakiewicza we 
Lwowie,

W dużej również mierze kolejarze lwowscy, krakowscy, no
wosądeccy, przemyscy i stryjscy przyczynili się do- tego, że 
liczba małopolskich posłów socjalistycznych do- parlamentu 
z pierwszych dwuch okręgów wzrosła następnie do sześciu.

We wszystkich walkach o powszechne prawo wyborcze, to
czonych przez socjalizm z górą 10 lat, kolejarze małopolscy 
biorą bezpośredni czynny udział, bądź uczestnicząc w mani
festacjach zbiorowych, bądź też -sami urządzając te manifesta
cje w tych miejscowościach, w których stanowili1 oni jedyny 
ośrodek organizacyjny,

W 10 lat po pierwszych początkach, w r, 1905 zorganizowa
ni kolejarze przedstawiają już w Małopolsce siłę w ruchu ro
botniczym bardzo poważną.

A poza swemi codziennemi sprawami oczy i słuch wytężo
ny mieli zawsze na to, co za kordonem pod caratem się dzieje.

Oni to najiclaęś-ciej d-owo-zdli kosp-ira-cyjną „bibułę" do stacyj 
pogranicznych, ułatwiając jej przemycanie, również jak i prze
mycanie hroini na drugą stronę.

Gdy w roku 1906 zwyciężyła w Rosji kontrrewolucja i na 
b. zabór rosyjski po „dniach wolności" posypały się represje, 
które szereg towarzyszów z P. P. S, tudzież liczną młodzież 
zmusiły do emigracji, pierwszą pomoc znaleźli emigranci 
w Krakowie, a tam wśród kolejarzy zorganizowanych.



Krakowska organizacja kolejarzy przedstawiała wówczas już 
środowisko bardzo duiże. Ona to przygarniała u siebie wielu 
młodych towarzyszów z Kongresówki, którzy wzamian za to 
wygłaszali kolejarzom odczyty, urządzali bibliotekę, organi
zowali pogadanki, wieczornice i t. p.

Gdy w r. 1912 rozpoczęła snę organizowanie „Strzelca” na te
renie Małopolski, znalazła ta organizacja oparcie i wśród ko
lejarzy, którzy — począwszy od Krakowa — w rozmaitych 
swych oddziałach tworzyli własne ośrodki strzeleckie, z któ
rych z wybuchem wojny wielu kolejarzy poszło do Legjonów.

Warto przy tej sposobności wspomnieć o przewodniczącym 
m. Oddziału Zwfiązlku Kolejarzy w N. Zagorzu, (stacja węzłowa 
(w podgórskiej wsi obok Sanoka, w której kolejarze stanowili 
jedyny element pracowniczy), tow, Biłyku (Ukrainiec, który 
ciągle marzył o  walce z caratem). Gdy sekretarz organizacji 
przybył do N. Zagórza na zgromadzenie', tow, Biłyk, przedsta
wiając mu stan organizacji zaprowadził go do jednego z poko
jów i z dumą pokazał karabiny zorganizowanego przez siebie 
oddziału strzeleckiego, dodając z uśmiechem: „Ćwiczą chłop
cy, jak cholera" (Biłyk był wysłużonym podoficerem).

Na „kursach strzeleckich" w krakowskiej i nowosądeckiej 
organizacji kolejarzy wygłaszał odczyty m, im, i Piłsudski.

Poza kolejarzami 3 małopolskich dyrekcyj kolei państw. 
(Kraków, Lwów, Stanisławów) bardzo poważną rolę w ruchu 
robotniczym, zwłaszcza na terenie krakowskim, odegrali sta
cjonowani w Krakowie kolejarze ówczesnej prywatnej „Kolei 
Północnej ces. Ferynanda" z dyrekcją w Wiedniu^

Ich to głównie praca sprawiła, że organizacja krakowska, po 
chwilowem osłabieniu jej w r, 1903, już w 2 lata później stała 
się jednym z najsilniejszych w Małopolsce Oddziałów, który— 
podobnie jak N. Sącz — zorganizował obok siebie równocze
śnie i ruch spółdzielczy.

Do szeregu najenergiczniejszych działaczy należeli tow, tow.: 
Pellar (obecnie emeryt), dwaj bracia Grylowscy (starszy Jó
zef, b. prezes Kraj, Spółdz. Kol. umarł w r, 1930, młodszy Sta
nisław, b. poseł w poprzednim Sejmie, jest już od 11 lat sekre
tarzem Gener. Z. Z. K), Kluczka (umarł w kwietniu b. r.), wy
bitny działacz spółdzielczy, Wójcik, ś. p. Gazur, Adamczyk,, 
ś. p. Kulawik, dwaj bracia Lukasowie, Felger, Ślązak i w im.

Kolejarze krakowscy odznaczyli się nietylko w pracy zawo
dowej. Równie czynny i energiczny udział brali w ruchu poli
tycznym, jeżdżąc po zgromadzeniach, organizując partję i wal
cząc — podobnie jak towarzysze lwowscy — o utrzymanie 
w okręgu mandatu socjalistycznego.
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Znane były w Krakowie, podobnie jak i we Lwowie, wystą
pienia kolejarzy we wszystkich urządzanych przez partję ma
nifestacjach poliityozmych, w których tłumy kolejarzy — w uni
formach! — grupujące się dokoła swych sztandarów powszech
ną wśród publiczności zwracały uwagę,

*
Wojna przerwała oczywiście całe życie organizacyjne w Ma- 

łopolsoe, którą aż pod Kraków zalała armja rosyjska.
Władze kolejowe przeprowadziły wprawdzie ewakuację ko

lejarzy do zachodnich prowincyj państwa, ale znaczna część 
zwłaszcza warsztatowców z powodu przerwania komunikacji 
została na miejscu.

I tu dopiero przejawił się cały hart tych ludzi. Mimo to, że 
groziły im straszliwe represje, odmawiali pracy dla armji car
skiej, jakkolwiek pędzili życie wśród głodu, operacjom jej prze
szkadzając, gdzie tylko i jak mogli.

Działo się to i w Stanisławowie i Lwowie i w Stryju i w Prze
myślu i po innych większych stacjach, zajętych przez rosyjskie 
wojska.

Natomiast znaleźli się panowie przełożeni, co skwapliwie 
pomagali wojskom carskim, czyniąc — z własnej ochoty — da
leko więcej od tego, do czego okoliczności zmuszać mogły.

Znamy pewnego inżyniera kolejowego, który warsztatow
ców stanisławowskich próbował — ale napróżno — zmusić do 
posłuszeństwa władzom okupanckim, sam wysługując się im 
z najdalej posuniętą gorliwością. Podczas odwrotu wojsk ro
syjskich wyniósł się wraz z niemi ze Stanisławowa,

Dzisiaj jest naczelnikiem dużego warsztatu kolejowego i je
dnym z najgorliwszych działaczów B, B, W, R.

Po wycofaniu się wojsk rosyjskich i powrocie kolejarzy 
z ewakuacji życie organizacyjne wśród nich zapulsowało na 
nowo. Wznowił swą działalność sekretarjat krajowy i wszyst
kie oddziały miejscowe.

Ale działalność ta bardzo „pokojowa" już nie była,,. Przez 
masy kolejarskie szedł jakiś już wiew buntu, jakgdyby prze
czucie wolności.

Między pracownikami a władzami kolejowemi — na tle żą
dań ekonomicznych dochodzi do konfliktów. Naprzód w Sta
nisławowie,

We Lwowie konflikt ten zamienia się w ostry zatarg war
sztatowców już nie z samą Dyrekcją kolejową, ale ia władzami 
wojskowemi.

Na tle ekonomicznych żądań pracowników, zwłaszcza z po
wodu lichej aprowizacji, kolejarze wszystkich działów, bo nie 
tylko z warsztatów, ale z ruchu i t, d., porzucają pracę.
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Władze wojskowe chwytają się represyj. Ogłoszono military
zację kolejarzy. Kolej obsadzono najwierniejszemu oddziałami 
ausitrjackiemi t, zw. „Deutschmeistrów" (rodzaj giwardlji), którzy 
dokonywują licznych aresztowań, przyczem aresztowanych 
posłano „za karę" jako szeregowców na front włoski.

Represje te nie złamały walczących,
W odpowiedzi ma nie, delegacja lwowskich kolejarzy w asy

stencji przedstawicieli wiedeńskiej Centrali Związku i ówczes
nego z ramienia P. P. S. D, posła do parlamentu Moraczew- 
skiego zwraca się do Ministerstwa Kolei, a następnie sama już 
wraz ze swym sekretarzem krajowym udaje się do siedziby 
naczieilnego dowództwa armji austrjaickiej, któremu oświadczo
no bez ogródek, że jeżeli represje nie ustaną, wybuchnie w Ma- 
lopolsce generalny strajk kolejarzy na wszystkich liinjach. 
Interwencja powyższa poskutkowała o tyle, że zabranych do 
wojska towarzyszów wycofano z frontu i postulaty pracowni'- 
cze przyrzecizono „ulwzględnić",

Ale o zupełnem uspokojeniu umysłów mowy już nie było. 
Czuły to władze austrjackie i każdego nawet poufnego zebra
nia kolejarzy w większych stacjach czy na linji pilnowali żan
darmi.

Ten nadzór na nic jednak się nie przydał. Gdy w  lutym ro
ku 1918 gruchnęła wieść o pokoju hrzeskim między mocar
stwami centralnemu a wówczas już bolszewicką Rosją, który 
wywołał głęboki protest całego społeczeństwa polskiego, ko
lejarze na wezwanie P. P, S. D. ogłaszają manifestacyjny je
dnodniowy strajk generalny w całej Małopolsce.

Równocześnie na znak protestu przeciw panowaniu austrjac- 
ldernu wszyscy kolejarze pozrywali z czapek służbowych t, zw. 
„bączki" austrjackie, co wywołało nową konsternację i złość 
,.władzy" i róźme „ostre" okólniki, z których kolejarze nie wie
le sobie robili.

Niezapomnian emi pozostaną ofiarne usługi w owym prze
łomowym, burzliwym momencie oddane przez towarzyszów 
kolejarzy Legjonom Polskim, zwłaszcza wtedy, gdy na Legjo- 
ny ze strony Austrji i Niemiec posypały się prześladowania.

Wtedy to kolejarze zorganizowani czynili wszystko, co tyl
ko leżała w ich mocy, by leigjonistów chronić i osłaniać. Prze
wozili ich oczywiście bezpłatnie, kryli ich w pociągach przed 
okiem kontrolerów, przebierali we własne mundury i robili 
z nich — dla władlz — „kolejarzy", przygarniali po domach, 
zbierali na nich składki i wspierali wogóle ozem i jak mogli 
tuż pod nosem władz c.-k,, zupełnie z tem się nie licząc, że 
mogą za to ściągnąć na siebie represje.
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Po „tamtej" stronie dzisiejszej „barykady" wielu jest ludzi, 
bo z tej pomocy korzystali i to wszystko chyba dobrze pamię
tają.

* **
Specjalną kartę zdobyli sobie kolejarze lwowscy w  okresie 

Wojennym. W oz,asie okupacji Lwowa przez wojska rosyjskie 
ci kolejarze, co  wyjechać nie zdążyli z powodu braku pocią
gów i pozostać musieli na miejscu, nie poszli w służbę armji 
niajezidniozej, cierpiąc wraz z miastem ciężki niedostatek.

Po rozpadmęoiu się Austnji w okresie zbrojnego zamachu 
na Małoipolskę Wisch, kolejarze z calem bohaterstwem bronili 
Lwowa, zwłaszcza terenu kolejowego'. Pozatem zorganizowali 
u siebie ośrodek aprowizacyjiny, z którego zasilano mieszkań
ców całej dzielnicy miasta przy kolei.

W akcji tej, której ster spoczywał w ręku kolejarzy zorga 
mizoWanych, wybili się towarzysze, pracujący dziś w Z. Z. K, 
A  więc tow, Kuryłowicz, (obecny Prezes Zairiz. Gł, Z. Z. K.J, 
tow. Maksamm (Wiceprezes Żarz. Gł. Z. Z. K.), dalej tow. 
tow. Miecz, Nowicki, Całka, ś. p. Marecki i inni,

Skoro o nazwiskach mowa, należy wspomnieć i o tych, co 
w latach dawniejszych, zwłaszcza od r. 1904 — gdy poprze
dnia organizacja zachwiała się z powodlu rozłamu, organizację 
tę własną piracą, ofiarnością i energją szybko odbudowali i do
prowadzili do takiej siły, że lwowska klasowa organizacja ko
lejarzy, nie tylko wodziła rej na swym kolejowym terenie, ale 
dłużą odgrywała rolę i w politycznem życiu miasta, stanowiąc 
istotnie prawdlziwą awangardę mchu socjalistycznego.

Podczas wyborów do parlamentu żadna reakcyjna kandy
datura nie śmiała narzulcać się kolejarzom. Szli oni zawsze 
do walki wyborczej poprostu jak burza, przechylając szalę na 
rzecz mandatu socjalistycznego. Mandat ten, zdobyły po ras 
pierwszy w r, 1897 wyborem Kozakiewicza, pozostał w ręku 
partji aż do śmierci posła tow. Hudeca w czasie wojny, nie-' 
długo przed upadkiem Austrji,

Nazwiska tycih towarzyszy — kolejarzy są następujące: ś, p, 
Anspach, bracia Baranowscy, Chojna, Eberhardt Mik, Florkow- 
slki, ś. p. Góral, Hutter Piotr, Hanzlik, ś, p. Janson, Karwasz, 
tbr. Kowale, Korczyński, Kunisz, Kwintowskii, Lang, ś. p, Ma
recki, ś. p. Niedźwiecki, Ottenbreit, br. Pocięgle, Ryglan, Se- 
bastjan, Sozański, Steinhardt, Tymowicz, Tinz, Wójcik i wielu 
innych.

Z końcem lata 1918 r, krajowy sekretarjait organizacji nawią
zały z organizacją urzędników kolejowych (nieklasową) kontakt, 
mający na celu współdziałanie i pomoc wzajemną w powstrzv

339



mywaniu transportów kolejowych, przy pomocy których wła
dze austrjackie usiłowały ogołocić Małopolskę z żywności 
i wszelkiego' mietnia, rabowanego bez ceremonijii przez rozlatu
jącą się momarchję.

*
Gdy wojna dobiegała końca, Kraków, jako największy na za

chód wysunięty węzeł kolejowy, przez który szły wszystkie 
w kierunku zachodnim transporty z Małopolski, stał się z na
tury rzeczy tym punktem, na którym skoncentrowała się akcja 
kolejarzy, mająca na celu ochronę Małopolski przed grabieżą 
ze strony zaborców.

I tej akcji kierownictwo spoczęło również w rękach zorgani
zowanych socjalistycznych kolejarzy.

Dla zapewnienia akcji tej jednolitości Utworzony został 
wśród kolejarzy ścisły komitet kierowniczy, którego zadaniem 
było:

1) Kontrola przejeżdżających przez Kraków pociągów tu
dzież osób w tym kierunku, ozy nie wywożą one z Małopolski 
żywności lub innego mienia,

2) Rozbrajanie wracających ze wschodu przez Kraków od
działów wojsk okupanckich.

3) Czynny udział kolejarzy w zainicjowanej przez P. P. S, D, 
akcji politycznej, mającej na celu oderwanie się od Auistrji 
i stworzenie tymczasowego krajowego samorządu, który też 
powstał pod nazwą „Polskiej Komisji Likwidacyjinej“ .

4) Nacisk na lękliwą i zupełnie niezdecydowaną administra
cję kolejową, by przyłączyła się do akcji niepodległościowej 
tudzież wzajemna obrona przed wszelkiemi próbami prześla
dowań i teroru, stosowanemi wówczas jeszcze wobec koleja
rzy przez austrjackie sfery rządowe oraz korzących się jeszcze 
przed niemi niektórych przyzwyczajonych do- serwilizmu pol
skich urzędników.

Ten udział kolejarzy w akcji niepodległościowej, łącznie 
z wydatną ochroną i pomocą, udzielaną przez nich legjonistom 
wraz z wykonywaną przez nich kontrolą nad wszystkiem, co 
przez Kraków próbowano przewieźć na zachód — wywarły 
znaczmy wpływ na powodzenie całej akcji.

Były to prawdziwe „dni wolności", okres burzliwych mani
fest acyj politycznych, na które każdej chwili i z całym entuz
jazmem spieszyły masy krakowskich kolejarzy. W krakow
skiej klasowej organizacji kolejarskiej wrzało wtedy jak w ulu, 
gdyż dokoła niej skupiał się cały ruch niepodległościowy kole
jarzy polskich.

Ten ruch — zanim jeszcze nastąpiły w Krakowie wypadki, 
stanowiące formalne i stanowcze oderwanie się Małopolski od
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Auistnji — odniósł już ten suikces, że zmusił władze kolejowe 
*dlo uznania języka polskiego za urzędowy język na kolei.

Gdy z frontu nadeszły wiadomości o ostatecznem już zała
maniu się mocarstw centralnych—pod naciskiem naszej partji, 
specjalnie zaś tow. Daszyńskiego, zostało zwołane do sali Rady 
Mieskiej zebranie obywatelskie, na które przybyli, specjalnie 
zaproszeni, miejscowi komendanci wojsk zaborczych, nie przy
puszczając nawet, poco ich zaproszono.

Po otwarciu zebrania tow. Daszyński, przedstawiwszy osta
tnie wiadomości z frontu, sygnalizujące zupełną klęskę mo
carstw centralnych, zwrócił się do zdumionych austriackich 
oficerów z wezlwanieim do bezwarunkowego poddania się, pod- 
kreślająja, że w raiziie oporu zebrane na ulicy masy wraz z uzbro
jonymi legjonistami zmuszą załogę ausirjacką do kapitulacji.

Na diowód, że wszelki opór na nic się nie zda, tow. Daszyń
ski zupełnie już przestraszonym oficerom pokazał przez okno; 
zalewające ulice niezliczone tłumy robotników i kolejarzy wraz 
z oddziałami legjoniisitów.

Na takie „dilctulm“ oficerowie poddali się, co przez zebrane 
masy zostało przyjęte entuzjaistyczinemi okrzykami i odśpie
waniem rewolucyjnych pieśni.

Nazajutrz po tem wydarzeniu kolejarze, z orkiestrą na 
czele, pociągając za sobą tłumy, udali się w manifestacyjnym 
pochodzie na rynek pod starą, historyczną wieżę ratuszową, 
gdzie na strażnicy wojskowej (dotychczasowym austrjacfcim 
„odwachu") odbyła się prawdziwa historyczna „zmiana warty”, 
W czasie której oddział austrjacki zluzowany został przez od
dział legjonowy.

Mimo formalnego już obalenia władzy zaborczej, kolejarze 
nie spoczęli.

Trzeba było w dalszym ciągu rozbrajać i wysyłać dalej usta
wicznie nadciągające do Krakowa od wschodu oddziały wojsk 
austrjackich i bezustannie kontrolować lub też konfiskować 
idące ze wschodu, na zachód przez Kraków transporty,

W tym celu zamiast wyżej wspomnianego Komitetu zor
ganizowana została przez kolejarzy specjalna „Straż Obywa
telska , która pełniąc służbę na terenie całeigo węzła Krakow
skiego, wstrzymywała pociągi wywożące żywność, broń, amu
nicję i inny sprzęt wojenny, mundury i t. p, Tych pociągów lub 
też pojedynczych wagonów, które próbowano przemycać z po
ciągami osobowemi, wstrzymali i skonfiskowali kolejarze nie
zliczoną wprost ilość, ratując dla wyzwalającego się kraju pra
wdziwy majątek.

Należy tu podnieść ofiarność i energję, jaką w tych przeło
mowych momentach okazali wszyscy piraidownicy kolejowi*



a zwłaszcza niższych stopni), pociągając swym przykładem, 
i urzędników lub wręcz łamiąc opór poszczególnych wyższych 
przełożonych, którzy jakoś nie mogli zdobyć się na odwagę 
wtzięcia udziału w „rewolucji" i okazania „nieposłuszeństwa” 
rządowi zaborczemu.

We wszystkich wypadkach na terenie Krakowa wybitny 
udział brali towarzysze poprzednio już wymienieni: Stanisław 
Gryiowski, Kluczka, Wójcik, Gazur, Adamczyk, Felger, Urbań
ski, a dalej Nodzeński, Bobek, Kłeczka, Kosoń, Lorenc, Friede- 
man, Bednarczyk, Sikora Leopold i Ludwik, Mąsior, Setkowicz, 
Gałuszka i w. inn. * #❖

Wyzwolenie się Polski pociągnęło oczywiście za sobą zmiany 
także i w organizacji kolejarzy, jak wogóle i w całym zowodo- 
wym ruchu robotniczym Małopolski, który ogniskował się 
przedtem w centralach w Wiedniu,

W imieniu zorganizowanych kolejarzy małopolskich Sekre
tariat krajowy wystosował do wiedeńskiej Centrali organizacji 
list pożegnalny, w którym podnosząc długie lata wspólnych, 
serdeczną przyjaźnią owianych prac i walk i dziękując Towa
rzyszom z Centrali za ich współpracę i chętną pomoc, okazy
waną zawszie kolejarzom małopolskim, podkreśla, że kolejarze 
w Polsce wyzwolonej pozostaną zawisze wierni idei socjalizmu 
i międzynarodowej solidarności proletarjatu.

Na razie, ażeby nie dopuścić do- wytwarzania się próżni w ru
chu organizacyjnym kolejarzy, krakowska miejscowa grupa po
przedniej organizacji Centralnej objęła tymczasowo funkcje 
krajowej Centrali na Małopolskę zachodnią, gdyż wschodnia 
już od Przemyśla objęta była walkami,

Do wszystkich miejscowych środowisk zorganizowanych po
szły iz Krakowa listy z oznajmieniem, że dalsze składki człon
kowskie wraz z rozliczeniami należy nadsyłać do organizacji 
krakowskiej, czemu też oddziały miejscowe Małopolski zacho
dniej uczyniły zadość.

Równocześnie został nawiązany kontakt z warszawskimi 
przedstawicielami polskich kolejarzy, którzy po uwolnieniu 
Kongresówki od wojsk okupanckich, zaczęli masowo wracać 
do kraiju z przymuisow&j ewakuacji w Rosji i, założywszy tym- 
czasowe Stowarzyszenie, przystąpili samorzutnie! d!o organizo
wania kolejnictwa polskiego na całym wolnym terenie b. za
boru carskiego,

W drugiej połowie listopada odbyła się w Krakowie wspólna 
konferencja przedstawicieli małopolskiej organizacji zi kolega
mi warszawskimi'. Na tej konferencji uchwalono zwołać do
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Warszawy ogólny zjazd kolejarzy celem powołania do życia 
nowego już ogólno - polskiego Związku pracowników kolejo
wych.

Zjazd ten otwarto uroczyście w Warszawie dnia 16 grudnia 
1918 X. w sali warszawskiej Rady Miejskiej.

Z Małopolski przybyło na zjazd — wraz ze swym sekreta
rzem krajowym, Kaczanowskim — 86 delegatów, kultych i bi
tych w otgmiu wieloletnich walk organizacyjnych, działaczów.

Wraz z towarzyszami kolejarzami z Kongresówki utworzyli 
oni zwarty blok. który odparłszy czynione na kolejarzy z dwuch 
skrajnych stron zakusy, utrzymał obrady i uchwały Zjazdu na 
linji właściwej, odpowiadającej dążeniom szerokich mas ko
lejarskich.

Na tym to pierwszym w wolnej już Polsce zjeź-dzie kolejarzy 
został powołany do życia — jako jedyna i ogólna na całe pań
stwo ich organizacja — Związek Zawód. Pracowników Kolejo
wych R. P, (Z. Z, K,), przodujący dziś Związek w polskim ro
botniczym ruchu klasowym,

Na tem zamyka się w powyższym skromnym szkicu pobież
nie tylko ujęta historja ruchu socjalistycznego wśród kolejarzy 
małopolskich.

Zjazd warszawski otwiera nową hiistorję kolejarskiego ruchu 
w Polsce już wyzwolonej.

i

Udział kolejarzy b. zaboru rosyjskiego w ruchu niepodległo
ściowym, w szczególności w walkach Socjalizmu polskiego i ca
ła działalność kolejarzy Kongresówki w szeregach P, P. S. cze
ka na swlego historyka.

Niestety, rozproszenie ważnych dla teij historji dokumen
tów, jak odezwy, pisma i t, p., w różnych rękach i niemoż
ność zebrania ich tak, by na ich podstawie można było przy
stąpić do napisania krótkiej .chociażby historji, nie pozwoliły 
wydawnictwu niniejszej książki, mimo- jego szczerych chęci 
i wysiłków, na zamieszczenie odrębnego szkicu, poświęconego 
walkom i pracom kolejarzy polskich pod caratem.

Trudno było tego dokonać, zwłaszcza gdy siię zważy, w jak 
wielkie ta praca obfitowała poświęcenia (i ofiary, z których 
żadnej pominąć nie można, choćby z samego- tylko- dla tych 
ofiar szacunku.

Znosili i kolejarze małopolscy prześladowania i borykali się 
z przeciwieństwami,

Ale przecież mimo wszystko pracowali i walczyli w warun
kach bądź co bądź konstytucyjnych i w atmosferze pewnego 
prawa, które — cio poczucie prawdy nakazuje nam stwierdzić— 
przez b. władze austrjackie jednak było- respektowane,
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W zupełnie innej sytuacji musieli żyć ikolejarze b. Kongre
sówki pod uciski-em carskiej dyktatury, gdzie „prawem" był 
nakaz samodierżawia i samowola policji czy żandarmów. 

Wolności organizacji nie było wówczas żadnej, a z pracą dla 
socjalizmu i z całą walką o wyzwolenie trzeba było uciekać sit 
do konspiracji, za co w najlepszym wypadku groziło wyrzucenie 
z kolei i więzienie1 lub zisyłka administracyjna, albo też sąd i ka
torga, a nawet kara śmierci.

Zupełnie oczywiście od austrjaciuch odmienne były w b. Kon
gresówce i przepisy kolejowe.

Tak np. ówczesna pragmatyka służbowa kolejarzy zawierała 
czysto żandarmski § 41, który postanawiał, że administracja 
kolejowa może każdej chwili wydalić ze służby pracownika bez 
podawania mu przyczyn wydalenia, tak że pracownik i^awet 
nie mógł się bronić.

Przepis ten był naturalnie przeznaczony dla „niebłagonadio- 
żnych” pracowników, przyczem należy dodać, że ani dawna 
pragmatyka auistrjacka, ani pruska — jakkolwiek nawskroś re
akcyjne — takiego jednak policyjnego przepisu przecież nie 
posiadały.

Wystarczyło', by policja carska na któregokolwiek — choćby 
najuczciwszego i nienagannego w służbie pracownika — rzuci
ła podejrzinie o ,,antypaństwową“ działalność, a biedak, na mo
cy § 41 bezaplacyjtnie wylatywał na bruk wraz z rodziną *),

A jednak kolejarze b. Kongresówki, mimo' wszystkie grożące 
im represje, biorą udział w pracach i walkach P, P, S., niosąc 
całą swą egzystencję chętnie w  ofierze dla idei socjalizmu 
i niepodległości i staczając ciężkie nieraz walki z uciskiem 
'carskim, m. inn. przeprowadzając zwycięską walkę o wprowa
dzenie języka polskiego' do służby kolejowej.

Te czasy, pełne bohaterstwa i poświęcenia — czasy, których 
liczni weterani żyją bądź jeszcze w czynnej służbie kolejowej, 
bądź na emeryturze — wymagają historji osobnej, opartej na 
dokumentach, by żadne poświęcenie i żadna ofiara nie uto
nęły w niepamięci.

Zanim taka historja się ukaże, niech to pełne szacunku i pie
tyzmu dla owych czasów wspomnienie, choć w nieznacznym 
stopniu wypełni lulkę w tem wydawnictwie, powstałą bez winy 
jego redakcji.

i* *1 *

*) Policyjny ów przepis, przeznaczony specjalnie do prześladowania kolejarzy, nie utonął wszakże wraz z caratem w niepamięci.
Odświeżył go bowiem pc. 10 latach niepodległości i wprowadził w pra

gmatyce dla kolejarzy Polski wyzwolonej rząd pomajowy w r, 1929, ó czem 
powyżej już wspomnie iśmy. ,
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Doniosła irola i zasługi kolejarzy dla wyzwalającej się Polski 
przejawiały się zwłaszcza w momencie, gdy j©sienią 1918 r., 
po załamaniu się frontu mocarstw centralnych, kolejarze 
b. Kongresówki —■ powracający po rewolucji z Rosji coraz 
tłumniej do kraju — przystąpili na własną rękę ma całym tere
nie kraju do rozbrajania i wyrzucania okupantów i wydziera
nia z ich rąk ctałego kolejowego sprzętu, (który w wielu wypad
kach był już zrabowany, załadowany na wozy i przygotowany 
do wywiezienia.

Gdy oddziały okupanekie próbowały stawiać opór, docho
dziło oczywiście do użycia siły i ostrych starć, w których za
wsze zwyciężał atak rozentuzjazmowanych, acz często bez
bronnych mas kolejarskich, pinzyczem wszystkie przygotowane 
transporty ullegały naturalnie konfiskacie.

I tu znowu należy podkreślić, że podobnie, jak w Małopol
sce, tak i w Kongresówce, w tych wszystkich walkach wyzwo
leńczych przodowali pracownicy wszystkich niższych stopni, 
podczas gdy urzędnicy, zwłaszcza wyżsi, trzymali się przezor
nie na uboczu.

Zasług kolejarzy Kongresówki, ozy Małopolski w tych chwi
lach prziełomowych nie można opisać w paru zdaniach.

Uratowali nietylko kiraj przea grabieżą, ale przedewszyst- 
kiem uratowali nieoceniony wprost majątek kolejowy, nie do
puściwszy do wywiezienia kolejowego sprzętu (jak tabor, szy
ny, aparaty ii t. p.).

A  pozatem zorganizowali natychmiast po wyrzuceniu oku
pantów cały ruch kolejowy. Jeżeli w tym historycznym mo
mencie, gdy w otwarte jeszcze granice wyzwalającego się kra
ju pchały się zewsząd wrogie zbrojne oddziały, Polska nie sta
ła ani chwili bezbronna, bo szcfzupłe swe siły mogła przerzu
cać pociągami ma najbardziej zajgrożone odcinki, to stan taki 
zawdzięczała polskim masom kolejarskim, które w lot zorga
nizowały komunikację na tyle przynajmniej, że koleje mogły 
służyć celom obrony kraju.

O tych prawdiziwie historycznych zasługach kolejarzy dla 
kraju „dygnitarze" Polski dzisiejszej rychło jakoś zapomnieli.

* **
Pierwszemu Zjazdowi kolie jarzy, który odbył się w dniach 

16—20 g/rudnia 1918 roku, należy parę słów poświęcić,
Ogłoszona w pismach zapowiedź zjazdu wraz z jego pO’ 

rządkiem dziennym, obejmującym m. in. kwestję bezpośred
nie go wpływu kolejarzy na całą gospodarkę kolejową w formie 
t, zw, atrybucyj nowego ogólno-polskiego Związku, który
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Zjazd miał formalnie powołać do życia — wywołała w pis
mach reakcyjnych alarm i wrzawę.

W warszawskiej i prowincjonalnej prasie reakcyjnej wszel
kich odcieni pojawiły się „przestrogi11 przed „bolsizewickiemi‘’ 
tendencjami kolejarzy. Najgłośniej w tym chórze bił na trwo
gę w tasiemcowych artykułach „Czas" krakowski, sanacyjny 
dziś organ. ,

Taka była reakcyjna przygrywka prasowa dlo Zjazdu.
W uroczystem jego otwarciu — które, jak wspomnieliśmy, 

nastąpiło w sali Warszawskiej Rady Miejskiej — wzięli udział: 
ówczesny Premjer II Rządu Ludowego Moraczewski, z ramie
nia Ministerstwa Kolei wiceminister inżynier Eberhardt, z ra
mienia Piłsudskiego, jako Naczelnika Państwa tudzież ówczesnej 
Nacżalnej Komendy wojskowej major Brzozowski. Przybyli 
również przedstawiciele innych Ministerstw, dalej wszyscy 
ówcześni Prezesi Dyrekcyj Kolejowych, liczni wyżsi urzędnicy 
i t, d.

Była to prawdziwa „idylla", wywołana przez ówczesne „dni1 
wolności" i entuzjazm powszechny.

Zebrani na Zjeźdizie kolejarze nie przeczuwali wówczas, w co 
ta „sielanka" zamieni się późniejj).

Przy uchwalaniu statutu Związku nastąpiła na Zjeździe „se
cesja", Mianowicie, nieliczna; grupka urzędników kolejowych— 
przeważnie z Małopolski — która od samego początku ciztuła 
się jakoś „nieswojo" w panującej na Zjeździe atmosferze, zło
żyła „vO'tum separatum" i opuściła salę obrad w momencie, gdy 
w dyskusji nad nowym statutem Zjazd jednomyślnie (ab. poza 
„secesiją") wśród burzliwych oklasków przyjął zaproponowaną 
przez tow. Kaczanowskiego deklarację, mającą oznaczać ideo
wy kierunek Związku, mianowicie, że kolejarze polscy czują 
się solidarnymi z całym światem pracy.

Na drugi dzień secesjoniiści złożyli na ręce premjera Mora- 
czewiskiego „protest" przeciw przyjętemu przez Zjazd kierun
kowii.

Grupka powyższa stała się w pół roifru później zalążkiem od
rębnego Związku ô  charakterze wybittnie wstecznym, mianowi
cie „Związku kolejowców polskich", który administracja ko
lejowa ryiahio otoczyła — pnzeciw Z. Z. K. — taikiem samem 
poparciem, jakiem otacza dziś Związki sanacyjnie.

Po opuszczeniu Zjazdu przez secesjoniistów dalsze jego 
obrady potoczyły się w najzupełniejszej już harmonji,

Do pierwszego Zarządu Głównego nowego Związku zostali 
wybrani ludzie w  swej większości przekonań lewicowych. 
Prezesem został inżynier Kraszewski, wiceprezesami tow. tow.



Lucjan Kozłowski, Jan Packan, ś. p. Józef Grylowski, tudzież, 
ś. p. ob. Kazimierz Michalewicz. Skarbnikiem inżynier Nako- 
nieczny, Sekret ar zietm Generalnym tow, Kaczanowski.

Pierwsze konstytuujące zebranie pierwszego Zarządu Głów
nego nowego Związku — odbyte tuż po zamknięciu obrad 
Zjazdu — zakończyło się odśpiewaniem „Czerwonego Sztan
daru".

Tak powstał dzisiejszy klasowy Z. Z. K., powołamy do życia 
przez pierwiszy w wolnej Polsce Zjazd kolejarzy.

*
Nowy Związek już w grudniu 1918 roku rozpoczął swe prace.

0  ogromie tych prac i związanych z niemi trudnościach może 
mieć należyte wyobrażenie ten tylko, kto w nich brał udział.

Wszystko było płynne, dopiero w stadjum organizowania się, 
zarówno cała komunikacja, jak i administracja kolejowa.

Wojna światowa zrujnowała silnie kolejnictwo, wojna zaś: 
na wschodzie aż do zawarcia pokoju w roku 1921 troiemożli- 
wiała jego wcześniejsze należyte zorganizowanie, pozostawia
jąc iza sobą dalsze ruiiny.

Ponadto przez parę jeszcze miesięcy wracali z Rosji kole
jarze polscy i zgłaszali siię masowo do Warszawy do Związku 
po zaświadczenia, na podstawie których administracja kolejo
wa wyznaczała powracających do służby na ich właściwe 
stanowiska.

Przed wydaniem takiego zaświadczenia Związek o niezna
nych sobie bliżej pracownikach musiał oczywiście przeprowa
dzać stosowne wywiady, mające ustalić kwalifikacje fachowe
1 poprzednią służbę zgłaszającego się, co często nastręczało 
b, dużo pracy i trudności.

Mimo całej sumienności i skruplatności, z jaką Związek 
sprawę powyższą traktował, mając na uwadze, by do ko
lejnictwa dostawały się tylko siły odpowiednie, tu i ówdzie 
zachodziły przecież pomyłki, które trzeba było później napra
wiać.

Ponadto stosunki służbowe były również niejednolite i trze
ba było zabrać się do pracy nad ujednostajnieniem kolejnictwa, 
odziedziczonego po trzech państwach zaborczych.

To też pierwsze zaraz prace Z. Z. K, poświęcone były pro
jektowi pragmatyki służbowej, dalej wprowadzeniu do służby 
kolejowej 8-godlzinnego dinia pracy i t, p.

Przy tem wszystkieim zaś Wydział Wykonawczy Związku 
musiał przecież przeprowadzać w całym kraju budowę nowej
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organizacji, zakładać Koła, organizować zarządy okręgowe', 
sekcje fachowe, dobierać do wszystkich organów kierowni
czych ludzi, odpowiednio wykwalifikowanych, opracowywać 
dla poszczególnych organów Związku regulaminy i t. di, 

Pozatem trzeba było troszczyć się o aprowizację koleja
rzy, zwłaszcza w większych ośrodkach kolejowych, a ponadto 
ustawicznie myśleć i zabiegać o jakie takie bodaj wynagrodze
nie pracowników kolejowych.

Zwłaszcza ta ostatnia kwest ja kosztowała Związek bardzo 
dużo trotslk i wysiłków.

Skarb państwa, zajadle wówczas bojkotowany przez „sfery 
gospodarcze" — dzisiaj z ,,sanacją“ tak ściśle współpracują
ce — był niezasobny, a wydatki organizującego się państwa 
rosły nieustannie,

I tu ponownie przejawiła się ofiarność szerokich mas kole
jarskich, które iz całem poświęceniem zabrały się do odbudowy 
kolejnictwa z ruiny powojennej, pracując z początku poprostu
o głodzie, bo tylko za same „zaliczki11 na przyszłe płace. 
Związek wprawdzie ułożył prowizoryczny schemat płac, ale po
siadał on znaczenie raczej teoretyczne, aniżeli praktyczne, nie- 
tylko z powodu szczupłości funduszów państwowych, ale i po
wolności, z jaką sprawa płaic kolejarzy była pirzeizi rząd trak
towana.

Wiszystkie powyższe troslki i prace nietylko kompletnie wy
czerpywały siły Związku, ale i jego działaczom poprostu zja
dały nerwy, zwłaszcza w owym burzliwym okresie, gdy nieraz 
trzeba było jedną rozpoczętą robotę przerywać, aby imać się ja
kiejś nieoczekiwanej, a pilniejszej, wreszcie i tę rzucać, a śpie
szyć na jakąś nagle zwołaną masówikę, której Związek nie 
mógł i nie chciał zostawić na łasce przypadku,

A jednak Z, Z, K., na którego barkach spoczął wyłąctenie cały 
trud współpracy i pomocy przy organizowaniu komunikacji ko
lejowej w Polsce, podołał wszystkim tym zadaniom, zarówno 
wewnętrznym związkowym, jak i połączonym z odbudową ko
lejnictwa.

Z temi najważniejszemi, bo pierwszemi, podstawowemi tru
dami i wysiłkami organizującego się państwa nazawsze zosta
nie związana nazwa klasowego Związku kolejarzy,

Z końcem roku 1919 Związek najzupełniej już opanował sy
tuację, Cały aparat organizacyjny był już zmontowany i piraca 
weszła na tory zupełnie już prawidłowe,

Ale „sielanka" I Zjazdu zaczęła rozwiewać się coraz bardziej, 
Przedewiszystkiem, wbrew przyrzeczeniom, nie nastąpiło tak 

rychło zatwierdzenie przez Rząd statutów Z, Z, K, z powodu



szalonej kampanji, roizwiniętej prze® sfery reakcyjne, zarzucają
ce Związkowi tendencje „bolszewickie".

Dopiero w maju 1919 r., po kilko-miesięcznych utarczkach 
Związku z Rządem, gabinet p, Paderewskiego zatwierdził sta
tut Z. Z. K. w formie osobnego rozporządzenia Rady Mi
nistrów, przyznając Związkowi rozmaite, z jego zadaniem zwią
zane atrylbucje, m. in. prawo współdziałania z administracją 
we wszystkich dotyczących pracowników kwestjaeh.*)

Zapomiiała też o hasłach pierwszego Zjazdu i zaczęła coraz 
bardziej „porastać w piórka" wyższa zwłaszcza biurokracja ko
lejowa, a więc ci panowie, co w przełomowej jesieni 1918 r., 
gdy szare masy kolejarskie zrzucały jarzmo zaborców i rozbra
jały ich wojska, .ratując przed grabieżą majątek kolejowy —- 
jak wyżej wspomnieliśmy — bądź usiłowali przeszkadzać tej 
akcji bądź też „przezornie" stali na uboeizu, ale' zato później 
skwapliwie brali się do „władzy" w Polsce wyzwolonej,

Latem 1919 roku powstał wspomniany już pnzez nas Polski 
Związdk Kolejowców, czyli „narodowa" organizacja kolejarzy, 
jako „przeciwwaga" związku klasowego, Zaraz też administra
cja kolejowa otoczyła go swojem poparciem, próbując napę
dzać kolejarzy w jego szeregi.

Kwest ja płac, tudzież sprawa zaopatrywania kolejarzy 
w żywność po możlliwych cenach stawały się powodem coraz 
większego rozgoryczenia wśród kolejarzy, którzy — z ciałem 
zaparciem i ofiarnością pracując dla kolejnictwa — mieli prze- 
ciez prawo domagać się większej ze strony rządu dbałości
o swą egzystencję.

Na tem tle dochodziło często do lokalnych zatargów koleja
rzy z administracją, w których interwenjować musiał Związek 
klasowy, (P, Z, K. nie posiadał żadnego poważniejszego wpły
wu i rolę swą ograniczał do agitowania przeciw Z, Z, K.).

W lutym 1921 ir, dochodzi do pierwszego poważnego starcia 
między Rządem a kolejarzami. Wybudha strajk kolejowy, 
Rząd wprowadza stan wyjątkowy, ogłasza militaryzację,

*) Jakkolw iek m iędzy Z.Z.K . a rządami dawniejszem i dochodziło  często do 
konfliktów , to przecież— w  imię praw dy— przyznać należy, ze praw o Związku 
do współdziałania w  w ydaw aniu przepisów  pracow n iczych  by ło  przez da 
iwttliejsae rządy, mimo wsizyisitlko, resipdktoiwanie, co zawsze wychodziło kolej- 
nitotiwu tylkc ma pożytek.

Dopiero, gdy „sanacja" pirizyszłia do wtladlzy, praiwio to zostało przez nią 
izłamane i pracownicy ikoiejaiwi odsunięci od wszelkiego wpływu nietylko 
ma gospodarkę kolejową, .ale i ma kweafcje piraoowniazie. Slkuitiki teij „sana
cji" odczuwa dziś kwlejmiiidtwo i jego pracownicy w sposób powszechnie 
j uiż wiadomy.
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wszczyna represje, aresztuje dział acz ów Z. Z. K., wobec czego 
Komisja Centralna Związków Zawodowych, a ponadto C, K. W. 
P. P. S, proklamują strajk generalny dla poparcia walczących 
kolejarzy.

Po tygodmiowem .zmaganiu się następuje obustronne zawie
szenie broni, zakończone tem, że Rząd1 przyrzeka cofnąć re
presje i uwzględnić przedłożone sobie przez Z. Z, K. postulaty.

W Poznaniu dochodzi do manifestacji warsztatowców kolejo
wych i strzelaniny policyjnej, którą warsztatowcy poznańscy 
przypłacili trupami i wielu rannymi,

Pogrzeb ofiar, w którym wziął udział Zarząd Główmy Z. Z. 
K. ze swem Prezydjum na czele wraz z delegacjami licznych 
Kół z całego kraju, zamienił się na wielką, imponującą ma
nifestację robotniczą.

Na trzecim z rzędu swym Zjeździe we Lwowie, jesienią 1921 
roku, Związek uchwala deklaraaję, stwierdzającą formalnie je
go klasowe stanowisko i przystąpienie ido Komisji Centralnej 
Związków Zawodowych i do Międzynarodówki.

Uchwała ta, powzięta wśród "Burzliwej manifestacji całego 
Zjazdu, wywołuje ponowną secesję. Mianowicie: dwudziestu 
paru delegatów, należących do N. P. R,, opuszcza ZijazdL 

W ten spiosólb obok P, Z. K, powsitaje wśród kolejarzy od
rębne enperowskie Zjednoczenie Zawodowe Polskie, które rów
nież rozpoczyna waltkę ze Związkiem klasowym.

Mniej więcej w tym samym czasie zakłada się w Poznaniu 
odrębny Związek Urzędników Kolejowych, a trochę później pod 
protekcją głośnego w swoim czasie polityka reakcyjnego, k®. 
Adamskiego1, powsitaje jeszcze jeden reakcyjny Związek, miano
wicie „Chrześcijański Związek drużyn koinduktorskich“ .

Dzięki temu Związek klasowy znalazł się wobec czterech 
wrogich sobie i przez administrację kolejową protegowanych 
związków, co wszakże wpływów Z. Z, K. nietylko nie osłabiło, 
ale przeciwnie, pogłębiło jeno uświadomienie wśród kolejarzy. 
Jesienią 1923 r, dochodzi do nowego, jeszcze silniejsizieigo starcia 
kolejarzy z Rządem. Mimo przeciwdziałania związków reakcyj
nych wybucha nowy strajk kolejarzy, połączony z nowemi wo
bec kolejarzy represjami,, co znowu ze strony Kom. Centr. Zw. 
Zaw. i C. K. W. P. P. S. wywołuje proklamowainie strajku gene
ralnego dla poparcia kolejarzy.

W  czasie strajku generalnego przychodzi w Krakowie do pa
miętnych walk uliiciznych i strzelaniny, zakończonej śmiercią 
6 manifestantów i 11 żołnierzy, tudzież mnóstwem rannych. Do 
strzelaniny również dochodzi w Tarnowie i Borysławiu.

Wreszcie walka kończy się w ten sposób, że Rząd przyrzeka
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.rozpatrzeć postulaty kolejarzy i cofnąć represje, poczem Z. Z. 
K. oraz Komisja Centralna odwołują strajk.

Wśród tych wszystkich walik na wszystkie fronty Z, Z. K. 
pogłębia coraz bardziej i usprawnia swoją działalność.

Prace oświatowe, rozpoczęte odrazu, bo jeszcze w r. 1919 
przez Centr. Wydział Kult-Oświatowy Zwliąziku, coraz bardziej 
■,się rozwijają, rozszerzając się na coraz to nowe ośrodki kole
jarzy.

Kursy zwalczania analfabetyzmu (owej spuścizny po ca
racie), kursy dokształcające, kursy fachowe dla poszczegól
nych gałęzi służbowych, mające na celu przygotowanie odpo
wiednio wykwalifikowanych pracowników, a prowadzone 
w porozumieniu z administracją kolejową, to były pierwsze 
najpilniejsze prace oświatowe Z. Z. K.

Po uporaniu się z niemi C, W. K. O. przystąpił do prac ogól
niejszych, mających na celu podniesienie ogólnego poziomu 
kultury wśród kolejarzy. Organizuje się bibljotekę Centralną — 
która dziś stanowi największą w kraju bibljotekę tego rodzaju 
w inistytuicjiach społecznych — zakłada biblioteki po Kołach 
miejscowych, wprowadza się odczyty, organizuj© teatry ama
torskie, orkiestry i t, d.

Od r. 1923 stwarza się przy Centrali Z. Z. K, specjalny dział, 
poświęcony budownictwu Domów Związkowych (Komitet bu
dowy domów), które w wielu punktach Polski stanowią dziś 
prawdziwe ogniska kultury robotniczej.

W r, 1924 wprowadza Związek opartą na zasadach asekura
cyjnych samopomoc społeczną kolejarzy w postaci odpraw po- 
pośmiertnych i zapomóg.

Przezorna i uczciwa gospodarka przeznaczonemu na powyż
szy cel funduszami — wolna absolutnie od wszelkiej delmago- 
gji, jaką dokoła swych „zapomóg" rozpętały związki żółte, usi
łujące tą „przynętą" odciągnąć kolejarzy od Z. Z. K. — sprawi
ła, że wśród wszystkich związków kolejarskich, Związek klaso
wy jest dziś jedynym, który przewidziane statutem i regulami
nem świadczenia wypłaca swym członkom, bądź też rodzinom 
po nich, z całą punktualnością.

Wśród tych wszystkich prac i walk — przyszedł przewrót 
majowy.

O ile polityka pracownicza dawniejszych rządów dawała po
wód do częstych zatargów, to polityka i gospodarka „sanacji" 
poszła po linji jawnie! dla pracowników nieżyczliwej, czego naj- 
pierwszym i najdrastyczniejszym wyrazem było złamanie atry- 
bucyj związkowych, respektowanych przez dawniejsze rządy,
i  narzucanie kolejarzom zgóry, w drodze administracyjnej,
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wszelkich przepisów i zarządzeń, choćby najbardziej dla nich 
niekorzystnych.

Koroną tej polityki, nie liczącej się ani iz prawami, ani też 
z egzystencją rzesz kolejarskich, było narzucenie kolejarzom 
w formie rozporządzeń Rządu — z ominięciem drogi ustawor 
dawczej — przepisów służbowych i emerytalnych latem 1929.

Wprowadzenie do przepisów służbowych § 133, wzorowanego 
na wspomnianym przez nas wyżej słynnym żandarmskim § 41 
z dawnych carskich przepisów, a pozwalającego na wy
dalenie pracownika każdej chwili bez podawania przy
czyn zwolnienia, tudzież § 134, na podstawie którego może 
administracja również bez podawania powodów każdej chwili 
usunąć pracownika z czynnej służby i przenieść na eme
ryturę, choćby niewiadomo jak przedwczesną — daje „sa
nacji" broń do politycznych porachunków z pracownikami, 
przypominających czasy niewoli.

Wśród pracowników „sanacja" rozwija „pracę społeczną" 
przez siwojie różne „związki” , których po ptfaewrocie namno
żyło się bez liku, a które cieszą się oczywiście gorącem po
parciem administracji, co pociąga za sobą korupcję w służ
bie, jakiej dawniej nigdy nie bywało.

A  jednak, mimo wszystkie przeciwieństwa i wszystkie: 
kierowane przeciw niemu ataki — Z. Z. K. nigdy się nie za
chwiał i dziś po latach cieszy -się bezwzględnie największym 
wpływem wśród kolejarzy, nawet tych, co dali się wciągnąć dlo 
żółtych czy sanacyjnych związków.
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Uziembło Józef (Amerykanin) 12, 

14

Veto (Stadnicki W ł.) 22 
Waryński Ludwik 12, 13, 14, 15,

16, 17, 20, 24, 25, 26 
Wasilewski Leon 22, 25, 30, 70, 

88, 105, 302, 310 
Werdel 328 
Wielopolski 109, 128 
Więckowski Aleksander 12, 16 
Wilczyński 328 
Wilhelm II, 138 
Wilson Wood. 139 
Windischgratz 140 
Winiarski Leon 22, 289 
Wisłocki Władysław 18 
Witkowski Feliks 21 
Witos Wincenty 149, 150, 151, 

160, 190, 192, 205, 207, 208, 
213, 242

Witte 74
Wojciechowski Stanisław 18, 19, 

30, 36, 70, 248, 313, 314 
Wojnarowska Cezaryna 16, 24 
Wojtkowski Andrzej 23 
Woliniewska Lucyna 134, 135 
Wołkowiczer J. 24, 25 
Wonlarlarski PO 
Worcell Stanisław 5, 6, 23 
W ójcik 339, 342 
Wroński A. 90 
Wróbel 328
Wróblewski Tadeusz ‘16 
Wróblewski Walery 8, 9, 23 j 
Wróblewski 271 
Wyrostek 131
Wysłouch Bolesław 12, 16 i 
W. S. 26

Zajączkowski Wacław 134 
Zakrzewski A. 288 
Zakrzewski 328 
Załęski ks. 332
Zaremba Zygmunt 95, 139, 141, 

320
Zawadzki A. 111 
Zawarzin 95 
Zbrowski M. 291 
Zetterbaum Maksymiljan dr. 23 
Zdziechowski 214, 217 
Zieliński Michał 18 
Ziemięcki Bronisław 107, 113, 115, 

130, 141, 150 
Ziffer H. 320 
Złotorzycka Marja 23 
Złotnicki 288 
Zubatow 68, 25v

Żarska A. 141 
Żarski Tadeusz 139, 141 
Żegota (patrz Daszyński) 27 
Żeligowski gen. i97 
Żerkowski Jan 320, 323 
Żeromski St. 314 
Żuliński 108, 111





LISTY PRZEŚLADOWANYCH, WIĘZIONYCH, 
SKAZANYCH, STRACONYCH, POLEGŁYCH 
CZŁONKÓW P. P. S. I DZIAŁACZY SOCJA

LISTYCZNYCH
OPRACOWANEJNA PODSTAWIE DANYCH, 
DOSTARCZONYCH PRZEZ STOWARZYSZE
NIE B. WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH





Uwa g i  w s t ę p n e
W Księdze Jubileuszowej dokonano po raz pierwszy próby 

zestawienia nazwisk P. P. S-owych działaczy, ofiar carskiego 
teroru sądowo - administracyjnego.

Inicjatorzy tego izestawiemia są zigóry przekonani, że praca 
przez nich podjęta spotka się z krytyką, zresztą zasłużoną, gdyż 
błędy, nieścisłości i przeoczenia tę krytykę wywołać muszą. 
A  jednak inacizej być nie mogło, gdy się zważy jak skąpym 
materjałem rozporządzali autorowie spisu,

Jedynem ii doisitępnem w całości źródłem były materjały, ze
brane i opracowane przez Stowarzyszenie b. więźniów poli
tycznych. Ale one stanowiły i stanowią tyliko fragment źró
deł historycznych, znajdujących się w archiwach Polski i Rosji, 
często jedynie dopiero posegregowanych, lecz ostatecznie nie
uporządkowanych i niezawsze dostępnych. Do* tych źródeł 
inicjatorzy ispisn albo wogóle nie mogli sięgnąć, a w razie tej 
możności zgóry wiedzieli, w  nie posiadają dostatecznych sił, 
no i czasu, by je opanować i skutecznie wykorzystać.

Mając tedy ido czynienia z tego rodzaju trudnościami, inicja
torzy musieli zdecydować się na kompromis, a więc na zesta
wienie nazwisk według danych źródłowych już istniejących
i opracowanych ,z narażeniem się na nieraz ostre i poniekąd 
słuszne zarzuty czytelników Księgi Jubileuszowej.

Jakaż ibyła i jesit tedy racja i potrzeba ogłalszainia w tej, 
chwiili takiej właśnie listy?

Autor owi e spisu, zestawiając go wedłiuig nazwisk, nieraz: 
w pośpiechu i z obciążeniem wszelkich wad:, wychodzili z za
łożenia, że dla przyszłych historyków okresu walk i ofiar 
P. P. S. na rzeicz Niepodległości i Socjalizmu nazwiska i dane 
biograficzne działaczy — aktorów poszczególnych działań 
P. P. S., prawie zawsze ofiar okrutnego odwetu caratu, piosłnżą 
do właściwej i ostatecznej oceny wspomnianego, okreisn dzie- 
jó(w ni ety lk o Partji, ale też ii całej Polski.
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Nazwiska te w większości wypadków już się zagubiły, a pod 
preisją pseudonimów, obowiązujących w konspiracji:, gubią się 
nadal i to w tempie przyśpieszonem. Podobny los grozi i resz
cie jeszcze nie zatracanych nazwisk, W takiej sytuacji staje 
się nieodzownem uratowanie tych nazwisk ofiar i skazańców, 
kltóre są jeszcze w rozporządzeniu pamięci współczesnych, bez 
względu na to, czy są w stanie kompletnym, czy szczątko
wym, czy wreszcie z danemi biograficznemi, czy też beiz niich. 
T em/u (też zadami u ma służyć spis niniejszy, jak to wyżej rze
kliśmy — spis próbny i wielce prymitywny. Spis ten ma przy
pominać współczesnym ich obowiązek raitowania przeszłości 
P. P. S-otwte|j ii jej prawdy historycznej, tej prawdy, którą ttwo- 
rzyli ludzie, ważąc się na Utratę swej wolności, a często także
i  życia.

Odwołajmy się tedy, my, żyjący, a pauiięitafjący miniony okires 
dziejów P. P, S. do naszych wspomnień i naszej pamięci. Wy
wołajmy z niej nietyllko wielkie sprawy, ale rólwtnież ich żoł
nierzy, wraz z zasługami, nawet błędnemi. Niech wyjdą na 
świat i staną w ositrem, bezlitosnem oświetleniu dzie j op is a.

W, interesie tedy prawdy dziejowej i jej Ustalenia Uzupeł
niajmy ten spita, prostując nalzfwiiska, wyszczególmiając pseu
donimy, przedstawiając życiorysy, działalność, uwięzienie
i skazanie. Ten dorobek Stowarzyszenie byłych więźniów po
litycznych będzie pięczołowilcie zbierać i peirjodycznie w swo
ich Wydawlniicltlwach, do których przystępuje, ogłaszać.

Nie ustępujmy zatem przed, zda się, beznadziejnym timdem, 
ani też nie bójmy się odkryć prawdy, nieraz moiże bolesnej. 
Bo cokolwiek Współczesność, cizy też potomność o ubiegłem 
40-ileidilu P, P, S, zechce powiedzieć, to jedno' musi sttwieirdzić, 
że od chwili, gdy nad Polską ujarzmioną załopotał czerwony 
znak —■ drzewo szubienicy i katusze więzienne stały się sym
bolem Golgoty Socjalizmu Polskiego,

Stamtąd bierlze źródło swej mocy rUcih wyzwoleńczy mas 
pracujących, by przełamawszy zaporę teraźniejszości, dać 
jeszcze współczesnym zwycięstwo idei socjalistycznej pod 
sztandarami P. P. S.



L I S T A  S K A Z A Ń C Ó W

Nazwiska, oznaczone gwiazdką, należą do osób, o których Stow, 
b, Więźniów Polit, nie posiada bliższych danych biograficznych, 
Stow, zwraca się przeto tą drogą do czytelników, prosząc o nadsy
łanie wszelkich informacyj, dotyczących tych osób.

* Abram owicz 
Abram owicz W itold 
Abram owski Edward 
Abram owski Ludwik 
Abram owska Sltanlilsława 
Adiacłi Stanisaw 
Adlaimicizyik Adam 
A dam czyk Jan 
Adam czyk Stanisław
A  c'. cm c zyk W acław  
Adam iak Stefan 
Adam iak Stanisław 
Adam owicz Jószef 
Adriani M ichał W acław  
Adryański Adam  
Ągiineza Leon 
Ajeolkielloiwa Micłialtinla
* Albrecht
* Albański Roman
* Aleksander 
A leksy  Władyisiław 
Alg aj ar Karał 
Alm e r t J ó z ef 
AltausItJadlt Feirdyroanid
* Alitowidkalja 
Altajo:wa Katarzyna 
Amforcłziiewiciz; Jan 
Amforo zlie wiicz: Stanisław

Am bro zieiwliicz, Taideiulsiz 
Amhraż Aleksander 
Am broż Jan 
Andrzejaik Mar jam
* Amdirzieijiewęiki Bazylii 
Andrzejewski 'Feliks 
Andrzejewski Franciszek
* Anidlmisiewicz Mdkofctij 
An druszfci ewi c z Z e n on 
Amdlriuiżewslki Lejzor 
Anigieir Bronisław
* Anlkłuidlowfiezj Natalija 
A ntczak  Alelkisandeir 
Antoniewicz, Józef
* Antonliewlski Stanisiław
* Anltomowicz
* Anitokollski Józef
* Anrfjiew Aleksander 
AnUiSiZ. Amtioni! 
Arcilsiziewislki Tomiaisz
* Archanigiefekij 
Arendarski Antoni 
Arendarski T eofil 
Arendarski W acław  
Arwaij Katarzyna 
Asiiuliewilcz Bolesław 
Asłanoiwiclz Bronisław 
Au|g|ulsityiniialk Juliami
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.Augustyniak Stanisław
* Augustynowicz Amitoni

Bach Konstanty 
'* Baczyński Bronisław 
Badiurski Kazimierz
* Badzior Moryc 
Bajnerman Abram 
Baljineirmam Saama 
Bajte Józef
Bak Stefan 
Bakalarozyk Tomasz 
Bakalarski Józef 
Bakińska - Żmijewska Włady

sława 
Balcerzalk Roman 
Balewicz Antoni 
Baliński Franciszek 
Ba© Józef 
Balie Ludwik 
Bałchanowski Paweł 
Bałchanowtski Piotr 
Banachowski Antoni
* Banachofwicz Leon 
Bamasialk Józief 
Banasiak Stanisłalw 
Banek Henryk
"* Bander Ludwik 
Bander Konstanty 
Bandrowski Juiljan
* Bańkiewiicz Bartłomiej 
Bańlkoiwsfci Juljan
* Bański Franciszek
* B ar
Baran Andrzej 
Baran Jan 
Baran Marceli
* Baranowski 
Baranowski Józef
* Barański 
Barański Feliks 
Barański Franciszek 
Barański Michał 
Barczewski 
Barczyński Józef

Bargiel Władysław 
Barlicki Noirbert
* Barnabę 1 Felicja 
Bartkiewicz Andrzej 
Bartoisiak Michał 
Bartosiewicz Bernard 
Bartoszewicz Józef
* Bartoszewicz! Józef
* Barun Władysław 
Basiński Auguist 
Basińiski Kazimierz 
Baumert Wojciech 
Bazgier Mikołaj 
Bazyliński Franciszek 
Bazyliński Ignacy 
Bąk Józef
* Bąk Karol 
Bebłot Władysław 
Bechciński Jan 
Bedinlairek Antoni
* Bednarek Filip
* Bednarek Rcmnan
* Bednarek Wiktor 
Bednarski Ignacy 
Bednarowa Aleksandra 
Bednarz Józef 
Bednarski Jan 
Bedyńsiki Tomasz
* Bein Leopold 
Bejda Rajabold 
Beker Jan
* Bekrych Ludwik
* Bekrych Wawrzyniec
* Bek Józef
* Belbutowski Roman
* Benigel Albiinia 
Bengisz Anitom 
Bengsz Teof il 
Bemben Helena 
Bereza Feliks 
Bereziński Michał 
Berger Bolesław 
Berger Stanisław 
Bergier Jan 
Bergierówna Marja
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"  Bemgimuler Juljan ydt 
Beinnard Józef 
Bernard Zof ja 
Bemasiuik Kazimierz 
Bernasiuk Nikodem 
Bertram Edmund 
Bezkowski Stefan 
Białaahowsfci Romuald 
Białas Stanisław 
Białas Wincenty 
Białkowski Józef
* Białobrzeski 
Bielak Stefan 
Bielecki Roman 
Bielecki Jan 
Bielica Franciszek
* Bi eliński Ludwik 
Bień Aleksy 
Bieńko Jan
* Biereza Ignacy
* Biereza Justyn
* Biernacki 
Biernacki Kazimierz 
Biernacki Stanisław
* Biliński 
Bilski Roman 
Bilski Józef
* Bilak Stefan
* Bingel Hipolit 
Bingel Albina
* Biniaszewski Edward 
Binder Józef 
Bmiecki Józef 
Binkowski Wiktor
* Bilnoff Bolesław 
Bińcziak Antonii 
Birenbaum Izaak 
Biirżysko Konrad 
Bitner Stanisław
* Bitner Stanisław
* Blacher Jakób 
Blania Alfons 
Bloch Andrzej 
Błażejiewicz Stanisław
* Błażejewski Maciej

Stanisław Blach Staniisiław 
Błoński Zdzisław 
Błotnicki Ernest
* Bobiński 
Bobińska Jiulja 
Bobiński Leonard 
Bobka Antoni 
Boblewski Walenty 
Bocheński Adoilf 
Boczkowski Wacław 
Bodizan Antoni 
Boerner Ignacy 
Bogacki Ignacy
* Bogacki Jan 
Bogucki Stanisław 
Bogusiak Wincenty
* Bogusławska Melanja 
"Bohdan Kairoll)
B ohusz ewicz ówn a M arj a 
Bohuszewicz Jan
* Bohuszewicz Karol 
Bohuszewicz Zygmunt
* Bojarski Józef
* Bdjiairisiki Paweł 
Bolek Michał 
Boldyn Stanisław 
Bonecki Stanisław 
Bończak Marceli 
Boniecki Władysław
* B orecki Florjan 
B orkow ski W acław

■ * B orkow ski Stefan
* Borowski 
B orow iecki Jan 
B orow iecki W itold 
B orow czyk  Franciszek
* Borowik
* Bortnowski Gulsitiaw 
Boruta Józef 
Borucki Franciszek 
Borucki Józef 
Borszyńislkil Edlwairid 
Boryszewski Józef 
Bory szewski1 Ludwik 
Boryssowicz Stanisław
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* Boże ja Jam 
Braciak Wincenty
* Bratek Franciszka 
Bratek Franciszka 
Breslew Ewa 
Brocki Michał 
Brodziński Jan 
Brodziński Cyprj an 
Brodziki Bolesław
* Brodzki Zbigniew 
Broniewski Jam 
Bromlbłik Floirentyina
* Bromiiinslki
* Bronowska Celina 
Brtidek Jam 
Brudkowa Florentyna 
Brykalski Jóizeif 
Birylfeki Piotr 
Brygiert Helena 
Brzeziński Władysław
* Brzeziński Mieczysław
* Brzezicki Karol 
" .Brzieziicki Jan 
Brzozowski Wiitolis 
Bulbel Rozalja 
Bucih Edmoiinidl 
Buczyński Jan 
Buczyński Stefan 
Budzeń Władysław 
Buidzdarek Roman 
Budziszewska - Zaniewska Jułja
* Budzyński
* Budzyńska Justyna 
*Bufanowsiki Józief 
Bujno Adam
* Bukowiński Cyprj an
* Budkiewicz Antonii
* Bułharowski 
Bułowa Stanisława 
Bugaj Bolesław 
Bugajski Stanisław
* Bumryński Bronisław
* Burakowski Mieczysław 
Burchardt Aleksander 
Biuinclhandt Luidwlik

* Bu rda i Juljan ' ,1 
Burak Paweł
Burdeka Zygmunt 
Burkowsiki Jan 
‘  Burkot Am tan i 
Buski Franciszek 
Buiszikiewiic-z Józef
* Buirsiatyński 
Bursztyn Aleksander 
Burzyński Franciszek 
Butkiewicz Jan
* Butrymowioz Michał 
Byczikowski Wojciech 
Bzowski Szymon

Cabajewski Piotr 
Caban Jan 
Caban Karol 
Całajewski Jan 
Całuń Tomasz 
Cebula Szczepan
* Cebrzyński 
Cegiełka Stanisław 
’  Cegiełkowski Jan
* Cejtlin Izaak 
Celewicz Elżbieta 
Cendrowski Antoni 
Ceryngier Aleksander
* Ceryngier Stanisław 
Cesarz Wincenty 
Cetner Zenon 
Chabierski Ignacy 
Chałupka Franciszek 
“ Chełmicki Józef 
Chendor Władysław 
Chęciński Karol 
Chlebowski Bernard
* Chłosta Michał 
Ghmieleńska Marja
* Chmielewski Franciszek 
Chmielewski Jan 
Chmielewski Stefan 
Chmiurzyński Władysław 
Chmurkowsiki Roman 
Choohowski Walenty
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Chochoł Józef
* Chodaczyński Karol 
Chodakowa Konstancja 
Chodak Jan 
Chodnikiewicz Edmund 
Chodźko Marja 
Choiński Jan 
Chojnacki Stanisław
* Chojnacki Stanisław 
Chojecki Juljan
* Cfaomiicz Józef 
Cholmiicika Marja 
Chojnowski Emil
* Cholarczyk 
Cholewiński Michał
* Ciholi Antoni 
Chorowicz Józef 
Chorzela Aleksander 
Chreipoiwicki Jakólb
' Chronkiewicz 
Chruściński Stanisław 
Chruzik Wiktor
* Chrzanowski Bronisław 
Chrzanowski Jan 
Chrzanowski Juiljan 
Chrzanowski Władysław 
Chrząstek Stefan 
Chudobińsiki Jan 
Chudzicki Stanisław 
Chudzyński Adam 
Chudy Andrzej 
Chuiras Władysław 
Clhyb Błażej
Chylb Franciszek 
Chyb Józef 
Chyb Stanisław 
Chyb Władysław
* Ghwalhińskli Józef 
Cianciaira Bronisław 
Ciańciaza Stanisław
* Ciągliński Józef 
Ciechanowski Franciszek 
Ciechanowski Andrzej
’  Ciechanowicz Michał

Cichawa Franciszek
* Cichiński Jan 
Cichocki Jan 
Cichocki Marceli 
Cichoński Jan 
Ciechońska - Benisz Marja 
Cielątko Kacper 
Cienciara Feliks 
Ciepliński Władysław
* Cieplak Jan 
Cieślak Franciszek 
Cieślak Władysław 
Cieślik Jakób 
Cieślicki Bronisław 
Cieślaikowski Stanisław 
Cieślińsiki Roman 
Cieśliński Stanisław 
Ciolkiewicz Ksawery
* Ciolkiewicz Michał
* Ciołek Wincenty
* Ciołek Wojciech 
Ciszewski Juljan 
Cobel Hieronim 
Coblowa Marja 
Cogiel Adolf 
Cukrowski Edward. 
Cukrowski Leopold
* Cukrowski Onufry 
Cybulski Antoni 
Cygielman Sumer 
Cynarski Jain
* Cyprowski Józef 
Cyruliński Józef 
Czabański Stefan 
Czacharowiski Lucjan 
Czaki
Czaja Józef 
Czajoir Józef 
Czajka Franciszek
* Czajkowski
* Czarkowska Salomea 
Czarkowski Bronisław
* Czarkowski Hipolit 
Czarnecki Aleksander
* Czarnecki Bolesław



Czarnecki Bolesław 
Czarnecki Wiktor 
Czechowicz Michał 
Czechowski Jan 
Czeczot Wawrzyniec
* Czekalski Antoni 
Czekalski Józef 
Czerkaski Jan
* Czerkiewicz 
Czerniak Antoni 
Czerpisz Edward

Czerwiński Jan 
Czerwiński Jan 
Czerwiński Mateusz 
Czerwiński Piotr Paweł (kara 

śmierci),
* Czerwiński Kazimierz (Kosa) 
Czerwiński Stanisław 
Czerwiejowski Faustyn 
Czerwonka Józef
* Czwaliński 
Czyżewska Marja 
ćwiękowski Jan 
Ćwiękowski Jakób 
Ćwlikiliński Stanisłaiw

" Daokiewiicz Klemens 
Dacug Michał 
Dalach Marja 
Dałęga Jan 
Damasty Aleksander 
Daniłowski Gustaw 
Daiiielewicz Józef 
Danielski Antoni
* Danielewski 
Danka Franciszek 
Dańko Paweł 
Darowski Franciszek 
Daurn Ignacy
* Daszyński Feliks
* Daszyński Ignacy
* Dawid Władysław
* Dawidowa ze Szczepańskich

Jadwiga 
Dawid owicz Dawid

Dąbek Adam 
Dąbkowski Ryszard
* Dąbrowski Aleksander
* Dąbrowski Ignacy 
Dąbrowski Jan 
Dąbrowski Józef 
Dąbrowski Karol 
Dąbrowski Leon 
Dąbrowski Piotr
* Dąbrowski Wacław
* Dąbrowski Walery 
Dąbrowski Wojciech 
Dąbrowski Wojciech
* Dąbrowski
* Dedoberow Zajj 
Deigórski Leon 
Dehnel Władysłaiw
* Dejrza Wiera 
Derecki Hieronim
* Deskur Henryk
* Dębicki
Dębieg Władysław 
Dębiński Piotr 
Dębniak Antoni 
Dębski Aleksander 
Dębski Jakób 
Dębski Jan 
Dębski Stanisław 
Diksztajn 
Długosz Juljan 
Dłuski Kazimierz 
Dłuiżniewski Stanisław
* Dmoczyńska Antonina 
Dobiecki Ignacy 
Dobiecka Teodora
* Dobrowolski Antoni
* Dobrowolski Bolesław 
Dobrowioilfski Kazimierz Edward 
Dobrowolski Stanisław 
Dobrzyniak Stanisław 
Dobrzyński Franciszek 
Dobrzyński Piotr
Doczkał Karol
* Doczkał Karol 
Dodels Józef
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Dolewa Mateusz
* Doltrozzo Jarosław 
Dołęzka Szymon 
Domaradzki Alfons
* Domaradzki
* Domagalski 
Domagała Józef 
Doimamek Leon 
Domanek Roman 
Dominikiewicz Jan 
Don.st Wilhelm 
Dor ant Leion 
Dowgiełło Bronisław
* Downarowiicz Stanisław 
Downarowiiciz Medard 
Drabek Bolesław 
Drabek Józef
Drabek Jan
* Drąc Karol 
Dratwiński Konstanty
' Drobkowski Franciszek 
Droibikiowiski Jan
* Drozdowski Stanisław 
Drożdżewski Ignacy
* Drybiina Olga 
Drużyński Józef 
” Drwinkowski
* Dryliński
Drzewski Władysław
* Diubczak Andrzej 
Dubiel Paweł 
Dubla Mateusz 
Duchnikowiski Józef
* Ducizymiński Leon
* Duczymiński Tytu® 
Duda Anit om i
Duda Franciszek 
Duda Józef 
Duda Stanisław
* Dukaczewski Jan.
Du l e j Jó zef 
Dulemba Jan
* Dulski
Dulęba Henryk 
Dulęba Kazimierz

Dulębina Helena 
Duła Stanisław
* Dunikowski Ksawery 
Duńczyk Michał 
Durasiewicz Roman 
Durlik Andrzej 
Durnaś Michał
' Dutkiewicz Feliks
* Dworakowski Jan
* Dworzańczyk 
Dyamentowski Tadeusz
* Dybek
Dylczyńsiki Marceli
* Dylewski 
Dylewski Wincenty 
Dymek Jan 
Dymecki Józef 
Dymecki Józef 
Dymowski Tadeuisz 
Dynowski Franciszek 
Dyszyński Bronisław 
Dyszyński Wincenty
" Dzichoński Jan 
Dzidowski Teodor 
Dzidowski Władysław 
Dziechciarz Mikołaj 
DziekanoWski Władysław
* Dziemianowicz
* Dzierźanowska (matka)
* Dzierźanowska (córka) 
Dzierżak Michał
* Dzierżek N.
Dziewulski Luidjwik 
Dziewiencki Michał 
Dziewięcki Juljan 
Dzięciołowski Celestyn
* Dzieciak
Dzik Władysław 
Dzik Helena 
Dziuba Jakób 
Dziubiński Michał 
Dziurka Jan 
Dziurkowski Michał 
Dziwiński Ignacy



Eberchardt Juljan 
Ebede Herman 
Eberle Teodor 
Efenberger Antoni
* Eljasz Maks
* Ertmanowicz Witold 
Ertner Józefa

* Falbiński
‘ Falkenberg Bolesław
* Falski Leon 
Fąferiko Feliks 
Fedorowicz Józef
* Fedorowicz Marceli 
Fedorowicz Teodor
* Fejn&ztejn Paulina 
Feliksiński Józef 
Felkel Edward 
Felleir Jan 
Fencke Leopold
Felsenhardtówina Rozalja 
Fenter Leopold 
Fidziński Edward 
Fiedorow Bazyli 
Fiedorowicz Zygmunt 
Fięchowicz Aleksander 
Fijołek Ceicylja 
Fijołeik Tomasz 
Filipek Józef
* Filipowicz Teodor 
Figarski Władysław 
Firemniak Jan 
Fiszer Konstanty 
Fiszer Stanisław 
Fiszman Szymon 
Fisztenberg Moszek 
Finka Leopold 
Flak Tomasz
Flak Stanisław 
Florczak Stanisław 
Fogiel Ludwik 
Foikczyński Teofil 
Folman Jul jus z 
Foremniak Kazimierz 
Formiński Adolf

Formiński Walery 
Fot fole Stanisław 
Franiasz Józefa 
Franc Władysław
* Franke Robert
* Frank Gabrjel 
Frankiewicz Józef 
Frankiewicz Stanisław 
Frankiewicz Władysław 
Frąckiewicz Józef
* Frejlich Józef 
Frenkel Pinkus 
Frenklowa Marja 
Frenkiel Dawid 
Fręchowicz Aleksander
* Friedlingsieiin Izaja 
Fuchs Karol
Fuks Władysław 
Fuirgalski Piotr 
Furmański Maksymiljan 
Frankiewicz Władysław 
Frycz Franciszek 
Frydrych Jan
* Frydrych Stanisław

Gabrych Franciszek 
Gac Szczepan 
Gaik Aleksander 
Gaik Andrzej 
Gajek Bartłomiej 
Gajek Bolesław 
Gajek Piotr
* Gajewski Antoni 
Gajewski Konstanty 
Gajewski Józef 
Gajewski Stefan 
Gal bar z
Galewicz Leonard 
Galiński Jan 
Galski Roman 
Galster Machel
* Galusz
Galmas Andrzej 
Galwas Błażej 
Gałązka Władysław
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* Gałecki Tadeusz (Strug) 
Gałęzowski Władysław 
Gał on Franciszek 
Gandecki Antoni 
Gapiński Antoni 
Garbat Franciszek 
Garncarz yk Franciszek
* Gartman Feliks
* Garzyński 
Gasińska Stanisława
* Gasztowt 
Gawron Stanisław 
Gawrońska Wanda 
Gawroński Władysław 
Gawryjołeg Stanisław 
Gąłąb Kazimierz 
Gąpski Piotr 
Gąsecki Marjan 
Gąsiiorowski Władysław 
Gąsowska Wanda 
Gąisowiski Edward 
Gąsialski Lucjan 
Gegesberger Kazimierz 
Geppert Józef 
Gepert Antoni
Geras J.
Gers Bolesław
* Getzon Józef 
Gęibala Piotr 
Gębarski Jan 
Gębski Antoni 
Gębski Józef 
Gęborek Juljan 
Gęborek Władysław
* Gęsty
Glendała Bolesław 
Giez er Władysław 
" Glińsiki Józef 
Gliński1 Stanisław 
Gliikson Marja 
Glista Wincenty 
Gładysiz Stanisław 
Gładyszewski Piotr 
Głaz owsiki Władysław 
Głębocki Maksymiljan

G łogow ski W ładysław  
G łow acki Stanisław Józef
* G łow acki Stanisław 
G łow acki Wiojcieoh
* G łow acki 
Głuchowski Marjan 
G łydziak Józef 
Gidziela Jan 
Giidzgier Adam 
G ielbert Franciszek 
Gieras Józef
Gier czak
* Gierczala
* Giernatoiwski W iktor 
Giewis Jóizef 
Gierzyński
* Giilcizyński 
Gimsberg Samuel 
Girtler Jan
* Gizbert - Stuidnicki W acław  
Gnatowski Karol
* Gnus
* GocłaWski Jan 
G oczał Jan
" Godfryd
Godziszewski Stanisław 

Godziiszewski Stanisław 
GolędzinoWski Jan
* Goldberg Stanisław 
” G oldberg Stefanja
* Goldberg W ładysław
* G olde Estera
* Goldenberg Jakób
* Goldseng Abram
* Goldseng Pech 
G-oliniowski Józef 
Galińska Wilktorja
Goluch - G ołaszew ski W acław  
Gołaszewski Antoni 
G ołaszew ski Marcin 
G ołąb A .
Gołąb Kazimierz 
G ołęb  Stanisław 
G ołębiew ski Karol 
G ołębiow ski Leon
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Golębawski. Jan 
Gondek M ichał Franciszek 
Gondek Michał 
Gonerski Antoni 
Gontarczyk Franciszek 
Gomulińslka Anna 
Gom uła Kazimierz 
Gom uła Mateusz 
Goraj Jan 
Goral Henryk
* G orcew icz W łodzim ierz 
Gordelik Józef 
G orczyck i W a c łiw  
Gordon Abram
Goirgol M irosław 
Go,rlewi,cz W awrzyjiiec 
G orodeck i Konstanty 
G orzelańczyk Józef 
G orzkiew icz Kazimierz 
G oselw icz W łodzim ierz 
Gostikiewicz Hilary 
G oździela Jan
* Goździcki
* Goździkow ski 
Góralski Józef 
G órczak Michał 
G órecki Antoni 
G órecki Jan 
G órecki W ładysław  
G órkiew icz Stanisław 
G orlicki Stanisław 
Górniak Józef 
Górniak Stanisław 
Górnicki Jan 
Górnifcowski Józef 
Górski Antoni 
Górski Franciszek
* Górski Roman
" Grabarczyk Jan 
Grabowski Ferdynand 
Grabowski Ignacy
* Grabowski Jan
* Grabowski Juljan, 
G rabowski M ichał
* Grabowski W iktor

’  Grabska (siostra Stanisława)
* Grabski Stanisław 
Gralak Wacław 
Grajcar Antoni 
Grajnert Bolesław 
Granat Piotr 
Granat Teofil 
Grącki Antoni
* Grekon Stanisław 
Grelus Jan 
Grentza Jan
* Gródecki Wincenty 
Gródecki Wincenty
* Grodziński Feliks
* Gross Kalikst 
Gross Ludwik 
Groszyński Wawrzyniec 
Grotel Stanisław 
Gruberski Adolf
* Grubecki Bolesław
* Grubecki Mieczysław 
Gruch o t Józef 
Grudzień Wojciech
* Grudziński
* Gruszczyński 
Gruszczyński Jan 
Gruszka Anitoni 
Grzegorczyk Stanisław 
Grzela Stanisław
* Grzelachowski Antoni
* Grzelachowski Michał 
Grzelak Andrzej 
Grzelak Antoni 
Grzelak Józef 
Grzelecki Stefan 
Grzecznarowski Józef
* Grzegorczyk Andrzej
* Grzegorczyk Antoni 
Grzegorczyk Antoni
* Grzegorczyk Ludwik 
Grzegorzewski Ignacy
* Grzegorzewski 
Grynbaum Abram
Gi Ły do wski Al e ks and er
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Grzybowski Dominik 
Grzybowski Józef 
Gubała Wawrzyniec 
Guć Jan
Gulińska Jadwiga 
Guliński Józef 
Gumowski Marjan 
G u muł a Antoni 
Guimuła Kazimierz 
Gumplowiczowa Cecylja
* Gurowski
* Guryn Aleksander 
Guśliński Stanisław

Gutkowski 
Gutkowski Hipolit 
Gwiazdowski Leon 
Gwóźdź Franciszek 
G.uizowski Antoni 
Guzowsiki Bronisław 
Guz o wsiki Jan 
Guiaowski Jóizef

Haaric-h Karol
* Habioh
Kaczyński Kazimierz 
Hadra Jóizef 
Hajczyk Marja 
Hajdasiński Andrzej 
Hailske Wincenty 
Hamer Władysław 
Hanc Stanisław 
Hanczke Andrzej
* Hanzelewicz Karol 
Harasim Ludwik 
Harasimowicz Wacław 
Harbich Feliks 
Hartman Józef
* Hartman
Hazenmajeir Roman 
Hazenmajer Władysław 
” Hebauer Juljan 
Heidnich Bronisława 
Heller Roman 
Heillman Włodzimierz 
Hellman Zenobja

Helszer Jan 
Heilwegeir Rudolf 
Heilwiig Stefan
* Hempel Antoni
* Hempel Stanisław 
Hemimer Juljan
* Hemimer Rudolf 
Hemerlig Otto 
Hercman Juljan 
Herc Władysław 
Hertzowa Wincentyna 
Herszman Józef 
Hemiik Antoni 
Heryng Zygmunt
* Herynowicz (Herman)
* Heirtz Moryc 
Hess Wojciech
* Hetman Włodzimierz.
’  Hetmanek Ludwik 
Hibel Stefan
Hildt Kazimierz 
Hille Antoni 
Hirsz Ferdynand 
Hirsz Szmlul 
Hirze Bogusław 
Hłasikoi Jan
* Hłasko Józef 
Hofman August 
Hofman Jan
* Hogmajer 
Hokauf Teodor
* Holczarow Antoni
* Holecki 
Holli Antoni 
Hołówko Tadeusz
* Hoppe Ferdynand 
Hoppe Karol 
Hoppe Ferdynand
* Hryniewicz Henryk
* Hryniewiecki Jakób 
Hudecki Józef 
Hudy Gode'1 
Huczak Stefan
* Hujmmeil Wacław 
Huiraś Franciszek



Hutczak Franciszek 
Hutnik Andrzej 
Hubszer 
Hyb Józef

Igielski Konstanty 
Imialkowski Józef 
Imiełowski Antoni 
Istelski Aleksander
* Iwanicki Sergiusz 
Iwanicki Wiladysław
* Iwanow Piotr 
Iwanowski Jerzy
* Iwanowski Leon 
Iwańska Emilja
* Iwiński Adam 
Iwiński Ludwik 
Izdeihsiki Michał 
Iżel Stanisław

* Jabłkowski Antoni
" Jabłkowski Bronisław 
Jabłoński Dawid 
Jabłoński Józef
* Jabłoński Jótzef 
Jabłoński Stefan
* Jabłonowski Władysław 
Jachimczak Franciszek 
Jachman Stanisław
* Jachman 
Jachowicz Antoni
" Jackowski Kazimierz
* Jacuński 
Jagiełło Ignacy 
Jagielski Andrzej 
Jaśkiewicz Stanisław 
Jagodziński Bolesław 
Jagodziński Piotr 
Jagodzińska - Owczarek Zofja 
Jagielski Józef 
Jagiełłowiiciz Józef Adam
* Jakimiak
Jagiellak Stanisław 
Jajus Mikołaj
* Jakioibson

* Jakowieoki Wincenty 
Jakóbczyk Franciszek
* Jaikóbowicz Czesław
* Jakóbowski Marceli 
Jakubowski Wacław 
Jakubowski Bolesław 
Jakubowski Czesław 
JalkuiboWski Eugemjusz 
Jakubowski Marjan 
Jakubowski Wacław 
Jałowiecki Bolesłalw 
Jamróz Andrzej 
Jamroż Juljusz
* Janalkowski Klemens 
Jancz arsiki Kazimierz
* Janicki Stefan 
Jankowski Józef 
Jankowski Piotr
* Jankowski Wiktor 
Janiszewska Elżbieta 
Jancewicz Juljan 
Janota Henryk 
Janus Józefat
Januszewski Teofil 
Janicki Edward 
Janikowski Józef 
Janowski Bolesław 
Janik Stanisław 
Jankowski, Konrad 
Janowioz Kazimierz 
Janowi.cz Ludwik 
JarmułioWiicz Romuald
* Jarocizyński Franciszek 
Jaromiński Adam 
Jarosz Emiilja
Jarosz Władysław 
Jaroszyński Stefan 
Jasiewsiki Juljan
Jasińska - Jędryszczykowa Stani

sława
* Jasiński Adam
* Jasiński Franciszek 
Jasiński ps. „Geniek"
Jasiński Wiktor Adam 
Jasśorowski Jan
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J astro Wacław 
Jasitrębowska Stefanja 
Jastrzębski Ignacy 
Jastrzębski Juljan 
Jastrzębski Wincenty 
Jaszew&ki Jan 
Jasieńska - Fikus Maircjanna 
Jasiorowski Wiktor 
Jatcizak Stanisław 
Jawie Roman 
Jaworek Kazimierz 
Jaworski Jan 
Jaworski Józef 
Jaworski Władysław 
Jedynak Adam
* Jeliński Aleksander 
Jeliński Antoni 
Jene Jerzy 
Jeirzyna Jan 
Jestzike Wincenty 
Jeryszew Stanisław 
Jezierski Wojciech
* Jeziorowski Kazimierz 
Jeziorowski Konrad
” Jeziorowski Konrad 
Jędrusik Marja 
Jędrzejowski Bolesław
* Jędrzejewski Jan 
jędrzejowski Stanisław 
Jędryszczyk Tomasz 
Jodko Witold 
Jołocha Józef 
Jończyk Jóizef
Jop Jan
Józefowicz Sylwester 
Jiurcizyński Stanisław
* Jurkowski Jan 
Juszczyk Bronisław 
Juszczyk Ludwik 
Jaszczyński Stanisław 
Juszczak Michał 
Ju.rszyński Piotr

Kabała Bolesław 
Kabała Wacław

Kacperek Walenty 
Kacprzak Piotr 
Kacprzak Stefan 
Kaczmarek Antoni
* Karczmarek Jan 
Kaczmarek Marcin
* Kaczmarek Marcin 
Kaczmarek Mikołaj 
Kaczmarek Walenty 
Kaczmarczyk Wincenty 
Kaczmarski Bronisław 
Kaczmarski Kazimierz 
Kaczorowski Józef 
Kaczyński Feliks 
Kafarski Romuald 
Kajce-Kamecka Maja 
Kajce-Kamec;ki Toimiasz 
Kajman Wigdor 
Kakszta Marjanna 
Kalańslki Aleksander 
Kaleta Adam
Kaleta Aleksander 
Kaleta Wincenty
* Kalinowski Michał 
Kalinowski Paweł 
Kalinowski Stanisław 
Kaliński Feliks (kara śmierci}
* Kaliński Seweryn
* Kaliszewski Stanisław 
Kalkowski Ignacy 
Kalkowski Leon 
Kałuża Stanisław 
Kałużewski Stefan 
Kałużny Stanisław 
Kamecki Marcin 
Kamerdyński Antoni 
Kamiński Andrzej (kara śmierci) 
Kamiński Jan
Kamiński Jan Szczepan 
Kamiński Stanisław 
Kamacki Stanisław 
Kamiocki1 Stanisław Włodzi

mierz 
Kanc Bronisław
* Kancicki Wawrzyniec
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Kania Marceli 
Kania Piotr 
Kanikowski Józef 
Kaniowa Mairja 
Kantorski Bronisław 
Kantorysiński Józef 
Kańtoch Tomasz 
Kapitułka Leon 
Kapp Aleksander 
Kaippeil Antonii 
Karasiński Piotr
* Karaś Antoni 
Karbowa Marja 
Karbowniak Jan 
Karch Stefan 
Karcz Andrzej 
Karcz Józef
Karczewski Jan, Dyonizy 
Karczewski Władysław
* Karczmarkówna M. 
Karkoszka Franciszek 
Karlikowski Michał 
Kar liński Jan
* Karmazowski 
Karni Franciszek 
Kamia Wojciech 
Karolak Władysław 
Karpiński Jan Kazimier*
* Karsz Stanisław 
Karwasiński Józef 
Karyś Józef 
Kasprowicz Helena 
Kaspr owsiki Władysław
* Kasprzak Marcin 
Kasprzukow Jan 
Kasprzyk Andrzej 
Kasprzyk Franciszek 
Kasprzyk Karol 
Kaufmam Mojżesz
* Kawecki Alesander 
Kawecki Adam 
Kawecki Piioitr
* Kawczyński Edmund
* Kawka Józef 
Kazanowski Teofil

Kazimierczak Stefan
* Kazimierzeń Jan 
Kaźmierczak Adam 
Keller Herma®,
Keller Józef 
Kempski Edmuri.ł
* Kerner Józef 
Kędzierska Marja 
Kędzierski Jan 
Kędzior Piotr
* Kęp o wsiki Ludwik 
Kęsikowski Edward 
Kiciński Jan 
Kidawski Jan
Kie dr zy ński Wiłodlz im i er z
* Kiedrzyński (zmarł w Berlinie)
* Kiejański Maksymiljan 
Kiełfo Józef 
Kielusiak Stefan 
‘ Kiełza Adolf
Kienig Stanisław
Kierkowski Antoni (2 wyroki 

śmierci)
* Kiersz Mieczysław 
Kifner Leon 
Kiejański Maksymiljan 
Kijek Anit oni
* K ije ws k i
Kijowski Franciszek 
Kijewsiki Józef 
Kilański Zygmunt 
Kimla Jan 
Kisiel Władysław 
Kisieliński Michał 
Kicihner Bronisław 
Kirchner Stanisław
* Kirkor (brat Dymitra)
* Kirkor Dymitr
* Kizińsiki Kwiryn
* KŁzińsika Marja
* Klapsatel Juljan 
Klepacki Ignacy 
Kleczko Szczepan 
Klekot Józef
‘  Klekot Wawrzyniec
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Kłemczak Józef 
Klemiński Józef 
Klepczarek Stanisław 
Klepner Stanisław 
Kleszazyński Michał 
Klięfpiński Gabryjel 
Kliglich Józef
* Klimowicz Paulin 
Klim Jan
Klim Paulina 
Kłobukowski Andrzej 
Klonowski Jem 
Klosse Gustaw 
Kloze Ignacy 
Kluska Józef 
Kluziński Stanisław
* Kłoczkowski 
Kłosowicz Józef 
Kłosowicz Konrad 
Kłyk Roman 
Kłys Tomasz
Kmiecik Antoni 
Kmieciak Michał 

Kmiecik Rozalja 
Kmieć Adam 
Kmieć Antoni 
Kmieć Józef 
Kmieć Stanisław 
Kmyt Bronisław
* Knopik Franciszek 
Knychała Władysław 
Kobiałko Józef 
Kobyliński Ludwik 
Koch Edward
* Kochanowicz Stanisław
* Kochański Stanisław 
Kociałkowski Jan Kanty
* Kocioł Grzegorz 
Kocot An/toni 
Kocot Tomasz
* Koeliichen Jan 
” Kokon
Kokoszka Antoni 
" Kojański 
Kolejwa Józef

Koli Antoni 
Kolski Icek 
Kołacz Józef
Kołakowski - Celiński Władysław 
Kołecki Stanisław 
Kołecki Władysław 
Kołek Błażej 
Kołodziejak Feliks 
Kołodziejczyk Józef 
Kołodziejczyk Michał 
Kołodziejczyk Tomasz 
Kołodziejczyk Wincenty 
Kołodziejski Antoni 
Kołodziejski Jan Stanisław 
Komar Wojciech 
Komornicki Marjan 
Komosiński Augustyn 
Ko mp an o wski Józef 
" Konarski Józef 
Koncewicz Bolesław 
Kondusz Witold 
Koniecki Antoni
* Konieczko
Kon Leczmy Franciszek 
Konieczny Michał 
Konieczyński Józef 
Konrad Bronisław 
Kon Feliks 
Kopacz Kazimierz 
Kopański Adam 
Kopczyńska Stefanja
* Kopczyński Ignacy
* Kopczyński Józef
* Kopczyński Leon 
Kopeć Helena 
Kopeć Józef 
Koperski Józef 
Kopiński Józef 
Kopiś Franciszek
* Kopytowski Ludwik 
Korba Józef
" Korbacizewski Teofil 
“ Korczak 
Korga Michał 
Kornacka Henryka
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Kornacki Maksymiljan 
Korupczyński Kazimierz 
Korus Józef 
Korfel Andrzej 
Korfel Edward 
Korflówna Walentyna 
Korowaj Wacław
* Korulski Zygmunt 
Korzec Ryszard 
Korzec Szczepan 
Korzec Władysław 
Korzeniowski Adolf 
Korzeniowski Wincenty 
Korzonek Marcin 
Korzycki Karol 
Kosel Józef 
Kosiarek Jan 
Kosiarz Feliks
Kosik Bronisław 
Kosin Wacław 
Kosmala Roman 
Koisterski Zygmunt 
Kostka Paweł 
" Kostrzębski Kazimierz 
Kosz ab ek Czesław 
K osz ad a L udwik 
Koszade Władysław 
Koszutski Adam 
Koszutska Rozalja
* Koszutski 
Kośny Andrzej 
Kot Eleonora 
Kot Stanisław 
Kotarski Jan 
Kotarski Stanisław 
Kotarski Walenty 
Kotecki Sylwester 
Kotecki Walenty 
Kowalczyk Stanisław
* Kowalewski Aleksander 
Kowalewski Michał 
Kowalewski Tomasz 
Kowalik Bolesław 
Kowalik Tomasz 
Kowalska Antonina

Kowalska Bronisława 
Kowalska Marja
* Kowalska Marjanna
* Kowalski Aleksander 
Kowalski Andrzej Franciszek 
Kowalski Feliks
Kowalski Franciszek 
Kowalski Henryk 
Kowalski Ignacy
* Kowalski Jan 
Kowalski Jan Feliks 
Kowalski Karol 
Kowalski Kazimierz 
Kowalski Ksawery 
Kowalski Michał
Kowalski Roman (kara śnrerci) 
Kowalski Stanisław 
Kowalski Szczepan 
Kowalski Wincenty 
Kowalski Wojciech 
Kozakiewiczówna Cezarymi
* Koziarek Jan 
Kozik
Koziej Feliks 
Kozikowski Władysław 
Kozioł Antoni 
Koziróg Józef
* Kozłowska Anna 
Kozłowiska Janina 
Kozłowski Józef
* Kozłowski Józef
* Kozłowski Maksym 
Kozłowski Stanisław
* Kozmalski
Kożuchowiski Władysław 
Koźma Józef 
Koźbiał Franciszek 
Koźlicki Franciszek 
Krachel Bolesław 
Krahelsika Anna 
Krajewski Wacław 
Krakowiak Jan 
Kral Jan 
Kralikie Józef
* Kramarewskiij Aleksander
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Kramczyński Jan (kara śmierci) 
Kratowska Julja 
7 Krasowski 
Krasuska Stanisława
* Krasu siki ŁiuidWilk 
Krasu ski Władysław
* Krauz Kazimierz 
Krawczyk Antoni 
Krawczyk Józef 
Krawczyk Stanisław 
Kreczyńska Janina
* Kreczyńska Leokadja 
Krenc Michał 
Kremblewski Ignacy
’ Kremer 
Kret Kazimierz 
Kriese Gustaw Edmund 
Kroczewski Wojciech 
Krodkiewicz Józef 
Kroipczyński Eugenjusz 
Król Józef 
Król Michał 
Królak Helena 
Królewiecki Bolesław 
Królikowska Helena 
Królikowski Antoni 
Królikowski Jan 
Królikowski Stefan
* Krug Walenty 
Kruk Józef 
Kruk Michał 
Krupa Władysław 
Krupińska Marjanna 
Krupiński Józef 
Kruz Bronisław
* Krusiński 

Krybeil Mieczysław
Krysiak Józef 
Krysiak Władysław
* Krzemieniecki Seweryn
* Krzemieniewski Stanisław 
KrzeWski Józef
Krze wski Marcin 
Krzymowski Lucjan 
Krzos Kazimierz

* K rzeczkow ski 
Krzysteik Jan
* Krzyżanowski Eugenjusz 
Krzyżkiewicz Wojciech 
Kubacki - Gorwecki Czesław 
Kulbat Józef
Kubatow icz Ludwika 
Kuibatowicz Teofil 
Kuberski Apolinary
* Kuberski Czesław 
Kubicki Józef 
Kubicki Leon
Kubicki Stanisław (kara śmiercij 
Kubicki W iktor 
Kuibik Leopold 
Kubi.sa W incenty
* Kuc Józef 
Kuicap Jan
* Kucharz Józef 
Kuchta Franciszek 
" Kuczyński 
Kuczyński Stanisław 
Kuczyński Zygmunt 
Kulczyński Marjan
* K ulczycki Ludwik 
Kukulski Adam  
Kukulski Adam  
Kukulski Leonard 
Kula Stanisław 
Kuł ach Franciszek 
Kuligowski Michał 
Kujawski M ordka
* Kulik Józef
* Kulik Stanisław
* Kulon Andrzej
* Kunczyński 
Kunicka Zofja 
Kunicki Franciszek
* Kunicki Ryszard (brat)
Kunicki W ładysław  
Klimowski W łodzim ierz
* Kupiecki Tomasz 
Kur eman Antoni 
Kurek Franciszek 
Kurkowski Kazimierz
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Kurnikowski Franciszek 
Kurpik Franciszek
* Kurowaj Wacław 
Kurowski Aleksander 
Kurowski Michał 
Kursa Szymion 
Kurymski Józef 
Kurszys Władysław 
Kusike Karol 
Kuśmider Karol 
Kuśmierski Antoni 
Kuśmirek Wojciech 
Kuisińslki Stanisław 
Kusiński Władysław 
Kutrasiński Leon 
Kużawa Stanisław 
Kwadr ano Jan
Kwapiński Jan (kara śmierci) 
Kwapiński Tadeusz 
Kwapisz Leopold 
Kwaśniewski Jan 
Kwaśniewski Antoni 
Kwaśniewski Franciszek 
Kwaśniewski Władysław
* Kwiatek Józef 
" Kwiatkowski 
Kwiatkowski Franciszek 
Kwiatkowski Józef

Kwiatkowski Józef 
Kwiatkowski Leonard 
Kwiatkowski Mateusz 
Kwiatkowski Mikołaj 
Kwiatkowski Stanisław 
Kwiatkowski Władysław
* Kwiecienski Jóizef 
Kwiecień Tomasz 
Kwieciński Jan

Lach Andrzej 
Ladowski Bronisław 
Ladowski Michał 
Lainde Stanisław 
Langa L u d wik 
Lange Aleksander 
Lamhrecht Kazimierz

Laskowski Antoni 
Laskowski Franciszek 
Laskowski Milkołaj (kara śmierci) 
Laskowski Stanisław 
Lasocki Tomasz Jan 
Lasota Józef 
Lasota Marcin 
Lauibeirblat Abram 
Laus Feliks 
Leder Jan 

Ledeonan Dawid 
Ledwoń Józef 
Ledwoń Juljan 
Le fler Adam 
Lefler Franciszek 
Legut Józef 

Lejman Józefa 
Lenartowicz Franciszek 
Lenczewski Hipolit 
Lerer Lejb 
Lerer Maksymiljan 
Lesz Edward 
Leszczyński Ignacy 
Leszczyński Marjan 
Leszczyński Stanisław 
Leśniakowski Ludwik
* Leśnikowski Ludwik 
Leśniewski Aleksander 
Lewandowska Feliksa
* Lewandowski Aleksander 
L ew ando wski Fr ancisz ek 
Lewandowski Walenty 
Lewański Zygmunt
Lewi Stanisław 
Lewicki
* Lewowski Henryk 
Lubecka Tekla 
Libelt Wilhelm 
Libicfa Antonina 
Libkind Jan
' Lichtański Karol
* Liebglied Jakób 
Limanowski Bolesław 
Lipczyński Kazimierz 
Lipczyńsiki Wł.



Lipiński Andrzej 
Lipka Kazimierz 
Lipman Engiel 
Lipski Józef 
Litwiński Feliks 
Lisek Franciszek 
Lisek Kazimierz
* Lisiecki Franciszek 
Lisiecki Jan 
Lisiecki Stanisław 
Lisikiewicz Jan 
Lisowski Jan 
Lisowski Stanisław 
Liszewski Franciszek 
Lolo Stanisław 
Lorek Władysław 
Lorenc Jan 
Lorens Stanisław 
Lubecki Juljan 
Luibelski Roman 
Luibijewski Piotr 
“ Lubowiecki Teodor 
Lubelfeld Hersz 
Łudwisiak Józef 
Lary Mikołaj

Łuck Stanisław 
Łabędzki Stanisław
* Łaewig Jakób
* Łaewig Elżbieta (żona) 
Łakomski Antoni 
Łapa Wojciech
Łaski Piaweł 
Łaszcz Wiktorja 
Łaszidzewsiki Leon 
Ławaciz Karał 
Ławrynowicz Feliks 
Łaźniewski Józef 
Łęk a wski Jan 
" Łącki Franciszek 
Łdbanowskii Bolesław 
Łonak Stanisław
* Łosiewicz Eugeniusz 
Łuczak Antoni 
Łuczak Jakólb

Łuczak Stanisław 
Łuczka Józef 
Łukasiewiicz Józef 
Łukasik Józef 
Łukaszek Stanisław 
Łukaszewicz Anna 
Łukawska-Zawilsika Scholastyka 
Łukowski Czesław 
Łukomski Frank 
Łuisicki Stefan
* Łus.zpianko Mikołaj 
Łuszczewski Adam 
Machura Józef 
Maciąszek Jan 
Maciejiczyk Jan 
Maciejewski Franciszek
* Maciejewski Aleksander
* Maciejowski Andrzej 
Maciejewski Antoni 
Maciejewski J.
* Maciejowski Józef
’  Maciejowski Stefan 
Mackiewicz Roman 
Madej Tomasz 
Madejski Kazimierz 
” Madejski Stanisław 
Maduszewski Antonii 
Maiduszewski Józef 
Maisfeld Samuel 
Maj Bolesław 
Majcherski Paweł
* Majchert Wincenty 
Majchofer Emil
* Majchrowicz Józef 
Majchrzak Antoni 
Majda Aleksander 
Majer Józef
* Majerowioz Ber
* Majewska Marja
* Majewski Daniel
* Majewski Jan 
Majewski Józef 
Majewski Mieczysław 
Majewski Stanisław 
Majewski Władysław
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Majewski Wincenty 
Majkowski Antoni 
Majkowski Jó:zel
* Majkoweń Antoni
* Majkoweń Antoni 
Mak Stanisław
* Makar adze Filip
* Makoweń Paweł 
Makowski Franciszek 
Makowski Jan 
Makowski Ludwik 
Małkowski Paweł 
Makowski Wincenty 
Malasz Stanisław 
Mlailaaz Wincenty 
Mallbzew.ska M ar j amina 
Maleman Berek 
Malliciher Antoni
'  Malina Szyja 
Malinowiska Anna 
Malinowski Aleksander 
" Malinowski Andrzej 
Malinowski Antoni 
Malinowski Ignacy 
Malinowski JaJkób 
Malinowski Michał 
Malinowski Paweł 
Malinowski Władysław
* Maliszewski Leonard 
Małek Wojciech 
Małachowski Antoni 
Małachowski Józef 
Małecki Ignacy 
Małecki Józef 
Malkiewicz Heroimim
" Mancewicz Michał 
Mandel Lejbuś 
Mankiewiczowa Marja 
Manko Paweł 
Mansfeld Samuel 
Mańkowski Bolesław 
Mańkowski Mieczysław 
Mańkowska Helena 
Mamaniuk Henryk

Mamos Władysłarw 
Marchlewska Marta 
Marchlewski Oskar 
Marchwica Błażej 
Marciniak Leon
* Marcinkiewicz 
Marcinkowski Stanisław 
Marczak Jan 
Marczyński Mieczysław 
Marek Józef 
Markiewicz Marcin 
Markiewicz Walenty 
Markowska Jadwiga 
Markowski, Antoni 
Markowski Franciszek Mieczy*

isław
* Markowski Henryk 
Markowski Jan 
Markowski Juljan 
Markowski Klemens 
Mairszałelk Te o dor 
Martela Szczepan 
Martynowiski Stanisław 
Maruszek Piotr 
Masłioński Aleksander
* Masłoński Aleksander
* Masłowski
* Masłowski Józef 
Masłowski Kasjan
* Matecki Kazimierz 
Matejak Leopold
M at e zak W awrzynl' ec
* Matraszek Andrzej 
Matusiak Ignacy 
Matusiak Ludwik 
Matusik Stefan 
Matuszkiewicz Botesław 
Matys Walenty 
Matysek Stanisław 
Maxsowa Zolja
* Maziński Jan 
Mazurek Franciszek 
Mazurek Jan
Mazurkiewicz Ignacy (kara śm.)..
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Mazurkiewicz Juljan 
Mazurkiewicz Tomasz 
Mażwchowski Zygmunt 
Mączyński Kazimierz 
Mączyński Stanisław 
‘ Mączyński Wacław 
" Mączkowski Wacław 
Mądry Stanisław 
Mąkosa Michalina 
Mąkosa Mikołaj 
Mecu er Zygmunt 
Meduski Bolesław 
Meduiski Dobiesław
* Melikon Mikołaj 
Mendelson Stanisław 
Mendelsionowa Marja 
Mendel Aleksander
* Mendygirał Stanisław 
Merda Jakób
Merta Michał
* Metelik 
Metlerski Marjan 
Metrycki Teofil 
Mędrek Józef 
Męiykowiski Aleksander 
Mężykowski Jan
* Mianowski 
Michalak Franciszek
* Michalak Tomasz 
Michalak Stanisław 
Michalczyk Antoni 
Michalik Jan
* Michalik Józef 
Michalik Kazimierz

Michalski Jan 
Michalski Jan Adam 
Michalski Józef
* Michalewsiki Bronisław 
Michałowska Władysława
* Michałowski 
Michałowski Jan 
Michałowski Kazimierz 
Michałowski Stefan 
Michałowski Tomasz 
Michel Ignacy

M ickiew icz A dam  
Michna Józef 
M ichniewski Jan
* Miecznilkowska Amelja
* Miecznikowska Wanda 
Mielczarski Roman 
Mierzejewski Adam 
Mierzwiński Bolesław 
Mierzwiński Stanisław
* Mieszczanek Józef
* Mieszczanek Wincenty
* M ieszczankówna fowa) Marja
* M ieszczankówna (owa) Rozaljat 
M ieszkow ska Józefa
* Midrowski 
Migdał Jan 
Migdał Józef
* M ikadze Serafin 
M iklaszewski Ignacy 
M iklaszewski Kazimierz 
M ikołajczyk Ignacy 
Miikos,z Jan
Miksa Juljan
Mikulski Jan 1
Mikuła Jóizef 
Mikuła Kazimierz 
M ilczarek Andrzej 
M ilecki Piotr
Miller Helena v
* M iller Jóizef
Miller Mieczysław Henryk 
Miller Władysław
* Mili ero w icz 
Millner Stanisław
* Miłfcowski Jan 
M iłodrowski 
Miłoisz Stanisław 
Miłowsiki Hipolit 
M iło szewski Jan
* M inaczkowski Stanisław
* M inewski Stanisław 
’  M iniewska Helena 
MinieWski Bronisław 
" Mintal M ichał
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Minkiewicz Romuald 
Miireekia Marja
* Mirjanow Michał 
Mirowski Józef
* Mirzcwski 
Miszczyński Ja®
Miszewski Stanisław
* Miitkiewiciz 
Mitręga Józef 
Misz ta Wincenty
* Mizeraicki Feliks 
Młodkiewicz Michał 
Młynarski Kazimierz 
Młynkowiski Ignacy 
Modrzejewski Józef 
Mondscheinowa Janina 
Monton Piotr 
Moszczyński Aleksander 
Motyczyński z Częstochowy 
Moraczcwski Józef 
Morawski Julian

Morawski Kazimierz 
Morawski Walenty
* Morecki Wincenty
* Morton Walenty 
Moruń Antoni 
Monfcoszewiski Jan 
Mosińska Franciszka 
Mostowski Ludwik 
Mois.tyl Adam
Moś Szczepan 
Motylerwski Ignacy 
Mroczkiewiiciz Jakób 
Mroczkowski Adam 
Mroczkowski Jan 
Mrowieć Franciszek 
Mrczik Aleksander 
Mroziik Jan 
Mrozowski Feliks 
Mrozowski Franciszek 
Mrozowski Juljan Władysław 
'  Muikłowiicaz Kazimierz
* Musielski Adam 
Musielewicz Józef 
Muszyński Franciszek

Muszyński Konstanty
* Muszyński Władysław
* Mutermilch Michał
* Mutermilch Wacław 
Muizolf Szczepan 
Myndrygał Józef
* Mysielski
Myszkiewiicz Michalina 
Myszkowski Antoni 
Myśliński Teodor

Nachtigal Emil 
N adgr o dki e wicz Fr ancisz ek
* Nagin Sergjusz 
Najkauf Jan 
Najman Pap u lin a 
Najman Sizlama 
Najmroeki Ludwik 
Nalichowski Franciszek 
Napieraj Stanisław
* iSapieralski
* Naiwis Paweł 
Nawrocki Michał
“ Nawrocki Władysław 
Nawrot Bronisław 
Nawrot Jan
* Nehrebecki 
.Nenga Stanisław 
Neibauer Adolf Juljan 
Nestorowioz Jan
" Neuman Antoni 
Niebudek Ignacy 
Niedziela Grzegorz
* Niedzielski 
Nieilepiec Adam 
Nielepiec Wacław 
Niemczyk Stefan
* Ni epoko jewski Ignacy 
Niepsuj Jakób 
Niewiadomski Andrzej 
Niewiadomski Antoni 
Niewiadomski Władysław 
Niezgoda Piotr
Nocoń Marceli 
Noiński Alfred
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Noskowski Ignacy 
Noszczyk Jan 
Nowacki Jan 
Nowacki Władysław 
Nowak Bolesław 
Nowak Franciszek 
Nowak Hellena Elżbiet* 
Nowak Jakób
* Nowak Józef
" Nowak Stanisław 
Nowak Roman
* Niowakowa Antonina 
Nowakowska Józefa 
Nowakowski Adam 
Nowakowski Czesław 
Nowakowski Edmund 
Nowakowski Jan 
Nowakowski Stanisław 
Nowicki Adam Jan
" Nowicki Alfons 
Nowicki Andrzej 
' Nowicki Kazimierz 
“ Nowicki Leonard 
Nowicki Marjan Jerzy 
Nowicki Władysław 
"Nowicki Władysław 
Nowik Stefan 
Nowiński Franciszek
* Nowodworski Aleksander 
Nowosiński Stanisław 
Nyga Stanisław

Obarzński Rafał
* Obojskś Franciszek 
Oeiepa Franciszek 
Ogiński Jóizef 
Ogłaza Zofja 
Ogrodowski Antoni 
Okła Wincenty
* Okołowicz Józef
* Olkotowicz Mieczysław 
“ Okulicz
Olasizewski Franciszek 
Olczak Stanisław

Olejniczak Franciszek 
Oleśkiewicz Antoni
* Olewniczak Wincenty 
Glkiewicz Ignacy
” Ołdafcowski Marjn 
Opalsiki Leon 
Oprych Roman 

Oracz
Oraczewski Wawrzyniec 
Orczykowski Franciszek 
Orkis Juljan 
Orlik Tadeusz 
Orłowski Antoni 
Orłowski Jakób
* Orłowski Wiadyisław 
Ortman Ignacy 
Gruba Bronisław 
Orzech Józef 
Osińska Antonina 
Osiński Jan Mateusz 
Osiński Józef
Osiór Tadeusz 
Osóbka Teodor 
Ostrowiec Adam 
Ostrowiec Leon 
Ostrowski Michał
* Ostrowski Wacław 
Ostrowski Władysław 
Ossowski Jan 
Osowski Stanisław 
Ostaszewski Feliks 
Ostojadoł Tomasz 
Ossuchowski Stefan 
Otczyk Piotr 
Otoliński Franciszek 
Owczarek Kazimier z 
Owczarek Leon

Pacan Andrzej 
” Pace Władysław
* Pachócki 
Pacior-kowski Fiszel 
Pac och a Antoni 
Pacuszka Magdalena 
Pacwa Władysław



Paczesmy Andrzej 
Pajączek Teodor 
Pająk Ignacy 
Fajek Adenin 
Pakos Antoni 
Pakuła Ludwik 
Palczewski Józef 
’  Paliński Stanisław 
Paluch Antoni 
Paluch Franciszek 
Paluch-Skłodowski Jan 
" Falukiewicz Jan 
Palus Franciszek 
Pałasiński Aleksander 
Pałasz Hipolit 
Pałasz Jan
* Pałuba Jan 
Palucha Antoni 
Palucha Marcjan 
Panczyk Antoni
” Pamcygran Józef
* Paterson Izydor 
“ Parafjanowicz 
Far tyka Jan 
Paska Józef 
Pasternak Bronisław 
Pasternak Stanisław 
Pastuszka Piotr 
Paszkiewicz Edward 
Paszkiewicz Waler ja
* Paszkowska Marja 
Pasz ta Józef 
Paszyński Bolesław 
"Patoka Faustyn
* Paul Aleksander 
Pawieński Karol 
Pawiński Władysław 
Pawlak Jan 
Pawlik Florjan 
Pawlik Jan 
Pawlik Stanisław 
Pawlikowski Władysław 
Pawłowska Domicela 
Pawłowski Józef 
Pawłowski Konstanty

Pawłowski Piotr Józef 
Pazderski Jan 
Pedych Tomasz 
Peilikant Józef 
‘  Pełczyński Jan 
Penczeik Jan 
Pendrakówna Helena 
Pemipek Józef 
Perczyński Feliks 
Perl Feliks 
Perłowa Teresa 
Peryt Bolesław
Perzanowski Wład. Zacharjasz
Perzyna Kacper
Pesin Izrael
Peter Bolesław
Petri Henryk
Pęczek Marcin
Pędzik Marceli
Pędzik Józef
Pękalski Józef
* Pękosławski Stanisław 
Piasecki Jan 
Piasecki Karol 
Piaskowski Bronisław
* Piaskowski Stanisław
* Piaszczyński 
Piątek Jan

1 Piątkowski Mieczysław
* Piech
Piechowski Adolf 
Piechota Ignacy 
Piechuidzki Mateusz 
Pieczewski Piotr 
Pieczywoda Wacław 
Piekarski Aleksander 
Piekarski Ignacy 
Piekut Kazimierz 
Pielat Kazimierz
* Pieńkowski Stanisław 
” Pieskin Izrael 
Pietkiewicz Kazimierz
* Pietkiewicz Kazimierz
* Pietraszek Tomasz 
Piotraszewiez Bronisław
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Pietrusiewiez Józef 
Pietruszewski Józef 

” Pietraszkiewicz Alfions 
Pietrzak Stanisław 
Pietrzykowski Ferdynand 
Pietrzykowski Ignacy 
Pietrzykowski Jan 
Pietrzykowski Michał 
Pietrzakowski Stanisław 

riernikowski Michał 
Piędło Antoni 
Pięta Frnciszek
* Piiętaszewski Jan 
Piętowski Ksawery 
Piijefwiski Jan 
Pilecki Piotr 
Pilecki Stanisław 
Pilecki Wacław 
Piładki Marceli 
Piłsudska Marja 
“ Pik
* Pinkus
Piotrowicz Feliks 
Piotrowski Leon
* Piotrowski Jan 
Pituła Antoni 
Piwko Amelja 
Piwowarski Jóizef 
Piwloński Władysław 
Piworowa Halina 
Piwowar Adam 
Piszczyk Jan 
Piśkiewicz Władysław 
Płaszczyk Wawrzyniec 
Plebanek Józef
* Plebanek Leon 
Plebanek Michał 
Plichta Władysław
* Plichtowski Stanisław 
Pluciński Józef
Pluta Antoni 
" Pluskota Józef 
Pluskowski Władysław 
“ Płaski

Płasko Wacłaiw 
Płaskowicka Filipina 
nochocki Błażej 
Płosiki Edmund 
" Płoski 

Pochwiński Wacław 
Poczta Jan
* Poidbołockaja
* Podczaski Leopold 
Podczaski Stanisław 
Podgórski Michał

Podziadły Andrzej 
’  Pogorzelski Jan 
Pogorzelski Jan 
Pogorzelski Mikołaj 
Pokrzewiński Stanisław
* Pokupiiński Walenty 
Polan/owsiki Ignacy 
Polanowski Józef 
Polelk Antoni
" Połiikier Henryk 
Polkowski Józef 
"Połczyński ad Połeć Michał 
Poniatowski Ignacy 
" Pont o Fel iks 
’  Pomianowskii Stanisław 
Pomykała Kacper 
Popenda Franciszek 
Popiołek Andrzej 
Popławska Adolja 
Popławski Antoni 
” Popławski
* Pop o w  Mikołaj
* Portnoj Kusze!
Porębska Apolinary 
Porębski Jan 
Porębski Stanisław
* Posanecki 
Posner Stanisłaiw 
Pośniak Franciszek
* Pośpiech Władysław 
Potocki Jan Józefat
" Potocki Józef 

Potocki Ksawery 
Pozioimsiki Witold



" Poznański Cyprj an 
Półkacz Bolesław 
Półrolmik Władysław 
Półrolmik Wojciech 
Prauss Ksawery 
Praussowa Zofja 
" Prażmowski 

Prengowsiki Piotr 
Prochowski Bronisław 
Prokop Piotr 
Prokop Stefami a 
Pronobis Stanisław
* Promiński Jan 
Próchniak Antoni 
Próchniak Jan 
Próchniak Józef 
Prusak Aniela 
Prusinowski Władysław 
Bryliński Marjan
* Przedborski Aleksander 
Przeamojski Józef 
Przeździak Wojciech
* Pirzeździecki 
Przeździeckii Władysław 
Przybycień Józef 
Przybylski Adam 
Przybylski Jakób 
Przybył Kazimierz 
Przybyłek Franciszek 
Przybyszewski Józef
' Przygodzki 
Przytuła Józef
* Psarski
Pstrągowski Czesław 
Ptak Szymon 
Ptaszyński Józef 
Ptaszek Jacenty 
Puchalski Ignacy 
Puchalski Zygmunt 
Purtal Jan
* Pustelnik Wawrzyniec 
Pusizczyński Wincenty 
Puszczyński Jam
* Puzereńskaja Tania 
Pużak Kazimierz

Pyciak Jan 
Pydzik Andrzej 
Pydziński Jan 

Pytel Adam

Rabiega Ignacy 
Rachula Józef 
Rachula Józef 
Rachwald Zygmunt 
RaichWalski Antonii 

Raciborski Władysław 
Raczaszek Emil 
" Raczkowski Wacław 
Raczkiewicz Konstanty Henryk 
Raczyński Adam 
Raczyński Bartłomiej 
Raczyński Ignacy 
Raczyński Paweł 
Raczyński Władysław 

Raczyński Zygmunt 
Radke Ignacy 

Radomski Karol 
' Radomski Wojciech 
Radosz Aleksander 
Radosz Józef
* Radziszewska Józefa 
Rajzman Izaak Icek 
Ratajczyk Antoni 
Raipczyńska Ignacja Maij 
Rapacki Aleksander 
Raipakki Stanisław Leon
* Ratyński Franciszek
" Ratyński Józef (ojciec}
’  Ratyński Kazimierz (syn)
’  Ratyński Władysław (syn) 
Rauk Franciszek 
Rauk Ignacy 
Rauzo Ludwik 
R azumi ejiozyk J ózef 
Raziumiiejczykówina Julja 
Rączka Franciszek 
R echmi ewskii T ade uisz 
Redke Aleksander 
Redlicki Józef 
Re im Zygmunt
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* Reiman Józef 
Reisfeld Dawid 
Rejcher Stanisław 
Rejmak
Rembowski Zygmunt 
Repliński Teiofiil 
Reszczyk Aleksander 
Reszczyk Franciszek 
Reszka Franciszek 
Reszkowski Abram 
Reterski Marcin 
Rewereilli Genowefa 
Rędziński Jan 
Robakowska Józefa 
Robakowski Adam 
Robakowski Stanisław 
Ko de Stefan 
Radek Tomasz
* Rodziew icz Ludwik
* Rodziewicz Zygmunt
* Rogowski Bronisław 
Rogowski Stanisław 
Rogowski Władysław
* Rogólski Juljan 
Roguiski Konstanty 
Rojiowskl Wincenty 
" Rokita Antoni 
Rolnik Władysław 
Romanowski Franciszek 
Ropęga Władysław
* Rosenblum
“ Rosenthal Dawid 
" Rosenthal Salomon 
Rosiak Stanisław 

Rosołowa Juljanna
* Rosół Jan 
Roszczy Jam
* Rotsztadt Juljan 
Ro z en Cihaim
R oz en b erg Nusci 
Rozenberg Moszek
* Różalski 
Rożaliński
” Różański Wincenty 
" Rożen Władysław

Rożnowski Kazimierz 
‘ Różycki Kazimierz 
Ruciński Bolesław Jan 
Kuciński Franciszek 
Rulbilk Józef 
Rubinsztajn Hersz 
Rudzik Edward 
Rudzki Andrzej 
” Rudzikowiski Jan 
“ Riunkiewicz Józef 
Rupniewski Jan
* Rurka
Rusek Szczepan 
“ Ruszczykowski Stanisław
* Ruszkiewicz Władysław 
Rutecka Marja 
Rutkiewiczów® a Jadwiga
* Rutkiewicz Bolesław 
Rutkiewicz Edward 
Rutkiewicz Jan 
Rutkiewicz Józefa 
Rutkiewicz Marja 
Rutkiewicz Władysław 
Rutkowski Andrzej 
Rutkowski Czesław

Rutkowski Hipolit 
Rutkowski Józef
* Rutkowski Stanisław 
Rutkowski Stefan 
Rychliński Wojciech 
Rychliński Tadeusz 
Rychter Aleksander 
Rychter Jóizef 
Rychter Karol 
Rychter Paweł 
Rychter Roman 
Ryczek Jan 
Ryczek Paweł
* Ryczkowski Józef 
Rybak Michał 
Rybka Adam 
Ryidlewicz Antoni 
Rydzewski Jiuljan 
Rydzewski Piotr
" Rygierówna



Rymkiewicz Dominik August 
Rynkowski Walenty 
Ryta Jóizef 
Rytter Ludwik 
Rządkowski Michaił 
Rzepecki Edmund 
-Rzędowski Ignacy 
’ Rzymowski 
‘Rzewski Aleksy

Sadlik Feliks 
Sadowski Aleksaner 
Sadowsiki Hipolit 
Sadowski Józef 
“ Sadowski Luidwik 
Sadowski Kazimierz 
Sadowski Stanisłaiw 1 
Sadz Franciszek
Sagan Władysław i
Saganowski Antoni 
SaJkwicki Józef 
SaJlczyńiski Jakób 
Salozyński Józef 
Salczyński Władysław 
Salwa Kazimierz 
Salwa Ludwik 
Salwa Stanisława 
Sałata Rozalja 
Sałata Walenty 
Sałek Franc. Hieronim
* Salo Aleksander
* Salo id Jan 
Sałow Aleksander 
Samborski Józef 
Samejko
Samek Edmund 
Saweli Franciszek
* Sambier Wiktor 
Samsel Luidwik 
Sankiowski Teofil 
Sapiński Franciszek
Samot Antoni 
Sasiak Andrzej 
" Sas Konstanty

* Sas o wa 
Satemus Paweł 
“ Sawejiko
Sawicka Aleksandra 

Sawicki H.
Sawicki Ignacy 

Sawicki Józef 
Sawicki Mieczysław 
Sąchocki Mieczysław 
Sąciński Stanisław 
Scihen-WoM Olga 
Sekuła Michał 
Sendrowski Jan 
Semdys Stanisław
Serafin Jan 
Serwik Franciszek 
Serwa Igtnacy
* Sewastjanow Efim 
Siadacz Jam 
Silbińiski Jan 
Siciński Adam

Sidorow Bazyli
* Sidorowicz Teofil 
Siebielak Juljan
* Siedlecki Adam
“ Sietnicki Konstanty 
' Siemiątkowski Stefan 
Siemienicz Roman 
Sienkiewic'* W łodzimierz 
Siemkiewicizowa Stefauja
Siennicki Józef 
Sieradza Jan
Sieradzki Józef 
Sieroszewski Adam 
Sieroszewski Wacław
Sieruiga Stanisław
* Siewruk 
Sigitowicz Antoni
Sikorski Stanisław
* Silberberg Izaak 
Simiński Karioil 
Since wiaz W ładysław  
Siudek Franciszek
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Siński Andrzej 
Siskiew icz M ichał
Siitkowski Stanisław 
Siw czak Franciszek
Siwczyńslki Franciszek 
Siwek Franciszek 
Siwy Stanisław 
Skailniak Ludwik 
Skalski Antonii
Skarżyński Aleksander 
" Skawiński
Skiba Mikołaj Andrzej 
Skipirzepa Andrzej 
Sklarczyk Jan 
" Skolimowski 
Skonecki Edward 
Skonieczny Antonii 
Skonieczny Jam 
Skorek Ignacy 
Skorek Wawrzyniec 
Skorulbtsfci Antoni
* Skowronek Józef 
Skrobowski Michał 
Sknzek Paweł 
Skrzycki
Sfcrzypiński Kazimierz 
“ Skrzypkowski Czesław
Skarżyński Józef 
Skubiński Wincenty
Skupiewski Adam 
Sku ż a - Wi e c zor ek Ludwik 
Skwara Józef 
Skwarozyński Antoni 
SkwarczBński Stefan 
Skwarek Jan 
Siedź Felicjan 
Śleszyński Kazimierz 
Sławiński Bronisław 
Sławiński Stanisław 

Słończyńska Marja 
" Słoński 
Słowik Adam
Słowik Feliks !
" Słowiński Antoni

Słupowslki Aibram 
Słtiiżałek Mateusz 
Służewski Wiktor 
Smacki Stanisław 
Smerdzińska Joanna 
Smidla Ferdynand 
Smidt Adam 
Śmigiel Stanisław 
Smiigirodizki Tomasz
Smoczyński Wincenty 

Smokowski 
Smolarczyk Władysław 
Smolarek Józef 
’  Smjoileńcówna Karolina 
“ Smosarska Natallija
Smotrydh Wacław 
Snuulski Jam
Smarski Józief
* Snarski Józef
Snopek Franciszek 
Solbala Kazimierz 
Sobczak Walerjan
Sobczyński Feliks 
Sobieraj Antoni 
Sobierajski Bronisław 
Sobierajiski Tomasz 
Sobociński Albin 
Sobociński Feliks 
Sobociński Franciszek 
Sobolewski Henryk 
Sobolewski Stefan
* Sobótka Władysław 
Sobutka Bronisław 
Sodomski Adam 
Sokołowski Józef 
Sokołowski Luidwik 
Sokołowski Wojciech 
Sołtysik Piotr
Sonerski Adam 
Sosnowski Tomasz 
Sorański Marjan Stefan 
Sowa Michał 
Sowiński Franciszek 
Sówka Kazimierz



Spera Paweł 
Sprusiński Jan
* Spoczyński Stanisław 
Spurek Walenty 
Spyra Roman 
Sroczyński Juljan 
Sroka Walenty 
Sroka Wincenty 
Srokosz Stanisław 
Staohe Teofil 
S ta eh acz To mas z 
Stachoń Tomasz
Stachura Kacper 
Stachura Stefan
Stanek Tomasz 
Stankiewicz Artur 
Stankiewicz Bolesław 
Stankiewicz Jan 
Stańczak Jan 
Stańczykowi! z W róMów 
Stanisławski Władysław 
Staniszewska Marja 
Stasiurka Edmund 
Stasiak Ignacy
Starczewska Aleksander 
Starczewski Bolesław 
Staszak Marceli 
Stawski Józef 
Stefański Bolesław 

Stefański Roch 
Stefański Sebastjan
Stelmach Józef 
Stelmach Stanisław 
Stępień Franciszek 
Stępień I/vdor 
Stępień Jan 
Stępień Piotr
Stępień Stefan 
Stępień Tadeusz
Stępniewski Stefan 
Stępniewski Wiktor 
" Stilker 
Stobierski Jan

Stolarczyk Józef 
Stoika Józef ■
Stoszek Antoni 

1 Stradomski Stanisław 
; Siraszewicz Zygmunt 

Stroiński Robert 
Stróżecki Jan 

Stróżecki Kazimierz 
‘ Stróżecki Kazimierz 
Strożecki Michał Bronisław 

Strużek Roman 
Studniiarek Roman 
Stadnicki Wacław
Stadnicki Władysław 
" Studziński Juljan
Studziński Michał 
Strumiłło Teofil
Strzelec Józef 
Strzemiński Konstanty

Eleon, Suchanowsiki Antoni 
Suchenia Karol 
Suchenia Stanisław 
Suchecki Leonard 
Sulej ewsiki Piotr 
Sulik Andrzej 
' Sulikowski Bronisław
* Suilkiewicz Aleksander 
Sulima Albert 
Sulima Konstancja 
Sulima — matika 
Sulima Stanisław 
Sumarowski Antoni 
Summ Jan 

SutroWiecki Antoni 
Suszyło Ludwik 

Sybirski Jan 
" Syliwanowiez
Sylman J ochweta 
Sympowicz Adam 
Syska Ignacy 
Sysiiak Michał 
Sysiak Stanisława 
Sysler Bronisław 
“ Syroka Michał

394

s



Syta Łukasz Jan 
Syta Tomasz 
Sw i er czyn Stanisław 

Szabłowski Gustaw
* Szabłowski Teodor 
Szadkowski Teofil 
Szadkowski Michał
Szafarz Feliks 
Szafrański Jan 
“ Szajbo (uczeń) 
Szałaneik Apolinary 
" Szałowski Zygmunt 
” Szamota 
Szapiro Bernard
Szatkowski Piotr 
Szczepaniak Franciszek
Szczepaniak Ignacy 
Szczepaniak Jan 
Szczepanik Bronisława 
Szczepanik Jóizef
Szczepanik Zygmunt 
Szczepańska Anna 
Szczepańska Marja 
Szczepańska Weronika 
Szczepański Antonii 
Szczepański Feliks 
Szczepański Jan
Szczerfeowsfci Antonii 
Szczęsny Ludwik
Szczęśniak Jan 
Szczęśniak Ludwik 
Szczotka Kaqper 
Szczygielski Jan 
Szczypior Jan 
Szozytkowski Mikołaj
* Szedlich Aleksander 
Szeląg Wailenty 
Szeliga Jan 
Szendel Tekla
" Szeng Mieczysław
* Szengalja Mikołaj
* Szereda Franciszek 
Szewczak Antoni

Szewczyk Franciszek 
Szewczyk Ignacy 
Szewczyk Józef 
Szewsizyk Aleksander 
Szklar ek Wikto r 
" Szlagę Andrzej 
" Szlagier Jan 
Szlęk Franciszek 
Szlęzak Jan 
Szllampek Ludwik 
Szmaja Józef 
Szmauss Józef 
" Szmidt Tomasz 

Szmielew Włodzimierz 
Szmigiei Stanisław 
Szmiurło Władysław 

Szmurło Jan 
" Sznajder Jan 
Siznajderman FI en och 
“ Sznajerson Michał 
" Sznejerzion Mojżesz 
Sznycek Adam 
Szoss Ryszard 
Szpatowicz Stefan 
Szpiinidler Leopold 
‘ Szpuind Michał 
Sztama Józef 
Sztajer Piotr 
" Szteincel
Sztencel Karol 
Sztolka Józef
Sztorc Lucjan Donat 

Sztrumpf
Sztuka Michał 
Szdba Paweł 

Szulc Henryk 
Szulc Józef 
Szumański Wacław
SzumiBas Tomasiz 
” Szumkowski
* Szumon Bazylii 
Szumski Józef 
Szuski Wincenty 
Szustak Bronisław 
" Szwabe! Adam



Szwacki Cels 
Szydłowski Felilks 
Szydłowski Jan 
Szydłowski Piotr 
Szyfman Majer
* Szyling Feliks
” Szyling Waler ja 
Szymańska Natalja 
“ Szymon i ak Józef 
Szymanowski Czesław
Szymańska Rozalja 
Szymański Aleksander 
Szymański Jara 
Szymański Marcin 
Szymański Zygmunt 
“ Szymczak Tomasz 
Szymczak Władysław 
Sszymiski Edward 
Szyndler Antonii 
Szynkielewiski Józef

Śladowska Tekla 
Śladowski Antoni 
Śledziński Franciszek 
Śledziński Liuidwik 
Śledź Felicja
* Ślewiński 
Ślęzak Adam 
Ślęzak Ignacy 
Slifierski Aleksander 
Śliwicki Daniel 
Śliwiński Bronisław 
Śliwiński Franciszek 
'Śliwiński Jan
* Ślubowski 
“ Ślusarska 
Śmiały Józef
” Śmiechowsiki Stefan 
" Śniatynowski Teodor 
Stępińska Emiłja 
Świątek Andrzej 
"Świątkowski Antoni 
‘ Świerozakowski 
’  Świerzawski Stefan 
' Świdereńkc Teodozjusz

" Swiderski Teodor
* Świr siki Czesław 
Świtalsiki Stanisław

Taczuk Jan 
Tadej Józef
* Tadeuszewicz Jakób
* Tadeuszewicz Marceli
* Tadeusizewicz Wal.
* Talokows.ki
* Tański Janusz 
‘ Taras Józet 
Tarasiński Zelrnan 
Tarek Piotr 
Tarkowski Józef 
Tataraki Leon
* Taubwurzel 
Tauzowski Roman 
Telakorwisiki Kaizimierz
* Terlecki 
Tkacz Franciszek 
Tkacz Hipolit 
Tkacz Władysław 
Tłuczek Władysław 
Tłustocliowski Józef 
Toker Icek 
Tołwiński Koisinltanty 
Tomailak Teofil 
Tomasliak Jan 
Tomaszewski Andrzej 
Tomaszewski Franciszek 
Tomaszewski Ignacy 
Tomaszewski Kazimierz 
Tomaszewski Józef 
Tomaszewski Stanisław 
Tomczak Franciszek 
Tomczak Władysław 
Tomczyk Michał 
Torbuis Antoni
Tracz Antoni 
Traczyk Szczepan 
Trajido® Szczepan 
‘ Trąbiński Stanisław 
Treliński Ignacy



* Trenikner Jan
* Triulkner Henryk
* Troczewski Karol 
Trojanek Szymion 
Trojanowski Ludwik 
Trojanowski Wiktor
* Trokowski Aleksander 

Trusie wic z Stanisław
Trylski Stanisław 
Trzdiałkowaki Wojciech Wład 
Trzcińska-Bańkowska Cecylja
* Trzciński Stanisław 
Trzciński Witold 
Tirzdionka Kazimierz,
* Trzebiński J ózef 
Trzeciak Andrzej 
TrzęsimLech Jan 
Trzęsimiech Teofil 
Trzęsowski Józef 
Trzos Michał 
Trzybski Franciszek 
Tucłio wski Piotr 
Tułodziecki Henryk
* Turalska Anna 
Turaliski Stanisław
* Turowicz Feliks 
Turek Zenon
* Turski Antonii 
Tufski Franciszek 
Turk Jan
Twardo Stanisław 
Twardowski Stefan 
Tyberg Zysmam 
Tyczyński Stefan 
Tylkowski Leon 
Tymowski Stefan 
Tyrała Edmund
* Tyszka

Ufnal Wincenty 
Ufel Roiman 
Ujma Jan
* Ułaniowicz Antoni
* Ulanowicz Józef

Ułasiewicz Jan
* Umińska
* Unbach
* Urbaniec Franciszek 
Urbaniec Ignacy

Urbanowicz Wincentyna 
Urbankiewicz Stanisław 
Urbański Franciszek 
Urbański Juljan 
Urbański Ludwik 
Urzędowicz Piotr 
Uiaarek Maciej 
Usarek Paweł 
Uziębło Józef 
Uzdowskii Piotr 
Użyczyn Józef

Wachę c!ki Stanisław 
Wachowicz Stanisław 
Wachowicz Władysław 
Wachowski Józef 
Wachila Maciej 
Wacławek Franciszek 
Waciuski Nikodem 
Wadoń Jan 

Wadziński Józef 
Wagner Józef
* Wajcht Jan 
Wajcmam Wolf Lejb 
Wajcmam Josef Lejb 
Wajsietner Ryszard 
Wajnberg Izaak 
Wa-rach Karol 
Wajss Józef 
Wajzner Jan 
Walasik Józef 
Walczak Antoni 
Walczak Józef 
Walczyński Jam 
Walenczak Konstanty 
Waleński Edward 
Walenicki Józef 
Waller Feliks 
Walesiński Maksymiljan



Walewski Edward 
Waligóra Jan 
Waluga Jan 
Waluga Józef 
Waluga Stanisław 
Wanat Franciszek 
Wanat Jan 
Wandach o wicz Józef 

Wardziejewski 
Wartalski Michał 
Waryński Ludfwik 
Warzyństki Juljan 
Warzyszyńiski Roman 
Wasiiak Franciszek 
Wasiak Józef
* Wasiak Tomasz 
Wąsik Władysław 
Wasilewski An leni 
Wasilewski Klemens

Wasilewski Leon 
Wasilkowski,

Waszkowski Jan 
Waśkiewicz Józef 
Wawrowski Marcin 
Wawrzyszak Józef 
Wąchalski Stanisław 
Wągrowiski Kazimierz 
W ągrowski Jan 
Wąsik Antoni 
Wąsik owski Jan 
Wcisło Wiktor 
Wdowiak Franciszek
* Wdowiak Franciszek 
Wdowiak Jan 
Wdowiak Stanisław 
Welcel Stanisław 
Weideman Ediward
* Weiigt Paweł 
Wejinerowiez Edward
* Weis
Wejzerowski Józef 
Wencel Jan 
Weremowicz Jan 
Wereszozyński Stanisław

Werner Antoni 
Werner Jan 
Werner Władysław 

Wernyhora 
Wernybora Ludwik 
Wernyhiora Telesfor (brat) 

Wesołowski Adam 
Wesołowski Antoni 
Wesołowski Bronisław 

Wiatrek Wilhelm 
Widłas Aleksander
* Widlński Gabrje'1 
Widliński Marcin

Wieczorek Alfons 
Wieczorek Franciszek 
Wieczorek Jakób 
Wieczorek Józef 
Wieczyński Jan 
Wieczyńska Waler ja 
Wielgosz Józef 
Wielkopolan Władysław
* Wienhold Jan 
Wiercińska Aniela 
Wiernicki Franciszk 
Wierzbicki Urban 
Wietrzykowiski Gracjan 
Wiewtórowski Henryk
* Więckowski Ignacy 
Wiki o Adam

Wilczyński Jan 
Wilgot Bolesław 

Wilk Teodor 
\vilikowa Mar jo.

Wilsfci Aleksander 
Witlkind Jakób

Winnicki Juljan 
Winberger Samuel 

Wirszyłło Ignacy 
Wiszmiew Michał 
Wiślicki Stanisław 
Wiślicki Piotr 
Wiśnicki Edward 
Witas Józef
Wiśniewski Józef Edward
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Wiśniewski Józef 
Wiśniewski Teofil 
Witczak Michał
* Witczak Piotr 
Witkowski Jan 
Witkowski Kazimierz 
Witkowski Marcin 
Witkowski Stanisław 
Wizorowa Anna 
Wlazlik Adam
* Właczyńskt Władysław 

Władkowski Mieczysław
* Włoch Paweł 
Włodarczyk Leon 
Włodarski Bolesław

Wfostowsiki Teofil 
Wttuczyński Wacław
Wodhna Antoni 
Wochna Franciszek 
Wochmik Balesław 
Wodniak Jan 
Wodziński Edmund 
Wodziński Stefan
* Wodzyński Kazimierz 
Wojan Konstanty 
Wojaisiewioz Jan 
Wojciechowski Antoni 
Wo je i e eh o wski Fr ancisz ek 
Wojciechowski Jan 
Wojciechowski Jóizef 
Wojciechowski Michał
Wojciechowski Mieczysław 
Wojciechowska-Sobańska Broni

sława
Wiojci echo wski St afli is-ł a,w
* W o j ciechowski Stanisław 
Wojcieszek Michał 
Wojdalski Adam
W  ajdan Juilja 
Wojnarowski TaJeusz 

Wojsuski Stanisław 
Wojtas Józef 
Wojtasik Jan

Wojtasik Józef 
Wojtaszek Jóizef 
Wojtczak Ludwik
* Wolicki Stanisław
* Wolniakiewicz Antoni
* Wolniakiewicz Józef 
Wolnicki Edward 
Wolniiciki Stefan 
Wolski Franciszek 
Wolski Waierjan 
Wołczyk Konrad
* Wołozowicz Konstanty 
Wołkowicz Maj,1 ech
* Wołowska (iP-rażmiowska Teres). 
Wosikcbiejniik Sabba 
Woszezyna Aleksander 
Woszezyna Sylwster 
Wosizczyńiski Józef
Woś Andrzej 
Wośko Jan 
Wota Andrzej
* Woźniak 
Woźniak Aleksander 
Woźniak Franciszek 
Woźniak Jan 
Woźniak Józef 
Woźniak Micha!
Woźnicki Wacław 
Wójcicki Franciszek 
Wójcicki Jan 
Wójcicki Józef 
Wójcicki Władysław
* Wójcik Filip 
Wójcik Jan 
Wójcik Józef 
Wójcik Juljan 
Wójcik Karol
* Wójcik Stefan 
Wójcikowski Władysław 
Wojtowicz Tomasz 
Wólczyński Franciszek 
Wólczyński Stanisław 
Wróbel Jan 
Wróblewska Karolina
* Wróblewska Ewelina
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Wróblewska Jadwiga Marja 
Wróblewski Antoni 
Wróblewski Feliks 
Wróblewski Józef 
Wróblewski Stefan 
Wroński Teofil 
Wrzesiński Stanisław 
Wrzos Piotr 
Wybieralski Józef 

Wykosiński 
Wypych Jan
* Wypych Józef 
Wysocki Józef 
Wysocki Stanisław 
Wyszogrodzki Jan 
Wyszogrodzki Mikołaj 
Wyszyński Władysław

Zalewski Jam 
Zalewski Józef 

Zalewski Mieczysław 
Zalewski Roman 

Zalewski Roman 
Zalewski Teofil 
Zelmer Kazimierz 
Załęski
Zalkimd Albert 

Zamojski Stanisław 
Zaorski 

Zaorski Czesław 
Zapolski Adam 

Zapas iewiciz Antoni 
Zaranko Bolesław 
Zaremba Feliks 
Zaremba Leon 
Zaremba Zygmunt 

Zaręba Mateusz 
Zarębski Ignacy 
Zarębski Jóizef 
Zaród Aniela 

Zaruski 
Zarzycki Henryk 
Zarzycki Jan 
Zarzycki Jóizef 

Zarzycki Kazimierz 
Zarzycki Tomasz 
Zasada Antoni 
Zatorski Jan 
Zawadzki Ignacy 

Zawadzki Mateusz 
Zawadzki Stefan 
Zawiera Józef 
Zawierski Jan 
Zawierski Wojciech 
Zawistowski Karol Leopold 
Zbiroń Franciszek 

Zborowska Józefa 
Zborowski Jan 
Zborowski Klemens 

Zbrzeziński Bolesław 
Zbyszyński Paweł 

Zdeb Antoni Teodor 
Zdloniak Władysław

Zabokrzycki Edward 
Zacihorski Bolesław 
Zagórny Aleksander 
Zagórski Franciszek 
Zagrodzki Juljan 
Zając Józef 
Zając Jan 
Zając Paweł 
Zajączkowski Bronisław 
Zajączkowski Konstanty 

Zajączkowski Paweł 
Zajden Jan 
Zajderman Boruch 
Zajfert Ferdynand 

Zajkowsfci Ludwik 
Zakrzewski Czesław 
Zaikrzewsfci Józef 

Zakrzewski Konstanty 
Zakrzewski Marcin f' 
Zakrzewski Stefan 

Zakrzewski Teodor 
Zafcs Feliks 
Zalas Feliks 
Zaleski Aleksy 
Zalewicz Leijbuś Emyl 
Zalewski Aleksander 

Zalewski Franciszek
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Zduj Jan 
Zdunek Grzegorz 
Zdybiowski Józef 

Zdziarski Bolesław 
Zebik Józef 
Zeijden Eleonora 
Zelcer Antoni 
Zelmer Kazimierz 
Zgrzywna Tomasz 
Ziach Walenty 

Ziaja Wawrzyniec 
Ziarko wski Jain 
Zielińska Stefainja 
Zielińska Wiktor ja 
Zieliński Aleksander 

Zieliński Aleksander 
Zieliński Bronisław 

Zieliński Józef 
Zieliński Piotr 
Zieliński Wacław 

Zieliński Wiktor 
Zielonka Piotr 
Zielski Stefan 
Ziemię cki Bronisław
* Zieiminsiki 
Zieniewicz Jan 

Zienkiewicz Jan 
Ziółek Józef 

Ziółkowski
Ziółkowski Władysław 
Znatowicz 

Zobeik Marceli 
Zołoitajkin Paweł 
Zrobek Jan 
Zwierz Jan
ZwierzchoWski Stanisław 

Zwolińska

Zybert Piotr
Zybowski Józef
Zycha Emanuel
Zych Andrzej
Zych Ksawery
Zych Ludwik
Zygmunt Feliks
Zygmlurit Szczepan
Zygmtuntowski Władysław
Zynger Icek

Żak Franciszek 
Żarkowsiki 

Żbilk Antoni 
Żebrowski Bogusław 
Żebrowski Hipolit 

Żebrowski Ryszard 
Żmigrodzki 

Żmigrodzki Stanisław 
Żmijewski Aleksander 

Żmudzki 
Żółciński Jan 
Żołencki-Żołądek Józef 
Żółkowski 
Żółtowski Aleksander 
Żuchowicz Jóizef 
Żfichowski Józef 
Żuchowski Antoni 
Żukowski Bronisław 

Żukowski Józef 
Żurek Filip 
Żurek Tomasz 
Żychowski Władysław 
Żydrańska Anma 
Żyłka Władysław 

żytomirska Emma 
Żywot Andrzej



STRACEN I P R ZE Z CA RSK IC H  O P R A W C Ó W  
Z A  W A L K Ę  O N IEPO DLEG ŁO ŚĆ I SO CJALIZM

Andrasz Józef 
Antczak Józef

Bardowskij Piotr 
Baran Józef 
Barom Hen,rylk 
Bartniak Władysław 
Bartosiak Stanisław 
Bartosiak Wojciech 
Barszczewski Dawid 
Barylcwski Stanisław 
Bąk Stanisław 
Bąkowski Antoni 
Bednarski Jóizef 
Białorucki Kazimierz 
Bielików Teodor 
Bigosiński Michał 
Binkowski Michał 
Blachowicz Jam y — - - 
Boremstejn Froim 
Botke Robert 
B r au r Roman 
BronoWski Maksymiljan 
Brzeiifiski Wincenty 
JŁrzeźmiak Stanisław 
Brzozowski Antoni 
Brzozowski Zygmunt

Chmielewski Piotr 
Chojnacki Jan 
Chrobot Franciszek 
Cieślak Stanisław 
Ciupa Ludwik 
Czekalski Jan 
Czuibaszeik Stanisław
Dering August 
Duszyński Jan

Folmalski Józef 
Fronka Jan

Gawroński Józef

Gawroński Tomasz 
Gec Juljan 
Glydziak Bronisław 
Goluch Władysław 
Górnicki Stanisław 
Grabowski Jan 
Gross Teodor 
Gryglewiski Stanisław 
Grzybowski Bronisław 
Guziński Władysław 
Guszlkowski Władysław

Habelman Witold 
Hejło Erazm

Izdebski Paweł

Jabłoński Teodor 
Jaklewicz Piotr y

_^
Kasprzak Marcin 
Kłoss Stanisław 
Konarzewski Teofil 
jjondrowski Józef 
Konecki Bolesław 
Konieczny Piotr 
Kostrzewa Jan 
Kosycarz Władysław 
Kowalewski Władysław 
Kowalski Jan 
Kowalski Leon 
Koziński Antoni 
Krassuisiki Józef 
Kraszewski Józef 
Krauze Dawid 
Krawczyk Stanisław 
Kruczek Protazy 
Książek Józef 
Kuczyński Bronisław 
Kulik Piotr 
Kunicki Józef 
Kunicki Stanisław
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Lewandowski Franciszek 
Lipiński Antoni 
Lisicki Karo;I

Łabudziński Jan 
Łączyński Witold

Małolepszy Tomasz 
Makowski Józef 
Maksajmeir Teodor 
Marczewski Jan 
Marczuk Stanisław 
Matusz ewicz Karol 
Merc Adam
Montwiłł-Mirecki Józef 
Motel Wiktor 
Motyń Władysław

Nidrych Oskar 
Nowacki Adam 
Nowicki Eugenjusz 
Nowicki Józef 
Nowicki Walenty

Okrzeja Stefan 
Oleksiuk Stanisław 
Olszewski Alfons 
Olszyński Oskar 
Oiym Józef 
Ossowski Michał

Papaj Jan 
Piekarski Roman 
Pietrusiński Jan 
Pilarek Kacper 
Placek Bolesław 
Pohoirecki Wincenty 
Pokojewiski Marcin 
Pioircziński Stefan 
Pr Uiszk o Wski Al efcs ande r 
Potasiński Edward

Kaczek Józef 
Rajczuk Józef 
Redo Józef 
Rogow Hersz

Rozenbluim Bajnysz 
Rudnicki Franciszek 
Rudnicki Szaja 
Rychter Kazimierz 
Rychter Robert 
Rychteir Stanisław

Sandecki Paweł 
Sikora Władysław 
Sikorski Jan 
Skalski Jan
Skarżyński Mieczysław 
Skuza Karol 
Śliwiński Aleksander 
Sobczyński 
Sowiński Franciszek 
Stachowicz Andrzej 
Stasiak Antoni 
Stasiak Józef 
Stępkowski Wiktor 
Strasiz eik Piotr 
Sulima Leon 
Surda Piotr 
Susko Mateusz 
Sysko Józef 
Szafrański Władysław 
Szczeciński Jan 
Szczepankiewicz Michał 
Szczudło Konstanty 
Szmigielski Gabrjel 
Szymański Józef

Tomala Onufry 
Tybel Aleksander 
Ty cel Henryk 
Tyszkiewicz Ferdynand

Wasilewski Zygmiumt 
Wielichnowski Kazimierz 
Winkler Melchior 
Witkowski Edward 
Wiśniewski Ignacy 
Wioichna Teofil 
Wojciechowski Franciszek 
Wojna Antoni 
Wójcik Stefan



Zalczewski Walenty 
Zarnicki Ludwik 
Zawalsiki Wacław 
Zi eleziński Jam 
Ziernicki Marcin

Zimosz Jam 
Zybała Stanisław 
Zych Ludwik 
Żuchowski Marcin

CZŁONKOWIE P.P.S. ZABICI I ROZSTRZELANI
Balaga Jam 
Bernbas Józef 
Bielawski Jam 
Bieniek Tomasz 
Bł aszczyk Mieczysław 
Breitembach Bernboildt 
Cieślik Feliks 
Czekaj Maciej „Mikołaj’* 
Darmes Jan 
Dębski Antoni 
Duda Józef 
Dzierzbicki Tadeusz 
Dzierzbicki Stanisław 
Heller Rudolf 
Hejman Adolf 
Holubiczko Eugenjusz 
Jędrusik
Kamoda Wawrzyniec 
Kapiiński Józef

Karkoeha Józef
Karwowski Józef
Kazimier czak Józef
Kmiecik Andrzej
Kraz Jan
Książczyk Tomasz
Kwi atkowski- Cym er y s W iktor
Malewicz
Mędrala Piotr
Moszfczyk Stefan
Niedzielski Jam
Sapernak Franciszek
Samek Ignacy
Stawiński Józef
Stelmach
Stolarek Michał
Szurgot Antoni
Walczyk Józef
Zając Józef

PO LEGLI W  L A T A C H  1 9 1 4 -1 9 2 0
Bojarski Kazimierz 
Folman Ignacy 
Gibalski Edmund 
Gniazdowski Jan 
Grudnik Antoni 
Joachimski Karol 
Kaczmarek Emil 
Kasprzycki Kazimierz 
KI osek Emil 
Korczak Józef 
Krak Stefan 
Krzystek Marceli 
Kunicki
Korek Stanisław

Marjański Józef 
Napiórkowski Aleksander 
De Nis.au Witold 
Ostrowski Wacław 
Romanowski Lucjan 
Rybak Henryk 
Rychlewski Wojciech 
Stahl Aleksander 
Szczepaniak Ignacy 
Szmidt Mieczysław 
Tiułodiziecki Edward 
Woźniczko 
Zwierzyński (Sław)



> O R f ? T v d l I d  CENTRALNY ORGAN  
i M I H S I B O t S  p o l s k ie j  p a r t j i  

S O C J A L I S T Y C Z N E J
rcEriTRAirfY n ń vQ ^  

ORGAN

Codzienne p i smo polityczne, społeczne i literackie.

Największy organ świata pracy w Polsce

Prenumerata m i e s i ę c z n a  wraz z odnoszeniem lub 
przesyłkq Zł. 5.40.

P O JE D Y Ń C Z Y  NUM ER 20 G R O S Z Y  = =
Redakcja i Administracjo

Warszawa, ul. W a r e c k a  7.

D R U K A R N I A  MM
Spółki Nakładowo-Wydawniczej

„ ROBOTNI K"
W a r s z a w a ,  W a r e c k a  7

W Y K O N Y W A  W S Z E L K I E  
R O B O TY D R U K A R SK IE  

D R U K  D Z IE N N IK Ó W , C Z A S O P IS M  i K S IĄ Ż E K

KSIĘGARNIA 
ROBOTNICZA

W a r s z a w a
ul. Czerwonego Krzyża 20

Posiada na składzie wielki 
wybór ksiqżek treści poli
tycznej, społecznej i gospo
darczej oraz z zakresu lite
ratury pięknej.



U Z U P E Ł N I E N I A .
W związku z opisem VII Zjazdu P. P. S. iw marcu 1905 roku 

(patrz str, 70 i 71) należy dodać, że J. Piłsudski i wielu jieigo 
zwolenników nie byli obecni na Zjeździe, uważali bowiem, że 
zwołano go niejprawildlowo, Piłsudskiego wybrainio do władz 
naczelnych poid tym jednak warunkiem, aa przyjedzie z Kra
kowa na stałe do kraju.

Uwolnienie Józefa Mireckiego przez towarzyszów (patrz 
sitłr. 91, (wiersze 112 )  nastąpiło wkrótce po jego aresztowaniu 
w sierpniu 1905 pirzy uoieozae' z lokalu ina ul. Mokotowskiej, 
Miredkil, tratując się ucieczką po dachach sąsiednich domów, 
został ujęty i umieisizlczoiny w szpitalu.

J. K.

Oszczędność w Niepodległej Polsce
Sprawa oszczędności jest w obecnym ustroju gospodarczym 

zagadnieniem bardzo poważnem. Problemat ten ma zakres 
znacznie szerszy, aniżeli się to naogół pisze i mówi. Polega 
on bowiem nietylko na tem, aby oszczędzać, lecz także i gdzie 
umieszczać te oszczędności. Lokata jest bowiem nietylko 
kwestją bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych, która 
rozumie się sarna przez >się, lecz także i celowości użycia na
gromadzonych oszczędności, Muszą one być lolkowane w ta
kich instytucjach społecznych lub puHiczno-prawuych, które 
dają gwarancję odpowiedniego ich zużycia i właściwej gospo
darki.

Pod tym kątem widzenia należy także oceniać i wartość 
instytucyj, przyjmujących wkłady oszczędnościowe.



Oszczędność w Niepodległej Polsce

P. K. O.
P, K. O. jest instytucją autonomiczną, posiadającą -własną 

osobowość prarwną i własny majątek. Zakres działania P.K.O. 
obejmuje:

1) Otbrót oszczędnościowy.
2) Działalność ubezpieczeniową (ubezpieczenia na życie),
3) Obrót czekowy,
4) Udzielanie pożyczek lombardowych pod zastaw papierów 

wartościowych i sklup weksli,
5) Interesy komisowe, a więc inkaso wekslli i innych 

dokumentów, zakup i sprzedaż papierów wartościowych na 
zlecenie klijentów oraz przechowywanie depozytów, wynajem 
kasetek i it, p.

Analiza działalności P, K, O, musi być skierowana przede- 
Wszys/tlki)em na obrót oszczędnościowy i czekowy, gdyż te dwa 
działy pracy isą podstawowymi dla tej Instytucji, a należyty 
ich wtzrost decyduje o rozwoju samej instytucji.

Przystępując do omawiania obrotu oszczędnościowego, mu
simy podkreślić bardzo wysoki wzrost wkładów oszczędno
ściowych w roku 1932, Suma złożonych oszczędności w roku 
1932 Wzrosła o 115,5 milj, zł. Przyrost ten był o zł. 34,5 milj. 
większy od przyrostu w r. 1931. Przeciętny miesięczny przy
rost kapitału oszczędnościowego w P, K. O, wynosił w r, 1932 
zł. 9,6 m ilj. zł. Stan kapitału złożonego na rachunkach oszczę
dnościowych wszystkich typów wynosił w dbiu 31/XII, 32 r. 
zł, 444,9 milj, zł. Jednocześnie ze wzrostem sumy wkładów, 
obserwujemy bardzo znaczny wzrost ilości książeczek oszczęd
nościowych. Dowodem tego jest fakt, iż P. K, O, wydała 
w r, 1932 — 274,833 nowych książeczek oszczędnościowych,

I
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a więc o 36,403 więcej, niż w roibu ubiegłym. Ogółem liczba 
książeiclzefc oszczędnościowych P. K. O. wynosiła w dniu 
31/XII, 32 r, — 953,434 szt. Ta mUjonowa rzesza wkładców 
oszczędnościowych świadczy o dużej popularności i zaufaniu 
do P. K. O.

Z ogólnej liczby oiszQz,ędzających w P, K. O. przeszło 24% 
przypada ma młodzież szkolną, 17,7% na rzemieślników i ro
botników i t. d.

Rozwój działu oszczędnościowego P, K, O. w okresie lat 
1928— 1932 ilustruje niżej podane zestawienie:

Rok Ogólna kwota wkładów Liczba książeczek
oszczędnościowych oisztezędnościowych

1928 122.292.293.— 298.343
1929 172.971.852.— 434.305
1930 253.703.451.— 605.547
1931 332.235.229.— 761.350
1932 444.865.796.— 953.434

Jako drugą formę oszczędności P. K, O, wprowadziła 
W czerwtciu 1928 roku popularne ubezpieczenia na życie. Do
tychczasowe wyniki stosunkowo krótkiej działalności ubezpie
czeniowej najwymowniej świadczą o tern, że wprowadzenie 
przez P, K. O. popularnej formy ubezpieczeń było nietylko ce
lowe, lecz poproslu niezbędnem uzupełnieniem lulki w liinji roz
wojowej ubeizpieicizeń na życie w Polsce,

Rozwój działalności ubezpieczeniowej P, K, O, w latach 
1928—1932 przedlstawia się następująco:

Rok .Wydano polis na sumę milj, zł.
1928 6.030 18,8
1929 15.507 54,5
1930 39.059 103,8
1931 78.120 164,2
1932 114.278 216,3

Z ogólnej liczby ubezpieczeń zawartych w P, K, O, w roku
1932 przypada na pracowników biurowych i urzędników 27,7 %,

II
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wojsko, policję i straż 24,6%, robotników i rzemieślników 
18,8% i t. d. W 'tymże roku udzielono ubezpieczonym 2200 
pożyczek pod izastaw praw, wynikających z tytułu polis, na 
łączną kwotę zł. 713,149,77. x

Równolegle z rozwojem obrotu oszczędnościowego P. K. O. 
wzrasta stale obrót czekowy tej instytucji. Ogólny obrót cze
kowy osiągnął w roku 1932 — 22 miljardy złotych. Jedno
cześnie ze wzrostem kwotowym obrót czekowy P. K. O. wy
kazuje wzrost ilościowy i tak: ilość kont czekowych wizrosła 
w ciąku roku 1932 o 2285 kont do liczby 67,113.

Gromadzone przeiz P. K. O. kapitały powstałe z wkładów 
oszczędnościowych, jako mniej ruchliwe od wkładów czeko
wych, są lokowane przedlewszystkiem w papierach wartościo
wych państwowych i komunalnych, a tem samem ułatwiają iin- 
.stytuicjom emitującym udzielanie kredytów długoterminowych.

Ponadto posiada P, K, O. 26 gmachów, których łączna war
tość jlest określona w bilansie na dzień 31/XII. 1932 sumą 
39 milj, zł. Gmachy te mieszczą około 4.429 ubilkacyj i służą 
na pomieszczenie biur i na mieszkania dla urzędników.

O charakterze P. K. O., jako instytucji finansowej, decydują 
zasadnicze [jej czynności, dla jakich została powołana do życia, 
to jest oibrót oszczędnościowy, ubezpieczenia na życie i obrót 
•czekowy; P. K, O. jest więc instytucją depozytową i przeka
zową. Gromadzenie i propaganda oszczędności, które stanor 
wią jędrna z głównych zadań P, K. O,, mają doniosłe znacze
nie etyczne. Cnota oszczędności stanowi podstawę dobrobytu 
■społeczeństwa i zidrowia moralnego obywateli — to też rola 
P• K. O, w  tym ziakresie poza ztnaczelniem ekonomicznem ma 
również wielkie znaczenie społeczne. Jako największa insty
tucja oszczędnościowa sitała się P, K. O, ośrodkiem ruchu 
oszczędnościoweigo w ferajiu,
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BANK „SPOŁEM**
Gospodarstwo współczesne opiera się zwykle o taki czy in

ny zaprzyjaźniony aparat bankowy, który zasila je kredytem 
i dostarcza różnorodnych ułatwień przy obrocie towarowym. 
Takiego oparcia potrzebuje też i gospodarstwo spóMzielcze. 
Tylko własny banlk może udzielić spółdzielczości realnego,, 
przyjaznego i niezawodnego oparcia w jej dążności do wypar
cia i zastąpienia gospodarki kapitalistycznej,

Baniki, oddane wyłącznie potrzebom gospodarstwa spół
dzielczego, istnieją i rozwijają się wspaniale prawie we Wszyst
kich krajach Europy. Do niedawna tylko polski ruch spół
dzielczy spożywców nie posiadał takiego banku. Odbiło się 
to ujemnie i na rozwoju tego ruchu i na realnych wysiłkach 
reformatorskich polskiej klasy pracującej. Spółdzielczość na
sza rozwija się słabo i w dużej mierze przy pomocy kredytów 
rynku prywatnego- W  tym samym zaś czasie zgórą i  miljard 
300 miljonów złotych wkładów oszczędnościowych, gromadzo
nych głównie przez warstwy pracownicze, ulokowane zostało 
w kasach i bankach, które zasilają gospodarstwo prywatne, 
prowadzone wbrew tendencjom mas pracujących, ale przy po
mocy ich oszczędności.

W  roku 1930 z inicjatywy i przy gwarancji Związku Spół
dzielni Spożywców Rz, P, („Społem!") został utworzony Bank 
„Społem!" w Warszawie, posiadający swą siedzibę przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 16/18. Ma on ,za zadanie: skupić 
oszczędności i wolne kapitały mas i instytucyj ludowych i, za
pewniając zebranym kapitałom jak największą pewność i gwa
rancję, używać ich wyłącznie do zasilania i rozwoju gospodar
stwa spółdzielczego.

Wobec trudności kryzysowych Bank rozwija się powoli, ale 
stale. Skupia już w gronie swych członków 2 związki ogólno
krajowe spółdzielni, 2 związki lokalne, 124 różne (Spółdzielnie 
i 4 inne instytucje, w tem znany Związek Zawodowy Koleja
rzy. Bank zgromadził zł. 540 tys. kapitału zakładowego i bez
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mała 1% młłjona złotych wkładów. Kwoty te zastąpiły już 
w gospodarstwie naszej spółdzielczości spożywczej takąż su
mę kredytów obcych banków i dostawców, Gwarancja człon
ków za Bank wynosi zł. 5.800,000,

W Radzie Baniku zasiadają przedstawiciele najpoważniej
szych naszych instytucyj spółdzielczych, Prezydjum stanowią: 
prezes ob, T. Teoplitz, vice-prezesi: ob. ob, A. Durko i A. Ktt- 
ryłowicz i sekretarz: ob, M, Niedźwiedziki. Zarząd składa się 
z 3-ch osób: prezesa: ob. M, Rapackiego', i członków ob, ob.: 
J, Jasińskiego i D, Kuszewskiego; ostatni sprawuje funkcje 
dyrektora Banku.

Sądzimy, iż powyższe dostatecznie wskazuje, jak ważną jest 
rola Banku „Społem!" w rozwoju gospodarczego ruchu anły- 
kapitalistycznego li jak do niego mają się ustosunkować masy 
pracownicze Polski.

POWSZECHNY BANK
ZWIĄZKOWY W POLSCE

S, A .
Zerząd ©fśwny: Warszawa, Zgoda 11 .

O D D Z I A Ł Y . *
Bielsko - Biała, Cieszyn, Drohobycz, Kraków, Lwów, Przemyśl, 

Stanisławów, Tarnów.
Adres telegraficzny: „BANSCDIJW.

IN ST YT U C JE  PATRO N IZU JĄCE: Banąue B elge pour 1'Etranger, Bruxelles,
Banąue Com m erciale de Bale, Bale, 
Bóhm ische Union-Bank, Praha,
W iener Bank-Verein, W ien.

M A R J A N  F U K S
EYPLCMOWAHY MISTRZ FGTC6R&FJ! 

Warszawa, J e r o z o l i ms k a  35 róg Marszałkowskiej
H s f f i n s n n a n  TelafOil 9-92-24 " m m i mwwm
PORTRETY, 

GRUPY ZBIOROWE 
I S K Ł A D A N E ,  

WNĘTRZA
— — —  C EM Y  P R Z Y S T Ę P N E  m m * * * ™ * .
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SKŁADAJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI TYLKO 

W  Z Ł O T Y C H !

w  K .  K .  0 .

(KOMUNALNYCH KASACH

OSZCZĘDNOŚCI)

WOJEWÓDZTWA Ś L Ą S K I E G O

KOMUNALNA
K A S A
OSZCZĘDNOŚCI
MIASTA TOMASZOWA - MAZ. 

ul. Prez. Mościckiego 5

przyjm uje w kłady oszczędnościow e 
na oprocentow anie, skarbonkami 
dom owemi ułatwia grom adzenie 
oszczędności, pom nażanie oraz b ez 
pieczne użytkowanie, udziela p oży 
czek  na cele gospodarcze, przyj
muje w eksle do inkasa, przekazy
w anie zainkasowanycb sum odbyw a 
się n iezw łoczn ie i ściśle do otrzy

manych od klijentów  zleceń!

KON
K A
oszc;
m. st.1

Centr

Oddzi
II — F

przyjmuje 
nościowe 
łatwia ws 
b a n k ó w

UNALNA

ZĘDNOŚCI
WARSZAWY
ala —  Traugutta 5, 

dom własny
ały: 1—Bielańska 8,
'raga, Targowa 65
w kłady oszczęd- 

od 1-go złotego, za- 
zelkie o p e r a c j e  
e.
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HALA TARGOWA ID. PIOTRKOWA
♦  +  +  #

200 BOKSÓW CHŁODNICZYCH DLA MIĘSA 
I INNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.

FABRYKA SZTUCZNEGO LODU,

300 S K L E P Ó W .

CHŁODNIE DO W Y N A J Ę C I A .  

EKSPORT LODU.

Elewacja frontu pięknych hal targowych m. Piotrkowa

VII
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GAZOWNIA MIEJSKA
Ł  0  0  2

SKLEP P I O T R K O W S K A  40. TELEFON 121-08,

P O L E C A :
KUCHNIE GAZOWE EMALJOWA- 
NE 1—4 PŁOMIENNE Z PIEKAR
NIKAMI I PALNIKAMI OSZCZED- 
NOŚCIOWEMI, PIEKARNIKI, ŻE
LAZKA DO PRASOWANIA DO 

UŻYKU DOMOWEGO I DLA 
KRAWCÓW 

P I E C E  K Ą P I E L O W E  ETC.

Sprzedaż na dogodnych warunkach.

Czystość,
wygodę

i oszczędność 
osiągamy, stosując

G A Z
GAZOWNIA MIEJSKA

M. ST. WARSZAWY

POLECA

aparaty, Kuchnie, 
kuchenki, piece gazo

we i koks.

ŁÓDZKIE RZEŹNIE 
MI E J S K I E

POLECAJĄ:

Chłodnie dla przechowywania 
mięsa, masła i t. p., mroźnie 
dla ryb, lód sztuczny, krew 
suszoną, mączkę mięso-kostną

Tel. Zarządu przy ul. Inżynier
skiej Nr. 1 — 10281,

Tel, Targowiska przy uli. Iniży- 
inierislkiej Nr. 1 — 17:551. 

Tel. Chłodni przy ul. Inżynier
skiej Nr. 12 — 19016.
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SPOŁECZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną

WARSZAWA, ul. SCRASSfóS&iEGO 18
od roku 1929 wybudowało:
N ajwiększe O siedle Spółdzielcze w P olsce  dla War

szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 10 dom ów  o ogól
nej kubaturze 142250 m3 i 1117 lokalach z maximum wy
gód i warunków higjenicznych przy najtańszej cenie ko
mornego w Warszawie;

dla innych Spółdzielni w  W arszawie wybudowało domy
o łącznej kubaturze 95000 m8

dla Spółdzielni pozam iejscow ych  w Gdyni i Krakowie 
wybudowało i rozpoczęło budowę domów o łącznej kuba
turze 35000 m3

Spółdzielnie Mieszkaniowe! Zapisujcie się we własnym interesie 
na członków Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego ImJ

C Z A S O P I S M O

BETON
Ilustrowane, wychodzi co miesiąc, poświęcone popularnym 
zagadnieniom, związanym z betoniarstwem — nieodzowne 
pismo dla b e t o n i a r z y  i b u d o w n i c z y c h .

PRENUMERATA ROCZNA ZŁ. 5.—

Adres Redakcji i Administracfi, Warszawa ul. Czackiego 1.

R edakcja  udziela bezpłatnie porad każdemu, kto pragnie zastosować 
beton  do budow y domu, studni, chodnika i przy w szelk iego rodzaju 

innych robotach  budowlanych.
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B Y T  —------ ------------------
K AŻ DE G O PRACOWNIKA

n ajlep iej zabezpieczy

L  O  S
Z NAJWIĘKSZEJ W POLSCE KOLEKTORY

J. W O L R N O W
[|i»3f WARSZAWA, Marszałkowska 154 róg Królewskiej iftiffj

Bielańska 3 Nowy Świat 33
Nalewki 42 T argow a 40

Łódź, Piotrkowska 11 i 72
Cena */* zł. 10. — —  ■  ■ K«nto P. K. 0. 18814

SUCHf l RD
C Z E K O L A D Y

MILKA
KRÓLEWSKA

BITRA

K A K A O  SUGUS
NAJLEPSZE,
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OPONY i DĘTRI
S A M O C H O D O W E  i M O T O C Y K L O W E

ENGLEBERT
POLSKA SPÓŁKA A £ C Y J M \  
W Y R O B Ó W

G U M O W Y C H
WARSZAWA, KRAK.-PRZEDM. 5, 

TELEFON 442-98.

Warszawa, Złota 32
Telefon 346-03

R E P E R A C JAFACHOWAWSZYSTKICH
SYSTEMÓW
PIÓR
W IECZN YCH

NAJTAŃSZE 
ŹRÓDŁO ZAKUPU

WIECZNYCH PIÓR

AUTOMATYCZNYCH 
O Ł Ó W K i W

ŚWIATOWEJ MARKI

XI
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ZAKŁADY 
PRZEMYSŁOWE

St. Piotrków
Fabryki:

Drożdży prasowanych 
Spirytusu
Syropu karmelkowego 
Cukru gronowego 
Krochmalu 
Słodu

„B L A C H A  
CYNKOWA"

Biuro Sprzedaży Polskich Wal
cowni Cynku Katowice, Marjacka 11

Tel. 12-61.

Czysta blacha cynkowa
jest najtrwalszym 
i najpraktyczniej
szym materjatem 
do krycia dachów 
i dekoracji wnętrz

FABRYK I  
C H E M I C Z N A

Piotrków-
Wola Krysztoporska

BARWNIKI
do barwienia
WEŁNY,

BAWEŁNY,
PÓŁWEŁNY,

Jedwabiu sztucznego etc.
PRODUKTY
CHEMICZNE

WAPIENNIKI
NAKIELSK1E

G. ŚLĄSK 
The Henckel von Donnersmarck- 

Beutiien Eitates, Limited
Carlshof Office

Dostarczamy z naszych wa' 
pienników w Nakle G. SI.

W A P N O
w kawałkach dla celów budo
wlanych, wapno nawozowe 
oraz miał wapienny po cenach 
konkurencyjnych.

Zapytania i zamówienia skie
rować prosimy:
The Henckel von Bonnersmarck, 

Est. Ltd., Tarnowskie Góry —  
Kartelowiec.
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TUNGSRAM
CHRONI WASZE OGZv!
M IN IM ALNE ZUZYClE PRĄDU 
NAJW YŻSZA WYDAJNOŚĆ I 
RACJONALNA ŻYWOTNOŚĆ.

NOWOŚĆ!
Ż ą d
od

ą  d  a
swego

j c i e
dostawcy 

nowych
wszechstronnie 
wypróbowanych 
i na j l eps zych  
papierów 
cyklostyiowych 

E (szybkoschngcyth)
ze znakiem wodnym

MERKUR
!ub w gatunku 
Jeszcze wyższym

ze znakiem wodnym

W A R T A
Papiery powyższe są do naby
cia we wszystkich formatach.

POLSKA FABRYKA 1 I  S-kazogr,
FARB i LAKIERÓW L O W a r a  L por.

Kraków XXII. Kalwaryjska 65. Telefon 131-21, poleca:
Farby rdzochronne Bessemerowslde 

Lakiery emaljowe
Lakiery podłogowe 

Lakiery kopalowe
Lakiery spirytusowa

Lakiery nitrocellulozowe
Środki uszczelniające beton 

Środki dezynfekcyjne przeciw grzybowi domowemu itd. 
oraz wszelkie farby i lakiery dla celów przemysłowych i prywatnych 

w najlepszych gatunkach

BIURO SPRZEDAŻY

POLSKICH 
WALCOWI! RUR

Spółka z ogran, odpowiedzialnością

CENTRALA: Katowice, 
ul, Lompy 14 

ODDZIA&-. Warszawa,
ul. NoniuszkE 10

tel, 414-60

Dom Bankowy

0 .1
WARSZAWA,
Żelazna Brama 1 

Adr. telegr, „Szereszbank"
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Polskie Towarzystwo Asfaltowe
Sp6tka Akcyjna

Warszawa,  Ni emcewicza  Nr. 28 

telefon 438-47, adres telegr. ”Po!as“

Asfalt walcowany, 
asfalt twardo-Iany, fabryka asfaltu. 

Budowa nawierzchni szosowych i ulic-

BROWAR PAROWY
ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH W TEHCZYNKU S.A.
w KRAKOWIE ul. SŁAWKOWSKA L. 1

POLECA
WYBOROWE PIWO:

marcowe
b a w a r
porter
eksport
KasztelaiisKie-Kuracyjne

REPREZENTACJE: Kraków ul. Mostowa L. 12 
Katowice, ul. Krakowska L. 88

XIV
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& &  ' 1 ^

Przystępujcie do 
Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej!

W. S, M. ma na cielui dostarczanie i wydzierżawianie cizłonlkom 
tanich, 'zdrowych i nowocześnie urządzonych mieszkań.

W. S. M, buidluije wyłącznie małe mieszkania., przystosowane 
do potrzeb ludzi pracy i ich możliwości płatniczych.

-W, S, M. posiada duże Osiedle Spółdzielcze w Warszawie na 
Żoliborzu, składające się z 1100 mieszkań.

W. S. M. przygotowuje budowę domów jednorodzinnych ta
niej konstrukcji w osiedlach podmiejskich, z ogródkami.

Członkiem W. S, M. może zostać każdy człowiek pracy na
jemnej: robotnik., urzędnik, pracownik umysłowy.

Aby przystąpić do W. S. M., należy wypełnić deklarację, Uzy
skać dwa podpisy członków wprowadzających i polecenie 
Związjku Zawodowego, lub innej organizacji społecznej.

Udział członkowski wynosi 250 złotych i może być wpłacany 
w ratach po 10 złotych miesięcznie.

Przy oftrzymaniu mieszkania, oprócz uzupełnienia udziału, 
wpłaca się wkład mieszkaniowy w wysokości piętnasto^ 
krotnej miesięcznej opłaty czymszoweij, przypadającej za 
dany lokal. Spłata części wkładu mieszkaniowego jest 
rozkładana na raty.

Członkowie Związków Zawodowych, które zawarły z W.S.M; 
umowy wzajemności, wpłacają gotówką tylko Ys wkładu 
zasadniczego, resztę zaś spłacają ratami, wynoszącemi 
10% dodatku do komornego miesięcznego.

Biuro Spółdzielni mieści się w Warszawie na Żoliborzu, Kra
sińskiego 16, telefony 11-12-18 lub 12-23-53.

XV



Przemysł i handel w Niepodległej Polsce

0V0MALTINE WITAMINOWA
Ovomaltyna — ekstrakt ze świeżych jaj, mleka słodu i kakao— 
jest wytworzona przy niskiej temperaturze, dzięki czemu zacho

wane zostaje całe bogactwo substancyj odżywczych.
Do nabycia we wszystkich aptekach i drogerjach. ■— Próby
i broszury wysyła bezpłatnie

Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna 
Br. A. WANDER Sp. Akt.

PIWO 
PORTER 

WÓDKI 
LEMONIADY
HABERBUSCH i SCHIELE

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁODZI
prowadzi 64 sklepy spożywcze w Łodzi i okolicy
i s k ł a d y  o p a ł u  przy bocznicy k o l e j o w e j .

SIEDZIBA ZARZĄDU ŁÓDŹ, UL. 0 GR OD OWA  74
Telefon 105-55 i 180-28.

Poza pieczywem z własnych piekarń mechanicznych Spółdzielnia produkuje: 
ciasta i wyroby cukiernicze; ocet z własnej rozlewni; 
kawę zbożową i mieszankę z w ł a s n e j  p a l a r n i .

Spółdzienia grupuje około 20 tysięcy członków, zatrudnia 215 pra
cowników, posiada 4 własne nieruchomości w Łodzi.

S T A L  B Ó H L E R A
BIURO SPRZEDAŻY KONCERNU GOHLERA Sp. z o. o. 

Warszawa, ul. Świętokrzyska Wr. 25. Skrytka pocztowa 1243 — Tele
fon Centrala 547-95, 95, 96, 97. Składy centralne — Warszawa, Sienna 88, 
tel. 299-68. Zastępstwa i składy na prowincji; Poznań, Katowice, Łódź. Borysław










