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UW AGI O LEONA WASILEWSKIEGO STOSUNKU 

DO GORNEGO ŚLĄSKA I ZABORU PRUSKIEGO 

Leon Wasilewski znany jest jako wybitny badacz problemów narodo
wościowych wschodnich kresów Rzeczypospolitej 1

. Był autorem wielu 
książek i artykułów omawiających rozwój świadomości narodowej Ukra
ińców, Litwinów, Białorusinów. Poszukiwał w nich formuły współżycia 
narodów mających za sobą wiele wspólnych doświadczeń historycznych, 
rozwijających się w przeszłości pod wspólnym dachem federacyjnego 
państwa. Jednakże w wiek XX wchodziły one dalekie od umiejętności 
znalezienia języka, w którym potrafiłyby się porozumieć i opracować 
program polityczny zadowalający każdy z tych narodów z osobna 
i wszystkie razem. 

W rozważaniach nad geopolitycznymi determinantami polskiego roz
woju historycznego i polskiej myśli niepodległościowej był Wasilewski 
reprezentantem tych, którzy w ekspansji Rosji na zachód upatrywali 
jedną z głównych przyczyn upadku Rzeczypospolitej, którzy za najważ
niejsze uważali dążenie do osłabienia mocarstwowej pozycji imperium 
rosyjskiego, bo bez zepchnięcia tego imperium do granic wielkoruskich, 
niepodległość uważali za nieosiągalne marzenie. 

Znany jest także Wasilewski jako znaczący ideolog niepo':lleglościo
wego nurtu polskiej myśli socjalistycznej, inspirowanego przez PPS, roz
wijającego się pod przemożnym wpływem osobowości Józefa Piłsudskie
go. W przełomowych dniach listopada 1918 r. Wasilewskiemu powierzył 
Piłsudski tekę ministra spraw zagranicznych w gabinecie Jędrzeja Mo
raczewskiego, a po upadku tego gabinetu uznał go za najlepiej przygo
towanego i najbardziej nadającego do poszukiwania wśród narodów kre
sowych zrozumienia dla federacyjnych koncepcji polskiej polityki wschod
niej. 

Problemom ziem zachodnich Rzeczypospolitej Leon Wasilewski i jego 
obóz pośv.ric;cali mniej uwagi. Czy słuszna jest jednak teza, że lewica nie-· 

1 Xiemal pełny zestaw bibliog·rafic1.11y prac Leon:1 Wasilcw�ki('e;o: ,.Niepodle�

glość ... t. XVI. z. 1t-12). �- 285-J20.
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podległościowa, z którą związany był Wasilewski, nie tylko wykazywała 
mało zainteresowania dla polskich ziem zachodnich, ale że niedoceniała 
niebezpieczeństwa germanizacji tych ziem, czy że wręcz w ostatecznym 
rozrachunku gotowa była je poświęcić za cenę maksymalnego przesunię
cia polskiego terytorium na wschód? 

Zadaniem niniejszego artykułu nie jest poszukiwanie odpQwiedzi na 
to pytanie, a zasygnalizowanie jedynie, jak niebezpieczne jest przystępo
wanie do badań z gotowymi wnioskami końcowymi i poszukiwanie w źró
dłach jedynie uzasadnienia tych wniosków. 

* 

* * 

Leon Wasilewski urodził się Petersburgu w 1870 r·. Ojciec jego był 
w tym czasie organistą w tamtejszym kościele Sw. Stanisława. Rodzina 
ze strony ojca pochodziła z Inflant i Żmudzi. Wywodziła się ze schłopia
łej szlachty. W Inflantach los ten spotkał wiele polskich rodzin szlachec
kich, które osiadły tam, dzierżawiąc ziemie u spolszczonych magnatów 
wywodzących się z rodów arystokracji niemieckiej (Broelów, Mohlów, 
Platerów, Tyzenhauzów, Zybergów i im podobnych). 

Ojciec Wasilewskiego, nim wyjechał do Petresburga, był organistą 
w Liksnie należącej do hr. Zyberg Platera. Na dworze liksnieńskim po
znał swoją przyszłą żonę, Marię Reiter, przebywającą tam w charakterze 
nauczycielki syna Platerów. Pani Reiter przyjechała do Platerów z Mo
raw, gdzie urodziła się w rodzinie niemiecko-czeskiej. 

Nad wychowaniem Wasilewskiego czuwał ojciec, który dbał ogrom
nie o to, a by syn przede wszystkim się nie zrusyfikował ani też pod 
wpływem matki nie zniemczył 2. 

Może w wielonarodowości rodziców i warunkach wychowywania się 
poza własnym krajem szukać należy zainteresowań, jakie obudziły się 
w młodym chłopcu? &>d najmłodszych 1at w ich kręgu znalazły się bo
wiem sprawy słowiańskie i sprawy narodowościowe wschodniej i środ
kowej Europy. W swoich wspomnieniach, spisanych po latach, Wasilew
ski na pytanie o źródła swych zainteresowań nie· umie znaleźć odpowie
dzi: ,,nie wiem skąd mi się to wzięło ... - pisze -. Może pochodzenie 
na wpół czeskie matki odegrało tu pewną rolę" 3. 

Zainteresowania zbliżały Wasilewskiego do różnych grup narodowych 
w Petersburgu, zwłaszcza zaś słowiańskich. W latach 1889-1893 nawią
zał wiele przyjaźni z mieszkającymi w Petersburgu Ukraińcami, Serbami, 
Chorwatami, Czechami. Wielu przyjaciół miał także wśród Rosjan. Pilnie 
studiował dzieje i literaturę wszystkich narodów słowiańskich, uczył się 
ich języków. 

J Powyższe dane biograficzne zaczerpnięte z: L. W a s i I ew s ki, Pamiętnik, 

I. Petersburg, 1870-1888, Archiwum Akt Nowych, Akta Leona Wasilewskiego, sygn.

1, k. 1 i n.

s Tami.e, s. 11. 
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Zainteresowania słowiańskie wytyczyły także marszrutę pierwszych 
podróży zagranicznych: biegła ona przez Lwów (gdzie przez rok uczęsz
czał na wybrane wykłady uniwersyteckie), Kraków, Pragę (w której 
w latach 1894-1895 kontynuował studia), Zagrzeb, Wiedeń do Szwajcarii. 
Podróże po krajach słowiańskich, studia w ośrodkach akademickich Lwo
wa i Pragi, bezpośrednie kontakty i przyjaźnie z wybitnymi reprezentan
tami zarówno Słowian wschodnich (Franko, Pawlik, Dragomanow), jak 
i zachodnich (Masaryk) pozwoliły mu gruntownie poznać uwarunkowania 
historyczne i zagrożenia współczesne całej Słowiańszczyzny. Ułatwiły 
także zrozumienie różnic w położeniu Słowiań zachodnich i wschodnich 4• 

Nastroje i programy polityczne, opracowywane w tym czasie przez 
reprezentantów poszczególnych narodów wschodniej i zachodniej Sło
wiańszczyzny, różniły się od siebie w sposób zasadniczy. Słowianie za
chodni, zagrożeni ze strony Niemiec, wiązali spore nadzieje z Rosją i gło
szonymi przez nią hasłami panslawistycznymi. Hasła te odrzucone zo
stały jedynie przez zdecydowaną większość Polaków, dla których Rosja 
nie była mniejszym niebezpieczeństwem niż Niemcy. Wśród Ukraińców 
zaś postawy zdecydowanie antyniemieckie nie znajdowały zrozumienia. 
Ukraińcy, zwłaszcza galicyjscy, z coraz większą niechęcią patrzyli na 
Polaków, z nadzieją zaś wręcz na Niemców. Tragizm Polaków polegał 
na tym, że ani Niemcy, ani Rosja nie mogły być przez nich traktowane 
jako mocarstwo zdolne wyrzec się antypolskich zamiarów. 

Wszystko to czyniło nierealnym dopracowanie się przez Słowian jed
nego, łączącego ich programu. Zaczęły pojawiać się poważne kłopoty z po
rozumieniem się Polaków pomiędzy sobą, dysponujących często już ponad 
stuletnimi, różnymi doświadczeniami. Widziane przez nich sposoby do
bijania się niepodległości coraz bardziej od siebie się różniły. 

Lektura, podróże, studia i wrażliwość na krzywdę społeczną zbliżyły 
Wasilewskiego w połowie lat dziewięćdziesiątych do socjalizmu. W 1896 r. 
w Zagrzebiu zainteresował się bliżej „międzynarodowym ruchem socja
listycznym". Codziennie czytał wiedeńską „Arbeiter Zeitung" i utrzy
mywał „kontakt z miejscowymi socjalistami chorwackimi i ich przywód
cą Anclem", który dostarczał mu londyńskie wydawnictwa socjalistycz
nego „Przedświtu" 5

• 

Podczas pobytu w Zagrzebiu podjął także Wasilewski nieco zaskaku
jącą decyzję „osiedlenia się za parę lat na Górnym Śląsku". Zamierzał 
ubiegać się o obywatelstwo niemieckie, następnie zaś „pchnąć naprzód 
ruch socjalistyczny w zaborze pruskim", który - według niego - wtedy 

4 Tamże, IIL Lwów 1893-1894, k. 38-57; IV. Praga 1894--1895, k. 58-73;
V. Petersburg - Zagrzeb - W drodze do Szwajcarii 1895-1896, k. 74---84. Roz
działy od V do IX Pamiętnika Wasilewskiego opublikowane zostały przez J. My
ślińskiego i W. Władykę w: ,,Z pola walki'', 1973, nr 2-3, s. 182-228, oraz 1974,
nr 4, s. 213-253.

5 Pamiętnik, cyt. za: ,,Z pola walki", nr 2-3, s. 189.
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wegetował, i to głównie na emigracji, ,,z powodu najzupełniejszego braku 
miejscowych sił inteligenckich" 6

. 

Decyzja ta jedynie na pierwszy rzut oka wydawać się może zaskaku
jąca. Rzeczywiście, Wasilewski zdawał się do tej pory głębiej nie inte
resować sprawami Sląska, ówczesne jego zainteresowania pochłaniała 
bowiem Słowiańszczyzna. We Lwowie obserwował zabiegi nielicznej in
teligencji ukraińskiej o narodowe rozbudzenie chłopów rusińskich w Ga
licji Wschodniej. W Pradze, Zagrzebiu i Wiedniu stykał się z przed
stawicielami narodów bez państwowej tradycji, snującymi marzenia 
o narodowej suwerenności.

Ale już wtedy kroczył śladem paryskiego programu PPS, zakłada
jącego unarodowienie mas, wiążącego tu unarodowienie z emancypacją 
klasy robotniczej i uzależniającego szanse wybicia się Polaków na nie
podległość od sukcesów na tym polu. Górny Śląsk z polską klasą robot
niczą, jeszcze w znacznym stopniu nie rozbudzoną narodowo, wydawał 
się zapewne Wasilewskiemu idealnym terenem do sprawdzenia w prak
tyce założeń niepodległościowego programu polskich socjalistów. Zamie
rzał prawdopodobnie pójść śladem inteligencji ukraińskiej w Galicji 
Wschodniej, rozbudzającej uśpione narodowo masy. Sądził, że sytuacja 
Polaków na Górnym Śląsku podobna jest do sytuacji Ukraińców w· Ga
licji Wschodniej. 

W jesieni 1896 r. przyjechał Wasilewski do Krakowa. Wilhelm Feld
man zaproponował mu współpracę z „Dziennikiem Krakowskim", na co 
ten chętnie przystał. ,,Mój projekt osiedlenia się na Górnym Śląsku -
pisze w pamiętniku - którym się podzieliłem z paru towarzyszami, po
wszechnie się podobał. Korzystając z tego, że byłem tak blisko od Górnego 
Śląska, postanowiłem go zwiedzić, umówiwszy się uprzednio z Feldma
nem, że będę mu przysyłał korespondencję z każdego ośrodka Górnego 
Śląska, w którym się zatrzymam. Tak też uczyniłem" 7

• 

Podróż po Górnym Śląsku Wasilewski rozpoczął od Raciborza. Od
wiedził redakcję „Nowin Raciborskich". ,,Po raz pierwszy tu zaznajomi
łem się - napisze - z pracą takiej redakcji, która była ośrodkiem całego 
życia budzącego się do świadomości miejscowego ludu polskiego, albo
wiem pismo polskie było tu jedynym źródłem uświadomienia, porad 
prawnych, kierownictwa politycznego i organizacji. Wyobrażałem sobie -
konkluduje - że w podobny sposób będę musiał zorganizować· w przy
szłości własną pracę, kiedy się osiedlę w Bytomiu" 8

• 

Z Raciborza pojechał współpracownik „Dziennika Krakowskiego" do 
Opola. Tu nie omieszkał złożyć wizyty redaktorowi „Gazety Opolskiej", 
Bronisławowi Koraszewskiemu. Ten zaś wieczorem zaprosił Wasilew-

e Tamże. 

1 Tamże, s. 190. 

s Tamże, s. 190-191. 
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skiego do działającego pod jego patronatem miejscowego stowarzyszenia 
robotniczego, następnie do siebie na kolację, podczas której przedstawił 
swojemu gościowi „całe grono miejscowych działaczy polskich, zresztą 
nie Ślązaków, tylko przybyszów z Poznańskiego lub Prus Królewskich" 9-. 

Następnym etapem podróży Wasilewskiego był Bytom, gdzie znany 
już wtedy szeroko na Śląsku Napieralski wydawał swego „Katolika", 
pismo, które - zauważa z podziwem nasz bohater � osiągnęło wówczas 
godny uznania nakład 23 OOO egzemplarzy, ,,czego nie osiągnął był nawet 
»Kurier Warszawski«". Od Napieralskiego usiłował także dowiedzieć się
czegoś o ruchu socjalistycznym na śląsku, sam nie zdradzając się, że
z ruchem tym jest już organizacyjnie związany. Redaktor „Katolika"
wyrażał się o „postępach niemieckiej roboty socjalistycznej" z podziwem,
,,ale w możliwość rozwoju ruchu robotniczego polskiego nie wierzył".
Był natomiast zdania, że dochodzący na Górny Śląsk berliński organ
PPS zaboru pruskiego - ,,Gazeta Robotnicza" - w sprawach narodo
wych może występować bezwzględnie radykalniej od „Katolika" 10• 

Ostatni etap swej górnośląskiej wędrówki z Bytomia poprzez Święto
chłowice, Królewską Hutę, Mysłowice do Katowice, odbył Wasilewski 
pieszo. 

Śląska podróż utwierdziła go w przekonaniu o słuszności zamiaru 
osiedlenia się w Bytomiu. Zebrane wrażenia potwierdziły także to, co 
wiedział wcześniej: ,,że na Górnym Śląsku brakuje ... lokalnego inteli
gentnego kierownictwa, aby ruch socjalistyczny polski, oparty na olbrzy
miej masie proletariatu polskiego, uciskanego wynaradawianego i wy
zyskiwanego przez Niemców, bujnie się rozwinął" 11. 

Życie szybko jednak zdezaktualizowało śląskie plany Wasilewskiego. 

Nieco późniejsza aktywna jego działalność w wiedeńskiej i zuryskiej sek
cji Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich wyniosła go bardzo 
wysoko: w grudniu 1897 r. na Zjeździe ZZSP wybrany został członkiem 
,,Centralizacji" tego Związku, jego sekretarzem i redaktorem wychodzą
cego w Londynie „Przedświtu", teoretycznego organu PPS. ,,W moim 
życiu - czytamy we wspomnieniach - rozpoczęła się nowa epoka, zu
pełnie niepodobna do poprzednich, zamknęła się dotychczasowa doba 
teoretycznego kształcenia się. Nastąpił okres działalności praktycznej" 12. 

Wyjazd do Londynu, jakkolwiek nie oznaczał definitywnego końca 
zainteresowań Wasilewskiego sprawami śląska i całego zaboru pruskiego, 
to w sposób zasadniczy zmienił charakter tych zainteresowań, zmusił /, 
także do zmiany optyki. Zdobyta wiedza i obserwacje, które służyć miały 
narodowej i politycznej działalności na Górnym Śląsku, owocowały teraz 

9 Tamże, s. 191. 
10 Tamże. 
11 Tamże.
12 Tamże, s. 207. 
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w pracy władz centralnych polskiego ruchu socjalistycznego, a zwłaszcza 
w twórczości publicystycznej i popularyzatorskiej. 

Polski ruch socjalistyczny w zaborze pruskim rozwijał się ze znacznie 
większymi oporami niż w dwóch pozostałych zaborach 13. W londyńskiej
,,Centralizacji" zdawano sobie z tego sprawę i zamierzano stan ten zmie
nić. W Londynie sądzono, że na pracy PPS w zaborze pruskim szczególnie 
dotkliwie odbijają się: 

- zupełny niemal brak w nim inteligencji polskiej;
- brak, bądź w Poznańskim, bądź na Górnym Śląsku, ośrodka dyspo-

zycyjnego skupiającego czołowych działaczy socjalistycznych tego zaboru. 
Kierownicy polskiego ruchu socjalistycznego dojeżdżali do kraju z Berli
na, Hamburga, Bremy i starali się oddziaływać na potencjalnych zwolen
ników socjalizmu poprzez wysyłaną na Śląsk „Gazetę Robotniczą"; 

- ponadto finansowe uzależnienie się PPS zaboru pruskiego i jej
organu prasowego od dotacji socjaldemokracji niemieckiej. W zamian za 
te dotacje - zauważa Wasilewski - socjalna demokracja niemiecka wy
magała od ruchu polskiego „bezwzględnej solidarności z partią niemiecką 
i całkowitego jej podporządkowania się. Tymczasem stojący na czele ru
chu uświadomieni robotnicy polscy rozumieli, że polski ruch socjalistycz
ny musi posiadać własną ideologię, że musi walczyć z uciskiem narodo
wościowym i germanizacją i że celem polskiego ruchu socjalistycznego 
powinno być odbudowanie niepodległego państwa polskiego" 14• 

Wraz ze wzrastającą aktywnością narodową i społeczną polskiej klasy 
robotniczej w zaborze pruskim, ostatni z mankamentów: finansowa, a czę
sto przez to i organizacyjna zależność PPS zaboru pruskiego od SPD 
powodował wzrost spięć i konfliktów pomiędzy partiami niemiecką i pol
ską. Zwłaszcza że wśród niemieckich socjaldemokratów malały szeregi 
Kautsky'ego i Liebknechta, zwolenników hasła niepodległości Polski 
w programie socjalistycznym, rozprzestrzeniały się natomiast poglądy 
przeciwne rozbudzaniu na ziemiach zabranych Polsce przez Niemcy pol
skiej świadomości narodowej, prowadzącej do wzmocnienia polskich aspi
racji niepodległościowych. 

Wasilewski był w PPS jednym z najbardziej zdeklarowanych repre
zentantów hasła niepodległości Polski oraz obrońcą praw narodów ujarz
mionych. Można by zaryzykować twierdzenie, że do socjalizmu zbliżyły 
go przede wszystkim nie rozwiązane kwestie narodowościowe we wschod-

11 Jeszcze do niedawna najobszerniej o dziejach PPS zaboru pruskiego trakto

wała książka L. W as i I ew ski ego, Zarys dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej 

w związku z historią, socjalizmu polskiego w trzech zaborach i na emigracji, War

szawa [b.r.w.]. Obecnie dysponujemy także monografią: W. Zielińsk i, Polska 

Partia Socjalistyczna zaboru pruskiego 1890/1893-1914, Katowice 1982. O PPS za

boru pruskiego traktuje także J. Tom icki, Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948, 

Warszawa 1983. 

14 „z pola walki", 1973, nr 2-3, s. 217-218.
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nieJ, środkowej i południowej Europie. Był przekonany, że socjalizm 
pomoże rozwiązać te kwestie bez krzywdzenia małych narodów. Z du
żym niepokojem obserwował więc schodzenie SPD z płaszczyzn interna
cjonalistycznych. Obawiał się, że partii niemieckich socjalistów grozi na
cjonalizm. Z groźbą tą podjął zdecydowaną walkę na łamach „Przed
świtu". 

Szczególnie wiele uwagi poświęcił hamburskiemu zjazdowi SPD 
z 1897 r. Na zjeździe tym delegat polski z PPS zaboru pruskiego, Fran
ciszek łlforawski, zgłosił wniosek, aby w okręgach z przeważającą lud
nością polską kandydatami z ramienia socjalistów w wyborach parlamen
tarnych byli działacze władający językiem polskim i niemieckim. Prze
ciwko wnioskowi wystąpił członek zarządu SPD Wilhelm Pfannkuch. 
Zarzucił on polskim socjalistom szowinizm narodowy skłaniający ich do 
rozmijania się z prawdą. Prowokacyjnie, nie licząc się z faktami, zapew
niał, że nie zna żadnych polskich towarzyszy w łonie niemieckiej socjal
demokracji 15

. Poparł go dr August Winter z Królewskiej Huty, ostro 
atakujący stanowisko PPS w sprawie narodowej, aprobujący zaś anty
niepodległościowy program Róży Luksemburg Ił,_ 

Wprawdzie Liebknecht zdecydowanie krytycznie ocenił wystąpienia 
Pfannkucha i Wintera i jednoznacznie poparł polskie dążenia niepodle
głościowe, a podobnie zachowało się także kilku innych delegatów, Mo
rawski namówiony jednak został do wycofania swego wniosku. Kilka 
miesięcy po zjeździe hamburskim, na zjeździe lokalnym socjalistów 
z Górnego Śląska w Prudniku, dr Winter w ataku na PPS, za wysuwa
nie przez nią hasła niepodległości Polski, poszedł jeszcze dalej niż w Ham
burg u. 

Wasilewski odpowiedział na to dwoma artykułami: redakcyjnym, nie
podpisanym w „Przedświcie'' 17 oraz autorskim na łamach redagowanego 
przez Karola Kautsky'ego, teoretycznego organu SPD, ,,Die Neue Zeit" 1\ 

W tym samym mniej wiqcej czasie, na prośbę towarzyszy ze Śląska, 
napisał również okolicznościową, pierwszomajową broszurę propagan
dową. 

Wszystkie wymienione publikacje nawiązywały do hamburskich bądź 
hamburskich i prudnickich sporów z Pfannkuchem i Winterem. Zostały 
w nich zawarte argumenty, które w polemikach z niemieckimi socjalde
mokratami o narodowy program socjalistów na Górnym śląsku pojawiały 
się wielokrotnie, także i póżniej, aż do wybuchu wojny w 1914 r., dlatego 

10 W as i 1 ew ski. Zarys dziejów ... , s. 71-72.
18 Dyskusję wokół wniosku Morawskiego na hamburskim zjeździe SPD omawia

Zielińsk i, op. cit., s. 134-138. 
17 Socjalizm czy hakaty::::m? (Przedświt, 1898, nr 2. s. 1--1). 
18 Leon Płoch o ck i [pseudonim Wasilewskiego], Einige Bemerkungen :::u clen

let::::ten Walllen in Obersch1esien (Die Ncue Zeit, 1898, nr 4, s. 118-122). 
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warte są wnikliwszej analizy. Szczególnie interesujący jest artykuł 
z „Przedświtu". Miesięcznik ten zdobył już sobie czytelników we wszyst
kich trzech zaborach, a także wśród Polaków przebywających za granicą. 
Jego redaktorzy zdawali sobie sprawę, że ma on wpływ na sposób my
ślenia znacznej części polskiej lewicy. Dlatego starali się o to, aby za
pewnić mu odpowiednio wysoki poziom. gwarantujący pozyskiwanie dla 
myśli socjalistycznej nowych zwolenników. 

Polemikę z SPD-owskimi przeciwnikami hasła niepodległości Polski 
w programie polskich socjalistów rozpoczynał Wasilewski od charakte
rystyki punktu widzenia strony polskiej: ,,Stosunek partii naszej w za
borze pruskim do towarzyszy Niemców ułożył się całkiem naturalnie. 
S o c j a 1 i ś c i p o l s c y w y o d r ę b n i 1 i s i ę w c a ł k i e m s a m o
d z i e  1 n ą organi z a c j ę  [podkr. - A.J.], która ujęła w swe ręce 
kierownictwo ruchem robotniczym na obszarze przez ludn::>ść polską 
w zbitej masie zamieszkanym". W zdaniu następnym, jakby łagodzącym 
pierwsze, przypomina równoległość działań i lojalność PPS zaboru prus
kiego wobec socjaldemokracji niemieckiej, pojednawczo zauważa wresz
cie, że „towarzysze niemieccy uznawali stosunek ten za najzupełniej od
powiadający interesom obydwu partii i korzystny dla spraw socjalizmu. 
Nigdy też nie odmawiali swej pomocy" PPS zaboru pruskiego, popierają 
ją zarówno moralnie, jak i materialnie. ,,Gdyby nie ta pomoc niemiec
ka - zauważa wreszcie - z pewnością nie mielibyśmy i tych skrom
nych plonów, jakie socjalizm zbiera dziś w zaborze pruskim" i,_ 

Zapewniał następnie, że socjaliści polscy wysoko sobie cenią i wielkie 
wiążą nadzieje z przyjaznym stanowiskiem wobec polskich roszcze11 nie
podległościowych zajętym przez ich niemieckich towarzyszy. Stanowisko 
to było dla nich - według Wasilewskiego - przykładem „rzetelnej so
lidarności, opartej na wspólnych interesach klasowych, wbrew wszelkim 
zapewnieniom w odwiecznej nienawiści wzajemnej Polaków i Niemców 
... Wobec tego wszystkiego nikt ani na chwilę nie przypuszczał, że mię
dzy towarzyszami niemieckimi a partią naszą - rekapituluje pierwszą 
część swych rozważań - mogą powstać jakieś kwasy ze względów naro
dowościowych. Tymczasem nadszedł zjazd hamburski i socjaliści polscy, 
a zapewne i przeważająca część niemieckich, ze zdumieniem spostrzegli, 
że takie kwasy są zupełnie możliwe" �0

• 

Hamburskie i prudnickie wystąpienia Pfannkucha i Wintera Wasi
lewski oceniał bardzo krytycznie. Polscy socjaliści nie dążyli wprawdzie 
do zerwania dobrych stosunków z liczącą się m�cno na forum między
narodowym niemiecką SPD, nie mieli jednak także zamiaru dla utrzy
mania tych stosunków rezygnować z aspiracji narodowych uznanych 

10 Socjatizm c:::y hakatyzm ... , s. 1.

io Tamże.
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w ich programie za najważniejsze. Dlatego Wasilewski nie 7,awahał się 
nazwać prudnickiego referatu Wintera „socjalistyczną" odmianą „pierw
szej lepszej polakożerczej szmaty hakatystowskiej" 21• 

Ostry ton, w jakim prowadzona była polemika polskich socjalistów 
z przedstawicielami SPD, świadczył w jakimś stopniu o wadze, którą 
grupa młodej inteligencji polskiej, skupiona wokół ZZSP, przywiązywała 
do znajdujących się w programie PPS haseł niepodległości Polski, dowo
dził, jak wiele obiecywała sobie po mariażu myśli niepodległościowej 
z socjalistyczną. Ataków Wintera i jego zwolenników na polskie dążenia 
niepodległościowe publicystyka PPS przemilczeć nie mogła, bo poza 
wszystkim podważałoby to także w budzących się do narodowego życia 
polskiego masach górnośląskich zaufanie do socjalizmu, a zwłaszcza za
ufanie do jego niepodległościowego programu. 

Wasilewski zdawał sobie z tego sprawę, rozumiał, że socjalizm nie 
akceptujący polskich aspiracji niepodległościowych, nie tylko nie znajdzie 
zrozumienia wśród Polaków, ale szkodzić będzie socjalizmowi w ogóle: 
„Winterowie - pisał - nie tylko cofają rozwój socjalizmu, nie tylko 
mącą solidarność międzynarodowego proletariatu, ale postępują wbrew 
zasadom" partii, którą rzekomo reprezentują 22

. Zdania tego nie należy 
traktować jako tylko i wyłącznie retorycznego zwrotu polemiczna-propa
gandowego. Dla współczesnego Wasilewskiemu pokolenia socjalistów pol
skich - czerpiącego chętnie z dorobku myśli polskiego romantyzmu, 
wiążącego z socjalizmem nadzieje udoskonalenia społecznych i narodo
wych stosunków w świecie - związane z socjalizmem rozczarowania 
były przeżyciami gorzkimi i niepokojącymi. Wiele uwagi poświęcił Wa
silewski w swej publicystyce przyczynom słabości socjalizmu i dużej po

pularności katolickiej partii Centrum na uprzemysłowionym Sląsku. 
Ograniczał je niemal wyłącznie do ucisku narodowego Polaków, podtrzy
mującego zacofanie polskiej ludności Sląska, i do niedoceniania znaczenia 
polskiej świadomości narodowej przez socjaldemokratów niemieckich. 
,,Ten sam Ślązak - pisał - który przed 20 laty uważał nazwę »polaka« 
za przezwisko obelżywe, dziś czuje się Polakiem i chce bronić swej 
polskości ze wszystkich sił. Krzywda, jaka mu się dzieje na polu naro
dowym, jest tak krzycząca, tak go musi oburzać, że gotów jest nieraz 
zapomnieć o swych interesach ekonomiczno-klasowych, byleby w jaki
kolwiek sposób poradzić na ucisk narodowo-polityczny" 23. 

Stanowczo nie doceniał Wasilewski głębokiej religijności śląskiej lud
ności polskiej. Religijność tę tłumaczył, jak większość marksistów, niemal 

ti W tym samym nr. 2 „Przedświtu" Wasilewski zamieścił także niepodpisane 

sprawozdanie ze zjazdu w Prudniku, zatytułowane Konferencja prudnicka (tamże, 

s. 29-30).

t2 Socjalizm czy hakatyzm ... , s: 2.
28 Tamże.
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wyłącznie zacofaniem i ciemnotą mas. Takie spłycenie źródeł religijności 
prowadziło go do fałszywych prognoz, zakładających łatwe i rychłe zwy
cięstwo PPS nad Centrum na Górnym Śląsku. ,,Kilka lat - przekony
wał - energicznej agitacji wśród tego ludu w duchu programu PPS 
musiałoby dać w rezultacie plony takie, o jakich dzisiaj ani marzyć nie 
podobna" �4

. 

W agę rozbudzenia narodowego mas polskich na Górnym Śląsku i po
zyskania ich dla socjalizmu oceniał Wasilewski nie tyle w kategoriach 
dzielnicowych czy zaborowych, ile w powiązaniu z perspektywą walki 
o niepodległość państwową: ,,co znaczy zdobycie Śląska - pisał - zro
zumiałym jest chyba dla każdego socjalisty polskiego. Ognisko ruchu
rozdmuchane w parę godzin odległości od Zagłębia Dąbrowskiego z jed
nej strony, a od Krakowa z drugiej, stałoby się potężnym punktem opar
cia dla propagandy naszej w obu pozostałych zaborach, zwłaszcza w ro
syjskim, nie mówiąc już wcale o Poznańskiem. Proletariat śląski byłby
dla towarzyszy zaboru rosyjskiego wprost armią pomocniczą w walce
z caraten1" 25

. 

Artykuł Wasilewskiego w „Die Neue Zeit" nie różnił się wiele od 
artykułu w „Przedświcie", nieco inaczej w nim były jednak rozłożone 
akcenty. Ponieważ pisany był po wyborach z 1898 r., dużo uwagi po
święcił w nim Wasilewski ocenie wyborczego sukcesu socjaldemokracji 
na Górnym Śląsku, upatrując jego genezę w nieufności polskich wybor
ców do Centrum oraz w niezdecydowaniu narodowych przedstawicieli 
polskiego drobnomieszczaństwa, skupionego wokół „Katolika" i Napie
ralskiego. Za warunek przyszłych sukcesów wyborczych socj;:ilistów na 
Śląsku uważał Wasilewski wysuwanie przez nich polskich kandyda
tów 2G. 

Większość późniejszych śląskich publikacji Wasilewskiego na łamach 
„Przedświtu" ma charakter informacyjny, a że stosunki PPS zaboru 
pruskiego z socjaldemokracją niemiecką nie ulegały poprawie, przeciw
nie - im bliżej wojny, tym bardziej pogarszały się, poruszana w tych 
publikacjach problematyka podobna była do tej z roku 1898. Przedmio
tem sporów stale pozostawała sprawa samodzielności PPS zaboru prus
kiego i jej stosunku do niepodległości. 

Z nieco tylko późniejszego okresu, niż omawiane wyżej publikacje, 
pochodzą artykuły Wasilewskiego poświęcone sprawom zaboru pruskie
go, zamieszczone w numerach krakowskiej „Krytyki" z lat 1899, 1900 

24 Tamże, s. 3. 
2s Tamże, s. 3.
26 Artykuł Wasilewskiego w „Die Neue Zeit" był jego sukcesem. Winter od

powiedział prywatnym listem do autora „wyrażając radość, że nareszcie spotkał się 
z socjalistą polskim", z którym „można gadać". Nie był to sukces trwały. ,,Zdaje 
się, że dr Winter orlniósł w końcu przekonanie, że i ze mną gadać nie można". 
Wasilewski, Pamiętnik (cyt. za: Z pola walki, 1973, nr 2-3, s. 219). 
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i 1901 2• oraz dwie broszury: jedna wydana w 1901 r. w Londynie �,i, 
druga zaś w 1904 r. w Warszawie 29• Celem wszystkic h tych publikacji 
było przybliżenie spraw zaboru pruskiego mieszkańcom Galicji i Kró
lestwa. 

Artykuły w „Krytyce", miesięczniku lewicującej inteligencji galicyj
skiej, charakteryzują akcenty krytyczne wymierzone przeciwko szlachcie 
i klerowi zaboru pruskiego. Zwłaszcza w pierwszym z nich, poświęconym 
stosunkom polityczno-społecznym zaboru pruskiego, Wasilewski ostro 
rozprawia się z tymi grupami społecznymi. 

Swe rozważania rozpoczyna od ubolewania nad szczupłością infor
macji docierających z zaboru pruskiego do Galicji i Królestwa i nad 
ich przesadnym pesymizmem w ocenie perspektyw polskich zmaga11 
z germanizacją. Charakterystyczne, że przyczyn tego pesymizmu doszu
kuje się właśnie w szlacheckim pochodzeniu autorów tych informacji. 
Szlachta - zdaniem Wasilewskiego - nie widzi przed sobą żadnych 
perspektyw, jest ponadto zdemoralizowana pod względem politycznym, 
boi się ,vzrostu świadomości chłopów. Przeciwna jest dlatego jego unaro
dowieniu i upodmiotowieniu, rysuje czarne horyzonty przed przyszłością 
Polaków w zaborze pruskim. Tam zaś - utrzymuje - gdzie szlachty nic 
ma. ,,chłop potrafi sobie radzić niezgorzej" 30

. 

Upadku wielkiej polskiej własności ziemskiej nie uważa Wasilewski 
za zjawisko ujemne, nie traktuje go jak istotnego osłabienia substancji 
narodowej. Sądzi, że kosztem tej własności wzmacnia się drobna 
i średnia własnoś<: polska. Z optymizmem wita dokonującą się repoloni
zację miast zaboru pruskiego. ,,Jeśli do tego wszystkiego dodamy -
Gytumy w „Krytyce" - takie fakty z ostatnich lat kilkunastu, jak ... przy
łączenie się do ruchu narodo,vego Górnego Sląska, jak obudzenie się 
Warmii, Mazurów pruskich, nawet na wpół zniemczonych zakątków Po
morza, to zobaczymy, że nie ma żadnych powodów" do rozpaczy nad lo
sem polskości w zaborze pruskim, że te szczerby, jakie wytwarza p1·uski 
system germanizacyjny, w zupełności są naprawiane przez żywiołowy 
wzrost naszego społeczeństwa" :H_ 

Wiele miejsca na łamach „Krytyki" poświęcił Wasilewski polemice 
z konwencjonalnymi, jak je określa, fałszywymi ocenami pracy i walk 
Polaków mieszkających pod zaborem pruskim. Za takie zaś uważał mnie
manie, jakoby warunki zewnętrzne, w jakich społeczeństwo tego zaboru 
z1'!.1�sz�.=__jest walczyć o swój narodowy byt, były gorsze niż gdzie indziej. 

27 St. Os ... ar z [L. Wasilewski]. Stosunki polityczno-spolec:::ne w zaborze prus

kim (Krytyka, 1899, z. VIIf, s. 422-435); te n ż c. Socjalizm w zaborze pruskim 
(tamże, 1900, z. IV, s. 253-263); t c n ż c. Nowa era w polskim ruchu socjalist11ez

n11m zaboru pruskiego (tamże, 1901, z. VIII-IX, s. 122-130).
28 L. Płoch o ck i [St. Os ... arz). Polska zakordonowa, Londyn 1901, s. 56.
29 L. W., Ziemie polskie pod berłem pmskim, Warszawa 1904, s. 62.
30 Stosunki polityczno-spolec:::ne ... , s. 423.
31 Tamże. s. 424. 
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Z poglądem takim, zdaniem autora artykułu, można spotkać si� nie tylko 
w Galicji, ale nawet „w obrabowanym ze wszystkich praw zaborze rosyj
skim". 

Drugim takim fałszem funkcjonującym w opinii Galicji i Królestwa 
jest przeświadczenie o wyjątkowej daj rzałości ś,viadomości obywatelskiej 
chłopa wielkopolskiego. De facto zaś - dowodzi Wasilewski - uświado
mienie to poza czysto formalnym poczuciem narodowym „znajduje się na 
bardzo niskim poziomie". 

Największym wreszcie, a zarazem najbardziej szkodliwym fałszem 
konwencjonalnym o zaborze pruskim jest - zdaniem Wasilewskiego -
utożsamianie walki o narodowość z obroną katolicyzmu. Jest to frazes -
utrzymuje on - który pożyteczny był tylko w okresie Kulturkamfu 32

. 

Tak ostrych ocen stosunków społecznych w zaborze pruskim w innych 
publikacjach Wasilewskiego nie spotykamy. Nawet w wydanej w Lon
dynie, jako druk PPS, broszurze przeznaczonej do rozpowszechniania 
w Królestwie, o zaborze pruskim stara się pisać tonem spokojnej narracji, 
pozbawionej agresywnych ocen. ·wprawdzie i w tej broszurze nie oszczę
dza ziemiaństwa i kleru, robi to jednak znacznie ostrożniej 33

. 

Wydana w 1904 r. w Warszawie broszura zatytułowana Ziemie polskie 

pocl ber1em pruskim ma charakter niemal wyłącznie opisowy i pozba
wiona jest tonu propagandy partyjnej 3

·
1
. 

* * 

W rozważaniach Wasilewskiego o ziemiach zachodnich i północnych 
nie znajdujemy precyzyjnej linii, którą widziałby on w przyszłości jako 
granicę polsko-niemiecką. Nie jest to jednak brak wyróżniający go czy 
też przezeń zawiniony. Każda taka linia była do 1918 r. zależna od zmie
niającego się układu sił międzynarodowych i od ostatecznych rezultatów 
toczącej się wojny. Na podkreślenie w pisarstwie Wasilewskiego zasłu
guje zaś fakt, że nie różniło się ono wiele od rozważa1'1 prowadzonych 
przez reprezentantów orientacji antyniemieckiej. Podobnie jak oni, także 
Wasilewski patrząc na zachód i północ, nie zatrzymywał się na granicy 
przedrozbiorowej, a wierzył, że polskimi także będą Śląsk, Warmia i Ma
zury, Spisz i Orawa. 

Najobszerniejszym opracowaniem Wasilewskiego poświęconym zie
miom śląskim wchodzącym zarówno w skład Niemiec, jak i Austro-Wę
gier jest książeczka zatytułowana Sląsk polski, wydana w styczniu 
1915 r. 35 W przeciwieństwie do publikacji Wasilewskiego z przełomu 
wieków, ta zawiera obszerną, gruntownie opracowaną część historyczną 
oraz wiele zestawień statystycznych charakteryzujących stosunki naro
dowościowe na Śląsku Górnym i Cieszyńskim. 

s2 Tamże, s. 424-427.

83 L. P ł o c h o ck i, Polska zakordonowa ... 

84 L. W., Ziemie polskie pod berłem ... 
as L. W as i 1 ew ski, Śląsk polski, Warszawa 1915. 
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Broszurę Śląsk polski kończy Wasilewski następującą refleksją: Śląsk, 
,,jak cała zresztą Polska, stanął [z chwilą wybuchu I wojny świato
wej - A.J.] wobec zdarzeń dziejowych olbrzymiej wagi. Najbliższa 
przyszłość rozstrzygnie ogromne doniosłością pytanie: jakimi drogami 
potoczy się rydwan historii narodu naszego. Ufajmy, że odłączony od 
wspólności naszego życia narodowego już w XIII wieku Śląsk w promien
nym dniu odrodzenia połączy się ze swą wielką Macierzą" 36

. 

Tymczasem, nim wojna dała odpowiedź na to pytanie, Polacy zmusze
ni zostali do trudnego, zdawałoby się beznadziejnego, wyboru między 
Rosją a Niemcami, wyboru mniejszego zła. Wasile,vski wraz ze swoją 
partią opowiedział się wtedy przeciwko Rosji. W roku 1910 decyzję 
swego obozu uzasadniał następująco: nie twierdzę, że ze strony Niemiec 
nie grozi Polakom niebezpieczeństwo. ,,Walcząc przeciwko wszelkiemu 
jarzmu, w jakiejkolwiek by formie występowało, nie potrzebujemy wcale 
taić swej głębokiej nienawiści do prusactwa", gnębiącego masy ludowe -
własne i podbite. ,,Nienawiść ta jednak nie powinna nam przeszkadzać 
w demaskowaniu polityki, która osłabia w społeczeństwie chęć walki 
z wrogiem najbliższym, codziennie dającym się we znaki większej części 
narodu polskiego". Zbyt pochopne porównywanie antypolskiej polityki 
niemieckiej w zaborze pruskim z takąż rosyjską w Królestwie uważał za 
niebezpieczne i szkodliwe dla sprawy narodowej. W Królestwie, podkreślał, 
nie ma Rosjan. Bezpieczniej więc polityka pruska i jej efekty mogą być 
porównywane z polityką rosyjską i jej rezultatami na Litwie i Rusi. 
Prusofobię wyzyskiwaną do budzenia rusofilstwa proponował „tępić jak 
najenergiczniej, głosząc jednocześnie walkę bezwzględną tak z Prusami, 
jąk i z Rosją w imic; interesów narodowych polskich mas pracujących, 
dla których obydwa te państwa zaborcze są nieprzejednanie wrogie" 3i. 

BEMERKUNGEN ZOM VERHALTNIS VON LEON WASILEWSKI 

ZU OBERSCHLESIEN UND PREUSSISCHEM TEILUNGSGEBIET 

In Petersburg 1870 geboren, war Leon Wasilewski ein hervorragender Forsci:er 
der Nationalitatsfragcn in Ostcuropa. Er war auch Theoretikcr der polnischen 
soz.ialistischen Idee, Urhebcr rnehrcrer Progrnmmerwagungen iiber polnische Fode
rationspolitik. In seincr Jugcndzeit hatte er Absicht, sich in Bytom in Oberschlesicn 
niederzulassen und mit einer Aktivitat in der Polnischen Sozialistischen Partei 
(PPS) des preussischen Teilungsgebiets zu beschaftigen. Das Schicksal hat ihn clarin 
gestort. Seinen schlesischen Interessen gab er Ausdruck in seinem publizistischen 
Werk. Inhalt des vorlicgenden Artikels bilden Reflexionen iiber publizistischc 
Erwagungen von Leon Wasilewski zum Thema Schlcsien und preussischcs Teilungs
gebiet und vor allem liber die Aktiviti:it von PPS des preussischen Tcilungsgebiet;; 
und ihrer Strcitigkeiten mit der SPD bis zum Jahr 1914. 

SB Tamże. s. 177. 
s7 L. W as i 1 ew ski, Wart Pac pałaca. (Paralele polityczne) (Przedświt, 1910, 

nr 3, s. 130 i 135). 




