
\ 

FRANCISZEK HA WRANEK 

SPRAWY SLĄSKIE NA III ZJEŻDZIE PPS 

ZABORU PRUSKIEGO W 1897 R. 

Sobótka 1977 3 

Powstała w 1893 r. Polska Partia Socjalistyczna zaboru pruskiego 
(PPS zp) wysłała na międzynarodowy kongres robotniczy i związkowy 
w Londynie (27 VII-1 VIII 1896) swego przedstawiciela w osobie Anto
niego Brzeskwiniewicza, wybranego oficjalnym delegatem partii na ze
braniu berlińskiego Towarzystwa Socjalistów Polskich (TSP) w dniu 
6 VII 1896 r. Na zebraniu tym, po kontrowersyjnej dyskusji, udzielono 
poparcia zgłoszonemu na kongres londyński przez Centralizację Związku 
Zagranicznego Socjalistów Polskich projektowi rezolucji, głoszącemu, iż 
,,niepodległość i autonomia Polski jest niezbędnym politycznym żąda
niem zarówno w interesie polskiego proletariatu, jak i międzynarodowe
go ruchu" 1. 

Na kongresie londyńskim wśród 700 delegatów z 16 krajów znalazło 
się 14 polskich wysłanników z kraju i emigracji (dla porównania: z Nie
miec przybyło 48 reprezentantów), którzy zgodnie z praktykowanym już 
na poprzednich kongresach zwyczajem utworzyli osobną grupę, nie 
przyjmując wszak w jej skład Róży Luksemburg, posiadającej mandat od 
wrocławskiej organizacji SPD 2 i od poznańskiej organizacji PPS zp. 
Grupa opracowała sprawozdanie ze stanu. ruchu robotniczego na zie-

1 „Gazeta R ob otnicza", nr 28 i 29 z 11 i 18 VII 1896; .,Vorwarts", nr 161

z 12 VII 1896; R. L u k s emb u r g, Wybór pism, t. I, War szawa 1959, s. 45; t a ż, 

Kwestia poiska na międzynarodowym kongresie w Londynie (Kwesti a pol ska a ruch 

socj ali styczny, Kraków 1905, s. 84); H.-U. W e  hl er, Soziatdemokratie und Natio

naistaat, Wilrzburg 1962 , s. 131; B. Sz er er, O właściwą ocenę stanowiska. SPD 

w kwestii poiskiei (Z pol a walki , 1964, nr 1, s. 82); L. K a  1 e s t  y ń s k a, W sprawie 
stosunków między PPS zaboru pruskiego a kierownictwem zagranicznym PPS 

(1893-1903) (tamż e, 1966 , nr 3, s. 11). 

� Mandat wrocławski zo stał przyzn any R. Luks emburg r ówni eż na zebr aniu 

lokaln ej organizacji PPS zp w dniu 31 V 1896 r .  Uczestniczyło w nim 25 o sób. 

W uchwal on ej r ezolucji domagan o się r eh abilitacji Marcin a Ka s przaka. N otatka po

licyjn a - Geh eimes Sta ats archiv, B erlin-Dahl em, R ep. 77, Nr 5705, H. 1, k. "9; 
,,Volkswacht", nr 125 i 168 z 1 VII 1896. 
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miach polskich i przedłożyła je kongresowi w formie broszury, wydru
kowanej w języku niemieckim s. 

Rozdział dotyczący zaboru pruskiego jest stosunkowo nieduży. Wyjaś
nia się w nim, dlaczego ruch zrobił słabe postępy w Wielkopolsce (nie
wielkie miasteczka pozbawione przemysłu, hegemonia właścicieli ziem
skich i kleru, półfeudalna zależność robotników rolnych od obszarni
ków) i na Górnym Śląsku (tutaj jest wprawdzie wielki przemysł, ale 
masy ludowe znajdują się „dzięki kulturkampfowi pana Bismarcka" pod 
niepodzielnym wpływem kleru). Wszelką działalność socjalistyczną ha
muje, pruska administracja, a poza tym nie można liczyć na warstwy 
wykształcone, które bądź są całkowicie skorumpqwane, bądź nastrojone_ 
szowinistycznie pod względem narodowym. W tej sytuacji nie udało się 
wiele zdziałać· od ostatniego kongresu w Zurychu. PPS zp· przyjęła pro
gram SPD jako „ogólną teoretyczną podstawę praktycznej działalności'' 
(s. 6), a zarząd partii wypowiedział się wielokrotnie za koniecznością 
uzyskania niepodległości kraju dla polskiego robotnika. Praca partyjna 
polega głównie na rozpowszechnianiu druków i organizowaniu zebrań. 
W sprawozdaniu przedstawiono nieudane próby zdobycia terenu na Gór
nym Śląsku, ale czyniono to w sposób nieco opaczny, twierdzono bowiem, 
że organizacja już się tam zakorzeniła, czego dowodem m. in. jest fakt 
pozyskania około 600 abonentów „Gazety Robotniczej". 

Sprawozdanie kamuflowało zatem istotny stan rzeczy; nie zamierza
no publicznie odsłaniać słabego stanu organizacyjnego ruchu na Slą
sku. W końcowej części sprawozdania (s. 15-16) przedstawiono cztero
punktowe uzasadnienie przedłożonego projektu rezolucji. Operowano tu 
następującymi argumentami: ponieważ świadomy proletariat polski wy
sunął postulat odbudowania państwa polskiego, robotnicy w innych kra
jach powinni ze względów solidarności żądanie to poprzeć; utworzenie 
państwa polskiego będzie równoznaczne z powołaniem do życia silnego 
sojusznika dla międzynarodowego ruchu robotniczego; osłabienie car
skiej Rosji i sparaliżowanie jej sił leży w interesie międzynarodowej 
socjaldemokracji; przyjęcie projektu rezolucji usunie grunt spod nóg 
polskich szowinistów i podwoi siły polskich socjalistów, zapewniając im 
pomoc ze strony socjaldemokratycznej Europy. W sprawozdaniu wy
eksponowano zatem ucisk narodowy w tym celu, by móc go przedsta
wić jako główny hamulec w rozwoju ruchu socjalistycznego. Autorzy 
w żadnym miejscu swyc_h wywodów nie ustosunkowali się do problemu 
granic przyszłej Polski, ale z ogólnego kontekstu wynika, że wyzwole
niem objęte być miało jedynie (lub jako pierwsze) Królestwo Polskie. 

� Bericht der polnischen Delegation an den Internationalen Soziaiistischen 

Arbeiter- und Gewerkschafts-Congress in London, b.m., 1896, ss. 16. Korzystałem 

z egzemplarza zachowanego w Staatsarchiv (dalej: StA) Potsdam, Rep. 30, Tit. 94, 

Lit. P. Nr 661, Bd. 2, k. 48 i nn.; ,,Gazeta Robotnicza", nr 31 i 32 z 1 i 8 VIII 1896. 
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Delegacja polska wydała 1 VIII 1896 r. odezwę, w której zawarte były 
m. in. znamienne słowa: ,,robotnicza Polska jest w naszych sercach
jedną i nierozdzielną". Odezwę tę podpisał również A. Brzeskwiniewicz
w imieniu PPS zp 4• 

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego zgłosiła projekt kontrrezolu
cji, stwierdzający, że „odbudowanie burżuazyjnego państwa polskiego za 
pomocą akcji proletariatu w celu wyzwolenia narodu polskiego i jed
nocześnie zniszczenia absolutyzmu, jest w praktyce niemożliwe". Wresz
cie angielska federacja socjaldemokratyczna zgłosiła trzeci wniosek 
w sprawie polskiej, który brzmiał: ,,Kongres oświadcza, że kwestia auto
nomi i wyzwolenia Polski z godnego potępienia jarzma Rosji, Prus i Aus
trii leży w interesie całego cywilizowanego świata i że konieczna jest 
wspólna międzynarodowa agitacja na rzecz całkowitego politycznego wy
zwolenia Polski" s. 

Ostatecznie kongres londyński po szerokiej dyskusji, zapoczątkowanej 
zresztą w różnych organach prasowych międzynarodowego ruchu robot
niczego na kilka tygodni przed kongresem 6, przyjął inną wersję rezolu
cji, nadając jej uogólnioną formę i nie wspominając osobno o Polakach: 
,,Kongres oświadcza, że przyznaje każdej narodowości zupełne prawo sta
nowienia o swym losie i wyraża swoję sympatie robotnikom wszystkich 
krajów, które jęczą pod jarzmem militarnego, narodowego lub innego 
despotyzmu. Kongres wzywa robotników wszystkich krajów, aby wstąpili 
w szeregi uświadomionych robotników całego świata i walczyli wraz 
z nimi celem obalenia międzynarodowego kapitalizmu i osiągnięcia celów 
międzynarodowej socjaldemokracji'' 1.

W dniu 18 VIII 1896 r. A. Brzeskwiniewicz zdał sprawozdanie z prze
biegu kongresu londyńskiego na specjalnie zwołanym publicznym zebra
niu berlińskiego TSP. Sporo miejsca w swej relacji poświęcił rezolucji 
w sprawie samostanowienia narodów; zapewne ze względów policyjno
-cenzuralnych mówił o tym, jakoby kongres uchwalił „autonomię" Pol-

,1 B. Lim a n o ws k i, Odrodzenie i rozwój narodowości polskiej na Sląsku, 

Warszawa 1911, s. 74. 
s Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, t. I, 

cz. 1, Warszawa 1957, s. 435 i n.; U. H a  u st ei n, Sozialismus und nationale Frage 

in Polen, Koln-Wien 1969, s. 222.

e J. Kol e j k a, Narodnosti programy pro stredni a jihovychodni Evropu. Z d�
jin socialisticke teorie narodnosti otcizky 1848-1917. Od Marxe k Leninovi, Br no 
1971, s. 81-90; J. B r  a u n t ha 1, Geschichte der Internationaie, t. I, Hanower 1961, 

s. 258 i n. 

7 „Gazeta Robotnicza", nr 22 z 29 V 1897; Verhandhmgen und BeschW.sse des 

Internationaien Sozialistischen Arbeiter- und Gewerkschafts-kongresses zu London 

1896, Berlin 1896, s. 17 i n.;. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy ... , t. I, 
cz. 1, s. 436; G. Deck er, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, Gottingen 
1955, s. 153; J. Piłsuds ki, Pisma zbiorowe, t .  1, Warszawa 1937, s. 147. 
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ski. Zebrani (było ich ok. 120 osób) uchwalili rezolucję aprobującą uchwa
ły kongresu i zobowiązującą członków partii do _walki o ich realizację s. 

Sprawa była jednak skomplikowana. Lewica partii nie chciała przejść 
do porządku dziennego nad stanowiskiem partii w kwestii narodowej. 
Wobec jej nacisku „Gazeta Robotnicza" musiała dopuścić do publicznej 
dyskusji nad tym zagadnieniem. W dziale korespondencji opublikowano 
list z Poznania, podpisany „Trójka" (M. Kasprzak). Autor trafnie stwier
dził, że III zjazd PPS zp powinien był odbyć się przed kongresem lon
dyńskim, by można było przedyskutować projekt rezolucji na kongres. 
Zdaniem autora zjazd PPS zp odrzuci zdecydowanie wniosek w sprawie 
niepodległej Polski jako własny postulat programowy, jest to bowiem 
wniosek „socjalpatriotyczny". Organizacja poznańska dała mandat 
R. Luksemburg i popiera jej stanowisko 9• W imieniu redakcji na list 
„Trójki" odpowiedzi udzielił Franciszek Morawski. Jego zdaniem splot 
ucisku narodowego ze społecznym zmusza polskich socjalistów do po
stawienia sprawy wyzwolenia narodowego na porządku dziennym: ,,U nas 
wyzysk ludu z uciskiem narodowościowym i prześladowaniami idzie 
wciąż w parze i byłaby to połowiczna robota i wręcz przeciwna socjali
stycznej zasadzie, gdybyśmy tylko wyzyskiwaczY. gromili, zaś tym samym 
wyzyskiwaczom i ciemięzcom dozwolili drzewo rąbać na naszych roda
kach, ojcach, braciach i siostrach". Po prostu - nie można milczeć 
w sprawie ucisku narodowego, trzeba stosować giętką taktykę, a poza 
tym uchwała kongresu londyńskiego nikomu przecież nie przeszkadza 
prowad?;ić walki klasowej 10. 

III zjazd PPS zp powinien się był odbyć w Zielone Święta 1896 r. 
zgodnie z coroczną tradycją. Jednakże dyskusja przed kongresem lon
dyńskim w kwestii narodowej wywołała w partii duże spory. Jak się 
wydaje, kierownictwo partii obawiało się nawet wywołania rozłamu 
i celowo zwlekało ze zwołaniem zjazdu. Najpierw wykorzystano fakt, iż 
rząd pruski rozwiązał kierownictwo organizacji socjaldemokratycznej 
w tym kraju, co doprowadziło do dłuższych sporów prawniczych w kwe
stii kompetencji rządu pruskiego. Kierownictwo PPS zp tą właśnie oko
licznością upozprowało (20 IV 1896) odroczenie III zjazdu na rok na
stępny 11• 

Po kongresie londyńskim opozycja nie rezygnowała i nadal domaga
ła się zwołania zjazdu; proponowano jako termin Boże Narodzenie 1896 r. 
Do prasy przedostały się wiadomości o rzekomo oficjalnym już terminie 
zwołania zjazdu partyjnego na koniec 1896 r. Franciszek Merkowski 
w imieniu zarządu partii opublikował specjalne dementi w tej sprawie. 

s Meldunek policji, 19 VIII 1896. StA Poisdam, Rep. 30, Tit. 95, Sekt. 5, Lit. P, 
Nr 109

, 
Bd. 3

, 
k. 115-117.

9 „Gazeta .Robotnicza", nr 45 z 7 XI 1896. 
10 „Gazeta Robotnicza", nr 46 z 14 XI 1896. 
11 „Gazeta Robotnicza", nr 17 z 25 IV 1896; ,,Germania", nr 102 z 3 V 1896. 
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Wreszcie zarząd partii zwrócił się do mężów zaufania, którzy wypowie
dzieli się w większości negatywnie o projektowanym terminie; wobec tego 
w dniu 18 XI 1896 r. zarząd powziął postanowienie przełożenia terminu 
zjazdu na Zielone Swięta w 1897 r. 12 

W kwietniu 1897 r. zapadła decyzja: III zjazd partii postanowiono od
być w dniach. 6-7 czerwca w Pozn,aniu lub w Berlinie. Porządek obrad 
miał już tradycyjną formę: ,,1. Sprawozdanie zarządu z dotychczasowej 
czynności agitacyjnej i z dochodów i rozchodów kasy. 2. Sprawozdanie 
delegatów z ich �iejscowych agitacji, jako też sprawa ogólnej agitacji 
na przyszłość, plan i środki do takowej. 3. Sprawa prasy, jak gazety i in
nych wydawnictw partyjnych. 4. Sprawa kandydatów na przyszłe wy
bory do parlamentu. 5. Wybór zarządu" 13. 

Zgodnie ze statutem i praktykowanym dotąd zwyczajem zarząd PPS zp 
wezwał członków partii do zgłaszania wniosków na zjazd. Wnioski te 
publikowała „Gazeta Robotnicza'' w okresie przedzjazdowym. Zarząd 
partii również skorzystał z tego prawa i zgłosił wniosek, aby londyńską 
uchwałę w sprawie samostanowienia narodów wprowadzić do programu 
partii 14. 

Zjazd zamierzano uczynić reprezentacyjnym przedstawicielstwem 
partii, dlatego zrezygnowano ze statutowych wymogów. W zasadzie 
w zjeździe udział wziąć mieli regularnie wybrani delegaci w organiza
cjach partyjnych, jednak w oficjalnym zawiadomieniu dopuszczono możli
wość zaopatrzenia delegatów w mandat podpisany przez pięciu towarzy
szy. Liczby delegatów nie ograniczono. Miejscem zjazdu miał być pier
wotnie Poznań, bo partia przywiązywała dużą wagę do tego, by zjazdy 
odbywały się na ziemiach polskich, a nie na obczyźnie. Wkrótce okazało 
się, że z powodu szykan policyjnych zjazd musiał się odbyć � Berlinie 1s. 

Podczas wyborów delegatów na zjazd doszło do pierwszych nieporo
zumień, powstałych w atmosferze podniecenia na tle sprawy narodowej 
(o czym niżej). Jednym z sygnałów narastającego zacietrzewienia była
sytuacja w Zabrzu, gdzie grupa towarzyszy zamierzała wysłać na zjazd
trzech delegatów. Jednak „krótko przed zjazdem przybyli tam S. Sosna
i dr Winter, zaczęli naszych towarzyszy bałamucić i odmawiać, a nadto

12 „Gazeta Robotnicza", nr 47 z 21 XI 1896; ,,Die Post", nr 265 z 26 IX 1896; 
,,Volkszeitung", nr 460 z 30 IX 1896; B. Da n i l c z u k, Dzialalno!:ć SPD i PPS za

boru pruskiego w Poznańskiem w latach 1891-1914, Toruń 1962, s. 49. 
13 „Gazeta Robotnicza", nr 16 z 17 IV 1897. 

14 „Gazeta Robotnicza", nr 22 z 29 V 1897. 
1� ,,Gazeta Robotnicza", nr 16 z 17 IV 1897; ,,Vorwarts", nr 105 z 7 V 1897; 

„Die Zeit", nr 89 z 15 IV 1897. Ta ostatnia gazeta donosiła: ,,Auf dem Parteitage 

soll in erster Linie die Frage einer besseren Regelung der sozialdemokratischen 
Propaganda unter der polnischen Arbeiterbevćilkerung erćitert werden. Bisher hat 
die polnisch-sozialistische Agitation nur unter den oberschlesischen Bergarbeitern 
grossere Erfolge aufzuweisen gehabt". 

' 
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zbierać podpisy na kongres w Langenbielau" (chodziło o zjazd śląsko
-poznańskiej organizacji SPD w Bielawie w dniu 6 VI 1897 r.). W rezul
tacie doszło do zamieszania i wybrano tylko jednego delegata na zjazd. 
Z materiałów zjazdowych wynika, że z terenu Górnego Śląska na zjeździe 
byli obecni: Jan Daniel, robotnik huty cynku w Wełnowcu, oraz Józef 
Kandziora z Zabrza 16. 

III zjazd PPS zp miał dramatyczny przebieg przede wszystkim dla
tego, że w czasie jego trwan-ia i w przeddzień jego otwarcia opubliko
wano wypowiedzi prasowe, które odbiły się głośnym echem na zjeździe. 

Autorem pierwszego artykułu był August Winter 11_ Sygnalizował on 
zbliżanie się zjazdu PPS zp, co przypomina niemieckim towarzyszom 
o istnieniu tej partii, o której poza tym niewiele się słyszy. PPS zp ma
przed sobą trudniejsze zadania niż SPD, ponieważ pracuje wśród pol
skich mieszkańców wschodniego Połabia, którzy pochodzą ze wsi lub na
niej mieszkają. PPS zp w swej pracy kładzie akcent na elementy naro
dowe, a nie na swój związek z SPD. Celem agitacji powinno być upo
wszechnienie ideologii socjalizmu wśród mówiącej po polsku ludności
(,,Język polski jest tylko środkiem agitacji. Ze sprawami polski.mi agita
cja socjaldemokratyczna w prowincjach wschodnich nie ma nic wspól
nego"). W kluczowej sprawie stosunku do procesu germanizacji Winter
zajął następujące stanowisko: ,,Nie należy zwalczać germanizacji samej
w sobie, walczyć należy z pru.sko-policyjnym sposobem i rodzajem ger
manizacji, która właściwie powinna być mile widzianą. przez narodowych
marzycieli [se. polskich - F. H.], ponieważ osiąga się dzięki niej prze
ciwieństwo tego, co powinno zostać osiągnięte: przywiązanie do polskości
i tworzenie określonych związków Polaków dla [se. pielęgnowania -
F. H.] narodowych celów. Jak dalece germanizacja następuje samoczyn
nie - pewne jej przyspieszenie poprzez dobre, ale nie przez teraźniejsze
złe szkoły nie byłoby rzeczą złą � tak dalece jest ona dobra i niezbędna
... Ten rodzaj germanizacji postępuje powoli, ale systematycznie w gór
nośląskim okręgu przemysłowym i w wielkich miastach Poznańskiego -
nie zakłócany przez podżeganie pruskich Polaków. Jedynie w najniższych
warstwach proletariatu trzon polskości żyje nadal" 18. Polscy socjalde-

16 Meldunek policji katowickiej, 26 VI 1897. StA Potsdam, Rep. 30, Tit. 94, 
Lit. P, Nr 661, Bd. 3, k. 138. To samo źródło twierdzi, źe wybrany został również 
inwalida Antoni Solik z Siemianowic, ale na zjeździe nie był on obecny. ,,Gazeta 
Robotnicza", nr 30 z 24 VII 1897. 

17 „Sachsische Arbeiter-Zeitung", nr 126 z 4 VI 1897. Tytuł artykułu: Der Par

leitag der polnischen sozialdemolcratischen Partei. Artykuł był sygnowany: W. 
ie „Die Germanisierung an sich ist nicht zu bekiimpfen ist nur die preussisch-po

lizeiliche Art und Weise der Germanisierung, welche den nationalen Schwarmern 
eigentlich angenehm sein musste, weil durch sie das Gegenteil dessen erreichl wird, 
was erreicht werden soll: das Festhalten am Polentum und die Entstehung gewi
sser Verbindung der Polen zu nationalen Zwecken. 

So weit sich die Germanisierung von selbst vollzieht - eine gewisse li'orde-
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mokraci wychowują swe dzieci w języku niemieckim, czyniąc to z mi
łości do dziecka oraz z wy,rachowania, by ułatwić mu start i awans ży
ciowy. Nie jest to wprawdzie jeszcze zbyt częste zjawisko, ale wskazuje 
ono, iż wśród lepiej opłacanej części klasy robotniczej toruje sobie drogę 
właściwy pogląd na germanizację. Z analizy wyników wyborczych -
ciągnie Winter dalej - wypływa zasadniczy wniosek: jeśli wykształcenie 
niemieckiego proletariusza wiejskiego posiada liczne braki, to polski 
towarzysz klasowy ma je znacznie większe, co powoduje brak efektów 
agitacyjnych. 

Według Wintera głównym terenem pracy PPS zp jest Górny Śląsk; 
niechże partia przy najbliższych wyborach pokaże, co potrafi zdziałać. 
W okręgu przemysłowym i w Raciborskiem (,,tu polskość jest najsłabiej 
na Górnym Śląsku reprezentowana") polscy i niemieccy socjaldemokraci 
będą ze sobą współpracowali, co stanowi gwarancję odniesienia sukcesu. 
Zresztą najlepiej byłoby przenieść „Gazetę Robotniczą" i siedzibę zarzą
du PPS zp jeszcze w tym roku na Górny Śląsk. 

W osobnym dopisku redakcja „Sachsische Arbeiter-Zeitung" oświad
czała, że nie podziela punktu widzenia autora w sprawie forsowania 
procesu germanizacji poprzez szkołę; stwierdzano też, że bariera języ
kowa powoduje bardzo niewielką skuteczność agitacji socjaldemokratycz
nej prowadzonej w języku niemieckim. Podkreślano wreszcie, że głos 
Wintera to zapoczątkowanie dyskusji przez Niemca, a teraz czas na głosy 
polskie 10. 

W następnych dniach ukazały się dwa dalsze artykuły w tej samej 
sprawie 20. Ich autor krytykował PPS zp za nikłe efekty pracy: działał-

rung durch gute, nicht durch die jetzigen schlechten Schulen wa.re auch nicht 

t.ibel - ist sie gul und notwendig . . . Im oberschlesischen Industriebezirk und in 

den grossen Stadten Posens gei:J.t diese Art der Germanisierung langsam, aber 

,icher vor sich, ungestort durch die Polenaufreizungen der preussischen Polen. 
Nur in den untersten Schichten des Proletariats lebt das Stockpolentum noch fort". 
D. Lot z s c h - Die Sozialdemokratische Partei Deutschland und die Arbeiterbe

u;egung Oberschlesiens Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts (Jahrbuch

fur Geschichte der deutsch-slawischen Beziehungen und Geschichte Ost- und Mit

ieleuropas, t. 2, 1958, s. 144) - uważa, że wprawdzie tez Wintera nie da się obro

nić, lecz „germanizacja winterowska" nie jest indentyczna z pruską polityką ucisku.
Winterowi chodzi jedynie o podniesienie stopnia kultury i cywilizacji ludności

polskiej.
1s Pewnym uzupełnieniem artykułu Wintera może być jego sprostowanie nade

słone do „Gazety Robotniczej" (nr 25 z 19 VI 1897): ,,Oświadczam zgodność z wy
wodami w »Sachsische Arbeiter-Zeitung«. Żądanie Polaków, żeby ich dzieci uczono 
w szkole po polsku, uważam za słuszne, lecz kiedy już raz istnieją państwowe 

szkoły germanizacyjne, to też jest pożądanym, żeby lepsze rezultaty osiągały; 
,zczególnie w ·obwodzie industryjnym Śląska mogłyby istniejące szkoły germani

iacy jne wiele dobrego zdziałać, mianowicie przeforsowanie Polaków na Niemców 

przyspieszyć. Przeciwnicy germanizacyjnej szkoły pogarszają tylko takową i są 
hamulcem całej kultury". 

!'O Był to właściwie jeden artykuł w dwóch częściach pt. Die Agitation unter 

3 - Sobótka 3/77 
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ność wśród imigrantów polskich w głębi Niemiec jest bez znaczenia, po
nieważ zostaną oni wchłonięci przez niemiecką socjaldemokrację; nato
miast wśród ludności autochtonicznej na wschodnich kresach Rzeszy ma
my do czynienia z ugorem. Regularne zebrania organizacji PPS zp od
bywają się jedynie w Berlinie, Hamburgu, w Poznaniu i Wrocławiu 
(tutaj raz w roku). Na Górnym Śląsku publiczne zebrania nie odbywają 
się w ogóle. Na tym terenie można by ruth upowszechnić za pomocą 
literatury, bo ustnej agitacji prowadzić nie można. Tymczasem odczuwa 
się brak broszur, słaby jest kolportaż „Gazety Robotniczej", praca związ
kowa leży odłogiem. 

Jakie przyczyny tego stanu rzeczy widział autor? Abstrahując od zna
nych stosunków polityczno-społecznych na Górnym Śląsku, K.P. skon
centrował się w swej krytyce na przyczynach subiektywnych: agitacja 
nie jest na odpowiednim poziomie, sposób redagowania „Gazety Robot
niczej" pozostawia wiele do życzenia. Jej braki są ogromne: sporo tu 
frazeologii, brak zasadniczych problemów, nie ma komentarzy na aktual
ne tematy polityczne, brak krytyki stosunków społecznych, nie pisze się 
niczego o polskiej frakcji w parlamencie Rzeszy i w sejmie pruskim, brak 
korespondencji terenowych, w bardzo niewielkim stopniu pisze się o wal
ce strajkowej na Górnym Śląsku. 

Główny błąd - kontynuował K.P. - leży w tym, że agitacja i pro
paganda PPS zp posiadają nacjonalistyczne żabarwienie, co przynosi 
dwojakiego rodzaju szkody, bo wprowadza zamieszanie w stosunki między 
polskimi i niemieckimi socjaldemokratami, a nadto wywołuje rozgorycze
nie wśród niemieckich towarzyszy pracujących we wschodnich prowin
cjach Prus, gdzie i tak walczyć muszą z nacjonalistyczną demagogią. 
Autor ujawnił fakt, że istnieją rozbieżności między członkami partii 
a jej kierownictwem, które na kongresie londyńskim poparło „nacjona
listyczną" rezolucję w sprawie odbudowy państwa polskiego. Kierow
nictwo to nawet żąda, by SPD przyjęła londyńską rezolucję i wcieliła ją 
do programu erfurckiego, co również kwalifikuje się jako nacjonalistycz
ny wyskok ze strony PPS zp. Na zakończenie autor wyliczył następujące 
zadania, których wykonania powinna podjąć ·się PPS zp: uznać program 
erfurcki za swój własny bez żadnych dodatków (bo „uznanie narodowego 
samostanowienia jest w nim i tak zawarte"), rozwinąć pracę związkową, 
szczególnie na Górnym Śląsku, przenieść „Gazetę Robotniczą" do Pozna
nia lub Wrocławia i zmienić jej profil; nadto należy rozwinąć akcję 
wydawania i upowszechniania ulotek. 

rler polnischen Bevolkerung (Siichsische Arbeiter-Zeitung, nr 127 i 128 z 5 i 6 VI 

1897). Druga częsć tego artykułu była podpisana „K.P." Policja berlińska twierdzi

ła najpierw, że 7.a tymi inicjałami kryje się R. Luksemburg; potem zmieniła zda

nie i za autora uznała Juliana Marchlewskiego, ,,der sich jetzt nach diesseitigen 

Informationen zum Zweck seiner Naturalisation in Breslau aufhiilt". Meldunki po

licyjne, 8 i 19 VI 1897. StA Potsdam, Rep. 30, Tit. 94, Lit. P, Nr 661, Bd. 3, k. 12�. 
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Scharakteryzowana polemika prasowa wpłynęła na podniesienie tem
peratury zjazdowej. W napiętej atmosferze dokonano otwarcia zjazdu 21•

Brało w nim udział 60-70 osób; wśród nich było 24 delegatów (19 z te
renu i 5 członków zarządu). 

Otwarcia dokonał F. Morawski, który oświadczył, że celem partii jest 
wyzwolenie ludu polskiego z ekonomicznej, politycznej i narodowej nie
woli. Stąd konieczna jest jedność wewnętrzna polskiego obozu socjali
stycznego; trzeba usunąć z partii tych, którzy nie zgadzają się z jej za
sadami. Partia posiada prawo do samodzielnego istnienia, powstała bo
wiem za wyraźnym przyzwoleniem SPD i cieszy się jej uznaniem. Nadal 
też z nią współpracuje i nie ma zamiaru się od niej oderwać. 

Z kolei August Berfus przedstawił sprawozdanie zarządu partii. Jego 
zdaniem partia przeszła· próbę ogniową i zdała egzamin. Pracując w trud
nych warunkach zewnętrznych, napotkała przeszkody w rozwoju we
wnętrznym. Dawniej zarzucano polskim socjaldemokratom, że są narzę
dziem w rękach SPD, dążącej do germanizacji. Aby temu niecnemu 
kłamstwu położyć kres, upoważniono delegata PPS zp na kongres lon
dyński do poparcia rezolucji za „polską autonomią". Ta decyzja wywołała 
wściekłość wśród przeciwników zarządu partii, którzy pod wodzą R. Luk
semburg zainscenizowali hecę w postaci zgłoszenia kontrrezolucji na 
kongres londyński. Jednak londyńska klauzula przeszła według pierwot
nej wersji (sic), zarząd opanował sytuację i postawił zwolenników R. Luk
semburg przed alternatywą: uznać program partii i rezolucję londyńską 
lub opuścić szeregi partii. 

Sprawozdanie uzupełnił sekretarz F. Merkowski. Jego zdaniem, agi
tacja zwielokrotniła się, szczególnie na Górnym Śląsku, gdzie jej efekty 
ujawnią się podczas najbliższych wyborów parlamentarnych. Są tam 
zresztą trudne warunki, gdyż publiczna agitacja jest zabroniona i po
ciąga za sobą zwolnienie z pracy. Również i w Wielkopolsce partia odnosi 
sukcesy, które niestety nie owocują w formie finansowej, nie ze złej 
woli towarzyszy zresztą, lecz z powodu gorszego położenia polskiego pro
letariatu w stosunku do niemieckiego. 

W sprawozdaniu nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących or
ganizacji partyjnych i ich stanu liczbowego. Władze policyjne twierdziły, 

21 Przebieg obrad referujemy na podstawie kilku sprawozdań. Jedno z nich 

opracował radca policyjny Zacher z Poznania, który uczestniczył w zjeździe. Jego 

raport został wydrukowany jako Bericht iiber den Verlauf des am 6. und 7. Juni 

d. Js. [1897] in Berlin abgeha!tenen dnlten Parteitages der polnischen Sozia:demo

kratie (StA Potsdam, Rep. 30, Tit. 94, Lit. P, Nr 661, Bd. 3, k. 129-131 oraz w „Ge

sarnti.iberblick iiber die polnische Tagesliteratur", nr 24 z 21 VI 1897). Drugie zostało

opublikowane na łamach „Gazety Robotniczej"', nr 24 i 25 z 12 i 19 VI 1897. Trze

cie w „Bulletin Officiel du Parti Socialiste Polonais", Serie II, No 16, Septembre

1397, s. 1-11 (aut.orem sprawozdania był K. Kelles-Krauz). Dodatkowego materiału

informacyjnego dostarczyły: ,,Die Post ° ', nr 155 z 9 VI 1897; ,,National-Zeitung"',

nr 358 z 8 VI 1897; ,,Vorwarts", nr 131 z 9 VI 1897; D a  n i 1 c z  u k, op. cit., s. 50. 
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że PPS zp posiadała osiem lokalnych komórek, a mianowicie w Ham
burgu-Altanie, Berlinie, Brandenburgu, Bremie, Królewskiej Hucie, Rix
dorfie, Weissensee i w Zabrzu. Nakład ,,Gazety Robotniczej" oeeniano 
na 1400 egzemplarzy, a liczbę stałych abonentów na 800, z których 200-
300 przypadało na Berlin i jego przedmieścia 22

. 

Kazimierz Thiel, skarbnik, zdał sprawozdanie finansowe. W okresie 
od grudnia 1894 r. do 30 IV 1897 r. dochody partii wynosiły 13 572,50 mk, 
a wydatki - 13 671,58 mk; deficyt wynosił zatem 98,63 mk. 

Po sprawozdaniu komisji rewizyjnej przedstawiciel komisji mandato
wej zaproponował nieuznanie dwóch mandatów: Tomasza Wolnego z Wro
cławia, ponieważ wydał on broszurę atakującą zarząd PPS zp (żyje z ro
botniczych groszy, nic nie robi itp.), oraz M. Kasprzaka, posądzanego 
o to, iż j€st carskim szpiclem, a poza tym jest zwolennikiem R. Luksem
burg. Wolny opuścił zjazd, natomiast Kasprzak uznał publicznie program
partii i rezolucję londyńską, wobec czego uznano jego mandat za ważny.

Ledwie zażegnano ten pierwszy zgrzyt, gdy delegat z Hamburga, 
Ludwik Igliński, zgłosił wotum nieufności w stosunku do ustępującego 
zarządu, któremu postawił trzy konkretne zarzuty: zarząd nie zwołał 
zjazdu w 1896 r., nie wysłał delegata na kongres SPD we Wrocławiu 
(6-12 X 1895), opieszale działał w kwestii aktualnego zjazdu. Stefan Thiel 
poparł wniosek i ze swej strony zar.zucił zarządowi wielokrotne narusza
nie zasad demokracji, a F. Morawskiemu tajemnicze konszachty (o nie
sprecyzowanym bliżej charakt€rze). Tomasz Golibrocki dodał, że zarząd 
pozostawił skazanych przez sądy działaczy partii swojemu losowi i nie 
zaopiekował się nimi. Obrony zarządu podjął się F. Merkowski, usiłujący 
odeprzeć wszystkie postawione zarzuty; zrobił to widocznie z dobrym 
skutkiem, skoro wniosek o wotum nieufności w głosowaniu odrzucono 
(przeciwko 6 głosom). 

Zgodnie z porządkiem obrad delegaci złożyli sprawozdania z pracy 
na własnym terenie. Przemawiali: Stanisław Leśniewski (Brandenburg), 
Stefan Kunze (Lipsk), Wojciech Olejniczak (Gniezno), Wincenty Ziółkie
wicz (Wilhelmsburg), L. Igliński (Hamburg), Stanisław Krzyminiecki 
(Wrocław), Zabłocki (Trzemeszno), Deręgowski (Frankfurt nad Odrą), 
M. Kasprzak (Poznań), Ignacy Kaczmarek (Rixdorf), F. Morawski i A. Ber
fus. Głos zabrali również obydwaj górnośląscy del€gaci. J. Daniel skarżył
się na biedę i nędzę na Górnym śląsku: rzadko który robotnik dożywa
40 roku życia; fatalne są warunki pracy, które powodują, że rodzi się
„moc goryczy i buntu prz€ciw gniotącej nas niewoli". Grunt dla agitacji
socjalistycznej jest na Górnym Śląsku odpowiedni, ale szykany ze strony
władz są nie do przezwyciężenia. Ocenę tę potwierdził J. Kandziora, do-

l!:! Uebersicht iibeT die aUgemeine Lage der sozialdemokratischen und anarchi

stischen Bewegur,g - druk policyjny z 15 I 1898. Zentrales Staatsarchiv Potsdam, 

zesp. Reichsministerium des Innem, 13688, k. 67 (s. 16 druku). 
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dając jednak optymistycznie, że liczba zwolenników PPS zp rośnie, a pod
czas najbliższych wyborów parlamentarnych reakcja będzie musiała się 
poważnie liczyć z socjaldemokracją. •

Z wystąpienia F. Morawskiego warto jeszcze odnotować jego propo
zycję przeniesienia „Gazety Robotniczej" na Górny Śląsk. 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad uchwalono dwa wnioski: mę
żowie zaufania powinni energiczniej zająć się sprzedażą znaczków partyj-
nych; zjazdy PPS zp powinny odbywać się corocznie. · 

Podczas drugiego dnia obrad na sali było około 50 osób. Najpierw 
uchwalono kilka rezolucji protestacyjnych: przeciw nowelizacji prawa 
o stowarzyszeniach, przeciw terrorowi policyjnemu na Górnym śląsku,
przec�w artykułom opublikowanym na łamach „Sachsische Arbeiter-Zei
tung" (nr 126, 127, 128). Przy tej ostatniej sprawie doszło do tumultu.
M. Kasprzak oświadczył, że rezolucji tej nie podpisze. Wobec okrzyków
oburzenia rezolucję jednak podpisał, ale wkrótce potem złożył na piśmie
oświadczenie·, iż podpis oddał pod przymusem, rezolucji nie popiera i man
dat składa. Opuścił salę obrad wśród wrogich okrzyków. Na wniosek
Kazimierza Thiela został z PPS zp usunięty.

Po tym incydencie obrady potoczyły się już gładko. Postanowiono 
ustalić liczbę polskich robotników w poszczególnych miejscowościach, 
posyłać na kongresy SPD jednego delegata, wydawać ulotki dla polskich 
robotników sezonowych w głębi Rzeszy, raz do roku opublikować sta
tystykę kar nałożonych na działaczy partii przez władze; członkowie 
partii powinni wstępować do wolnych związków zawodowych wszędzie 
tam, gdziE' one istnieją; do programu partyjnego włącza się rezolucję 
kongresu londyńskiego. Odrzucono wniosek o przeniesienie „Gazety Ro
botniczej" z Berlina (jej liczbę abonentów określono na 3800). W sprawie 
wyborów do Reichstagu postanowiono przyjąć taką taktykę: we wszyst
kich okręgach z polską ludnością robotniczą należy wystawić własnych 
kandydatów; gdzie występuje przewaga ludności polskiej (Poznańskie, Po
morze,) tam kandydat PPS zp powinien nosić czysto polskie nazwisko. 
Na Górny Śląsk należy wysyłać polskich agitatorów na okres kampanii 
przedwyborczej. Na wniosek delegacji berlińskiej utworzono komisję 
kontrolną, która miała rozpatrywać skargi składane na zarząd partii 
i na funkcjonariuszy partyjnych. Zaniedbano jednak wybrać członków 
tej komisji. Zniesiono uchwałę uniemożliwiającą wybór redaktora „Ga
zety Robotniczej" do zarządu partii. 

W skład nowo obranego zarządu partii weszli: F. Morawski, F. Mer
kowski, S. Thiel, T. Golibrocki i Stanisław Rybicki 23

• A. Berfus znalazł 
się poza składem zarządu. Wszedł on natomiast do komisji rewizyjnej 

u Zarząd ten ukonstytuował się w ten sposób, że Thiel został przewodniczą
cym, Golibrocki - jego zastępcą, Merkowski - sekretarzem, Rybicki - zastępcą 
sekretarza, Morawski - skarbnikiem. ,,Gazeta Robotnicza", nr 25 z 19 VI 1897. 
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wraz z Mikołajem Kraszewskim i I. Kaczmarkiem. Delegatem na kon� 
gres SPD wybrano F. Morawskiego 2•. 

Bezpośrednio po zjeździe nowy zarząd PPS zp opublikował odezwę, 
w której dał wyraz zadowolenia z faktu, że partia przezwyciężyła we
wnętrzne trudności. Przypominano, że nie tak dawno Polacy stanowili 
szczupłą garstkę wewnątrz SPD, obecnie zaś tworzą samodzielny oddział 
,,związany z polską partią socjalistyczną pod zaborem moskiewskim i aus
triackim". Ta ostatnia konstatacja była niezwykle znamienna: PPS zp 
przyznawała się do łączności ze swymi imienniczkami w pozostałych za
borach, a nie z SPD. Zresztą w odezwie apelowano o zbiórkę środków 
finansowych na cele rozwoju partii 2s. 

Zjazd ujawnił istnienie w partii dwóch frakcji: lewicy i prawicy. Róż
nice między nimi polegały na odmiennym stosunku do SPD: gdy jedni 
chcieli utrzymać ścisłą współpracę z partią niemiecką, drudzy dążyli do 
odseparowania się od niej. Skrzydło lewicowe było jednak bardzo słabe 2s.

Burżuazyjna prasa niemiecka zajmowała się również III zjazdem 
PPS zp. Z przekąsem podkreślano, że SPD w latach 1891-1893 wydała 
na rzecz „Gazety Robotniczej" 12 tys. mk subwencji, ale w zamian za 
to nie może oczekiwać wdzięczności ze strony PPS zp, gdyż na UI zjeź
dzie partia ta postanowiła „nie ograniczać socjaldemokratycznej propa
gandy do pracy wśród Polaków" 21. Sformułowanie to stanowiło aluzję 
do postanowienia zjazdu w sprawie wystawiania polskich kandydatur 
socjalistycznych nawet tam, gdzie robotnicy polscy nie tworzyli więk
szości. 

Z III zjazdem PPS zp wiąże się sprawa programu partii. Na zjeździe 
powzięto decyzję o wpisaniu do programu rezolucji kongresu londyńskie
go. Należało zatem oczekiwać, że po zjeździe program ten zostanie opubli
kowany, i to od razu w zmodyfikowanej formie, ponieważ od powstania 
partii w ogóle programu nie ogłaszano drukiem. Istotnie, program wy
drukowano najpierw w „Gazecie Robotniczej", a następnie w osobnej 
broszurze 2s. Okazuje się jednak, że ·program PPS zp jest przekładem 

24 Interesujące są uwagi Zachera o zjeździe. Jego zdaniem Berfus nie jest lu
biany, bo zachowuje się apodyktycznie i nadużywa puste:i frazeologii. Między dele
gatami nie było różnic faktycznych, lecz jedynie taktyczne. Leśniewski z Branden
burga oświadczył, że będzie się wstydził opowiadać o zjeździe na forum własnej 
organizacji. Pewien wpływ na brak jedności wśród delegatów wywarły intrygi 
R. Luksemburg. Rericht ilber den verZauf ... , s. 131.

25 „Gazeta Robotnicza", nr 27 z 3 VII 1897.
20 W tym miejscu różnimy się od ko'nstatacji Historii polskiego ruchu robotni

czego 1864-1964, t. I, Warszawa 1967, s. 114, która nurt ten uznała za „stosunkowo 
silny" i w jego skład m. in. zaliczyła T. Wolnego. 

27 „Tagliche Rundschau", nr 361 z 17 VI 1897. 
2d „Gazeta Robotnicza", nr 33 z 14 VIII 1897; Program PPS pod zaborem pru

skim, b.m., b.r., ss. 8 (StA Potsdam, Rep. 30, Tit. 94, Lit. P, Nr 661, Bd. 3, k. 158). 
Jest to zaadaptowany do doraźnych celów program erfurcki SPD, od którego różni 
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erfurckiego programu SPD, z niewieloma tylko dodatkami. W naszej 

nauce wyrażano pogląd, że program PPS zp jest kompilacją „programu 

ogólnopolskiej PPS oraz niemieckiej socjaldemokracji" 29, co jest oczy

wiście niesłuszne. Dlaczego nie wprowadzono doń rezolucji kongresu 

londyńskiego zgodnie z uchwałą III zjazdu PPS zp? Nie potrafimy jedno

znacznie na to pytanie odpowiedzieć. Zapewne ważny był wzgląd „na 

cenzurę i jawny kolportaż »Gazety Robotniczej« so, ale chyba nie tylko. 

Może zamierzano odczekać hamburski zjazd SPD, a może usiłowano zli

kwidować polemikę z adwersarzami hasła niepodległości Polski, nie 

lokując tego hasła w oficjalnym dokumencie partyjnym? Sprawa wy

maga dalszych badań. 

Tymczasem polemiki pozjazdowe nie ustały. F. Morawski bezpośred
nio po zjeździe udał się do Poznania, jak się zdaje w tym celu, aby zba

dać liczebność i siły adherentów M. Kasprzaka. Okazało się jednak, że 

sześć osób, z którymi zdołał się skomunikować, to wszystko zwolennicy 

Kasprzaka, a co za tym idzie - R. Luksemburg 31
• 

W każdym razie namiętności raczej się zaostrzyły niż uspokoiły. Być 

może, iż wpłynął na to fakt wstąpienia czołowych działaczy PPS zp 
(F. Merkowskiego, K. Thiela, Franciszka Trąbalskiego, Jerzego Haasego 
i in.) do Zagranicznego Związku Socjalistów Polskich, wskutek czego 

wpływy ośrodka londyńskiego wśród berlińskich socjaldemokratów zo
Gtały wzmocnione 32

• Znamienna dla poznania atmosfery pozjazdowej 

się w kilku szczegółach. Opuszczono pierwsze cztery akapity programu erfurckiego, 

w których jest mowa o rozwoju ekonomicznym kapitalizmu, o monopolizacji środ
ków produkcji i o konsekwencjach tego procesu. Program PPS zp rozpoczyna si� 
od piątego akapitu: .,Prywatna własność środków produkcji, która przedtem słu

żyła do tego, by zapewnić producentowi własność jego wytworów, stała się dzisiaj 

środkiem do wywłaszczenia rolników, rzemieślników i drobnych handlarzy, i ażeby 
Lym, którzy nie pracują, kapitalistom i wielkim właścicielom ziemskim, zapewnić 

posiadanie produktów wytworzonych przez robotników" (s. 1). Nazwę „SPD'' z pro

gramu er!urckieg0 zamieniono na „partię socjalistów polskich". W zdaniu o zwal

czaniu wszelkiego rodzaju wyzysku i ucisku pojęcie „rasy" zastąpiono „narodem". 

W części politycznej programu przy pierwszym postulacie szczegółowym zdarzył się 

lłumaczowi błąd: .,Entmtindigung" (ubezwłasnowolnienie) przetłumaczono niepo

prawnie jako „niepełnoletność". W punkcie 7, zawierającym postulaty dot.yczącc 

szkół, w tekście polskim dodano zdanie: .,Udzielanie nauki we wszystkich szkołach 

w języku narodowym". Zmian tych nie zauważył F. Tych, który opublikował ostat

nio ten program (Polskie programy socjalistyczne 1878-1918, Warszawa 1975, 

,. 413-421). 

Nie ma w tym programie żądania niepodległości Polski. Opublikowany egzem

plarz programu zawiera dodatek zatytułowany: .,W sprawie lepszej agitacji i orga

nizacji". Jest to apel wzywający do wstępowania do partii. 
H Wielkopolska (1851-1914). Wyb6r źródeł, opr. W. Jakóbczyk, Wrocław 1954, 

5. 104.

:io Tamże, s. 105. 

u „Gazeta Robotnicza'', nr 26 z 26 VI 1897. 

u Ka l e s t y ń s k a, op. cit., s. 12 i n. 
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jest korespondencja zamieszczona na łamach „Gazety Robotniczej". Ano
nimowy autor ostro atakował R. Luksemburg. Separatystyczną wobec 
SPD taktykę partii uzasadniał tak: ,,My jako polscy socjaliści ożeniliśmy 
się z towarzyszami niemieckimi na zasadzie wzajemnego celu, ale dewi
zą naszą ·jest »Getrennt marschieren und gemeinsam schlagen«". Ważniej
sza jest jednak następująca pretensja: ,,Wszak mamy u nas niemieckie 
towarzystwa zawodowe, lecz któż może z nas do nich należeć, kiedy ich 
nie rozumiemy ani słowa . . . Niemieccy towarzysze nas mniej cenią. 
Nie przypisuję' ja tego złej woli, tylko wyłącznie, że nas nie rozumią [!], 
a my onych. Są zdania, że my o socjalizmie zgoła nic nie wiemy, tymcza
sem o czym oni nas czasem chcą pouczyć, to my od dawna z »Gazety 
Robotniczej« i polskich broszurek nauczyliśmy się na pamięć. Gdybyśmy 
mieli podług rady W[intera] postępować i wprzód germanizację uprawiali, 

· to za sto lat jeszcze by socjalizmu na Górnym Śląsku nie było" s3
_ 

Nad powyższymi słowami warto się zastanowić. Ich autor ujawnia 
istnienie konfliktu między polskimi i niemieckimi robotnikami socjal
demokratami. Rozmiary tego konfliktu o nieantagonistycznym jeszcze 
charakterze (wszak obie grupy miały wspólnego wroga do pokonania) 
zostały zapewne wyolbrzymione. W każdym razie wśród części polskich 
robotników istniało subiektywne poczucie niższości wobec lepiej uposa
żonych i bardziej ucywilizowanych robotników niemieckich. Polscy ro
botnicy nie wchodzili masowo do niemieckich związków zawodowych, 
by nadać ich pracy własny ton i charakter, ponieważ mniej zarabiali, 
stali na niższym poziomie cywilizacyjnym, byli bardziej wyzyskiwani. 
Koło się zamyka ... 

Przypuszczać należy, że pojawienie się takich konfliktów miało po
średnie źródło we wzmożeniu się antypolskiej polityki od 1897 r. Jej 
twórca Johannes Miguel zaostrzył kurs, rozpoczął „politykę skupiania" 
(Sammlungspolitik), gromadząc konserwatystów i liberałów pod sztan
darem walki z ruchem robotniczym, antypolskiego nacjonalizmu, jednoli
tej polityki społecznej itp. 34 To z kolei wywołało wzmożony odpór 
w polskim obozie narodowym i skupiło uwagę polskiego społeczeństwa 
(wraz z klasą robotniczą) na walce narodowej, co rzutować musiało na 
postawę PPS zp i jej stosunek do SPD. 

Wreszcie wyjaśnić trzeba jeszcze jedną kwestię. W naszej literaturze 
postawiona została teza, jakoby do 1897 r. stosunki między SPD a PPS 
zp miały się układać poprawnie (,,zawiązało się w tym okresie braterskie 
współdziałanie socjalistów polskich i niemieckich"); dopiero w 1897 r. 
,,nacjonalistyczne kierownictwo PPS zaboru pruskiego narzuciło orga
nizacji partyjnej swe stanowisko »samodzielności« w stosunku do SPD" ss. 

n „Gazeta Robotnicza", nr 26 z 26 VI 1897. 

34 A. Ga 1 o s, Johannes Miquel a sprawy polskie (Studia z dziejów Polski, 

Niemiec i NRD XVI-XX w., Poznań 1974, s. 194, 196 i n.). 

�s K. P i w a r s k i, Polacy śląscy w walce o społeczne i narodowe wyzwolenie 

1848-1914, Warszawa 1955, s. 102. 
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Wydaje się, że tezy tej nie można już obecnie podtrzymać. Stosunki mię
dzy obydwu partiami ewoluowały co najmniej od 1893 r. ku rozłamowi. 
Nie była to jednostronna tendencja jedynie w łonie kierownictwa PPS 
zp, lecz dużą rolę odegrała tutaj przede wszystkim R. Luksemburg, usi
łująca forsować akceptację swoich teorii na gruncie do ich przyjęcia 
zgoła nie przygotowanym. Nie bez znaczenia jest również stanowisko 
SPD, która ulegała naciskowi nacjonalistycznej atmosfery w wilhelmiń
skim cesarstwie i nie potrafiła zająć prawidłowego i konsekwentnego 
stanowiska w kwestii prawa samostanowienia narodów, odkładając zli
kwidowanie ucisku narodowego - jedynego aspektu kwestii - do nasta
nia ery socjalizmu so.

Wkrótce doszło do dalszego zaostrzenia wzajemnych stosunków po
między obydwu partnerami na tle wyborów do parlamentu Rzeszy 
w 1898 r. 

SCHLESISCHE ANGELEGENHEITEN AUF DEM 3. PARTEITAG DER PPS 

DES PREUSSISCHANNEKTIERTEN TEILS POLENS 11\1 JAHRE 1897 

Anhand von Archivalien und der Presse untersucht der Verfasser die Genesc, 

den Verlauf und die Bedeutung des 3. Parteitages der Polnischen Sozialistischen 

Partei (PPS) in dem von Preussen annektierten Teil Polens aus dem Jahre 1897. 

Ein Jahr zuvor sandte diese Partei ihren Vertreter zum internaiionalen Kongress 

der Arbeiter und Gewerkschaftler in London. Nach diesem Kongress kam es 

zu einer scharfen Auseinandersetzung in der Nationalfrage zwischen dem obe, schle

sischen SPD-Funktionar August Winter und den polnischen Sozialisten. Auf dem 

3. Parteitag der PPS des preussischannektierten Teils Polens siegte der rechte
Parteiililgel; Marcin Kasprz.ak wurde' aus der Partci ausgcschlossen. Wahrend der

Reichslagswahlen beschlof3 man in den Gebieten mit i.iberwiegender polnischer Be

voikerung polnische Kandidaten aufzustcllen. In der Partei wuchsen separatistische

Tendenzen gegenijber der SPD an.

3G Tym też chyba da się wytłumaczyć stosunkowo niewielkie zainteresowanie 

prasy socjaldemokratycznej zagadnieniem zwalczania Hakaty i jej działalności. 

A. G a  1 os, Hakata w pierwszych latach istnienia (1894-1900) (Dzieje Hakaty, pod

red. J. Pajewskiego, Poznań 1966, s. 143).




