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1.Początki ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich pod koniec 

XIX w. 

 W toku ożywienia politycznego   na ziemiach polskich przed wybuchem 

powstania styczniowego z 1863r  ujawniły się dwa bloki polityczne, 

wyłonione na tle stosunku do niepodległości. Były to: obóz Białych, 

grupujący konserwatywno-liberalne koła ziemiańskie, opowiadające się 

za autonomią Królestwa Polskiego w ramach imperium rosyjskiego oraz 

obóz Czerwonych, postrzegany jako demokratyczny nurt ruchu 

niepodległościowego, tworzony przez koła młodzieży inteligenckiej 

Warszawy i Kijowa, przez patriotyczną ludność rzemieślniczą i 

robotniczą Warszawy1, sybiraków i postępowe mieszczaństwo. 

Powstanie styczniowe upadło, a jego pokłosiem   było nasilenie się w 

postaw ugodowych -  tendencja ta w ocenach współczesnych otrzymała 

nazwę „trójlojalizmu”2. Jednakże nic nie trwa wiecznie  i po kilkunastu 

latach  pełen rezygnacji klimat polityczny  ulegał ożywieniu pod 

wpływem zmian, dokonujących się w ówczesnej Europie. Polska 

młodzież studiowała w różnych europejskich  ośrodkach  akademickich, 

w których pulsowało wówczas od dyskusji  na temat demokratyzacji i 

niepodległości, na które nakładały się inne ważne zjawiska, 

charakterystyczne dla tego okresu. 

                                                           
1 .Patrz: przedmowa do książki p.t. „Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego” red. Krzysztof Dunin 
Wąsowicz, Warszawa 1963,s.5. O podziale tym pisze S.Kieniewicz w „Powstanie styczniowe”. Warszawa 1863. 
2 J.Buszko, „Wielka historia Polski”. Tom 8 p.t. „Od niewoli do niepodległości (1864-1918”. Kraków 2014,s.81. 
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W drugiej połowie XIX stulecia osią konfliktu politycznego w Europie  

stawała się  walka o poprawę sytuacji ekonomicznej  i  politycznej klasy 

robotniczej. Postęp naukowo-techniczny, rozwój przemysłu i umacnianie 

się kapitalistycznych stosunków produkcji  i pracy – wszystkie te 

czynniki  sprawiły, że organizatorzy  ruchu robotniczego podjęli trudną 

walkę  o  poprawę  położenia   ludzi pracy najemnej, zatrudnionych  w  

przemyśle i w rzemiośle. Przypomnę, że na gruncie tych przemian 

pojawiła się lewicowa myśl polityczna, definiująca  koncepcje walki 

klasowej ( Marks, Engels, Kautsky, Bernststein  ). Koncepcje te były  

zróżnicowane  pod względem  metod i celów działania. 

Lata 70. XIX w. stanowiły okres krystalizowania się polskiej 

socjalistycznej  myśli politycznej, której rezultatem stała się m.in. 

oryginalna   koncepcja  socjalizmu niepodległościowego,  lub inaczej - 

socjalizmu patriotycznego3.  Jej  czołowymi  kreatorami  i 

reprezentantami (w kraju i za granicą) byli  Bolesław Limanowski ( 1835 

– 1935) i Zygmunt Balicki (1858-1916), którzy założyli w 1881r w 

Genewie Stowarzyszenie Socjalistyczne „Lud Polski”4.  W hasłach 

programowych   wskazywali  na potrzebę   scalenia walki o polepszenie 

położenia ekonomicznego ludzi pracy najemnej  z walką o niepodległość 

Polski.  W swoich wypowiedziach (zwłaszcza B. Limanowski)  uważali, 

że główną spójnią społeczeństwa może być tylko patriotyzm i  głosili, że 

„zniweczyć to uczucie znaczy zabić samodzielność organizmu narodowego i 

dopomóc do pochłonięcia go przez inne otaczające organizmy”. W wydanej na 

ten temat broszurze  Limanowski  napisał, że patriotyzm i socjalizm „nie 

tylko nie są przeciwnymi sobie, ale wzajemnie się potęgują. Prawdziwy 

patriotyzm zwraca się przede wszystkim ku temu, co stanowi podstawę i 

rzeczywistą siłę narodu, ku ludowi pracującemu, a więc musi być socjalistyczny; 

szczery zaś socjalizm, wypływający z miłości narodu, musi być patriotyczny”5. 

                                                           
3 Przeciwko tej koncepcji występował ostro Ludwik Waryński, patrz; „Proletariat”, pierwsza  socjalno-
rewolucyjna partia w Polsce. Opracował Henryk Bicz. Moskwa 1934, s.23. W latach późniejszych teoretycy PPS  
swoja koncepcje ustrojowa nazwali „demokracją kościuszkowską”. 
4 Patrz: Odezwa Stowarzyszenia Socjalistycznego „Lud Polski”,[w]Red. H.Jaworska i T.Jedruszczak, „Powstanie II 
Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925”. Warszawa 1981. 
5 .B.Limanowski, Patriotyzm i socjalizm, 1881. Tekst pobrany z portalu Lewicowo.pl 
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Uwarunkowania, w jakich przez lata socjaliści  kształtowali  swą  myśl  

polityczną   i struktury organizacyjne (konspiracja, ryzyko osobiste, 

represje, zsyłki na Sybir) nadawały im  wyraźne cechy odrębności, 

polegające  na programowym zespoleniu  idei socjalistycznych z walką o 

niepodległość kraju, za co gotowi byli ponieść nawet największe  

osobiste ofiary – wolność i życie.  Wieloletnie  starania o utworzenie 

własnej polskiej reprezentacji w europejskim ruchu socjalistycznym  

zostały uwieńczone sukcesem: w listopadzie 1892r  na kongresie  w 

Paryżu powstała Polska Partia Socjalistyczna (PPS). W dokumencie 

zatytułowanym „Szkic programu Polskiej Partii Socjalistycznej” połączono 

realizację celów politycznych klasy robotniczej z walką o niepodległą i 

demokratyczną Rzeczpospolitą.  Tym samym  PPS   jednoznacznie 

weszła na drogę realizacji  politycznej  koncepcji socjalizmu 

niepodległościowego, przyjmując w ówczesnych uwarunkowaniach  

pozycję ponadklasowego  ruchu  narodowego6 . 

W 1893 , po powrocie z zesłania na Syberię,  z grupą socjalistów z Wilna 

wstępuje do PPS w Warszawie  Józef Piłsudski. Od tej pory staje się 

aktywnym, czołowym działaczem tej partii7, którą  postrzega  przede 

wszystkim jako partię niepodległościową, natomiast pozyskanie mas 

robotniczych dla tego celu uważał za warunek   sukcesu  walki o 

niepodległe państwo polskie. Na podstawie  takiego podejścia do 

przynależności  partyjnej  można założyć, że  Piłsudski  traktował PPS   

jako „namiastkę  wolnego, niezależnego narodu polskiego”8, który w tej 

formule politycznej  bierze w swe ręce walkę o losy państwa i narodu. 

Wkrótce Piłsudski obejmuje redakcję założonego w 1894r  Robotnika, na 

którego łamach prezentuje swój punkt widzenia na temat  programu  

niepodległościowego  partii. 

PPS przeniosła swą działalność do kraju już w 1893r, w zaborze 

rosyjskim funkcjonowała jako organizacja tajna. W ówczesnych 

uwarunkowaniach  socjaliści odrębnie organizowali się  na terenie 

                                                           
6 Red.M.Dajnowicz, Oblicze polityczne regionów Polski. Białystok 2007, s.25-26. 
7 Leonard Dubacki, Józef Piłsudski- działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, [w] „Przegląd Socjalistyczny”, nr 2 
/2017. 
8 .Heidi Hein – Kircher, Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939. Warszawa 2008, 
s.39. 
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zaborów: w 1892r we Lwowie powstała Galicyjska Partia  

Socjaldemokratyczna, a PPS zaboru pruskiego została utworzona w 

1893r9. Ta ostatnia odegrała istotna rolę w walce z germanizacją, 

prowadzona przez rząd pruski. Warto dodać, że pierwszy zjazd krajowy 

PPS w zaborze rosyjskim miał miejsce w 1893r w Lasach Ponarskich. 

W 1899r część młodzieży o poglądach zbliżonych do PPS utworzyła 

odrębną organizację pod nazwą Związek Młodzieży Postępowej. W 

1903r została utworzona, w szczególności przez uczniów gimnazjów, 

kolejna organizacja lewicowa pod nazwą Związek Młodzieży 

Socjalistycznej.  

Z czasem okazało się, że nie wszyscy socjaliści uważają niepodległość 

Polski za pierwszorzędne zadanie programowe. Na tym tle pojawiły się 

pierwsze podziały w łonie PPS: w 1893r powstała Socjaldemokracja 

Królestwa Polskiego (od 1899r  SDKPiL), która na swym pierwszym 

zjeździe w Warszawie przyjęła program zdecydowanie rewolucyjny, z 

decydującym wpływem na jego charakter Róży Luksemburg. W 

podobnym kierunku szedł Ludwik Waryński i założona przez niego w 

1882r socjalno-rewolucyjna partia „Proletariat”. 

2. Konflikt Kościoła rzymskokatolickiego z ruchem socjalistycznym.  

Ze względów ideologicznych nie do uniknięcia był od początku konflikt 

Kościoła z ruchem socjalistycznym, ponieważ socjaliści generalnie  

kwestionowali wymuszaną  odgórnie nadrzędność Kościoła w różnych 

dziedzinach życia społecznego. Był to jeden z najważniejszych 

elementów tożsamości programowej PPS. Socjaliści głosili krytykę 

zachowawczej roli kościoła w wychowaniu społecznym, w kulturze, w 

stosunku do osiągnięć nauki. Formułowali zasadniczą odmienność 

poglądów na  rolę własności prywatnej i rozwiązania palących 

problemów społecznych. 

W literaturze historycznej  znajdujemy opinie, według których konflikt 

kościoła z ruchem socjalistycznym  urastał  w środowiskach kościelnych 
                                                           
9 PPS zaboru pruskiego została założona we wrześniu 1893r na zjeździe w Berlinie ,  do 1913r była powiązana 
finansowo z Socjaldemokratyczną Partią Niemiec (SPD). Z inicjatywy Ignacego Daszyńskiego  Kongres 
Zjednoczeniowy PPS miał miejsce w Krakowie, w kwietniu 1919r. 



str. 5 
 

nawet do rangi zmagań między Bogiem a Szatanem. Duchowni 

postrzegali polski ruch socjalistyczny jako siłę niszczącą „katolickie 

wartości, zasady moralne oraz religijność społeczeństwa. Poza tym uważali 

socjalizm nie tylko za siłę zwalczającą religię, lecz za przeciwnika politycznego, 

który zagraża społeczności wiernych i podważa monopol na prawdę, na wiedzę, 

na podział wpływów w społeczeństwie. Zdaniem Kościoła, stwarzało to 

przesłanki do przenikania prądów wolnomyślicielskich. Dlatego adresowana w 

pierwszej kolejności do robotników ideologia socjalistyczna musiała być mu obca 

i wroga, tym bardziej, że miała pewne sukcesy”10. 

Wrogość  biskupów do ideologii i polityki socjalistów narastała wraz z 

upowszechnianiem się w środowiskach robotniczych nowej 

obyczajowości, polegającej na rozgraniczaniu czynności religijnych od 

świeckich. Miało to miejsce  w takich przypadkach, jak śluby, rejestracja 

nowonarodzonych dzieci, „czerwonych chrztów”, „katechizmów 

rewolucyjnych”, charakteru pochówków działaczy socjalistycznych. Te 

ostatnie przybierały charakter manifestacji politycznych, w kondukcie 

intonowano pieśni robotnicze, takie, jak Czerwony Sztandar i 

Warszawiankę. Dotyczyło to również pogrzebów dzieci robotniczych. 

Jednym słowem, rozrastało się zjawisko, które w literaturze naukowej 

opatrywane jest mianem „kultury socjalistycznej”11.   

Historycy przypominają zachowanie   działaczy robotniczych – 

skazańców, którzy w obliczu śmierci nie chcieli przy niej obecności 

księży. Byli to : Marcin Kasprzak (wyrok wykonano na stokach 

Warszawskiej Cytadeli  w 1905r), Józef Mirecki (stracony na Cytadeli  w 

1908r), Stefan Okrzeja12 (wyrok wykonano na stokach Cytadeli w 1905r) i 

Henryk Baron (wyrok wykonano na stokach Cytadeli w 1907r)13 ostro 

odmówili księżom spowiedzi i skorzystania  „ostatniej posługi”14.  Po ich 

śmierci partie socjalistyczne wydawały pocztówki, na których Stefana 

Okrzeję i Henryka Barona przedstawiano z wieńcem cierniowym na 

                                                           
10 Andrzej Chwalba, Sacrum i rewolucja. Socjaliści wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918). Kraków 
2007, s.205. 
11 Andrzej Chwalba, jak wyżej, s.205. 
12 Stefan Okrzeja był Członkiem  Organizacji Bojowej PPS. 
13 Henryk Baron, członek Organizacji Bojowej PPS,  w 1930r został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Niepodległości z Mieczami. 
14 Jak wyżej, s.89. 
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głowie. Socjaliści odważnie krzewili nowe wzorce etyki świeckiej, chcieli 

i umieli być innymi.  

3. Znaczenie rewolucji z 1905r  dla zdecydowanego rozejścia się  PPS i 

endecji.  

W 1906r.  endecja wzięła w nich udział w pierwszych wyborach do 

rosyjskiej Dumy i odniosła sukces: zdobyła 36 mandatów. PPS wybory 

do carskiej Dumy konsekwentnie bojkotowała15. 

Polityczne umocnienie się endecji stworzyło  kolejny  powód dla 

zwalczania działaczy socjalistycznych i ich organizacji, co  było  na rękę 

władzom carskim, ponieważ  w czasie rewolucji 1905 r nosiły się one „z 

planami wykorzystania endecji do masowego wytępienia socjalistów”16,  

do prowokowania  krwawych akcji z terrorystycznymi włącznie. Akcje, 

w czasie których dochodziło do współpracy carskiej policji z  bojówkami 

organizacji zbliżonych do  endecji, w latach 1906-1907 pochłonęły życie 

300 robotników.  

Sam Dmowski stał  w tym czasie na stanowisku, że działalność 

socjalistów jest groźna dla interesów narodowych.  Twierdził, że 

klasowa ideologia socjalizmu  rozbija naród od wewnątrz, a głoszona 

przez ten ruch  zasada solidarności  międzynarodowej  nadaje  mu cechy 

obcej agentury. Ze względu na pozycję niemieckiej socjaldemokracji w 

międzynarodowym ruchu robotniczym upatrywał w polskim 

socjalizmie narzędzia wpływów niemieckich17. 

Endecy ostro potępiali nie tylko  rewolucyjne wystąpienia strajkowe 

robotników, czy chłopów, ale  również  nie udzielili poparcia walce 

młodzieży prowadzonej przeciwko caratowi o polskie szkolnictwo. W 

styczniu 1905r w Warszawie wybuchł strajk szkolny, który nie był akcją 

zaplanowaną, lecz – ku zaskoczeniu dorosłego społeczeństwa - 

spontaniczną reakcją młodzieży na ogólną atmosferę polityczną, 

                                                           
15 Socjaliści wzywali do czynnego bojkotu wyborów do I Dumy. W konsekwencji potępili później  „ 36 
judaszy” , czyli polskich posłów do Dumy, wybranych z listy Narodowej Demokracji. Patrz: A. Chwalba, 
Sacrum i….s.146-147. 
16 J.Buszko, Historia Polski. Od niewoli do niepodległości….tom 8,s. 241.. 
17 Przedmowa  do książki R.Dmowskiego autorstwa T.Witucha p.t. Polityka polska i odbudowanie państwa. 
Warszawa 1988, s.20. 
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wywołaną „krwawą niedzielą ” w Petersburgu.  Pod koniec stycznia i w 

początkach lutego strajk „objął już niemal wszystkie szkoły średnie, tak 

rządowe, jak i prywatne”18 . W przygotowanej rezolucji  młodzież żądała  

repolonizacji nauczania i administracji szkół, zniesienia  w szkołach 

systemu policyjnego (śledzenie, donosicielstwo i rewizje), bezpłatnego 

powszechnego nauczania  na poziomie średnim, swobody przekonań i 

tolerancję wyznaniową, kontrolę społeczeństwa a nie carskiego rządu 

nad szkolnictwem, zniesienia wszelkich ograniczeń wyznaniowych, 

narodowościowych i stanowych dla nauczycieli i młodzieży, zniesienia 

w szkole prawnych różnic między płciami - zdaniem strajkujących 

młodzież żeńska powinna mieć prawo wstępowania do szkół wyższych 

na równi z młodzieżą męską. Strajkujący żądali również prawa 

młodzieży do  wolnego stowarzyszania się19.  

 Rezolucja młodzieży warszawskiej  stanowiła samodzielny, „ważny głos 

młodego pokolenia w palącej kwestii szkolnej/../Głos, który przez wiele 

lat uchodził za ważny składnik kwestii oświatowej”.20 

Po stronie młodzieży od początku opowiadała się  tylko PPS . W krótkim 

czasie dołączyła się do strajku ludność chłopska, organizując walkę o 

polską szkołę na terenie wsi. Zbliżony do endecji  Związek 

Unarodowienia Szkół21 wyrażał natomiast stanowisko, że walka o polską 

szkołę powinna przebiegać drogą ewolucyjną, a nie poprzez aktywność 

rewolucyjną, do której zaliczyła  strajk szkolny, prowadzony  w 

łączności z postulatami ruchu robotniczego. 

Podobną do endecji  postawę demonstrowało w 1905r wyższe 

duchowieństwo.  Zdyscyplinowane  zostało  treścią  listu pasterskiego  

Piusa X Poloniae populum , ogłoszonego  3 grudnia 1905r, a skierowanego 

                                                           
18 Józef Miąso, Walka o narodową szkołę w Królestwie Polskim w latach 1905-1907 (w stulecie strajku 
szkolnego), [w] „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 44/2005,s. 88 i dalsze. 
19 S.Dobrowolski, Związek Młodzieży Polskiej,[w] B.Nawroczyński (red.) Nasza walka o szkołę polską 1901-1917, 
t.I, Lwów 1932. s.291-292. 
20 .J.Miąso, op.cit.s. 90. Należy przypomnieć, że wielkim krytykiem strajku szkolnego był H.Sienkiewicz, który 
uważał go za „błąd narodowy”, stąd ostrzegał chłopów w imię ojczyzny i Boga przed rewolucyjna agitacją. 
D.Kołodziej przypuszcza, że te wystąpienia były prawdopodobnie inspirowane przez przedstawicieli endecji, [w] 
D.Kołodziej,op.cit.s.188. 
21 W 1899r endecja powołała do życia  tajne Towarzystwo Oświaty Narodowej, które w 1905r  przekształciło się 
w przywoływany powyżej Związek Unarodowienia Szkół. 
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do „ arcybiskupów i biskupów Polski podległej berłu rosyjskiemu”. W 

liście tym papież potępił ruch rewolucyjny i narodowowyzwoleńczy 

oraz  strajki szkolne młodzieży polskiej. Podkreślił, że „obowiązkiem 

katolików jest stać po stronie ładu i porządku”. Papież nie omieszkał 

„wyrazić uznania dla mądrości waszego przepotężnego Cesarza”22.  List 

ten został upowszechniany z ambon, m.in. aktywnie zareagowali na 

zalecenia papieża  arcybiskup warszawski Wincenty Popiel, poznański 

Florian Stablewski, ale szczególnie aktywni  byli hierarchowie galicyjscy: 

arcybiskup lwowski  Józef  Bilczewski, biskup krakowski Jan Puzyna, 

biskup tarnowski Leon Wałęga oraz biskup przemyski Józef Pelczar23. 

Warto dodać, że  uczestnicy walki o szkołę polską w społeczeństwie 

nazywani byli „pokoleniem strajku szkolnego i cieszyli przez lata zasłużona 

estymą.” Należeli bowiem do pierwszego szeregu bojowników o sprawę Polski 

Niepodległej. Wielu z nich znalazło się w Legionach J.Piłsudskiego oraz w 

Polskiej Organizacji Wojskowej. W latach II Rzeczypospolitej pracowali ofiarnie 

na różnych polach, między innymi na niwie pedagogicznej”24.  

PPS odwoływała się do tradycji powstańczej,  a w szczególności ośrodek 

partii skupiony wokół J.Piłsudskiego, który głównego wroga widział w 

Rosji i z czasem był coraz bardziej przekonany, że odzyskanie 

niepodległości będzie możliwe tylko poprzez czynne zaangażowanie 

militarne samych Polaków. PPS wpisywała się tym samym „w klasyczną 

w naszej tradycji narodowej  formą ubiegania się o niepodległość”. W 

obliczu przebiegu  I wojny światowej  historia potwierdziła słuszność 

tego stanowiska. 

Pierwsze doświadczenia na tym polu przyniosła rewolucja z 1905r. 

Wzmożenie nastrojów rewolucyjnych dało o sobie znać już  w 1904r, 

bezpośrednie demonstracje i starcia uliczne robotników  z wojskami 

caratu,   wymusiło na  PPS stworzenie Kół Bojowej Samoobrony 

Robotniczej. Była to pierwsza organizacja paramilitarna PPS, która  

budowała swe struktury na wzór  tajnych  doświadczeń z okresu  
                                                           
22 .List papieża Piusa X do arcybiskupów i biskupów Polski, podległej berłu rosyjskiemu, [w] „Przegląd Katolicki 
„nr 1-2 z 11 stycznia 1906r oraz nr 3-4 z 25 stycznia 1906r. 
23 W.Najdus, Szkice z historii Galicji 1905-1907. Warszawa 1970, s.116-128. 
24 J.Miąso, op.cit s.102. 
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powstania styczniowego – dla łatwości współdziałania grupy tworzono 

„dziesiątki bojowe”, potem  „szóstki” i „piątki”. Jednakże wybuch 

rewolucji 1905r wymusił przekształcenie się robotniczej samoobrony w 

bardziej ofensywne i zintegrowane związki bojowe.  

Od jesieni 1905r działała już Organizacja Bojowa PPS, jej przywódcą był 

J. Piłsudski. W ciągu 1905r utworzono 90 lokalnych kół bojowych. 

Wybrani  członkowie tej organizacji odbywali szkolenia bojowe, pod 

wpływem J.Piłsudskiego piątki zaczęto organizować na modłę 

wojskową: trzy piątki tworzyły oddział na czele z instruktorem, kilka 

oddziałów – okręg. Kierownictwo Organizacji Bojowej  znajdowało się w 

Warszawie, intendentura, część sztabu oraz  Szkoły Bojowe  w Krakowie 

i we Lwowie. 

Z perspektywy historycznej  można stwierdzić, że Organizacja Bojowa 

PPS otwierała drogę do Polski Niepodległej, jej  członkowie-żołnierze 

tworzyli później legiony, które w znacznym stopniu przyczyniły się do 

tego, że kiedy po zakończeniu I wojny światowej powstawał nowy układ 

sił międzynarodowych,  politycy polscy wsparci czynem bojowym 

Polaków,  w czasie rozmów w Paryżu skutecznie wynegocjowali powrót 

na mapę  Europy państwa polskiego . Po raz drugi w naszej historii 

przywódcy , dążący do zapewnienia suwerenności państwowej mieli 

najpierw wojsko, dzięki któremu powstawało państwo. Pierwszy raz 

stało się tak za czasów Bolesława Chrobrego, po raz drugi poszedł tą 

drogą Józef Piłsudski. Po raz trzeci Polacy w czasie II wojny światowej 

wystawili w warunkach utraty niepodległości państwowej  armie, 

liczące razem ponad 400 tys. wojska. Ale to już jest inna historia…..   
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