
Alicja Nizioł

SDKPiL i PPS wobec ruchu
rewolucyjnego na wsi lubelskiej w
latach 1905-1907
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora 37,
119-133

1982



ANN ALES 

UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA 

LUBLIN - POLONIA 

VOL. XXXVII, 7 SECTIO F 

Międzyuczelniany Insty tut Nauk P olitycznych 
Uniwersytet Marli Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Alicja NIZIOŁ 

SDKPiL i PPS wobec ruchu rewolucyjnego na wsi lubelskiej 
w latach 1905-1907 

C,n:KTII1JI H nnc H peBOJIJO~HHoe ,ItBIDKeHHe B m06JIHHcKotf "epeBHe 

B 1905-1907 rr. 

1982 

SDKPiL et PPS envers le mouvement revolutioIl!l)aire dans la campagne de la region 
de Lublin (1905-1907) 

Walka rewolucyjna klasy robotniczej w latach 1905-1907 stała się 

ważnym czynnikiem ill1Spirującym wystąpienia ludności wiejskiej o pra
wa ekonomiczme, swobody narodowe i polityczne. Ruch rewolucyjny, 
który objął wieś lubelską, wyróimiał się na obszarze Królestwa Polskiego 
nasileniem wystąpień oraz ich zasięgiem społecznym i terytorialriym. 
Rodził się na pod~ożu zaostrzonych konfliktów z obszarnikami i wzmożo
nego ucisku narodOW€go ze strony zaborcy. 

Narastające po wybuchu rewolucji wystąpienia ludności wiejskiej 
miały w dużej mierze charakter żywiołowy. O wpływ na ich przebieg 
i nadanie im określonego oblicza społeczno-politycznego zabiegały różne 
ugrupowarua polityczne. Aktywną działalność w tym zakresie pliowadziło 
StTonnict'WO Na,rodowo-DemOlkratYCZ!I1e, czołowa reprezentacja klas po
siadających. W obawie przed radykalizmem społec:zmym r,ozw:ijającego 

się ruchu, endecja pragnęła go ograniczyć do walki o prawa języka pol
skiego. Z drugiej strony, ożywil()!l1ą agitację na wsi prowadziły paTtie 
socjalistycZll1e: SDKPiL i PPS, które u progu rewolucji roz,budowały 

swoje wpływy społeczne w tym środowisku. Współdziałał z rumi Polski 
Związek Ludowy, partia reprezentująca samodzielny ruch ludowy. Dzia
łalność partLi socjalis,tycznych zmierzała do podnoszenia świadomości kla
sowej i narodowej waTstw chłopskich, do wyzwolenia ich spod wpływu 
klas posiadających. 

Określenie stopnia przemian, jakie dokonały się w uświadomieniu 
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wsi pod wpływem oddziaływania SDKPiL i PPS, jest niezmiernie trudne. 
Na kwestie te wiele światła rzuca analiza form i treści pracy wiejskiej 
partii i ich wpływu na przebieg ruchu rewolucyjnego na wsi. 

SDKPiL i PPS oddziaływały na wieś głównie poprzez skierowanych 
tam agitatorów i kolportaż literatury rewolucyjnej. Częstotliwość poja
wiania się agitatorów oraz odezw, pism ulotnych wzrosła po wybuchu 
rewolucji. Znalazło to odbicie w meldunkach władz carskich, przynoszą
cych informacje o faktach odkrycia nielegalnych druków i aresztowa
niach osób podejrzanych o ich rozprzestrzenianie. Z raportów urzędowych 
wynika, ile największą aktywność na początku rewolucji przejawiały par
tie socjalistyc:zme w pow. lubelskim i puławskim. 1 

Na terenie tego drugiego ożywioną działalność wśród ludności wiej
skiej prowadził Komitet Południowy SDKPiL, który swoje koła założył 
tutaj jeszcze przed rewolucją. Bezpośredni i stały kontakt z włościanami 
pozwalał działaczom Komitetu, wywodzącym się w części spośród chło

pów, zbliżyć do problemów nurtujących wieś. Na przełomie lat 1904/1905 
w bliskich kontaktach z Komit etem Południowym pozostawał Feliks 
Dzierżyński. Zetknięcie się z pracą organizacji puławskiej pozwoliło wy
bitnemu rewolucjoniście poczynić obserwacje co do specyfiki działalności 
pa'rtii wśród ludności wiejskiej. Uważał za konie c:zme zbliżenie treści agi
tacji kierowanej do włościan do społecznych i ekonomicznych problemów 
tego środowiska. Postulował. przygotowanie i ro:z.powszechnia'nie specjal
nego manifestu do chłopów.2 

Pracę partyjną na wsi agitatorzy Komitetu Południowego rozwijali 
przede wszystkim w pow. p,uławskim, luhartowskim i lubelskim oraz 
na - sąsiadujących z puławskim - terenach gubeTni radomskiej. 

Na początku 1905 r. także PPS posiadała rOQ;budowane kontakty or
ganizacyjne wśród ludności wiejskiej w pow. lubelskim, puławskim, lu
barlowskim i zamojskim, a jej literatura kolportowana była także w in
nych powiatach guberni lubelskiej i siedleckie j.3 Od czasu powstania 
w Lublinie komitetu okręgowego PPS w kwietniu 1905 r., pracą partyjną 
na wsi kierował specjalnie powołany dział agitacji wiejskie j. Na jego 
czele stał Ludw.ik Sledziński, który przybył do Lublina na polecenie 
Centralnego Komitetu Robo1mic.zego PPS. 

W pierwszych miesiącach rewolucji, podstawową formą oddziaływa
nia partii socjalistycznych n.a środowisko wiejskie był kolportaż litera-

l Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej WAPL), Kancelaria 
Gubernatora Lubelskiego 1867-1917 (dalej KGL) 1905/59, k. 55-56. 

2 F. D z i e rży ń s <k i: Pisma wybrane, Warsz;awa 1952, s. 77-78; A. K o
p r u k o w n i a k: Feliksa Dzierżyńskiego związki z Lubelszczyzną, "Rocznik Lu
belski", 1977, t. XX, s. 51. 

s "Pobudka", 1905, nr 1. 
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tury. -odezw i prasy partyjnej. Wyjaśniano w nioh ogólne pr(jblemy walki 
rewolucyjnej toczącej s.ię w państwie rosyjskim. 

Zarząd Główny SDKPiL wydał w marcu 1905 r. dla potrneb agitacji 
odezwę Słowo do Braci Włościan. Partia zwracała się w niej do pracują
cych chłopów z wezwaniem. aby włączyli się do waliki prOlwadzonej przez 
proletariat fabryczny przeciwko caratlowi i ikapitalistom i wyjaśniała. że 
celem tych zmagań jest obalenie samowładz,twa i ustanowienie r epubliki 
demokratycznej. W odezwie d'Ominowały hasła walki politycmej. Nie po
rusza[1>O natomiast spmw bardzo siłnie nurtujących wieś: żądań agral'nych 

Podobne kwes1:'ie akcentowały -odezwy Komitetu P.ołudni1owego : wzy
wały do solidaryzowania się w walce z proletaTiatem rosyjskim. wyjaś
niały politykę rządu. nawoływały do bojkotu. ogłoszonego przez wład~ 
poboru do wojska.4 

Do uchylall1ia się od mobilizacjoi nawoływały także odezwy PPS. Lu
belski Komitet Robotniczy PPS wydał własną odezwę z powyższym we
zwaniem i rozpowSQ;echniał ją w większości powiatów guberni lubelskiej. 

Po ogłoszeniu w kwietniu 1905 r. ukazu tolerancyjnego. we wsiach 
pow. lubelskiego. chełmskiego i zamojskiego krążyły odezwy Wydziału 
Wiejskiego CKR PPS i LKR BPS. demask!ujące sens tego posunięcia rządu 
carski'ego. Odezwa lubelska wskazywała. że t'O ustępstwo :oostało uzyska
ne w wyniku walki rewolucyjnej i wzywała do kontynuowall1ia wystąpień 
aż do całkowitego obalenia 'ucisku nar-odowego i społecznego. przeC'iw
stawiała się propaga!Ildzie endeckiej. przedstawiającej akt carski jako 
dOilliosły krok na drodze realizacji sprawy polskiej.5 

Ożywienie działalności socjalisiy,cmej na wsi nastąpiło w okresie 
l maja. SDKPiL i PPS skierowały tam więcej agitatorow i literatury 
wyjaśniającej znaczenie powszechnych wystąpień klasy robotlIlkzej w tym 
dniu. W odezwa,ch wzywały do udziału w strajkach i man1f.esta·cjach wraz 
1l robotnikami fabrycznymi. 

Agitacja socja1i.stY'CZIl1a objęła najsilniej wsie pow. puławskiego, dzięki 
Komitetowi Południowemu oraz lubelskiego. ze względu na bliskość 

ośrodka robotniczego. jakim był Lublin. Obok kolportowania liteTatury. 
ogromne znaczenie miała bezpośrednia agitacja na zebraniach i masów
kach. Najwięcej odbyło się ich w okolicach Puław, Kurowa, Kazimierza. 
Organi:wwali je działacze SDKPiL. PPS, PZL. Dzięki temu. w manife-

4 Były to wydane pod koniec 1904 r. i na początku 1905 r . odezwy: Dawno 
już jęczy lud rosyjski i polski.... Car ;i jego urzędnicy aby wŁadzę utrzymać .... A ko
lor jego jest czerwony, WAPL. KGL ,1905j2at. k. 21, 45; Cenbralne Archiiwum KC 
PZPR w Warszawie (dalej CAl, ArchiwUlm Mikl'lO:Hlmów (dalej AM) 7. odezwy Ko
mitetu Połudtrnoweg'o SDKPiL. 

5 WAiPL, Zarząd Zandarmer.i:i Guberni LubelSlkiej 1867-1917 (dalej ZZGL) 53. 
k. 126; Archiwrrum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej A:GAD). Kance}aria 
Gener.ał-Gubernatora WarszawskiegQ 1867--119113 (dalej GGW) 103862. dl:. 64--->66. 
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stacjach l-majowych w pow. puławskim brała liczny udział ludność 

wiejska.6 

W iIllIlych powiatach agitację przed 1 maja prowadzono głównie po
przez r,ozpowszechntianie literatury; w pow. lubelskim, zamojskim, chehn
skim i łukowskim pojawiło się dużo druków PPS. W odezwach PPS ak
centowane były hasła narodowowyzwoleńcze: walki z rządem carskim 
o wolną Polskę Ludową. Akcenty narodowowyzwoleńcze wystąpiły też 

podczas manifestacji organizowanych przez PPS we wsiach pow. lubel
skiego i łukowskiego.1 

Od wiosny 1905 r. SDKPiL i PPS systematycznie rozwijały pracę na 
wsi. Częste stały się zebrania włościan, na których agitatorzy wzywali 
ich do okazywania nieposłuszeństwa władzom, odmawiania płacenia po
datków, uchylania się od poboru do wojska, domagania się praw dla 
języka polskiego. Ag,itację prowadzono głównie pod hasłami walki poli
tycznej, pomijano natomiast prawie zupełnie kwestie agrarne, tak istotne 
dla społecwości wiejskiej. SDKPiL i PPS nie doceniały znaczenia walki 
chłopów o ziemię, o dostęp do lasów, pastwisk, nie dostrzegały rewolu
cyjnego czynnika tych wystąpień. Brak zainteresowania ruchem agrar
nym wsi prowadził do zawężenia sfery oddziaływania partii na ludność 
chłopską· 

Tymczasem ruch agrarny, który rozwinął się wiosną 1905 r. w wię
kszości powiatów Lubelszczy:zmy świadczył o radykalizacji postaw bied
nych waTStw chłopskich. Zarysowało się silnie dążenie do powiększania 
nadziałów ziemi, której brak dotkliwie odczuwano. Chłopi stosowali prze
waŻil1ie pośrednie formy walki'o ziemię: wyrąb lasów obszarniczych i rzą
dowych, zajmowanie łąk i pastwisk dworskich i wypasaatie na nich bydła 
wiejskiego. Fakty przyłączania kawałków gruntów dworskich do ziem 
gromadzkich miały miejsce rzadziej. Wystąpienia agrarne przybrały naj
więk.sze rozmiary zwłaszcza na terenach, gdzie nie zostały dotychczas 
rozstrzygnięte kwestie serwitutów. Jakkolwti,ek partie socjalistyczne po
mijały w masowej agitacji kwestie walki o ziemię, to pod wpływem wy
stąpień włościan niektórzy działacze próbowali do nich ustosunk'ować się. 

Tak np. podczas wieców organi:lJOwanych w pow. puławsk.im jesienią 

1905 r. i latem 1906 r., k.ilkakrotnie z ust agitatorów socjaldemokracji 
padały s~owa 'o potrzebie zwiększenia nadziałów ziemi dla chłopów i dzie
leniu własności obszarniczej.8 

6 Walki chłopów Królestwa PoLskiego w rewoLucji 1905-1907, oprac. S . Ka
labiński, R. Tych, t. I, Warszawa 1958, s. 282--283, 288, 290, 292--294; "Z pola wal
k.i", 1905, nr 5. 

7 AGAD, Prokurator Warszawskiej Izby Sądowej 1876--1917 (dajej PWIS) 4189, 
k. 1. 

IWAPL, ZZGL 594, k. 11; AGAD, GGW 103742, k. 16. 
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Na tej podstawie trudno oczyw,iście wnioskować, że stanowisko pu
ławskiej SDKPiL ró2iniło się od programu partii w sprawie rolnej. Można 
jedynie przypuszczać, że bezpośredni kontakt z rzeczywistością wiejską 
skłaniał jej działaczy do podejmowania problemów, które przynosiła ak
tualna sytuacja i szerszej ich interpretacji niż to wynikało z teorretycz
nych założeń. Powyższe postulaty nie znalazły wówczas szerszego odbicia 
w działalności partyjnej ani zauważalnego oddźwięku wśród chłopów. 
Ruch agrarny na wsi pozbawiony politycznego kierownictwa l'ozwijał się 
żywiołowo. 

SDKPiL i PPS nie były również przygotowane do kierowania straj
kami robotników rolnych. Jakkolwiek agitacja socjalistyczna dotyczyła 
przede wszystkim warstw proletariatu rolnego, to przed wybuchem ru
chu strajkowego nie zawierała konkretnych postulatów walki ekonomicz
nej fornali. Dopiero w trakcie trwających już wystąpień PPS sformuło
wała żądania strajkowe i próbowała wpływać na przebieg ruchu. 

Pierwsze strajki na Lubelszczyźnie wybuchły na początku marca 
1905 r. w pow. puławskim i szybko pTz~niosły się do innych: lubartow
skiego, lubelskiego, krasnostawskiego, chełmskiego, włodawskiego i ra
dzyńskiego. 

SDKPiL i PPS podjęły starania w celu udzielenia pomocy fornalom. 
Była to nie tyle działalność organizacyjna co agitacyjna. Komitet Po
łudniowy SDKPiL wydał specjalną odezwę wzywającą do wytrwania 
w walce, aż do ZJwycięstwa. Jego agitatorzy prowadzili wśród strajkują
cych ożywiOa1ą propagandę wyjaśniającą znaczenie walki ekonomicznej 
i politycZJnej proletariatu w toczącej się rewolucji.9 

W końcu marca działacze PPS zaczęli rozpowszechniać wydaną przez 
CKR PPS odezwę Do fornali, parobków, pastuchów, do wszelkiej czeladzi 
i służby dworskiej, zawierającą żądania, jakie strajkujący winni stawiać 
obszarnikom oraz wskazówki dotyczące organizacji i prowadzenia wystą
pień. Dla mało doświadczonych w walce robotników rolnych wskazówki 
w niej zawarte miały znaczenie praktyczne. Z opisu przebiegów strajków 
wynikało często, że fornale mieli trudności z ustaleniem, czego mieli się 
domagać i w jaki sposób to osiągnąć. Jednakże ode~a nie odegrała wię
kszej roli, gdyż ukazała się zbyt późno. Została natomiast częściowo wy
korzystana w drugiej, letniej fali wystąpień 1905 r. Potwierdzał to prze
bieg strajków w niektórych majątkach w pow. zamojskim. IO 

W większości jednak strajki rolne w 1905 r. miały charakter żywio-

g "Czerwony Sztandar", 1905, nr 25; "Z pola walki", 1905, nr 8. 
10 W folwarkach Łabunie, Ruszów, Wólka Łabuńska fornale slawiali obszarni

kom żądania, jakie zawierała odezwa PPS. WAPL, KGL 1905/217, k. 58; ibid., ZZGL 
236, k. 513; ibid., Zarząd Zandarmerii pow. Zamojskiego i Krasnostawskiego 1898-
1911 (dalej ZZpZam.Kr.) 98, k. 290. 
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łowy. Wysiłki podjęte przez partie socjalistyczne nie miały dla ruchu 
większego waczenia. Można jedynie mówić o pośrednim wpływie dzia
łalności SDKPiL i PPS na postawę fornali. Znamienne jest, że najwię
ksze natężenie ruchu strajkowego zaznaczyło się na obszarach objętych 
najsilniej agitacją SDKPiL i PPS jeszcze przed rewolucją i na sąsiadu

jących z nimi terenach. Należały do nich okręgi: puławski, lubartowski 
i lubelski. Oddziaływanie propagandy socjalistycznej ze środowisk ro
botniczo-rzemieślniczych Puław, Kurowa, Zagłoby nie było bez znaczen ia. 
Władze carskie przypisywały wpływom rewolucyjnym wręcz decydującą 
rolę w wywołaniu ruchu strajkowego. Propaganda endecka ostro zwal
czająca ruch strajkowy starała się również przedstawić go jako zjawisko 
wywołane przez obce interesom wsi "żywioły socjalistyczme", działaj ące 
na szkodę społeczności wiejskiej i całego narodu. W zwalczaniu wystąpień 
fornali klasy posiadające posługiwały się nie tylko środkami propagan
dowymi, lecz uciekały się również do pomocy aparatu władzy, który 
z całą bezwzględnością tłumił wszelkie przejawy buntu. 

Równolegle ze strajkami robotników rolnych i wystąpieniami chło

pów o ziemię toczyła się walka wsi o swobody narodowe. Koncentrowała 
się ona wokół spraw demokratyzacji i polonizacji samorządu gminnego, 
szkoły i sądu. Ten nurt walki 7iaznaczył się już wiosną 1905 r., lecz naj
większe natężenie przybrał w ostatnich miesiącach tego roku i pierw
szych 1906 r. Aktywną działalność w celu opanowania tego ruchu wyka
zywało SND. Pragnęło ono wykorzystać ożywienie polityczne wsi dla 
własnych celów umocnienia swej pozycji w tym środowisku i złagodzenia 
rewolucyjnego ~strza wystąpi~ń. Ruch narodowy pragnęło ograniczyć do 
żądań językowych i utrzymać w ramach legalności. 

Jesienią 1905 r. na ruch gminny próbowała aktywnie wpływać PPS, 
dążąc do zrewolucjonizowania go, wbrew poczynaniom endecji. Agita
torzy PPS nawoływali włościan nie tylko do walki o język polski, ale 
i do czynnego bojkotu władz carskieh, do stawiania żądań politycznych, 
a wśród nich demokratyzacji gminy: udzielenia prawa głosu na zebra
niach chłopom bezrolnym i małorolnym, wybieralności urzędników gmin
nych. Kwestie te znalazły odbicie w drukach ulotnych PPS, m. in. w kol
portowanej na Lubelszczyźnie odeZiWie pt. Demokratyzacja gminy. Wzór 
dla uchwał gminnych. 11 

Agitacja socjalistyczna znajdowała oddźwięk wśród społecZll1ości wiej
skiej, co uwidoczniało się w treści podejmowanych uchwał gminnych, 
w postawach chłopów na zebraniach, w ich stosunku do przedstawicieli 
administracji carskiej. Na zebraniach uchwalano: usuwanie wojtów i pi-

11 WAPL, Kancelaria Tymczasowego Generał-Gubernatora Lubelskiego 1905-
1909 (dalej KT GGL) 40, k. 87; "Naprzód" (organ Siedleckiego Okręgowego Komite
tu Robotniczego PPS), 1906, nr l. 
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sarzy gminnych mianowanych przez nacZJelników, jeśli nie mieli zaufa
nia wsi, odmowę płaoen~a podatków, składlkoi s:z:kolnej, żądano sp1sYWall1ia 
uchwał w języku polskim, nauczania dzieci w języku ojczystym, amnestii 
dla więźniów po1itycZJnych, odmowę podwód dla straży 7ii,emskiej i :i!Ilne. 
W wi'elu miejscowościach chłopi nte 'chcieli obradować w obeoności przed
stawicieli policji. W Mirozu pod wpływem agitatorów usunięto z zebrania 
straż ziemską. To samo uczyniono w Ludwill1ie i SpiczY'nie. Dążność do 
demokratyza'cji stosrunków g:minnych wyrażała się też w p owszechnym 
przybY'Waniu na zebrania chł,opów nie mających prawa głoS'u, tzn. bezrol
nych i małorolnych. Uczestniczyli oni w zebraniach m. in. w Suchowoli 
i Radecznicy w pow. zamojskim, w Izbicy w pow. krasnostawskim, w Ser
nikach, Niemcach, Spiczynie w pow. lubartowskim, w Kazimicerzu, Mar
kuszowie w pow. puławskim.12 

Przejawy r adY'kalizacji chłopów, które dały się zauważyć w toku akcji 
gminnej, niepokoiły klasy posiadające. Endecja w obawie przed utratą 
wpływów na wsi starała się rozszerzyć wa'chlarz postulatów, które kie
r,owała do chłopów. Pragnęła ruch gminny utrzymać w ramach legalnych 
i skoncentrować go wokół problemów narodowo-religijnych. Największe 
nasilenie propagandy endeckiej miało miejsce w gminach pow. janow
skiego, zamojskiego, lubartowskiego, kras:nostawskiego, chełmskiego i bił

gorajskiego. P,od kOOli€c 1905 r. endecja zaczęła powoli wY'clOfywać się 

z akcji gminnej, a głoszone przez nią hasła śvviadczyły o oaj1kowitej l,ojaJ.
ności wobec caratu. Do kontynuowania działalności narodowej zniechę
cały represje, które dotknęły także i część jej działaczy. Poza tym, zapo
wiedź zwołrunia Dumy Państwowej skierO'Wała jej uwagę na organizowa
nie kampanii wyborczej. Od tej pory agitacja eooecka na wsri. prowadzona 
była pod kątem wyborów do Dumy. Od postawy chłopów zależały w du
żej mierre wyniki g~osowania. 

- Ożywiona dzi'ałalność SND napotykała przeciwdziałanie partii socja
cjalistycznych, ZJWłaszcza na tere!\1ach, gdzie posiadały OOle' silnie jsze 
wpływy. 

SDKPiL i PPS, które przyjęły taktykę bojkotu wyborów, wyjaśniały 
w swej agitacji sens polityki caratu w kwestii zwołania Dumy oraz poli
tykę klas posiadających. Treść agita'cji rozwiewała iluzje głoszone przez 
endecję co do możliwości otrzymatnia i realizacji swobód narodowych 
i obywatelskich za pośrednictwem Dumy. Jako jedYlI1ą dT'ogę zmiany pa
nujących st'oSUll1!ków wskazywano walkę r€wolucyjną, która doprowadzi 
do obalenia absl{)lutyzrnu. Krytykowano niesprawi€dliwą, krzywdzącą ma
sy ludowe ordyna'cję wyborczą. Agitację prowadzOl!lo podczas w ie'ców , 

12 WAFL, KT GGL 5, k. 51; ibid.) 24, k. 90-91; A. K 1opruikowniak: Ru
chy rewolucyjne na wsi lubelskiej w Latach 1905-1907, Lublin 1968, s. 590, 199-200. 
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zebrań, za pośrednictwem literatury. Wiece z udziałem agitatorów 
SDKPiL odbyły się m. in. w Zwierzyńcu, pow. zamojski, w Kaniach, 
OleŚll1ikach (pow. kr'asnostawski), Dm"Ohuczy, Pawłowie, Rejo.wcu (pow 
chełmski) oraz w okolicach Puław. DziałacZ€ PPS wrganizo'wali najwię
cej zebrań w pow. lubelskim (m. in. w Głusku, KOIIlopnicy, Zemborzy
cach), w pow. zamojskim (w Starym Zamościu, Sitańcu, Zwierzyńcu) 

i lubart'owskim (w KamiooC€ i Firleju).13 

W końcowej fazie kampanii wyborczej działamość SDKPiL i PPS 
lroncentrowała się na przeciwdziałaniu zebraniom, na których wybierano 
pełnomocników w poszczególnych kuriach. Akcja ta rozwijała się naj
szerzej w pow. puławskim i lubartowskim i przyni'Osła rezultaty w po
staci bojkotu części zebrań. W niektórych gminach chłopi nie zjaJWiali się 
na zebraniach lub je opuszczali pod wpływem agitacji socjalistów. 0ce
ni'ając postawę chłopów w . po,w. puławskim, "CzeTWOlIly Sztandar" pisał: 
"Włościanie bojkotują Dumę z całą świadomością i jako jeden z powodów 
zaznaczają, że drwinami bezcz€1nymi są wybOTy w stani€ wojennym".14 

Ogólnie na 144 gminy w guberni lubelskiej, w 13 spoś'ród nich chłopi 
ś,wiadomie zbojkotowali wybory (w tym 9 W pow. puławs!kim). Była to 
niewielka liczba, lecz świadczyła .o pewnej skuteom1OŚQi agitacji socja
listycZlI1ej.15 Więksmść chłopów wzięła udział w wyborach i poparła kan
dydatów endecji. Znaczna część ludności wiejSikiej żywiła nadzieję, że 

Duma rozwiąże najważniejsze kwestie narodowe i społeczne. 

Tuż przed otwarciem Dumy nasiliła się mów działalność SDKPiL 
i PPS, demaskująca oblicze polityczne i rolę tej instytucji reprezentują
cej klasy posiadające. Kwesttie te poruszano w agitacji przed 1 maja 
1906 r. Partie slocjalistyczne pTowadziły szerokie przygotowania wystą
pień wiejskiego proletariatu w dniu robotnicze,go święta. Agitatorzy na
woływali do porZ'Ucenia pracy i udziału w demonstra·cja,ch z czerwonymi 
sztandarami we wsia,ch pow. puławskiego, l'UbaTtowSikiego, łukowskiego, 
chełmskiego, lubelskiego, ikrasnostawsrkiego, radzyńskiego. Pod ich wpły
wem strajkowała służba folwarczna w Kurowie, Markuszowie, Barana
wie, TrawIllikach, Ja;wpolu, Wólce Kańskiej, DOI'lohuczy, Oleśnikach, Choj
nie, Gułowi'e, Adamowie, Lipinach, Zarzeczu, Dąbrówce, Budziskach, Har
lejowie, Helenowie, Niedźwiadzie, Bodlodówce. W wielu miejscowościach 
odbyły się demonstracje, np. w Kurowie, Nałęczowie, Trawnikach, Ki
jalIlach, Horodle, w innych wywieszono cze["Wl()ne sztandary: Kramiku. 

13 WAPL, KGL 1906j2at, k. 90; ibid., KT GGL 40, k. 15; ibid., 41, k. 14; "Czer 
wony Sztandar", 1906, nr 54. 

14 "Czerwony Sztandar", 1906, nr 54. 
15 A. KoprukowiIliak: Walka polityczna w czasie wybo7'ów do pierwsze j 

Dumy Paitstwowej na Lubelszczyźnie, "RocZI1lik Lubelski", 1966, t. IX, s. 293. 
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Rejowcu, Sitańcu, WysQkiem, UlęŻU.16 Wystąpienia pierwszomajowe na 
wsi w 1906 r. należały do ostatnich akcji politycznych w okresie rewo
lucji, w których masowo wzięła udział ludność wiejska. 

Wiosną i latem 1906 r. w agitacji polityczmej na wsi partie socjali
styczne poświęcały nadal wiele miejsca kwestiom Dumy. Koncentrowano 
się wokół wyjaśniania pI'oblemów rozpatrywanych przez to forum oraz 
wokół polityki stwnnictw, których przedstawiciele tam zasiadali. Wiele 
miejsca poświęcano stanowisku i działalności K'oła Polskiego w Dumie. 
Sprawy te dyskutowano na zebraniach kół wiejskich SDKPiL w Kuro
wie, Kazimierzu, Bocho,tnicy. Omawiali je agitatorzy na wiecach w Pu
chaczowie, Kijanach, Zwierzyńcu. Niejednokrotnie na wiecach wystę
powali przedstawiciele PPS i SDKPiL, prezentując poglądy jednej i dru
giej partii. Polemiki toczyły się wokół projektu K onstytuanty, pojmowa
nej różnie przez SDKPiL i PPS. 

Po rozwiąZianiu Dumy i rozpisaniu nowych wyborów, agitacja partii 
socjalistycznych jeszcze mocniej akcentowała niemożność rozwiązania ja
kichkolwiek kwestii na drodze ustępstw caratu. Taktyki obu partii 
(SDKPiL i PPS) w wyborach do II Dumy różniły się od siebie. PPS p o
zostawała na stanowisku bojkotu wyborów, natomiast SDKPiL, podobnie 
jak bolszewicka część SDPRR, przystąpiła do wyborów, pragnąc wyko
rzystać Dumę do celów agitacyjnych. 

Przed zbliżającym się głosowaniem, SDKPiL skierowała do chłopów 
odezwę W sprawie wyborów. Obywatele włościanie, w której nawoływała 
do wybierania posłów socjaldemokratów, bądź takich, którzy będą po
pierać jej program. Była ona I'Ozpowszechnri.ana na Lubelszczyimie wraz 
z odezwą Lubelskiego Komitetu SDKPiL Lud pracujqcy sam musi bronić 
swych praw, zawierającą podobne hasła. 

Komitet lubelski SDKPiL postanowił podjąć akcję przedwyboTczą ze 
szczegó1nym uwzględnieniem środowiska wiejskiego. W powiatach, gdzie 
partia dysponowała silniejszymi W1pływami, zamierzano wysunąć włas
nych kandydatów na pełnomocników gminnych. OdnosZiooo to do pow. 
puławskiego, lubartowskiego, lubelskiego, chełmskiego i zamojskiego. 
Jednakie tylko w pow. puławskim agitacja przedwyborcza miała szerszy 
zasięg i odniosła pewne sukcesy. W wybonch pełnomocników grn:iJnnych 
przepadła kandydatura endeckiego kandydata Józefa Nakoniecznego, 
a wśród pełnomocników wybranych w gmmach Celejów, Końskowol-a, 
Gołąb i Markuszów Zillalazło się czterech kandydatów wystawionych przez 
SDKPiL. 

Ostateczny sukces w wyborach, podobnie jak poprzednio, należał do 
endecji, lecz w wielu gminach, gdzie w czasie rewolucji zaznaczyła się 

16 WAPL, KGL 1906/47e, k. 297; ibid., 1906/47z, k. 169; AGAD, GGW 104346. 
k. 276; "Gazeta Ludowa", 1906, nr 14. 
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silniej działalność ruchu robotniczego i ludowego, jej wpływy zostały 
zachwiane, np. w Miętkiem, Izbicy, Gorzkowie, Kurowie, Gołębiu, Koń
skowoli, 2yrzynie, Garbowie.11 

Działalność I Dumy i rozwiązanie jej przez cara wpłynęły na spadek 
zainteresowalIlia kolejnymi wyborami. Podobne nastroje pall1!owały też 

w okresie kampanii politycznej przed III Dumą. Pogłębiały je trwaj ące 
represje i terror. Spośród partii socjalistycznych bardziej aktywną pro
pagandę w puławskim prowadziła SDKPiL. Działalność partii była jed
nakże słabsza niż w poprzednich wyborach: brak agitatorów, niedosta
teczna ilość literatury osłabiały możliwości oddziaływania. Głosowanie 

odbyło się w 8 gminach powiatu, w pozostałych, z powodu braku odpo
wiedniej frekwencji, wybory nie odbyły się. W Celejowie i Kazimierzu 
większość głosów zyskali kandydaci SDKPiL. W związku z tym, ile w 
większości gmin nie wybrano pełnomocników, SDKPiL agitowała, by nie 
dopuścić do odbycia zebrania powiatowego w Puławach, jednakże bez 
powodzenia.ls Wśród delegatów powiatowych znalazł się ponownie J. Na
konieczny. 

W 1906 r. partie socjalistYC'Z!I\e zaangażowały się czynnie do organizo
wania wystąpień robotników rolnych. Już pod koniec 1905 r. zaczęły 

wysyłać swych agitatorów na wieś. O ich działalności w folwarkach Lu
belszczyzny donosiła prasa lokalna i meldunki naczelników powiatów. 
O faktach pojawiania się we ws~ach "obcych ludzi", którzy zbierali infor
macje o życiu fornali, płacach, sposobach rozstrzygania konfliktów z właś
cicielem pisał endeoki "Goniec Lubelski" na przełomie 1905 . i 1906 r.19 

Podobne informacje przekazywali gubernatorowi naczelnicy poW'iatów. 
I tak np. z pow. krasnostawskiego donoszono, że folwarki leżące na po
graniczu pow. lubelskiego odwiedzał nieznany agitat'or, który zbierał dane 
o położeniu fornali i namawiał do wywołania strajku.20 W okolicach Wy 
sokiego podobną dZJiałalność prowadził przybyły z Lublina Stefan Lelek, 
a w pow. zamojskim i tomaszowskim - Tadeusz Ciszewski.21 

Władze carskie prowadziły skrupulatne obserwacje przejawów pracy 
rewolucyjnej, przygotowując się do zwalczania ruchu strajk!owego. Gu
bernator lubelski w specjalnym okólniku zalecał naczelnikom powiatów 
podjęcie wszelkich środków w celu niedopuszczenia do wystąpień. 

Władze nie były jednak w stanie zapobiec rozpowsz~chnialIliu agitacji 
socjalistycwej. Wiosną 1906 r. folwarki Lubelszczyzny zostały "zarzu-

17 A. K o p r u tk: o w n i ak: Społeczeństwo Lubelszczyzny wobec wyborów do 
Drugiej Dumy Pal1.stwowej, "Rocznik Lubelski", 1967, t. X. s. 271. 

18 CA, AM 40/9, Sprawozdanie puławskiej organizacji SDKPiL, sierpień 1907; 
"Ziemia Lubelska", 1907, nr 84. 

18 "Goniec Lubelski", 1906, nr 3. 
20 WAPL, KGL 1906/133, k. 13-1';. 
21 WAPL, ZZpZam.Kr. 99, k. 76, 97 i n. 
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cone" literaturą rewolucyjną . Były to głównie odezwy sirajko·we PPS 
i SDKPiL. Jako jedyna spośród lokalnych organizacji lubelska SDKPiL 
wydała własną odezwę Do robotników rolnych. O co mamy strajkować, 
zawierającą żądania polepszenia bytu, niewydalania nikogo bez zgody 
ogółu pracowników, ludzkiego traktowania przez właścicieli i admini
strację majątku. Opracowano ją na podstawie zebranych wcześniej infor
macji o warlllrlkach pracy fornali. 22 

Kilka rodzajów odezw do robotników rolnych kolportowała PPS. 
Wzywały one do podejmowania walki strajkowej jako jedynej drogi do 
polepszenia bytu, podkreślały rolę solidarności i należytej organizacji wy
stąpień dla osti.ągnięcia zwycięstwa. W specjalnych ulotkach partia zwra
cała się też do ~emieślników i irnnych pracowników zatrudniooych w ma
j ątkach OTaz do chłopów, aby poparli ruch fornali. 

Praktyce walki strajkowej służyły bezpośrednii() odezwy: Nasze żqda
nia strajkowe i Jak strajk skutecznie prowadzić należy, wydane przez 
Wydział Wiejski i CKR PPS. Rozpowszechniani() je w ciągu wii()sennej 
i letniej fali strajków rolnych prawie w ~ażdym folwarku Lubelsq.czyzny. 
Zawierały one nie tyl1k!0 postulaty 00 do warunków materialnych, lecz 
także wskazówki, jak organizować wystąpienia, w jaki sposób przedsta
wiać właścicielom żądania i domagać się realizacji. Wzywały do zacho
wania solidarnej postawy, występowania w obronie aresztowanych towa
rzyszy, ruesienia pomocy ich rodzinom. 

Poza tym pojawiały się ulotki i broszury PPS przeznaczone dla po
trzeb ogólnej agitacji polityc2lIl1ej, np. Ojciec Szymon, Kto z czego żyje, 
Walka o prawo wyborcze w gminie.23 

TreŚĆ prO'Wadzornej agitacji wyrażała dążenie partii socjalistycznych 
do podniesienia uświadomi€ll1ia proletariatu rolnego, co było podstawą 

prowadzenia baxdziej skutecZlll.ej walki o poprawę bytu materialnego. 
W 1906 T. PPS i SDKPiL odegrały 2lIl1aCZlll.ie większą rolę organizacyjną 
niż w ruchu strajkowym w roku poprzednim. 

Zgodnie z dążeniami organizatorów, największe natężenie wystąpień 
miało miejsce w onesie piLnych prac polowych wiosną i latem, 00 da
wało dodatkowe gwarancje pomyślnego ich zakończenia. Na 228 straj
ków na Lubelszczy:lmie w 1906 r. 49 wybuch}o w kwietniu i maju, a 141 
w lipcu i sieT'pruu.24 W okTesie wiosennym najsilniejsza fala wystąpień 
objęła pow. lubelski, lubartowski, krasnostawski i hrubieszowski, a la
tem - lube lsJki , lubar1iowski i chehnski. Częswtliwość pojawiania się 

literatury PPS i SDKPiL w wymienionych powiatach poowala stwierdzić, 

22 WAPL, teka pism ulotnych. 
23 Wa~ki chłOpów ... , t. III, s. 757-759, 749-753, 779-780, 794-800; WAPL, KGL 

1906/2at, k. 94. 
24 K o p r u k o w n i a k: Ruchy rewo~ucyjne ... , s. 149-150. 

9 Annales, sectio F, vol. XXXVII 
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w porównaniu do i!l'linych obszarów, duże nasycell11e tych terenów wy
dawnictwami socjalistycznymi. Fodstawę dla żądań stawianych przez ]or
nali stanowiły warurnki sprecyZ'OwalIle w odezwach SDKPiL i PPS. Pod
stawowe postula.ty dotyczące wynagrodzenia za pracę i 'Określenia dłu
gości dnia roboczego obie partie formillowały pod'obni:e; różnice doty
czyły kwestii ~c2legółowych. 

Agitato['zy SDKPiL mieli wpływ na walkę s tra ikow ą, m. m. w fol
warkach Rokitno, Kijany, Zawieprzyce, Stal'ościn, Serniki, Niemce, Leo
nów, Wólka Zawieprzycka (pow. lubarlowski), Zofiówka, K['Zesimów, 
Łuszczów, Podza[Il'cze (pow. lubelski), Brzeziny, Łańcuchów, Ciechanki, 
Milejów (pow. ohełmski). "Czerwony Sztandar" pisał, że w więks7Jości 

folwarków właściciele spełnili żądalIlia ekonomiczne fornali co do wyso
kości pensji, ordynarii i Wj'lIlagrod'Leń dniówkowych.2s 

Ustępstwami eklQlnomiCZlIlymi zak'ończyły się strajki orga!Ilizowane 
przez PPS w w.~elu Lolwarkach w pow. lubarlowskim, lubelskim i puław
skim podczas sianokesów i Żirliw. W dobrach klozłowieckich :mliesiono po
syłki, podrn:iesi'ono dniówkę i rl1!Ile wynagrodzenia, wprowadrono bezpłat
ną opiekę lekarską. W Nałęc:wwie po 4-dni'owym strajku uzyskano wa
runki takie, ja.k precyzowała je ode,zwa PPS.26 

Na osiągane zwycięstwa miały wpływ czy.nnik.i organizacyjne. Wy
stąpienia strajkowe prrebiegały i'l1aczej niż w roku popT'LedlIlim. Nie było 
demonstracyjnych pochodów od wsi de wsi. Strajk rozpoczynalIl!o w okreś
lonym czasie, przedstawiano żądania i do uzyskania ustępstw nie podej
mowano pra'cy. W przypadku 'Oporu wła1ściciela stosowano tzw .. "strajk 
cz'arny". Przepędzano siłą łamistrajków z pól, opornych f,ornali ZiIIlUSzanO 

do porzucania pracy. Nie były to jednak przypadki częste. 

Charakterystyczne dla ruchu strajlrowego było wywoływanie wystą
pień w kilku folwarkach jednocześnie. Strajki pT'Lerzucały się szybko 
do pobliskkh majątków. I tak strajk zalczęły jednocześnie 23 IV 1906 r. 
Bortatycze i Wolka Si,taniecka (pow. zamejski), 30 IV - Nałęczów i kilka 
sąsiedni'Ch majątków (pow. puławski), w ozerwcu - Kijany, Ludwm, 
Zawieprzyce (p'ow. lubartowski), 22 VII - Brzezmy, Łańcuchów, Cie
chanki, Milejów (pow. chełmski), 29 VII - osiem folwarków majątku 
Kozłówka (pow. luba:rtowski).21 

W niektórY'ch f.olwarkach w r. 1906 robotnicy strajłrowali kilkakrotnie, 
domagając się zrealizowania wysuniętych postulatów, bądź w obronie 
osiągniętych wcześniej, jeśli obszarnicy próbowali je ograniczać. Wielo-

35 "Czerwony Sztandar", 1906, nr 95. 
36 "Robotnik" 1906, nr 159, 168. 
27 WAPL, KGL 1906/155, k. 173-175; 220; "Gazeta Ludowa", 1906, nr 14; "Ro

botnik", 1906, nr 159. 
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krotnie strajkowano w majątku Tatary, Palikije, Wojciechów, Łuszczów, 
Kalinówka, Bychawa, KUTów. 

NIekiedy wspólnie z fornalami występowali robotnicy sezonowi i rze
mieślmicy zatrudnieni w majątku, np. w lipcu 1906 r. w Rejowcu.28 

Rozwijająca się walka robotll1ików rolnY'ch napotykała na coraz sil
niejszą kontrakcję rze skony władz carskich i obszarnvków. Os1lrą kam
panię propagaooOlWą przeciJWko ruchowi strajkowemu pTowadził<a ende
cja, atakując przy tym agitację socjalistyczną na wsi. Fornali wzywała 
do zaniechania wystąpień i ~ukania porozumiJe<nia z dworem na drodze 
polubownej. Zwakzaniu strajków służyła nie tylko agitacja, ale sięgano 
też do ostrych środków. W majątku Garbów bojówki endeckie próbowały 
zmusić fornali siłą do powrotu do pracy. W folwaTku Ma-rianka bojóiWlka 
oddała strzały do grupy robotników, raniąc dwie osoby.29 Wydarzenia 
te wywołały pows~echne oburzenie. W specjalnej odezwie protestował 
LOKR PPS. 

Akcja elIldeckiej bojówki w Mariance stała się jedną z przyczyn lo
kautu w fabrykach metalowych Lublina. W związku z tymi wydarze
niami lubelska PPS wydała lrolejną ode2'JWę Do Włościan i służby fol
warcznej, w której wzywała do <okazania soHdaroości z metalowcami 
i udzielenia im pomocy materialnej.30 Przypominała pomoc robotników 
fabrycZll1ych w organiZiowaniu strajków rolnych i akcentowała rolę soli
darności proletariatu w waloe przeciwko klasom posiadającym. 

WymieniQlIla odezwa ukazała się we wTześniu 1906 r., kiedy ruch straj
kowy na wsi miał się ku końcowi, a jego uczestnicy dOZll1awali coraz 
dotkliwszych prześladowań. Szczególnie aktywni podczas wystąpień for
naLe :m1aleźlisię w więzieniach. Obszarnicy nasilali represje ekonomicZine, 
odmawiali odnawiania umów 'o pracę, stosowali eksmisje z pracy i miesz
kań. Agitatorzy pa·rtii socjalistycznych próbowali organizować fornali do 
ohrony przed represjami właścicieli. Wzywali do solidarnych wystąpień 
w obronie wydalanych towarzyszy, otaczania opieką r,odzin aresztowa
nych, niezajmow$1ia miejsc robotników usuniętY'ch z pracy.S! 

Jesienią 1906 r. w niektórych folwarkach próbowano poprzez wywo
łanie strajku wywrzeć nacisk na obszarników, aby przyjęli z powrotem 
usuniętych fornali. W Wojoiechowie, Kijanach, w majątku Tatary udał,o 

się zrealizować te żądalIlia. Były to jedne z ostatnich zwycięskich wystą
pień robotników rolnych. Nasilające się repFesje zahamowały ruch straj·
krowy. Osłabła także agitacja socjalistycZll1<a, co wiązało się z osłabieniem 

2a WAPL, KGL 1906/155, k. 21l. 
2' "Czerwony Sztandar", 1906, nr 99; "Robotnik", 1906, nr 165; K o p r u

k o w n i a k: Ruchy rewolucyjne ... , s. 137. 
30 Walki chŁopów ... , t. III, s. 822. 
31 Ibid., s. 828. 
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organizacji partyjnych po masowych aresztowaniach. W drugiej połowie 
1906 r. i w 1907 r. władze zanotowały niewiele faktów pojawiania się 

agitatorów i literatury rewolucyjnej na wsi. 
Nieliczne przykłady prowadzenia agitacji socjalistycznej w tym okre

sie miały miejsce w powiatach: puławskim, lubartowskim, lubelskim, 
ikrasnostawS'kim i chełmskim. Aresztowano kilka osób za antyrządową 
propagandę w Czemiernikach, Zółkiewce, Chrzanowie, Izbicy, Biskupi
cach. Akt oskarżenia zarzucał im nawoływarnie włościan do stawiania 
oporu władzom, niepłacenia podatków, uchylania się od poboru do woj
ska. 32 

Pewne ożywienie działalności socjalistycZIJlej, głównie w formie kol
portażu literatury, nastąpiło przed 1 maja 1907 r. Nie miała orna jednak 
takiego zasięgu jak w latach poprzednich. Proletariat wiejski nie podej
mował już wystąpień ani politycznych, ani elronomicznych. Większ'ość 

aktywnych uczestników walk z lat 1905-1906 znalazła się w więzieniach 
i na zesłarniu. 

Partie socjalistyczne, poprzez włączanie się do walki wsi o wyzwo
lenie społecZJlo-ekornomiczJfle i narodowe w latach rewolucji, wpływały 
na radykalizację postaw chłopów i wzrost uświadomienia społeczno-poli
tycznego. Zjawiska te dały się zauważyć przede wszystkim na terenach 
objętych naj silniej oddziaływaniem SDKPiL i PPS: w pow. puławskim, 
lubartowskim, lubelskim. Z ruchem socjalistycZlJlym współdziałał tam 
PZL. Miarą radykalizacji postaw wsi było także poparcie dla akcji eko
lIlomicZIJlych i politycroych inspirowanych przez partie socjalistyczne w la
tach 1905-1906. 

PE3IOME 

Bopb6a pa60qero KJlaCCa B 1905-1907 rr. CTaJla O~HHM H3 cPaKTOPOB B~OXIlO

BJlRIOll.\leIX KpeCTbRHCTBO Ha 60Pb6y 3a lla~HOHaJlbHylO lei nOJlJ1TlcI'łeCKYIO cBo60~y, 3a 

CBOH 3KOllOMWleCKHe npaBa. BbJCTynJleHl1R B ~epeBHe 6bIJl}{ CTOXKHHbIMM. Pa3Hble 

nOJlHTl1'leCKHe opra~rn.3a~lcIJ1 CTapaJnłCb OKa3aTb BJl}{lillJ1e Ha KpeCTbRHCKOe ~IDOKe

IIHe, npH~aTb eMy onpe~eJleHHOe HanpaBJleHHe, oco6eHHO Hapo~Ho-~eMOKPaTJ1qeCKaR 

na(>THH 11 CO~l1aJlI1CTJ1qeCKl1e napTlcIJ1 IIIIC H C,D;KIII1JI, KOTOpble HaKaHyHe peBomo

~l1H yCTalloBHJlH TecJlylO CBH3b c ~epeBlleM. 

JII06J1HIlll.\HHa npJ1Ha~Jle>KaJla K TeM pal10HaM IIoJlblID1, r~e 6opb6a Iq>eCTbHH 3a 

p,ocTyn K JleCaM, nacT6l1ll.\aM, 3a yrrpoTpe6J1eHHe nOJlbCKOrO H3bIKa B rMJ1He H o6y

'lemie p,eTex lIa nOJlbCKOM R3bIKe B WKOJle, npl106peTaeT pa3Max 11 CI1J1y. C,D;KIIKJI 

11 IIIIC, BJlI1RIlHe KOTOpbJe B p,epeBlIe B npo~ecce peB0Jl10~l1l1 B03pOCJlO, He TOJlbKO 

C03p,aIOT TaM MIJOrOQHCJleHlJble CeJlbCKHe opraHlcl3a~HI1, HO H CTapalOTCR BJlHRTb Ha 

ee TeQeHHe. OC06eIJHO CI1J1bHO 3TO npoHBI1J10Cb BO BpeMR 3a6aCTOBOK CeJlbCKOX03HH-

32 WAPL, KGL 1906/47m, k. 299; ibid., ZZGL 738, k. 6-10; ibid., ZZpZam.Kr. 
143, k. 2. 
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CTBeUHblX pa60<I J.lx BeCH OH H JJeTOM 1906 r . KpoMe TOro, IIIIC nbITaJJaCb BKJJIO'łJ.lTbCSI 

B 6oPb6y 3a HapO,llHble npaBa H ,ll;eMOKpaTJ.l:3a~HIO rMJłH1Horo ynpaBJJeHJ1.SI. B TO me 
epeMSI HM C,lI;KIIJ.l:JI, HM IIIIC oco6eHHO He J.l:HTepeCOBaJJJ.l:Cb al'papHbIM ,ll;BMJKeHJ.leM 
KpeCTbSlH, He ,ll;OO~eHJ.l:BaJJM ero peBOJJlOqMOHHOrO 3Ha'łeHMSI. B J.l:X afHTalvm npeo6JJa
,ll;aJIH JJ03yHfM 6opb6bI c ~apJ.l3MOM J.I: KanJ.l:TaJJMCTJ.I:'łeCKJ.l:M rHeTOM. JJ:eSlTeJJbHOCTb 
C,lI;KIIJ.1JI H IIIIC BJJMSlJJa lla pa,ll;J1.KaJJM3a~HIO B3rJJSI,ll;OB, Ha poCT 06~eCTBellllo-no

JJJ.lTH'teCKOH C03HaTeJJbllOCTJ.I CeJJbCKOrO npoJJeTapHaTa. 3TO BJJ J.lSlHMe 6bIJJO llaM60JJee 
CJ.lJJbHbIM B nOBSITax, HaXO,ll;SlI.qJfXCSI no,ll; CJ.lJJbllbIM BmLIHJ.1eM CJJ:KIIMJI J.I IIIIC: IIy
JJ aBCKOM, JII06JJJ.l:HCKOM J.I: JIt06aPTOBCKOM. 

R~SUM~ 

La lutte de la cJasse ouvriere dans les a nnees 1905- 1907 devenit l'un des 
facteurs qui faisaient naitre chez le peuple de campagne I' idee de combat pour 
revendiquer ses droits economiques, libertes nationales et politiques. Ces souleve
menrts ne se produisaient que spontanement. Leur cours et le caractere socio
-politique dependaient de divers partis politiques, avant tout du Parti National 
et Democratique et des partis socialistes PPS et SDKPiL qui, au seuil de la revo
lution, prirent des contacts dans la campagne. ' 

La region de Lublin appartenait a ce groupe de terres ou les greves et la lutte 
des paysans pour obtenir l'acces aux forets et pAturages ainsi que pour la langue 
polonaise dans les cantons et les ecoles furent les plus graves. SDKPiL et PPS 
qui, au cours de la revolution, elargirent leur autOlute et y creerent les organisations 
de paysans les plus nombreuses, essayerent de stimuler ce mouvement. Cela se 
manifesta surtout pendant les greves des travailleurs de champ au printemps et 
en ete 11906. PPS souhaitait aussi adherer a la lutte pour les droits nationaux 
et la democratisation de l'autonomie de la commune. SDKPiL et PPS ne s'inte
resserent guere cependant au mouvement agraire des paysans, n'en y appercevant 
pas l'element revolutiOll1naJire. Dans leur programme, ne domina'it que l'encouragc
ment a la lutte contre le tzar et l'oppression capitaliste. Leur activite contribuait 
a radicaliser I'attitude des paysans et a rendre conscient de sa position socio-poli
tique le proletariat de campagne. Ces phenomenes se faisaient voir surtout la, ou 
I'influence de SDKPiL et de PPS fut la plus forte: dans le canton de Puławy, 
de Lublin et de Lubartów. 


