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I. SKALA ZJAWISKA

W latach  1879— 1918 na ziem iach polskich i na em igracji pojawiło 
się przeszło 450 ty tu łów  pism  związanych z ruchem  socjalistycznym , tj. 
blisko 8%  w szystkich czasopism polskich, jakie ukazyw ały  się w dobie 
popowstaniowej. Było w  tym  około 250 pism  stanow iących oficjalne 
organy partii socjalistycznych. Te w łaśnie będą przedm iotem  niniejszych 
rozważań. Szczytowy dla dziejów polskiej p rasy  socjalistycznej był rok  
1906, kiedy to pojawiło się równocześnie około 90 tytu łów .

Przykładow o nadm ienię, że jednorazow e nak łady  konspiracyjne p ra
sy P P S  w latach  1900— 1902 w zrosły z 6 do 15 tys. egzem plarzy, w  
1905 r. osiągnęły 100 tys., a w  następnym  200 tys. egzem plarzy. Dawało 
to globalny nakład  4,5—5 m in  egzem plarzy (w kilka la t  później jednora
zowy nakład  legalnej p rasy  SPD w Niemczech, na k tó rą  składały  się 
4 tygodniki i 90 dzienników, wynosił 1,5 m in egz.).

Jednorazowe nak łady  legalnej p rasy  PPSD  w G alicji kształtow ały  
się następująco: w  1896 r. około 10 tys. egz., w 1905 —  40 tys. egz., w  
1916 — 6 tys. egz., zaś globalne odpowiednio: 200 tys., 2 m in i 3 m in 
egzemplarzy.

Szacunkowy globalny nakład  p rasy  P P S  Lewicy w 1907 r. wynosił 
400 tys. a w  1910 — 130 tys. egzem plarzy (w tym  znaczny procent sta
nowił nak ład  pism a legalnego). P rasa  P P S  F rakcji Rew olucyjnej, w  tym  
samym czasie operująca w yłącznie ty tu łam i legalnym i, liczyła w  1907 r. 
400 tys., a w  1910 tylko 45 tys. egzem plarzy nakładu.

Dane ilościowe upow ażniają do przyjrzenia się zjaw isku i określenia 
jego roli w  momencie narodzin i w  trakcie rozw oju polskiego ruchu ro 
botniczego w trzech zaborach, p rzy  uw zględnieniu znacznych różnic w y
nikających z w arunków  działania.
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II. PRASA A INNE ŚRODKI PRZEKAZU W RUCHU SOCJALISTYCZNYM

Rozmaite druki tow arzyszyły ruchow i socjalistycznem u od chwili jego 
narodzin. S tarszy od p rasy  był d ruk  zw arty  — broszury  i książki. Zasięg 
ich oddziaływania nie był jednak zbyt rozległy — tra fia ły  zrazu do in
teligencji, a dopiero potem  do bardziej w yrobionych robotników. Jako 
środek przynoszący różnorakie treści i działający na odbiorców (przy
najm niej w  zam ierzeniu) prasa zaczęła towarzyszyć ruchow i socjali
stycznem u w m iarę system atycznie. Zorganizowany ruch socjalistyczny 
coraz częściej zaczął się posługiwać drukiem  ulotnym  jako narzędziem  
szybkiego przekazu treści, tyczących na ogół określonych wypadków 
czy zjawisk. Był to, adresow any do m niej wyrobionych, m asowych od
biorców, typow y środek agitacyjny, którego celem było oddziaływanie 
na uczucia, a nie na in telekt. N akłady p rasy  w pierw szym  okresie roz
w oju ruchu przew yższały nak łady  druków  ulotnych. Dopiero w raz z um a- 
sowieniem  się ruchu  ilość cyrkułujących ulotek socjalistycznych wzrosła 
niepom iernie. Z czasem coraz częściej ukazująca się prasa stała  się 
m iejscem  szybkiego d ruku  także odezw władz party jnych .

W om aw ianym  okresie nie można jednak nie doceniać bezpośrednich 
form  przekazu i opinii, i inform acji. Przekaz ów dokonywał się w  roz
mowach, podczas zebrań kółek robotniczych, na wiecach i dem onstra
cjach. O dgryw ał on istotną rolę: niekiedy bez tych  bezpośrednich kon
tak tów  nie byłoby możliwe utrzym yw anie tę tna  życia party jnego, na 
k tó re  prasa mogła mieć w  dużej m ierze w pływ  pośredni.

III. SOCJALISTYCZNE CZASOPIŚMIENNICTWO EMIGRACYJNE

Polskie czasopiśmiennictwo socjalistyczne w X IX  stuleciu do począt
ków X X  w. m usiało lokować się w  ośrodkach zachodnioeuropejskich ze 
względu na trudne  w arunki wydawnicze w  poszczególnych zaborach. 
Cenzura w zaborze rosyjskim  w ogóle uniem ożliw iała w ydaw anie perio
dyków socjalistycznych, p rak tyka  sądow o-adm inistracyjna w  konsty tu 
cyjnych A ustro-W ęgrzech i w Niemczech znacznie u trudn ia ła  tego typu 
poczynania. Bazę m ateria lną  tej akcji, podejm ow anej początkowo w Ge
newie, potem  w Paryżu  i Londynie, stanow iły pryw atne zasoby pierw 
szych działaczy socjalistycznych, potem  zaś napływ ające datk i z k ra ju . 
Opierano się w  te j działalności na polskich koloniach studenckich w 
Szw ajcarii, Francji, Belgii i w Niemczech.

Jakkolw iek gros działaczy em igracyjnych stanow ili uchodźcy z za
boru rosyjskiego, am bicją ich była obsługa prasow o-w ydaw nicza w szyst
kich zaborów. Z w yjątk iem  krótkiego okresu szczytowej działalności 
W ielkiego P ro le taria tu , począwszy od pierw szych num erów  genewskiej 
„Równości” z 1879 r. ośrodek em igracyjny usiłow ał by ł autonom icznym
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i nadrzędnym  cen trum  ideowym  całego polskiego ruchu socjalistycz
nego i w  tym  duchu oddziaływ ał poprzez czasopisma na kraj. Do tak iej 
roli p rzyw ykł zwłaszcza tw órca tego ośrodka, jego ideolog i fundator 
zaplecza technicznego — S tanisław  Mendelson. W latach  osiemdziesią
tych X IX  w. periodyki socjalistyczne m iały charak te r propagandow y, 
a następnie propagandow o-agitacyjny. Te typowe pism a teoretyczno-po- 
lityczne już choćby ze względu na trudności techniczne, nie mówiąc o li
terackich, nie m ogły być w ydaw ane nielegalnie w  k ra ju  we wczesnym 
okresie rozw oju ruchu; jego ideologowie przebyw ali w większości za 
granicą, gdzie m ieli bezpośrednią styczność z ruchem  i m yślą europej
ską. Udział ośrodków krajow ych ograniczał się do nadsyłania korespon
dencji i organizacji kolportażu. Były to periodyki ideowo spójne we
w nętrznie, choć ulegające znam iennej ewolucji od „międzynarodowości” 
po niepodległościowy program  PPS.

Bez działalności em igracyjnych centrów  prasow o-w ydaw niczych od
działyw anie propagandow e ruchu byłoby wielce utrudnione, zwłaszcza w 
zaborze rosyjskim . Em igracyjne wydaw nictw a, najszerzej w tym  za
borze rozpowszechniane, tra fia ły  głównie do inteligencji. K olejną grupę 
ich odbiorców stanow ili polscy studenci uczelni zachodnioeuropejskich, 
w  przew ażającej m ierze wywodzący się z zaboru rosyjskiego i przygoto
w ujący się do pow rotu do k raju . M niejszy był zasięg oddziaływania tej 
p rasy  na Galicję, a najskrom niejszy na zabór pruski.

C harak ter polskich czasopism socjalistycznych w ydaw anych na emi
gracji w łatach  dziewięćdziesiątych nie uległ istotnym  zmianom. W w ięk
szości podlegały one wpływom  P P S  za pośrednictw em  ZZSP. Form alnie 
przeznaczone dla zaboru rosyjskiego, faktycznie obejm owały zasięgiem 
swego zainteresow ania wszystkie ziemie polskie i skupiska em igracyj
ne. Poprzez ZZSP i wydaw ane przezeń specjalne b iu letyny  informowano 
m iędzynarodow y ruch  o postępach socjalizm u w Polsce. Uwzględniano 
w nich punk t w idzenia PPS, gdy zwolennicy socjaldem okracji zmuszeni 
byli docierać do europejskiej opinii socjalistycznej za pośrednictw em  
części p rasy  SPD.

W latach  1883— 1890 usiłowano w ykorzystać legalny g run t galicyj
ski do w ydaw ania periodyku, k tó ry  m ógłby być przerzucany za kordon, 
próby te  wszakże zostały zniweczone przez władze austriackie. Jednakże 
stopniowa liberalizacja p rak ty k  adm inistracyjnych i antyrosyjska poli
tyka zagraniczna m onarchii przyczyniły się do tego, iż z początkiem  
XX w. zagraniczne centrum  wydawnicze P P S  przeniesiono z Londynu 
do Krakowa, gdzie też rozpoczęli analogiczną działalność socjaldem o
kraci i członkowie PPS  P ro letariat. Była to typowa działalność usługo
wa, bliska głównego pola roboty i zależna w  ogromnej m ierze od władz 
party jnych  w k raju . Poczynania te nie m ogły się również nie odbić 
na stosunkach partii działających w K rólestw ie Polskim  z PPSD  i po
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bliskim, świeżo przeniesionym  z Berlina, katow ickim  centrum  w ydaw 
niczym  P P S  zaboru pruskiego.

IV. KRAJOWA PRASA SOCJALISTYCZNA 
W PIERWSZYM ETAPIE ROZWOJU RUCHU

S'
Czasopiśmiennictwo socjalistyczne najw cześniej narodziło się w auto

nom icznej Galicji. Jeśli nie brać pod uwagę pism  o charakterze zawodo
wym, za pierw szy tego typu periodyk uznać trzeba lwowską „P racę”, k tó 
ra  pod w pływ em  L. W aryńskiego z początkiem  1879 r. p rzybrała  podty tu ł 
świadczący, iż m iała być trybuną całej klasy robotniczej. Redagował ją 
i w ydaw ał w łasnym  sum ptem  drukarz Józef Daniluk, spolonizowany 
Ukrainiec, uczestnik pow stania styczniowego. Uwzględniał on, obok kw e
stii społecznych, także tradycy je  narodowe. Tępiona przez cenzurę „P ra 
ca” przez kilkanaście la t niem al sam otnie przygotow yw ała g run t do stw o
rzenia partii, czerpiąc podniety ze związków z ruchem  w K rólestw ie 
Polskim  i na em igracji. Pism o to nie prezentow ało bardziej sprecyzo
wanych poglądów na perspektyw ę ruchu, toteż słusznie zarzucano m u 
eklektyzm . D ługoletni ten  periodyk, funkcjonujący w w arunkach  pre- 
organizacyjnych, był sam orodnym  tw orem  robotniczym , z którego ko
rzystali z rzadka socjaliści w K rólestw ie oraz p ierw si agitatorzy w 
Poznańskiem . Socjaliści wiedeńscy, przystępując do organizowania p a r
tii w  Galicji, nie oparli się na tym  ośrodku.

Na autentyczną działalność prasow o-w ydaw niczą w k ra ju  zdobyła się 
we wczesnym  okresie rozw oju ruchu jedynie Socjalno-Rew olucyjna P a r
tia  P ro le taria t, w latach  1883— 1884 tworząc nielegalny periodyk, na k tó
rym  w następnym  dziesięcioleciu wzorować się będą nowe pokolenia w y
dawców. Spełniał on głównie funkcje propagandow e i częściowo agita
cyjne, a nie organizatorskie, pow stał bowiem w momencie, gdy kształt 
organizacyjny partii już się w ykrystalizow ał. Mimo w ydania pięciu nu
m erów  „P ro le ta ria tu ” działacze partii kom unikow ali się z członkami 
głównie bezpośrednio. Pismo świadczyć m iało o sile partii zarówno wo
bec jej członków i sym patyków, jak  i przeciwników, k tórzy po raz 
pierw szy po pow staniu styczniowym  zetknęli się z konspiracyjnym  pe
riodykiem.

W w arunkach  preorganizacyjnych powstała w Berlinie w 1891 r. 
„Gazeta Robotnicza”'; finansow ana przez SPD i polską em igrację socja
listyczną, k tóra też w krótce zyskała na pismo istotny wpływ ideowy. 
N iem niej w pierwszym  okresie znaczną rolę odgryw ali w redakcji ro
botnicy z polskiej kolonii berlińskiej. Zespół skupiony wokół pism a przy
gotował utw orzenie PPS zaboru pruskiego. W początkowym  okresie czy
teln icy  „G azety” rekru tow ali się w znacznej m ierze spośród robotników 
polskich pracujących w głębi Niemiec; część nakładu odbierała Galicja,



PO LSK IE  C ZA SO PIŚM IEN N ICTW O  SO CJA LISTY CZN E DO 1918 R. 25

skąd wywodzili się pierw si redaktorzy; najm niej liczni byli czytelnicy 
w Poznańskiem  i na Śląsku. K rzyżowanie się wpływów SPD i ZZSP w 
redakcji „G azety” oraz próby penetrow ania tego środowiska przez pol
skich socjaldem okratów: wychodźców z zaboru rosyjskiego doprowadzić 
m usiało do starć  ideowych, w  k tórych  w yniku „G azeta” —  przeniesiona 
w 1901 r. na g run t rodżim y (na k tórym  wcześniej nie znalazłaby możli
wości istnienia ani sił redakcyjnych) —  przeszła na pozycje zbliżone do 
PPS.

We wszystkich zaborach em igracyjna, a w  zaborach austriackim  i p ru 
skim także m iejscowa prasa socjalistyczna przygotow ała oddziaływa
niem propagandow ym  grun t pod w ykształcenie się zorganizowanych for
m acji polskiego ruchu socjalistycznego. W W arszawie narodził się nowy 
typ konspiracyjnego pisma socjalistycznego, natom iast próby w ydaw a
nia tam  później, w w arunkach prew encyjnej cenzury, pisma legalnego 
nie powiodły się. Były to wszystko periodyki o przew adze funkcji pro
pagandowych i częściowo agitacyjnych, oddziaływające przede w szystkim  
na szersze kręgi organizatorów  i anim atorów  ruchu, a nie na szerego
wych członków.

V. ROZWÓJ SYSTEMÓW PRASOWYCH 
POSZCZEGÓLNYCH PARTII PRZED 1905 R.

W latach  dziewięćdziesiątych powstałe w  K rólestw ie Polskim  i w 
Galicji zawiązki m asowych partii socjalistycznych zaczęły tworzyć swo
je system y prasowe, tj. sieć p rasy  pa rty jn e j składającej się z periodyków 
m ających spełnić rozm aite zadania i trafić  do różnorodnych kręgów od
biorców, zam ieszkujących różne regiony. Zaczynano zwykle od organów 
centralnych, najbardziej uniw ersalnych.

W Galicji system  prasow y partii tw orzył się legalnie, ale duży wpływ 
na jego kształt m iała zwalczająca go ostro cenzura i stw arzane przez 
praw o prasow e bariery  ekonomiczne. Białe p lam y m iały zresztą nie 
m niejszy w pływ  agitacyjny niż zadrukow ane stronice gazety, a prawo 
prasowe było tak  skonstruow ane, iż stw arzało możliwości rozpowszech
nienia znacznej części skonfiskowanego nakładu. Ze względu na możli
wości finansowe i w arunki praw ne pierwsze pisma party jne  m iały tu  
częstotliwość dwutygodniową, a od 1895 r. — tygodniową. C entrum  po
litycznym  i prasow ym  ruchu od 1892 r. sta ł się Kraków, choć i Lwów 
jeszcze przez najbliższe lata  odgryw ał równoległą rolę. W końcu la t dzie
więćdziesiątych pow stał trzeci ośrodek ruchu i p rasy  socjalistycznej na 
Śląsku Cieszyńskim. Potrzeby zreform owanego w 1896 r. praw a w ybor
czego spowodowały, że PPSD  jako pierwsza partia  polska w ydała perio
dyk dla włościan. O drębne pismo kierowano do ludności żydowskiej, po
dejmowano próby tw orzenia pism  oświatowych, zawodowych, m łodzie-
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żowych, periodyku dla inteligencji o typie społeczno-kulturalnym , pism 
satyrycznych. Do m niej wyrobionych robotników trafiano poprzez swego 
rodzaju „m isje socjalistyczne” drukow ane w stosunkowo wysokich na
kładach. K raków  ugruntow ał swą centralną pozycję polityczną i w y
dawniczą ruchu po pojaw ieniu się w 1900 r. pierwszego polskiego dzien
nika socjalistycznego, k tó ry  zrazu zamierzano powołać do życia przy  
w spółpracy z PPS. U padek te j in icjatyw y odsunął w  czasie moment, 
gdy praw e skrzydło P P S  zmonopolizowało w  „Naprzodzie” serw is in
form acyjny  z K rólestw a Polskiego.

SDKP, nie mogąc w kró tk im  okresie istnienia stworzyć system u p ra
sowego, posługiw ała się uniw ersalnym  w treściach i form ie periodykiem  
em igracyjnym , zdominowanym  ideowo przez wychodźców. PPS  korzy
sta ła  z usług centrum  prasowego ZZSP, k tó re  w  1900 r. przejęła. Dzięki 
tem u centrum  oraz inicjatyw om  krajow ym  zaczęto tworzyć rozległy sy
stem  prasowy, na k tó ry  składały  się pism a w ydaw ane na em igracji (teo- 
retycznopolityczne, b iu letyn  inform acyjny, periodyk oświatow y i inne) 
i w kraju , gdzie decydującą rolę odgryw ał „Robotnik” oraz oddzielające 
się od niego pism a lokalne: „G órnik”, Białostocczanin”, „Łodzianin”, a po
tem  następne. G łówny w ysiłek partii i jej kierow nictw a skierow any był 
na w ydaw anie nielegalnego „Robotnika”, m ającego olbrzym ie znaczenie 
propagandowe.
' Po przeniesieniu centrum  wydawniczego PPS  z Londynu do K rako

wa w ydaw nictw a pozakrajow e zyskały na aktualności. Stworzono nowe 
periodyki: dla chłopów, pismo żydowskie, specjalne pismo inform ujące 
Rosjan o działalności PPS, periodyk poświęcony inform acjom  zakordo- 
nowym  i zagranicznym  i inne. Większość sił party jnych  zaangażowana 
była w działalności wydaw niczej i kolportażow ej.

Od 1900 r. wznowiona została działalność prasow a socjaldem okratów, 
k tórzy  posługiw ali się prasą drukow aną i redagow aną za granicą i do
piero w  czasie rew olucji 1905 r. przenieśli ją częściowo na g run t k ra jo 
wy. P rasa  SD KPiL nie była tak  urozm aicona jak  PPS, partia  ta  bowiem 
trak tow ała  ją od początku jako narzędzie oddziaływania, a nie dziedzinę 
działalności. Zrazu system  prasow y SD KPiL składał się z centralnego 
organu („Czerwony S ztandar”), popularnego periodyku dla robotników  
i organu teoretycznego. Dopiero w  czasie rew olucji system  ten  uległ roz
winięciu.

Ogólnie rzecz biorąc, na przełom ie stuleci w ykształciły  się zręby 
system ów prasow ych poszczególnych partii socjalistycznych, p rzy  czym 
w legalnych w arunkach w G alicji pism a p arty jne  zaczynàly się prze
kształcać z organów propagandy i agitacji w  pism a inform acyjno-poli- 
tyczne o przewadze inform acji z zakresu ruchu robotniczego. N ielegalna 
w zaborze rosyjskim  prasa socjalistyczna zachowała charak te r propa- 
gandow o-agitacyjny, m iała jednak już coraz w ięcej elem entów  infor
m acyjnych, głównie tyczących samego ruchu i partii. Cała polska prasa
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socjalistyczna w swej treści nabierała coraz bardziej charak teru  ogólno
polskiego, przynosząc bogate inform acje i opinie o ruchu za kordonam i.

Jej odbiorcy w zaborze rosyjskim  to inteligencja i bardziej w yro
bieni robotnicy, k tórzy drogą bezpośrednią przekazyw ali treści prasow e 
m niej wyrobionym  towarzyszom  pracy. Niewielkie nakłady tej p rasy  nie 
mogły jeszcze przyczynić się do przekształcenia jej w  narzędzie bezpośred
niego i masowego oddziaływania. W zaborze austriackim  znaczna część 
robotników, również nie będąca w stanie przyswoić sobie treści przyno
szonych przez pismo codzienne, chętnie korzystała z „Praw a Ludu”, re 
dagowanego bardzo przystępnie na użytek czytelnika wiejskiego. P rasa  
PPSD przystosow yw ała się coraz bardziej do tak tyk i parlam entarnej 
przywódców, jej głównym  celem staw ała się agitacja wyborcza oraz w al
ka o rozszerzenie swobód dem okratycznych i narodowych.

VI. PRASA SOCJALISTYCZNA W CZASIE REW OLUCJI LAT 1905— 1907 
JAKO ŚRODEK MASOWEGO PRZEKAZU

W K rólestw ie Polskim  rew olucja 1905 r., a zwłaszcza w ydarzenia 
ostatnich m iesięcy tego i 1906 roku spowodowały istotne przem iany 
w funkcjonow aniu polskiej p rasy  socjalistycznej. Rew olucja przyniosła 
zwycięstwo lew icy p a rty jn e j we władzach i głównych organach praso
wych PPS, k tóre od schyłku X IX  w. nie były  ideowo jednolite. Z końcem 
1905 r. podjęto w  PPS i w  SD KPiL próby w ydaw ania legalnych dzien
ników, zakończone b ru ta lną  ich likw idacją. Obie partie  przeszły więc 
do w ydaw ania swych organów centralnych nielegalnie. U kazyw ały się 
one z dużą częstotliwością (po kilka razy tygodniowo) w wysokich nak ła
dach (od 10 do 40 tys. egzemplarzy). Technicznie było to możliwe w le
galnych drukarniach, p rzy  czym drukarzom  bądź płacono, bądź d ruk  ten 
wym uszano. Pojaw ił się m asowy nielegalny kolportaż uliczny prasy  p a r
ty jnej. Rozbudowano wszerz system y prasowe: pojaw iła się nielegalna 
prasa klasowego ruchu zawodowego, prasa dla w ojska rosyjskiego w y
daw ana przy w spółpracy z bratn im i ideowo organizacjam i rosyjskim i, 
nowe pism a terenow e itp. W przewodzonej przez „m łodych” PPS  coraz 
m niej było m iejsca dla głosu „sta rych” . „U krajow iła się” prasa SDKPiL. 
Jej nakłady wzrosły niepom iernie. Przez przeszło pół roku socjalistyczna 
prasa w Królestwie, towarzysząca wydarzeniom  rew olucyjnym  (stąd m.in. 
b rak  organów teoretycznych), stała się rzeczywiście masowym środkiem  
przekazu inform acji i opinii, także do środowisk nie związanych ściślej 
z ruchem .

Odpływ fali rew olucyjnej spowodował, że wobec nowych możliwości 
oddziaływania prasy  legalnej, w yw alczonych przez rew olucję, p rasa pa r
tii socjalistycznych staje  się narzędziem  w ew nątrzparty jnym . Na jej 
łam ach roztrząsa się kw estie w ew nętrzne, dochodzi do sporów ideo



28 JER ZY  MYŚLIWSKI

wych, z k tórym i aktyw  p arty jn y  m a możność dokładnie się zapoznać. 
W 1906 r. doszło do rozłam u w PPS, p rzy  czym „starzy” , zepchnięci do 
„technik i”, przejęli znaczną ilość party jnych  ty tułów . P P S  Lewica obję
ła bądź odbudowała ty tu ły  równoległe, ale w krótce skoncentrow ała się — 
gdy chodzi o działania na szerszą skalę —  na w ydaw aniu legalnego pe
riodyku społeczno-politycznego i kulturalnego. M.in. na tle autokratycz
nego kierow ania prasą przez zagraniczną grupę działaczy SDKPiL doszło 
w te j partii do rozłamu, k tó ry  w płynął ham ująco na w ydaw anie zarówno 
prasy  legalnej (ostro tępionej przez władze), jak  i nielegalnej. Legalna 
działalność w ydaw nicza SDKPiL i P P S  Lewicy m iała charak te r propa
gandowy.

W Galicji po reform ie praw a wyborczego prasa PPSD, k tó ra  znacz
nie stępiła sw o je 'o strze  polityczne (w yrazem  tego były  m.in. nieliczne 
konfiskaty), została zdominowana przez praw icow ą część ak tyw u partii, 
łącząca się w  działaniach z P P S  FR i coraz bardziej określająca m iej
sce ruchu  w kształtu jących  się orientacjach. System  prasow y partii uległ 
wzbogaceniu, rozbudow ała się zwłaszcza prasa ruchu zawodowego, ściśle 
związanego z partią . P rasa  socjalistyczna coraz bardziej przekształcała 
się w  zbliżone do pism burżuazyjnych narzędzie oddziaływania, z analo
gicznymi źródłam i dochodów (ogłoszenia). W jej rozpowszechnianiu, 
zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim, istotną jeszcze rolę odgryw ała p a rty j
na p renum erata  zbiorowa i dotacje związkowe. W kształcie form alnym  
prasa ta  w zorowana była na prasie socjaldem okracji austriackiej.

P P S  zaboru pruskiego, k tó ra  nie stw orzyła system u prasowego, po
sługiw ała się coraz częściej ukazującą się „Gazetą Robotniczą” upodab
niającą się do innych pism  zaboru pruskiego. Obok propagandy haseł 
socjalistycznych w w ydaniu praw ego skrzydła ruchu  była „G azeta” na
rzędziem  w alki z germ anizacją oraz niezrozum ieniem  haseł wyzwolenia 
narodowego w śród większości aktyw u SPD, k tó ra  to p artia  coraz m niej 
chętnie łożyła środki na wydaw nictwo. W 1913 r. organ prasow y PPSzp 
przekształcono (z pomocą PPS  i PPSD) w dziennik ostro zwalczający 
SPD za „socjalhakatyzm ”. Tymczasem Niemcy, przy  w spółpracy lewico
w ych działaczy polskich, w ydaw ali pism a związkowe w języku polskim  
(próby w ydaw ania konkurencyjnego wobec „G azety Robotniczej” pism a 
w Poznaniu nie odniosły sukcesu), k tóre nie angażow ały się w  spory 
m iędzypartyjne. Dopiero rozłam  w ruchu zawodowym, dokonany przez 
PPSzp w 1914 r., spowodował pojaw ienie się polem ik w prasie związko
wej. Jak  się w ydaje, utrzym yw anie „G azety Robotniczej” było jedną 
z ważniejszych, jeśli nie najw ażniejszą dziedziną działalności party jnej; 
cały aktyw  b ra ł udział w tej pracy. Zasięg oddziaływania pism a był 
skrom ny, nakłady niewielkie. Największe chyba zasługi położono w 
dziedzinie wiązania czytelników pracujących w głębi Niemiec ze sp ra
wam i zaboru pruskiego i całego narodu.
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VII. PRASA SOCJALISTYCZNA W OKRESIE WOJNY ŚWIATOWEJ

W początkach w ojny obserwować można bardzo poważny regres w 
prasow ej działalności poszczególnych partii. Zawieszono „Dziennik Ro
botniczy” w Katowicach, zastąpiony potem  częściowo przez przeniesioną 
na Śląsk zawodową „O św iatę” o tendencjach lewicowych. W Galicji na 
placu boju pozostał codzienny „N aprzód”, z czasem w ydaw any dwa razy  
dziennie; w krótce wznowiono też pismo śląskie. „N aprzód” — jedyna 
w Galicji gazeta odbierana przez robotników stała się bardzo tendencyj
ną orędowniczką austropolskiego rozwiązania kw estii polskiej, propagu
jąc i krzew iąc k u lt Legionów i Piłsudskiego, ze szkodą dla innych haseł 
partii i ruchu. Dopiero w  ostatnim  roku w ojny zaczęto odtwarzać p a r
ty jn y  system  prasowy. N ajoporniej szło to we Lwowie. W K rakow ie 
wznowiono „Praw o L udu”, redagow ane częściowo siłam i kobiet (męż
czyźni zmobilizowani do wojska). Po rew olucji w Rosji i skom prom ito
waniu się orientacji na państw a centralne prasa PPSD  stała się obiek
tem  ataków  działaczy lewicowych i pod ich naciskiem  znacznie zrady- 
kalizowała ton wypowiedzi. Uczyniła wówczas wiele dla przygotow ania 
robotników w Galicji do in tegracji z ich braćm i zza kordonów.

W pierw szym  okresie w ojny w K rólestw ie Polskim  dom inowała p ra
sa PPS, zwłaszcza w ydaw any legalnie „Robotnik” . Inne ty tu ły , w yda
wane rzadko, były narzędziem  oddziaływania w ew nątrzpartyjnego. P ra 
sa ta  działała wówczas we w tórnych w arunkach preorganizacyjnych, trze
ba było bowiem odtwarzać zdezorganizowane kom órki ruchu. Spora część 
aktyw u w szystkich partii przebyw ała za granicą, głównie w Rosji, gdzie 
po rew olucji lutow ej rozw inęła się polska prasa socjalistyczna, zrazu 
w ydaw ana wspólnie, potem  przez odrębne grupy zagraniczne, poszcze
gólnych partii.

W k ra ju  nowe w arunki pod okupacją państw  centralnych stw orzyły 
możliwość ograniczonej legalnej działalności wydaw niczej. Podjęły  ją 
wszystkie partie, w tym  obydwa odłam y SDKPiL (m.in. dzięki w yjaś
nieniu sobie stanow isk przez pism a tych  odłamów w 1916 r. doszło do 
ich zjednoczenia). N akłady tych  legalnych gazet, z reguły tygodników, 
były  niew ielkie i m iały  zasięg lokalny; początkowo izolowane były  na
w et obie okupacje. Z czasem zasięg oddziaływania tych  pism  nieco się 
rozszerzył, ale już w  drugiej połowie 1917 r. ponownie dał się zauważyć 
naw rót do posługiwania się prasą nielegalną. Znacznie rozbudow ała ją 
PPS, zwłaszcza na prowincji, także PPS  Lewica, k tó ra  wniosła do zjed
noczonej K PR P pokaźny dorobek prasowy, gdyż prasa SD KPiL była 
szczególnie ostro zwalczana przez władze i g rupy  praw icow e. W ostat
nim  okresie w ojny  PPS  i SD KPiL podjęły działalność prasow o-w ydaw ni- 
czą skierow aną na wieś.

Cała prasa socjalistyczna m usiała ustosunkow ać się do zaistniałej sy
tuacji w ojennej oraz do rew olucji w  Rosji. W pierw szej kw estii dzia-
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łalność propagandow a poszczególnych partii jest znana. Obraz rew olu
cji odtworzony przez prasę poszczególnych partii .nie był natom iast tak  
klarow ny, choć z grubsza wiemy, iż to w łaśnie dzięki prasie SDKPiL 
i P P S  Lewicy m ieli czytelnicy inform acje i opinie o jej postępach. Wię
cej jednak czytana i liczniej w ydaw ana prasa P P S  upowszechniała nie
chętne-stanow isko wobec rew olucyjnej Rosji, na pierw szym  m iejscu sta
wiała bowiem hasło niepodległości Polski.

VIII. KONKLUZJE

Rozwój polskiej p rasy  socjalistycznej szedł w zasadzie podobnym i 
drogam i co rozwój p rasy  socjalistycznej państw  rozbiorowych; nie może 
to dziwić, zważywszy podobne w arunki praw ne działania. Specyfika ry 
suje się jedynie w  zaborze pruskim , choć zamierzone funkcje prasy  
PPSzp były podobne do p rasy  SPD. Znacznie rozleglejsze zadania m iała 
do spełnienia prasa socjalistyczna w zaborze rosyjskim , gdzie nie były 
dostępne inne kanały  przekazu poza konspiracyjnym i. Ale też i zasięg 
oddziaływania p rasy  m iał tu  inny charakter: obok funkcji środka prze
kazu była ona m niej lub bardziej wydzieloną dziedziną działalności par
ty jne j. Dziedzina ta  wym agała sporych nakładów  pracy i angażowała 
znaczne siły: od redakcyjnych, poprzez techniczne, na kolporterskich 
kończąc. P rodukcja  prasy  i jej rozpowszechnianie, k tóre to czynności 
w w arunkach swobód konsty tucyjnych  spełniały wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwa, w  zaborze rosyjskim  w ym agały stw orzenia ogromnego 
społecznego apara tu  (a naw et k ilku  rów noległych aparatów ), w k tó ry  
angażowano dziesiątki i setki osób o różnym  przygotow aniu i kw alifi
kacjach. Ju ż  przez to samo praca wydawnicza była szkołą działania.

K onspiracja ograniczała możliwość rozpowszechniania prasy, z d ru 
giej jednak  strony  powodowała, że n ielegalny w ytw ór prasow y oddziały
wał ze szczególną mocą naw et w tedy, jeśli było to oddziaływanie pośre
dnie, tzn. bezpośredni czytelnicy przekazyw ali ustn ie innym  inform acje 
i opinie zaw arte w tej prasie.

Raz jeszcze podkreślić w ypadnie propagandow ą rolę p rasy  em igra
cyjnej, spełnianą w odniesieniu do w szystkich ziem polskich równocześ
nie — m iała więc ta  prasa charak ter ogólnopolski tak  ze względu na 
treść, jak i na odbiorców. Stanow iła łącznik pom iędzy ruchem  polskim  
a m iędzynarodowym .

Rolę organizatorską w początkach oddziaływ ania spełniała prasa so
cjalistyczna w Galicji i w zaborze pruskim , w zaborze rosyjskim  nato 
m iast wspom agała w ysiłki organizacyjne już  po uform ow aniu się po
szczególnych partii. Czyniła to tym  skuteczniej, im  ściślej była związana 
z robotam i krajow ym i. Najściślej zaś m ogła być z nim i związana prasa 
w ydaw ana na m iejscu, w k raju . Tylko w okresie szczytowym  rew olucji
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w K rólestw ie Polskim  można nazwać ją  środkiem  masowego przekazu, 
jakkolwiek oddziaływała nie tylko na klasę robotniczą, ale może w wię
kszej mierze na sym patyków  ruchu wśród inteligencji i mieszczaństwa, 
radykalizow ała nastroje. Poza tym  okresem  spełniała funkcje w ew nątrz
party jne. T rafiała głównie do szerokiego aktyw u, k tó ry  z niej dowiady
wał się o bieżących wydarzeniach. W K rólestw ie Polskim  z uwagi na 
równoległe istnienie k ilku partii ich prasa była w ew nętrznie jednolita 
ideowo, w yjąw szy prasę przedrozłam owej PPS. W prasie innych zabo
rów ścierały się stanow iska przedstaw icieli różnych nurtów . Zjawisko 
prasy frakcyjnej występowało niem al wyłącznie w  zaborze rosyjskim . 
Ideowe polem iki toczone na tym  gruncie na różnych poziomach kom u
nikacyjnych w ytw orzyły z biegiem la t pewne stereotypy, k tóre prze
trw ały  długi okres w świadomości czytelników  (naw et w zupełnie zmie
nionych w arunkach  historycznych). '

P rasa  socjalistyczna w szystkich zaborów przyczyniła się do zwiększe
nia tem pa życia ideowego poprzez przyspieszenie obiegu inform acji i o
pinii; szybciej przez to następow ała polaryzacja stanow isk lub ich uzga
dnianie. W w arunkach względnych swobód w  zaborach austriackim  
i pruskim  prasa socjalistyczna upodobniła się z czasem do prasy  innych 
ugrupow ań politycznych pod względem form alnym  i. stała  się na tu ra lną  
częścią krajobrazu  politycznego k ra ju , gdy w zaborze rosyjskim  aż do 
1914 r. była czymś odrębnym , zjaw iskiem  niem al egzotycznym. Zauw a
żył to nieznany au to r prosocjalistycznego „Głosu W olnego” w Paryżu  
w 1899 r., k iedy pisał, iż pism a konspiracyjne „są to proklam acje, w y
chodzące periodycznie i jak  błyskawice przed burzą oświetlające zacie
m niony horyzont” . Oddziałują one niesystem atycznie, w  sposób egzalto
w any, pisane są i w ydaw ane „naprędce i pospiesznie” , „podtrzym ując 
ducha i nadzieję”.

W tekście tego opracowania w yróżniliśm y rozm aite rodzaje działal
ności wydawniczej pa rtii socjalistycznych. Godzi się tu  przypom nieć, że 
znaczna część, jeśli nie większość socjalistycznych druków  zw artych, 
zwłaszcza broszur, stanow iła nadbitk i bądź przedruki artykułów  i cykli 
artykułów  wcześniej pom ieszczanych w prasie.

IX. ŹRÓDŁA — UWAGI O WARSZTACIE

Podstaw ą do refleksji na tem at roli p rasy  socjalistycznej dla h isto ry
ka może być przede w szystkim  rozbiór k ry tyczny treści i zaw artości sa
mej prasy. Chodzi zresztą nie tylko o rozbiór propagow anych na jej ła
mach opinii, ale także kry tyczną analizę inform acji odnoszących się do 
funkcjonow ania samej p rasy  i kierow ania nią przez pa rty jn e  władze. 
Jest tych  inform acji w prasie wiele, naw et w  konspiracyjnej. Inny  m a
teriał, isto tny  dla w arsztatu  badawczego, zaw ierają źródła prow eniencji
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party jnej, głównie korespondencja działaczy i członków. Ich stan zacho
wania jest bardzo nierów nom ierny. N iektóre partie  w ytw orzyły ogromne 
archiw a (PPS), po innych nie zostało niem al nic. Bardzo w ątłe źródło 
stanow ią wspom nienia redaktorów , kolporterów  i w ogóle ludzi związa
nych z prasą party jną . Pozostaje wreszcie grupa źródeł prow eniencji 
sądo w o-policyjne j , przynosząca zwłaszcza cenny m ateria ł do dziejów 
p rasy  w  Galicji i w  zaborze pruskim  (relacje policyjne o nakładach, roz
powszechnianiu prasyy konfiskatach, m ateria ły  z inw igilacji redaktorów  
i współpracowników tej prasy). A kta sądowe tyczące konfiskat jako m a
teria ł jednostkow y są właściwie bezwartościowe. Stanow ią one cenne 
źródło w swej masie — orien tu ją  w  kierunkach  i skali ingerencji cen
zorskich.

P rzy  określaniu roli p rasy  socjalistycznej h isto ryk  jest trochę bez
radny. Na podstaw ie fragm entarycznych i pośrednich przekazów m usi 
wyciągać wnioski i form ułow ać hipotezy, k tó re  nlie m ają być nigdy zwe
ryfikow ane. Znam y ogólne skutk i różnych, w ielokierunkow ych działań, 
nie jesteśm y jednak w stanie dokładniej wydzielić funkcji poszczegól
nych kom ponentów w nadaw aniu tym  działaniom określonego k ierunku  
i zakresu. Isto tnym  zadaniem  jest scalenie owych kom ponentów. Nie na
leży to już  jednak  do historyka prasy, k tó ry  po części tylko przygoto
w uje m ateriał dla innych badaczy.


