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Depresja ekonomiczna w Królestwie Polskim 
i elementy kryzysu rewolucyjnego 1904 r.1

Sytuację ekonomiczną Królestwa Polskiego w  przeddzień wybuchu re
wolucji 1905—1907 r. należałoby rozważyć w potrójnym ujęciu:

— zasadniczych przemian strukturalnych w produkcji i w  układzie 
sił klasowych w związku z przejściem ziem polskich do stadium 
imperializmu,

— przebiegu i skutków kryzysu 1900—1903 r. oraz zaostrzenia walki 
proletariatu,

•— szczególnych warunków depresji ekonomicznej 1904—1905 r. wy
wołanej przez wojnę rosyjsko-japońską i potęgującej aktywność 
rewolucyjną szerokich mas ludności.

W artykule niniejszym ograniczam się do ostatniego tematu, uwzględ
niając, że wyniki studiów nad dwoma poprzednimi są już częściowo do
stępne 2.

Wojna imperialistyczna przeciw Japonii wywołała dla Rosji i krajów 
zależnych ciężkie skutki gospodarcze. Po długotrwałym kryzysie lat 
1900—1903 uległy one z kolei od lutego 1904 r. głębokiej depresji gospo
darczej, przeciągającej się na lata następne.

Depresja ekonomiczna 1904—1905 r. na obszarze państwa rosyjskiego 
była następstwem sparaliżowania produkcji pokojowej przez wojnę, któ
rej potrzebom podporządkowała burżuazja w  stadium imperializmu cało
kształt życia gospodarczego. Przejawy jej bezpośrednie to wojenne straty  
materialne i olbrzymie, nieproduktywne ciężary m ilitarne rujnujące ogół 
ludności w  kraju, to ograniczenie produkcji i masowe bezrobocie, które 

swym zasięgiem przewyższało skalę maksymalną z lat kryzysu 1900—1903. 
Przejawy wtórne to chaos na rynku kredytowym i towarowym, speku
lacja wojenna potęgująca drożyznę i nędzę szerokich mas. W sumie prze
jawy te zwiększały niepomiernie cierpienia ludności, znękanej wielolet
nim kryzysem ekonomicznym, zaostrzonym przez klęski elementarne 
w rolnictwie.

1 A rtykuł n in iejszy  jest częścią obszerniejszej pracy m onograficznej na tem at 
przem ian społeczno-gospodarczych w  K rólestw ié P olsk im  w  latach  1900— 1905. 
D latego św iadom ie n iektóre zagadnienia zostały tu tylko zaznaczone.

2 I P i e t r z a k - P a w ł o w s k a ,  K a p ita l m on o p o lis tyczn y  w  K ró le s tw ie  
P olsk im  w  okresie  p rze łom ow ego  k ry zy su  1900— 1903 r., „K w artalnik H istoryczny“ 
t. LXI, nr 2; w  wym . tekście zaw arta jest ogólna charakterystyka h istoriografii 
okresu.
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Klęski wojenne, które nieoczekiwanie spadły na Rosję w pierwszym 
starciu, wywołały niebywały popłoch na giełdach największych stolic 
Europy; zwłaszcza w Paryżu panika osiągnęła najwyższe napięcie. „Naj
starsi giełdziarze nie pam iętają takich wstrząśnień... Nawet podczas naj
silniejszych komplikacji europejskich, czy to podczas wojny austriacko- 
włoskiej lub austriacko-pruskiej, czy też za czasów wojny prusko-francu- 
skiej lub ostatniej rosyjsko-tureckiej, nie przechodziły giełdy europejskie 
takiego stanu zapalnego, gorączkowego, jaki je opanował na wieść o roz
poczęciu kroków wojennych na krańcach wschodnich“ 3. Giełda, baro
m etr światowego kapitału finansowego, sygnalizowała chaos ekonomicz
ny, jaki niosła ze sobą wojna imperialistyczna.

Koszt wojny obliczano po strome rosyjskiej na ok. 2 min. rb. dziennie, 
nie licząc strat gospodarczych i niewymiernego kosztu ofiar ludzkich.

Lichwiarska pożyczka banków francuskich w wysokości 300 min. rb. 
(800 min. franków) oraz pożyczka wewnętrzna na 150 min. rb. mogły po
kryć koszt zaledwie 8 miesięcy wojny. U schyłku 1904 roku rząd carski 
zwraca się o pomoc do bankierów niemieckich (231 min. rb.). Ciężar ol
brzymich długów państwowych i procentów od dawnych i nowych poży
czek (ok. 300 min. rb. rocznie) groziły caratowi bankructwem finan
sowym 4.

Na rok 1905 rząd przeznaczył oficjalnie na koszty wojenne ok. 30% 
preliminarza budżetowego (621 min. rb. w stosunku do 1 995 min. rb.). 
W związku z tym redukcji uległy minimalne pozycje na cele gospodarki 
pokojowej i potrzeby społeczno-kulturalne. Pod ciśnieniem ciężarów wo
jennych coraz szybciej zmieniała się struktura budżetu państwowego, po
głębiając upośledzenie szerokich mas ludności 5.. Na pokrycie sum budże
towych wyciska rząd zwiększone podatki pośrednie i bezpośrednie, jak
kolwiek zdolność płatnicza ludności kurczy się na skutek ogólnej depresji 
gospodarczej.

Chłopi, stanowiący podstawową masę płatników podatku gruntowego, 
stają się przedmiotem wzmożonego ucisku fiskalnego, popartego represja
mi policyjnymi. Ze szczególną bezwzględnością stosowano go w  krajach 
zależnych. Warszawska prasa ekonomiczna i ogólna odważa się w r. 1904 
analizować dane głównego kontrolera państwa, wskazując, że obciążenia 
podatkowe 1 puda zboża w skali ogólnopaństwowej wynoszą 0,0025 kop.,

3 „Kurier W arszaw ski“ z dn. 6 m arca 1904. „Pierw szy okrzyk «Wojna!» rozbu
dził panikę na giełdach. B y ły  ch w ile  takiej trw ogi, że zdaw ało się, iż  w szystk ie  pa
p iery tracą w szelką w artość... na g iełdzie paryskiej ujaw niła  się  panika, jakiej nie  
w idziano od r. 1882, od czasu słynnego  krachu U nion G énérale”. R ok g ie łd o w y  1904, 
„Gazeta H andlow a“ z dn. 2 styczn ia  1905. S praw ozdan ie  z  dzia ła lności K o m ite tu  
G iełdow ego  w  W arszaw ie  za  rok  1904, W arszawa 1905, s. III—V II. O krachu g iełdo- 
w o-bankiersk im  w  B erlinie: „w ybuchały bankructw a połączone z tragicznym i sam o
bójstw am i i gorszącym i nadużyciam i — kradzieżam i depozytów “, „Ekonom ista“ z. I,
1904, s. 143.

4 „Jeżegodnik M inistierstw a F inansów “ (dalej cytow ane —  Jeż. Min. Fin.) 1904,
s. 63. „Gazeta H andlow a“ z dn. 2 styczn ia  1905, nr 2. R. J. L e v  y, F inances de
guerre  R ussie e t Japon, „R evue des deux M ondes“ z dn. 1 lipca 1904.

5 O zm niejszeniu  kredytów  asygnow anych w  budżecie państw a na  rok 1904.
U chw ała z dn. 6 m arca 1904, Z biór P raw  K ró le s tw a  P olsk iego  za  w . X X ,  W arszawa
1905, t. V II, cz. II, poz. 22. Budżet p a ń stw o w y ,  „Gazeta H andlow a“ z dn. 14 i 17 
stycznia 1905.
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natomiast w Królestwie Polskim o 0,0477 kop. 6. Rząd zagarnia nawet 
drobne oszczędności chłopskie, gdyż według zarządzenia ministerstwa 
spraw wewnętrznych „nadmiar gotówki“ z gminnych kas pożyczkowo- 
oszczędnościowych miał być przelewany do kas skarbowych na podstawie 
wniosku komisarza włościańskiego. Zabieg ten stosowano też pod różny
mi pretekstami wobec innych typów instytucji drobnego kredytu 7.

Zwiększenie podatku od nieruchomości pozornie uderza w kapitali
stów, którzy jednak przerzucają jego ciężar na masy pracujące, podnosząc 
stawki czynszów mieszkaniowych, ceny towarów przemysłowych i usług. 
Według ankiety Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu zwyżka te
go podatku wyniosła dla większości fabryk w okręgu warszawskim 263%. 
Równolegle wzrosły obliczane na tej podstawie opłaty miejskie. Podnie
siono też taryfy obowiązkowych ubezpieczeń od ognia itp.

Ucisk fiskalny stosowany dla ratowania caratu przed bankructwem fi
nansowym łączył się ze wzmożonym łapownictwem i spekulacją wojen
ną, ź dezorganizacją całego zmurszałego aparatu biurokracji samo- 
władztwa.

Spekulacja rozpętana przez burżuazję zwiększała ciężary wojenne na
rzucone ludności przez carskie samowładztwo. Kapitaliści warszawscy na 
wieść o wybuchu wojny (9 lutego) rzucili się do banków po odbiór swych 
zasobów. Szukając gorączkowo najpewniejszej lokaty, wykupili w ciągu 
lutego w bankach prywatnych zapas w alut obcych na sumę ok. 30 min. 
marek oraz weksle i czeki na Berlin, Paryż, Londyn. Banki obce pospiesz
nie wycofały swe rezerwy 8.

Wielki kapitał finansowy krążył w poszukiwaniu korzystnych operacji 
wojennych. Giełdy sygnalizowały zwyżkę akcji np. fabryki dynamitowej 
Nobla na wieść o wielkich obstalunkach poczynionych przez obydwie 
strony walczące, Rosję i Japonię. W Petersburgu i w Paryżu, w Berlinie 
i w Warszawie poszukiwali kapitaliści akcji fabryk zbrojeniowych włas
nych i obcych, np. szwedzkich, czeskich, tureckich.

Nagły odpływ kapitału z instytucji kredytowych stał się klęską dla 
produkcji i handlu, otworzył szerokie pole dla lichwy. Odczuła ją najdo
tkliwiej średnia i drobna burżuazja, działająca na rynku wewnętrznym.

W rezultacie zacieśnienie rynku kredytowego krajowego doprowadziło 
do zwyżki stopy procentowej: o l°/o w Banku Państwa, podobnie od paź

8 „Ekonom ista“ z. I, 1905, s. 305. „Kurier W arszaw ski“ z dn. 9 lutego 1904, nr 40. 
Por. „Trudy W arszaw skogo Statisticzeskogo K om iteta” (dalej cytow an e —  Trudy 
WSK) t. X X II, s. 99, t. X X V II, s. 55—56. W spraw ie w ym iaru podatku gruntow ego. 
N akaz dla inspektorów  podatkow ych i ich  pom ocników, zatw . Min. Fin. 23 m aja  
1900, Z biór P raw  K ró le s tw a  P olskiego r. 1900, W arszawa 1901, cz. I, poz. 189, 
s. 1181— 1241. S praw ozdan ie  z  a n k ie ty  w  sp raw ie  p o d a tk u  od nieruchom ości, „Ku
rier W arszaw ski“ z dn. 20 stycznia 1904 oraz „Przegląd T echniczny“ z czerw ca 1904, 
nr 23. W ym ienione przykłady w skazują, że w  fabryce x  podatek z 1448 rb. w  roku
1903 w zrósł do 7 196 rb., obliczane na tej podstaw ie opłaty m iejskie z 268 rb. do
1 800 rb.

7 Wg spraw ozdania państw ow ych kas oszczędności z dn. 1 stycznia 1904, „Ku
rier W arszaw ski“ z dn. 27 czerw ca 1904, nr 176. W ojna, „Czerwony Sztandar“ z lu te
go 1904, nr 14.

8 P ołożenie ekonom iczne, „Ekonom ista“ z. I, 1904, s. 142. „T ydzień  h an dlow y, 
„Kurier W arszaw ski“ z dn. 6 m arca 1904, nr 66, 15 m aja 1904, nr 134.
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dziernika 1904 w  Banku Niemieckim. Dyskonto prywatne wzrosło 
do 10% 9.

Kredyt zachwiany też został przez niewypłacalność odbiorców na ryn 
ku rosyjskim, co ilustruje wzrost liczby weksli zaprotestowanych: w w ar
szawskim kantorze Banku Państwa liczba ich w lipcu 1904 r. osiąga 23%, 
gdy w roku poprzednim wynosiła 5—7%; Bank Handlowy w Warszawie 
notował aż czterokrotny wzrost liczby weksli zaprotestowanych. Kupcy 
krajowi spekulowali na chaosie kredytowym: nie spłacali dawnych należ
ności np. fabrykantom łódzkim, a nabywali nowe partie towaru za gotów
kę u konkurentów z okręgu moskiewskiego.

Nagły wybuch wojny spowodował niebywały chaos w komunikacji, 
wywołując znaczne straty  dla kupców i przedsiębiorców. Partie towarów 
wysłane na Syberię i rynki azjatyckie utknęły na stacjach kolejowych lub 
przepadły. Dezorganizację komunikacji zwiększała mobilizacja środków 
transportowych na potrzeby wojenne.

Równolegle chaos w komunikacji — wywołany przez wojnę — rozwi
nął typ spekulacji towarowej. W Warszawie, która spełniała funkcje wiel
kiego węzła wymiany tranzytowej, nagromadziły się olbrzymie transpor
ty towarów przemysłowych, kierowanych z krajów zachodnich na Wschód. 
Częściowo przekazane one zostały na rynek miejscowy, dając okazje za
garnięcia dodatkowych zysków przez pośredników. Z drugiej strony spe
kulanci warszawscy zgromadziła np. znaczne zapasy mąki, licząc na za
hamowanie importu z gubernii południowych Cesarstwa. Na przednówku 
1904 r. wyśrubowali ceny, powodując drożyznę chleba 10.

Z guberni centralnych zjawili się „poręczyciele“, którzy za zorganizo
wanie transportu towarów pobierali od kupców 25%. Ta rujnująca forma 
zbytu, zwłaszcza produkcji sezonowej galanterii warszawskiej, groziła do
datkowymi stratami.

W granicach Rosji Europejskiej najcięższe skutki depresji ekonomicz
nej wystąpiły na terenie Królestwa Polskiego, co potwierdzają zarówno 
wskaźniki produkcji, jak i ocena przedstawicieli centralnych organów 
rządowych.

9 S praw ozdan ie  K o m ite tu  G iełdow ego  w  W arszaw ie  za  rok  1904. Ruch ku rsów , 
„Ekonom ista“ z. I, 1904, s. 139, 146, 299, w skazuje na 'stosunkowo słabe odbicie zniżki 
w  przedsiębiorstw ach przem ysłu  żelaznego:

KURSY AKCJI NA GIEŁD ZIE WARSZAW SKIEJ W 1904 1?.

Początek
stycznia

Koniec
lutego

15 czer
w ca

Listy ziem skie 4 V, % 9 7 , - 93,95 92,95
Listy m. W arszawy 5 % 101,50 99,45 100,05
Bank H andlow y 405,75 367,50 365,—
Lilpop, Rau i L oew enstein 2275,— I860,— 2030,—
Rudzki K. 870,— 650, 700,—
Starachow ice 160,- 127,— 140,—
Przędzalnia w  Zawierciu 3 8 5 ,- 350,— 270,—

10 R ussland ,· V o lk sw irtsch a ftlich e  C hronik fü r das Jahr 1904, Jena 1905. T ydzień  
h an dlow y, „Kurier W arszaw ski“ z dn. 22 m arca 1904, nr 88, 27 m aja 1904, nr 145. 

P ołożen ie  fin an sow e (w p ły w  w o jn y), „Ekonom ista” z. I, 1904, s. 294—298.
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Ze względu na strukturę przemysłu Królestwa Polskiego, na znaczną 
przewagę produkcji środków spożycia, odbiły się tu silniej niż w innych 
guberniach negatywne skutki militaryzacji życia gospodarczego. Odczuło 
je przede wszystkim włókiennictwo, przemysł galanteryjny, garbarski, 
spożywczy, chemiczny i ceramiczny, reprezentujące łącznie ok. 70% ca
łości produkcji fabrycznej. '

Minister finansów w związku z przedstawieniem preliminarza budże
towego na rok 1905 stwierdził: „Wojna odbiła się najbardziej na przemy
śle manufakturowym. Największemu ograniczeniu uległ przemysł kraju 
Przywiślańskiego, zwłaszcza tkacki i przędzalniczy w  okręgu łódzkim, 
a galanteryjny w  Warszawie“ 11.

Zubożenie mas ludowych na skutek ciężarów wojny spowodowało 
ograniczenie spożycia towarów zarówno na rynku wewnętrznym jak i na 
bliskich, decydujących dla przemysłu Królestwa Polskiego, rynkach 
Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Szczególnie dotkliwą klęskę dla włókiennictwa i przemysłu galanteryj
nego stanowiło odcięcie rynków wschodnio-azjatyckich: Chin, Mandżurii, 
a także — Syberii. Ponadto zahamowaniu uległa wymiana z krajam i Azji 
Mniejszej, głównie — Persji, na skutek epidemii (cholery).

Sytuacja na rynkach była dla okręgu łódzkiego, a także i białostockie
go tym groźniejsza, że warunki te zaostrzyły konkurencję okręgu mo
skiewskiego zarówno w samym Królestwie Polskim jak i w guberniach 
południowo-zachodnich.

Wreszcie — jeśli· nawet udało się kapitalistom zdobyć zamówienia, wy
stępowały niepokonalne trudności transportowe, gdyż militaryzowane ko
leje nie przyjmowały na szlakach wschodnich przesyłek towarowych.

Spadek ilościowy w eksporcie towarów włókienniczych podobnie jak 
i galanteryjnych kształtował się (wg zestawień opłat taryfowych) w czerw
cu 1904 r. w stosunku do tego miesiąca roku poprzedniego, jak niżej: 12

tekstylia  ze st. C zęstochowa — 55"/o
„ „ „ Brześć — 51°/o
„ ,, ,, Łódź Fabr. — 20°/o

galanteria — 27%
obuw ie —. 35°/o

Spadek ten spotęgował się w następnych miesiącach.
' Wyjątkowo ciężka sytuacja włókiennictwa polskiego w dziedzinie zby

tu  podczas wojny rosyjsko-japońskiej potwierdziła w  niezwykle dotkliwy 
sposób zależność przemysłu Królestwa Polskiego od czynników zewnętrz
nych oraz fatalne skutki zaniedbania rynku wewnętrznego.

Komitet Giełdowy w Warszawie zmuszony jest stwierdzić: „Przemysł 
Królestwa Polskiego pracujący po największej części dla rynków rosyj-

11 W siepoddan n ie jszy j dok lad  M in istra  F inansów  o gosu darstw ien n oj rosp isi do- 
chodow  na  1905 god. P rilo žen ie  к n r  1 Torg. P rom . Gaz. 1 (13) s ty c zn ia  1905, n r  1, 
„Gazeta H andlow a“ z dn. 14 stycznia 1905, nr 14 i 17 styczn ia  1905 nr 17.

12 Wg m em oriału przedstaw icieli K om itetu  G iełdow ego do gen.-gubernatora  
w arszaw skiego z dn. 23 w rześnia 1904, A rchiw um  G łów ne A kt D aw nych, A kta K an
celarii G enerał Gubernatora W arszaw skiego (dalej cytow ane AGAD KGGW) I—2, 
103 034, k. 200— 202.
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skich, przeważnie dalekich, został pozbawiony punktów zbytu dla swej 
wytwórczości, a związany z nim handel stracił podstawę swego działania. 
Kraj nasz przeto został przez trudności w ten sposób powstałe i zwiększo
ne trudnościami rynków pośrednich silniej dotknięty, niż wszystkie inne 
prowincje i kraje pod berłem rosyjskim zostające“ 13.

Znana „eksterytorialna“ struktura przemysłu Królestwa Polskiego oka
zała się szczególnie niebezpieczna dla całości naszego życia gospodarczego 
w stadium imperializmu, gdy nie tylko pośrednio lecz i bezpośrednio zie
mie polskie ulegać miały skutkom wojen. Stanowiła ona źródło zysków 
nadzwyczajnych dla kapitalistów, a dla pracujących — czynnik pogłębia
jący ich nędzę w okresie wojen i kryzysów.

Nie tylko głębokość i zasięg depresji ekonomicznej ale i tempo spadku 
produkcji przemysłowej, w której dominowało włókiennictwo — okazało 
się najszybsze w Królestwie Polskim. Ogólne zmniejszenie produkcji 
w przemyśle tutejszym określały niepełne noty statystyki fabrykanckiej 
na 30—40% już w połowie 1904 r. na jesieni — „przesilenie wywołane 
wojną zaostrzyło się... Oddziaływanie to jest coraz ekstensywniejsze i in
tensywniejsze. Kryzys uwydatnia się na całej przestrzeni państwa, lecz 
w sposób najdotkliwszy w  kraju tutejszym “ 14.

Na ogół wojna -wywołuje — jak wiadomo — sztuczne ożywienie 
w pewnych gałęziach produkcji: w górnictwie, hutnictwie, w przemyśle 
metalowym. Najsłabiej w stosunku do innych okręgów przemysłu cięż
kiego w Cesarstwie wystąpiło ono w Królestwie Polskim ze względów po
litycznych, a także na skutek maksymalnego oddalenia, trudności trans
portu itp.

Militaryzacja przemysłu w skali ogólnopaństwowej odbiła się raczej 
niekorzystnie na sytuacji przemysłu w Królestwie Polskim. Wstrzymana 
została rozbudowa kolei, mostów, urządzeń komunalnych, w której m. in. 
uczestniczyły polskie przedsiębiorstwa hutnicze i metalowe. Natomiast 
produkcja sprzętu wojennego i jednostek floty skupiła się w okręgach 
północnej i południowej Rosji, ewentualnie na Uralu, który służył intere
som swych „faworytów“, wielkich monopoli rosyjskich.

W tej sytuacji kapitaliści Królestwa Polskiego tracą ostatecznie szanse 
„wolnej konkurencji“, muszą też zrezygnować z prób kartelizacji na włas
nym terenie, podejmowanych w r. 1902 i 1903. W warunkach wojny do
konuje się dalsze uzależnienie metalurgii Królestwa Polskiego od potężne
go ogólnorosyjskiego syndykatu „Prodamety“, w działach przez niego już 
wówczas zmonopolizowanych (blachy, osi, obręczy, belek).

Wojna pogłębia zahamowanie produkcji środków produkcji w Króle
stwie Polskim. Nie może przesłonić tego zasadniczego procesu doraźny 
efekt wzmożenia produkcji hutniczej i metalowej w wyniku uzyskania

1:1 S praw ozdan ie K o m ite tu  G iełdow ego w  W arszawie, za  rok 1904, W arszawa
1905, z. VI. Por. R ussland, V o lk sw irtsch a ftlich e  C hronik fü r das Jahr 1904, Jena 1905, 
z. II, s. 920: U n m itte lbar auf d ie  ab träg lich en  W irku n gen  d es K rieg es  is t w oh l die  
bedrän g te  Lage zurückzu füh ren , in  w elch e d ie  W ebere i- u n d  Spvm vereibetriebe des 
L odzer B ezirks, d ie  G a lan teriew aren fabrika tion  in  W arschau u. a. in. gera ten  sind. 
Por. Iz o tc ze ta  anglijskogo konsula w  W arszaw ie , „W arszawski] D n iew n ik “ z dn.
6 sierpnia 1904.

14 P ołożenie finansow e, „Ekonom ista': z. II, 1904, s. 130.
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niewielkich zamówień rządowych. Sztuczne to ożywienie miało charakter 
lokalny i przeważnie ■— krótkoterminowy, opierało się na wąskim asorty
mencie (np. części mostów polowych, kolejki przenośne, kuchnie wojsko
we itp.) 15.

Początkowy optymizm burżuazji dotyczący tej gałęzi przemysłu, zwią
zanego najsilniej z potrzebami wojny, przechodzi w rozczarowanie już 
w połowie 1904 r. Tylko niektóre przedsiębiorstwa zdołały wywalczyć za
mówienia możliwie ciągłe. „Pokazało się jednak, iż niedobory na ogół 
przeważają i w tej dziedzinie. Z żelazem handlowym jest znacznie słabiej, 
odbyt maleje, a normalna produkcja zakładów metalicznych dużo do ży
czenia pozostawia“ 16.

Uruchomienie w Warszawie biura ogólnorosyjskiego monopolu meta
lurgicznego „Prodamety“ obudziło nadzieje kapitalistów na skuteczną je
go działalność interwencyjną na rynku zbytu. Okazała się ona zbyt słaba 
wobec nadprodukcji, wywołanej w przemyśle żelaznym Królestwa Pol
skiego przez złudną koniunkturę wojenną.

Na przykładzie Królestwa Polskiego/można zaobserwować, jak wojna 
imperialistyczna pogłębia procesy rozkładowe w kapitalizmie.

Ciężka depresja ekonomiczna 1904-—1905 r. przyśpieszyła monopoli
zację przemysłu w Królestwie Polskim i zwiększyła jego zależność od mo
nopoli ogólnorosyjskich i światowych.

W gałęziach przemysłu konsumpcyjnego, który nie mógł liczyć na zbyt 
w granicach państwa rosyjskiego, kształtują się w latach wojny monopo
le eksportowe, np. we włókiennictwie, cukrownictwie.

Rząd, obawiając się dalszego wzrostu groźnej armii bezrobotnych, po
piera te pierwsze próby zahamowania kryzysu przez wzmożony wywóz. 
Środkami polityki protekcyjnej, a mianowicie zwrotem opłat akcyzowych, 
zniesieniem ceł wywozowych, ulgami w opłatach taryf kolejowych itp. — 
kieruje eksport głównie na półwysep bałkański i do krajów Azji Mniej
szej.

Tę nową formę polityki protekcyjnej skwapliwie wykorzystuje burżu- 
azja okręgu łódzkiego. Osiemnaście największych towarzystw akcyjnych 
przemysłu bawełnianego organizuje się w 1904 roku jako „Związek Eks
portowy Łódzki“ współdziałający z ogólnorosyjskim kartelem  eksporto
wym 17.

Tego typu kapitalistyczne drogi wyjścia z przewlekłego kryzysu potę
gują jeszcze fatalną strukturę zbytu i przewagę rynków zewnętrznych nad 
rynkiem wewnętrznym w Królestwie Polskim.

Równolegle polityka eksportowa pod protekcją rządu staje się formą 
premii dla przedstawicieli wielkiego kapitału i utwierdza ich przewagę 
wobec kapitalistów mniejszych. Przyczynia się do zaostrzenia walki kon
kurencyjnej, prowadzącej do likwidacji słabszych przedsiębiorstw. Ten 
niszczycielski proces „uzdrawiania“ struktury gospodarczej wystąpił

15 Pism o m inistra w ojny do w arszaw skiego gen. gubernatora z dń. 15 grudnia  
1904, AGAD KGGW 1—2, 103 034, k. 151— 152.

16 P rzesilen ie  obecne, „Ekonom ista“ z. I, 1904, s. 296.
17 A u sfu h rverban d  ru ssischer B aum w ollsp inn er. Wg raportów  konsula n iem iec

kiego w  W arszawie. ..K artell-R undschau“ R. 3, z. 9, W iedeń 30 w rześnia 1905, s. 502. 
R. 4. z. 1, D üsseldorf 31 stycznia 1906, s. 35.
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w Królestwie Polskim z nową siłą w latach 1904—1905, co notuje z apro
batą statystyczny organ urzędow y18.

Garstce monopolistów, ciążących nad całością życia gospodarczego 
w Królestwie Polskim, związanych bezpośrednio z walką o nowy podział 
rynku światowego, próbuje przeciwstawić się burżuazja średnia w opar
ciu o rynek wewnętrzny i najbliższe gubernie zachodnie, którymi usiłuje 
zawładnąć jako terenem zbytu dla swojej produkcji, mianowicie obszara
mi Ukrainy, Białorusi i Litwy. Burżuazja średnia Królestwa Polskiego 
ujawnia w  okresie kryzysu i  wojny rosyjsko-japońskiej szczególne zainte
resowanie tymi obszarami, gdyż na tej drodze szuka jakoby wyjścia z de
presji ekonomicznej.

Znamienne, że w rzemiośle na skutek depresji odbywa się dwojaki 
proces: drobne w arsztaty upadają, silniejsze łączą się w kapitalistyczne 
spółki udziałowe, aby zapewnić sobie organizację zbytu zarówno w kraju 
jak i do gubernii zachodnich Cesarstwa. W połowie 1904 r. powstała tego 
typu spółka zatwierdzona rejentalnie, która skupiła 60 majstrów szew
skich w Warszawie. Mimo niewielkiego kapitału własnego próbowali oni 
przy poparciu władz administracyjnych tworzyć własne agentury zarów
no w Królestwie Polskim jak i w  guberniach wewnętrznych Cesarstwa 1#.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Towarzystwo Popierania 
Przemysłu i Handlu ogólne dane — niepełne — dotyczące przemysłu i rze
miosła w Królestwie Polskim w listopadzie 1904 roku przedstawiają się 
jak niżej: 20

Wartość produkcji przemysłowej i rzemieślniczej, obliczana w przy
bliżeniu na 750 min. rb. łącznie, spadła o 260 min. rb.

Według poszczególnych gałęzi i okręgów skutki depresji ekonomicznej 
u schyłku 1904 r. określa:

Przemysł wełniany i sukienniczy poniósł nieco mniejsze straty  niż ba
wełniany, lecz także W granicach 20—30%.

18 Trudy W SK t. X X IX , W arszawa 1907, s. 81: w sio . bo le je  słabo je  i  o ts ta ło je  
w prom yszlen n om  m irie  soszło so scen y; o sta lis’ bo le je , k ru p n y je  i bo lę je  ż izn ie -sp o -  
sobn yje  p r ied p r ija tija , k o to ry je  b łagodaria  bolszom u  zapasu  kap ita ła  sm ogli p ierie-  
m e s ti e to t w ieśm a  n ieb la g o p rija tn y j d la  m ies tn o j p ro m y  sz len n o sti god.

10 Z rzeszen ie  szew có w  w arszaw sk ich , „Kurier W arszaw ski“ z dn. 17 lipca 1904, 
nr 196. A je n tu ry  rzem ieśln icze, „Kurier W arszaw ski“ z dn. 22 lipca 1904, nr 201.

20 Na podstaw ie ankiety T ow arzystw a Popierania P rzem ysłu  i Handlu, Oddział 
W arszawski, zestaw ien ie St. K e m p n e r a  w  dn. 8 listopada 1904, „Przegląd  
Techniczny“ z dn. 17 listopada 1904, nr 46. Por. spraw ozdanie w cześn iejsze z m aja
1904 г., O obecn ym  p rzesilen iu  gospodarczym , „Ekonom ista“ z. II, 1904, s. 169— 190. 
..Kurier W arszaw ski“ z dn. 13 listopada 1904. D ane statystyczne roczne w g Jeż. Min. 
F in . wyp. 1905, Petersburg 1906, s. 564 i in., wyp. 1906/7, Petersburg 1907, s. 413 i in. 
nie zaw ierają szczegółow szych dat m iesięcznych.

spadek produkcji w  poszczególnych gałęziach  
w zrost zapasów
średnia strat dla całej produkcji

20 — 75% 
20 — 30% 

35%

spadek produkcji w łókienniczej ogółem  
„ ,, w  m niejszych  zakładach
,, „ żelaznej
„ w ydobycia w ęgla

o 20 — 30°/» 
30 — 40% 

„ 25 — 30%
30%
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Remanent weksli w siedmiu głównych instytucjach bankowych w War
szawie wyniósł we wrześniu 1904 r. o 4,5 min. rb. mniej niż w tym  sa
mym czasie r. poprz. (mianowicie 25,5 w  stosunku do 30 min. rb.).

Obroty handlowe skurczyły się znacznie pod względem wartości i za
sięgu.

Poufny komentarz do tych nieoficjalnych danych, zestawionych przez 
Oddział Warszawski Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu stano
wi memoriał o sytuacji ekonomicznej w Królestwie Polskim, złożony mi
nistrowi finansów we wrześniu 1904 r.

Memoriał ten, przekazany w Petersburgu przez delegację przedstawi
cieli Warszawskiego Komitetu Giełdowego, ze St. Rotwandem na czele, 
oraz przedstawicieli przemysłu miał służyć wytargowaniu zamówień rzą
dowych dla przemysłu Królestwa Polskiego oraz przyśpieszyć uruchomie
nie zamrożonych przez rząd kredytów na szereg robót komunalnych. Naj
silniejszym argumentem kapitalistów było — „niebezpieczeństwo“ rewo
lucyjnego ruchu robotniczego. Deklarując skwapliwie gotowość poniesie
nia wszelkich ofiar dla zapewnienia caratowi zwycięstwa w  wojnie z Ja 
ponią, autorzy memoriału wskazują: „na scenie zjawił się nowy czynnik, 
którego nie uwzględniało się dawniej, a z którym  obecnie należy się li
czyć, mianowicie: sprawa robotnicza wynikająca z warunków obecnej ma
sowej produkcji“ 21.

Fabrykanci pozbawieni zamówień — głosi memoriał ■— nie odważają 
się zamknąć swych zakładów, gdyż tysiące bezrobotnych może użyć prze
mocy wobec nich oraz wobec ich fabryk; groźne to dla przedsiębiorców 
niebezpieczeństwo wybuchnie, gdy wyczerpią oni resztki swych środków 
obrotowych etc. Postulaty ekonomiczne, poparte straszakiem ruchu rewo
lucyjnego łączyli przedstawiciele oligarchii finansowej z petycją o powo
łanie organów samorządu gospodarczego i terytorialnego w Królestwie 
Polskim.

Uzyskane krótkoterminowe zamówienia rządowe przypadły wyłącznie 
wielkim przedsiębiorstwom włókienniczym, metalowym i in., i w żadnej 
mierze nie mogły zahamować pogłębiającej się katastrofalnie depresji eko
nomicznej w Królestwie Polskim u schyłku 1904 roku 2ż.

Zamówienia rządowe za pieniądze wyciśnięte z szerokich mas podat
ników dawały zyski garstce przedstawicieli wielkiego kapitału. Obok pre
mii eksportowych i zwiększonych kredytów państwowych skutecznie za
bezpieczały oligarchię finansową przed skutkami kryzysu i w tym naj
cięższym okresie. Zyski jej rosły w miarę rozszerzania zasięgu panowania 
monopoli na rynku wewnętrznym i spekulacyjnych operacji na giełdach 
europejskich, żerujących na wojnie. Nawet prasa burżuazyjna piętnuje 
rozrzutność magnatów finansowych w salonach warszawskich w  karna
wale 1904 r.; wymienia się kilkanaście osób, których dochód dzienny prze

21 Załącznik pism a nr 199 z dm. 23 w rześnia 1904, AGAD KGGW 1—2, 103 034, 
k. 200—202.

22 S w ied ien ija  zakazam  dannym  intendanstw om  dla nużd w ojennogo "sviedom- 
stw a  w  P riw islanskom  kraje w  1904 godu, 15 grudnia 1904, AGAD KGGW  I—2, 
103 034. W ykaz zam ów ień rządow ych na potrzeby w ojen n e dla przedsiębiorstw  K ró
lestw a P olsk iego św iadczy o istn ien iu  uprzyw ilejow anych „faw orytów “, np. Lilpop  
R au i L oew enstein  w  W arszawie, Poznański, Scheibler, Grohman, H eintzel i Kunitzer 
w  Łodzi, K rusche i Ender w  Pabianicach i in.
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kracza 1000 rb., czyli dochód każdej z tych osób równa się zarobkowi ok. 
1300 robotników 23.

Zyski monopolistów pozostają w odwrotnym stosunku do płacy robo
czej i rosną jej kosztem, zwłaszcza w latach kryzysu. Sikutki wojny po
tęgowały niesłychanie podstawowe sprzeczności kapitalizmu w Królestwie 
Polskim, gdy w roku 1904 na proletariat i na ogół ludności pracującej spa
dały olbrzymim ciężarem koszty wojenne i klęski bezrobocia.

Od jesieni 1904 r. sytuacja pogarszała się w coraz szybszym tempie, za
równo w przemyśle jak w rolnictwie, na rynku kredytowym i towaro
wym oraz —■ najsilniej — na rynku siły roboczej. Zbliżająca się zima 
1904 r. zapowiadała się tragicznie dla mas pracujących, niosąc im najcięż
szą nędzę. Przejmowała też strachem burżuazję, która pogłębiający się 
niepowstrzymanie kryzys porównywała z sytuacją rewolucyjną znaczącą 
burzliwe przejście od feudalizmu do kapitalizmu. Zamykając rok 1904 
Komitet Giełdowy Warszawski musiał stwierdzić: „Rok sprawozdawczy 
jest bez wątpienia jednym z najkrytyczniejszych okresów czasu, jakie 
przebył nasz kraj w ciągu ostatnich la t czterdziestu“ 24.

Ogólną charakterystykę depresji ekonomicznej 1904 roku w Królest
wie Polskim trudno ująć w jednolity obraz ze względu na ogromne zróż
nicowanie sytuacji poszczególnych gałęzi produkcji i okręgów przemy
słowych, a także — wielkich i mniejszych zakładów. O położeniu ich de
cydują przeważnie zamówienia rządowe związane z potrzebami armii. 
Z tych okoliczności wynika niezwykle zmienny charakter produkcji w  ro
ku 1904: krótkie okresy wzmożonej wytwórczości na pokrycie „pilnych“ 
obstalunków przeplatały się z długimi miesiącami wegetacji zakładów 
i ukrytego lub jawnego bezrobocia.

Odrębnie kształtowała się sytuacja wsi, na którą spadła znaczna część 
ciężarów wojennych, ponoszonych przez Królestwo Polskie, natomiast nie 
dotyczyła jej żadna pomoc państwowa ani społeczna.

Półfeudalna i kapitalistyczna eksploatacja wsi Królestwa Polskiego 
przez zespolony kapitał obszarniczo-przemysłowy zarysowała się ze szcze
gólną wyrazistością w latach kryzysu i depresji 190Ó—1904.

Był to równocześnie okres ciężkich klęsk elementarnych dla rolnictwa: 
w latach 1900 i 1901 silne mrozy zniszczyły oziminy; nadmierne deszcze 
w r. 1902, a zwłaszcza w r. 1903 spowodowały olbrzymie powodzie, zni
szczenie zbóż i upraw okopowych. W roku 1904 niebywała susza zmniej
szyła o 50—75°/o normalne urodzaje paszy, okopowizn i jarzyn 25.

Stan pogłowia w latach kryzysu i depresji spadł do poziomu nie- no
towanego od szeregu lat. Zwłaszcza hodowla nierogacizny — przeważnie 
w gospodarstwach chłopskich — doznała ciężkich stra t na skutek pomoru.

23 Wg „W arszawskogo D niew nika“, „Kurier W arszaw ski“ z dn. 8 m arca 1904 no
tuje, że do W arszawy dostaw iono k w iatów  żyw ych  zza granicy za 1 500 rb. dziennie. 
Por. L is ty  z  K rakow sk iego  P rzedm ieścia , „Kurier W arszaw ski“ z dn. 1 lipca 1900, 
nr 179.

24 Spraw ozdan ie  z  dzia ła lności K o m ite tu  G iełdow ego w  W arszaw ie  za  r. 1904, 
W arszawa 1905, s. III. Por. „Kurier W arszaw ski“ z dn. 28 czerw ca 1904: „Przesile
nie to jest w yjątkow o ciężkie, a jego skutki fa ta ln iejsze niż k iedykolw iek“.

Wg spraw ozdania Sekcji Rolnej za trzechlecie 1902— 1904, W arszawa 1905.
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STAN HODOWLI W KRÓLESTW IE POLSK IM  W LATACH 1899—1907 20

Ogólna ilość
Ubytek w  %

1899 1907

Koni 1 366 925 1 287 235 5,8
Bydła 2 957 525 2 494 228 15,7
O w iec 2 767 133 1 466 751 47,0
Sw iń 1 192 752 760 839 36,2

Gospodarstwa folwarczne korzystały szeroko z pomocy Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, które stosowało szereg nadzwyczajnych opera
cji kredytowych, odraczając terminy spłat i rozszerzając akcję pożyczko
wą. Sekcja Rolna Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu uzyskała 
obniżkę taryf kolejowych na dowóz pasz z centralnych i południowych gu
berni Cesarstwa: w  ten sposób obszarnicy zabezpieczyli na zimę 1904/5 
roku swój inwentarz żywy. Towarzystwo Melioracyjne podjęło szeroką 
działalność dla odwodnienia obszarów folwarcznych, dotkniętych po
wodzią.

Dla gospodarstw chłopskich w  owych głodowych latach pomocy nie 
podjęły ani Sekcja Rolna ani Towarzystwo Kredytowe Ziemskie ani ad
m inistracja terenowa.

Zaniedbanie sieci wodnej i brak zorganizowanej akcji ratowniczej spo
wodowały katastrofalne skutki powodzi w  1903 roku dla wsi Królestwa 
Polskiego. Dotknęła ona szczególnie gubernie: kaliską, kielecką, radomską, 
piotrkowską i warszawską.

W jednej gubernii radomskiej ucierpiało 427 wsi, a straty  sięgały po
nad milion rb. ; w  gub. kieleckiej — ponad pół miliona rb. ; znacznie wyż
sze w gubernii warszawskiej i płockiej. Wg danych ankiety Warszawskie
go Towarzystwa Rolniczego — „żyta porośnięte na  pniu, siano zniszczone, 
kartofle przeważnie wygniły, koniczyna także... Na ogół klęska dała się 
najwięcej odczuć włościanom z powodu wyniszczenia i wygnicia kar
tofli“ 27.

Powódź powtórzyła się, chociaż w mniejszym zasięgu, na wiosnę 1904 
roku. Na niektórych obszarach tysiące rodzin chłopskich pozostało bez 
żadnych środków utrzymania, nie mogły one liczyć na doraźne chociażby 
zarobki w mieście, wobec panującego bezrobocia. Nędzę tę rejestru ją ty l
ko w najtragiczniejszych przypadkach burżuazyjne „komitety pomocy“ 
i w jednym powiecie stopnickim guberni kieleckiej wymieniają aż 23 000 
poszko dowany ch.

Szczególnie dotkliwą klęską dla biedoty wsi i miast był niedobór kar
tofli spowodowany przez powódź i suszę. Zbiór w roku 1904 był o 42°/o 
niższy niż w  normalnym r. 1900. Ceny oficjalnie notowane wzrosły znacz
nie. Ziemniak nawet, podstawa wyżywienia nędzarzy, stał się dla nich

26 K sięga  ju b ileu szo w a  „R oln ika i H odow cy“ pod red. H. K o t ł u b a j a ,  
W arszaw a 1908, cz. II, s. 122.

27 Wg ankiety W arszaw skiego T ow arzystw a Rolniczego, „Ekonom ista“ z. II, 1905, 
e. 288—289. K lęsk a  p o w o d zi w  św ie tle  cyfr , „Ekonom ista“ z. I, 1904, s. 112—115. Rok 
k lą sk i i n ieszczęść, „Ekonom ista“ z. II, 1904, s. 107.
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niedostępny. „I w  tym roku jak się obawiać trzeba — notuje Kronika 
„Ekonomisty“ — ludność ta z okresu głodowego nie wyjdzie“ 28.

Skutki klęsk elementarnych, potęgujące nędzę mas pracujących były 
związane z całym systemem polityki imperialistycznej caratu. Piętnuje 
ją SDKPiL, ujawniając głębsze źródła zła: „Rok rocznie miliardy pochła
nia militaryzm. Tak to więc giną środki ściągane przez podatki z ludu... 
Żebrzący powodzianie... nie są ofiarami wód rozszalałych, tylko rozsza
lałego ustroju kapitalistycznego“ 29.

Dodatkowym obciążeniem dla wsi stała się akcja powszechnego ubez
pieczenia od pożarów wg zarządzenia z 10 czerwca 1900 roku. Celowość 
jej była oczywista, wobec licznych corocznie pożarów w  Królestwie Pol
skim (np. w  1903 r. — 4 075) 30. Jednak w arunki powszechnego ubezpie
czenia okazały się niezwykle ciężkie: szacunek wszystkich domów miesz
kalnych i zabudowań gospodarskich przeprowadzono według cen rynko
wych na materiały budowlane. Wobec wyjątkowej drożyzny drzewa po 
wprowadzeniu ustawy o ochronie lasów oraz wysokich cen innych ma
teriałów, np. skartelizowanego cementu itp. — sumy szacunkowe i oparte 
na nich stawki ubezpieczeniowe wypadały bardzo wysoko, a dołączono do 
tego opłaty manipulacyjne. Powszechna akcja ubezpieczeniowa stała się 
przedmiotem spekulacji dla towarzystw akcyjnych działających w tym za
kresie i zagarniających wysokie zysk i31.

Położenie robotników rolnych w Królestwie Polskim wobec zwiększo
nej podaży rąk roboczych w latach kryzysu 1900—1903 r. pogarsza się na 
skutek obniżenia nędznych płac. v

Towarzystwa rolnicze gubernialne i powiatowe podejmują uchwały 
określające płace maksymalne dla robotników rolnych: przeciętna stawka 
pieniężna z 24 rb. rocznie w 1897 r. obniżona została do 20 rb. w 1904 r., 
a ordynaria z około 11 do 9 korcy ż y ta 32.

Płace pieniężne są często uiszczane ze znaczną zwłoką, stanowią dla 
obszarnika w  czasie kryzysu kapitał rezerwowy. Natomiast robotnik rolny 
pozbawiony należnego mu zarobku wyrzekać się musi najniezbędniej
szych naw et potrzeb odzieżowych, nie mówiąc o kulturalnych itp.

Położenie robotników rolnych i chłopów małorolnych kształtowało się 
w ścisłej wzajemnej zależności. Rosnący liczebnie półproletariat wiejski 
w Królestwie Polskim, przywiązany do swych karłowatych gospodarstw, 
obniżał stawki płac dniówkowych,, walcząc o najnędzniejszy zarobek, aby

28 S po łeczeń stw o  w o b ec  k lę sk i pow odzi, „Ekonom ista“ z. I, 1904, s. 280—281. Jeż. 
Min. Fin., P etersburg 1906, s. 494. Ceny w zrosły z 280 kop. za korzec w  styczn iu  d o  
400 kop. w e w rześniu 1904 r. „Ekonom ista“ z. I, 1904, s. 144 i z. II, 1904, s. 325.

29 P ow ódź, „Czerwony Sztandar“ z sierpnia 1903, nr 8.
30 O proisszestw ijach  w  gub. K aliszskoj, S iedleckoj, W arszawskoj, K ieleckoj, 

Łom żinskoj, Suw alsko j, L ublinskoj, R adom skoj, P iotrkow sko], P łocko j, AGAD  
KGGW I— 1, 102 677—102 687. P ostanow ienia o w zajem nym  ubezpieczeniu budow li od 
ognia, Z biór P ra w  K ró le s tw a  P olsk iego  1900, W arszawa 1901, cz. III, s. 37.

31 Spraw ozdanie w zajem nych ubezpieczeń rządow ych w  K rólestw ie P olskim  za 
rok 1903.

32 Wł. G r a b s k i ,  M ateria ły  w  sp ra w ie  w łośc iań sk ie j t. I, W arszawa 1907, 
s. 14—39. Por. S tra jk  rolny, „Czerwony Sztandar“ z dn. 15 m arca 1906, nr 54. P ra
codaw cy i p racow n icy  na roli, W  n aszych  spraw ach  t. III, s. 51—96. Por. P rzyc zyn ek  
do k w e s tii robo tn icze j w  o św ie tlen iu  cy fr  rachunkow ości ro lnej, tam że t. II, 
s. 191—254. K orespon den cja  z  K u tn ow sk iego , „Przedśw it“ t. II, 1900, nr 2 (Z kraju  
i o kraju).
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móc się utrzymać przy życiu. Klęski kryzysów dla wsi stawały się w sta
dium imperializmu tym  cięższe, że utrw alały półfeudalną zależność chło
pów od obszarnika i równocześnie zaostrzały formy wyzysku kapitali
stycznego.

Podczas gdy wielka własność ziemska w Królestwie Polskim rato
wała się w latach kryzysu przez rozwój gospodarki intensywnej, częścio
wo zmechanizowanej, oraz rozwijanie przemysłu przetwórczego, to roz
drobniona własność chłopska pozbawiona kredytów państwowych i włas
nych organizacji samopomocowych skazana była nadal na stosowanie 
dawnych form gospodarki ekstensywnej.

Renta gruntowa wielkiej własności z 1 ha rosła, udział w kapitalistycz
nej produkcji towarowej zwiększał się w stosunku do jednostki po
wierzchni uprawowej niewspółmiernie szybciej, niż możliwe to było- 
w gospodarstwach chłopskich.

Kryzys 1900—1903 r. i depresja 1904—1905 r. spowodowały katastro
falne skutki dla chłopskiej gospodarki hodowlanej, wskutek czego i ta 
droga postępu kapitalistycznego zamknęła się dla wsi Królestwa Polskie
go na szereg lat.

W tych warunkach klęski elementarne w rolnictwie Królestwa Pol
skiego niosły całej ludności pracującej widmo głodowej zimy 1904 roku.

*

Bezrobocie wystąpiło w 1904 r. na całym obszarze Królestwa Polskiego- 
w wielkich okręgach przemysłowych i w mniejszych miastach, ogarnęło 
zakłady rozproszone na wsi. Przejawiło się z różnym natężeniem i w róż
nych formach w poszczególnych gałęziach przemysłu.

Okólnik Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21 kwietnia 1904 r. na
kazywał organom inspekcji fabrycznej zawiadamiać bezpośrednio Depar
tament Policji o wszystkich przypadkach przerwania pracy w zakładach, 
zmniejszenia liczby robotników lub ograniczenia godzin zatrudnienia 33.

Ze swej strony Ministerstwo Finansów poleciło swym organom tere
nowym zebranie informacji, świadczących o wpływie wojny rosyjsko-ja
pońskiej na stan przemysłu przez zestawienie danych z połowy 1904 r. 
w porównaniu z połową 1903 r . 34.

Źródła te ukazują w pełnym świetle obraz klęski bezrobocia w Kró
lestwie Polskim na progu nowego stadium kapitalizmu monopolistyczne
go. Występuje przy tym znaczne zróżnicowanie warunków, jakie kształ
towały się w różnych okręgach dla poszczególnych grup robotniczych.

Przegląd sytuacji proletariatu z uwzględnieniem tych warunków tere
nowych pozwoli głębiej zrozumieć podłoże walki klasy robotniczej w okre
sie wojny 1904 r. i potężnego wybuchu rewolucji w styczniu 1905 r.

W a r s z a w a ,  centralny ośrodek polityczny na naszych ziemiach, 
symbol jedności narodu w okresie podziału, stała się w końcu XIX wieku 
głównym terenem działania rewolucyjnej awangardy polskiej klasy ro
botniczej. W Warszawie skupiły się najpotężniejsze siły kontrrewolucji

83 O kólnik D epartam entu P o licji Min. Spraw. W ewn. z dn. 21 kw ietn ia 1904 (taj
ny), AGAD, Akta Inspekcji Fabrycznej (dalej cytow ane —  AIF) 1-а, 61, nr 1.

34 Okólnik D epartam entu Przem ysłu Min. F inansów  z dn. 1 w rześnia 1904 i z dn.
30 czerw ca 1904, AGAD A IF  1-а. 62, 1-а. 56.
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w Królestwie Polskim — sztab oligarchii finansowej i organy admini- 
cyjno-wojskowe carskiego aparatu ucisku. Z drugiej strony — najbar
dziej bojowy i świadomy swych zadań proletariat, pozostający w najbliż
szej łączności z klasą robotniczą ‘rosyjską.

Warszawa rozwijała się na przełomie XIX i XX wieku jako najwięk
sze na ziemiach polskich miasto przemysłowo-handlowe — liczyła 767 894 
mieszkańców (w 1904 r . ) 35. Dzięki swemu położeniu na szlaku wymiany 
handlowej między Rosją i Niemcami stała się ważnym w skali europej
skiej węzłem komunikacyjnym i punktem  tranzytowym.

Warszawa wzrastała też szybko jako miasto wielkoprzemysłowe, przy 
tym 40% wartości produkcji reprezentował przemysł metalowy i mecha
niczny.

WARSZAWA: PRZEMYSŁ I STAN ZATRUDNIENIA W R. 1901 30

Przem ysł
T. , I Wartość 
Llczba 1 produkcji 

zakładowi w  tys. rb.
Liczba

robotników

M etalowy i m echaniczny 146 31277 17 383
Spożyw czy 70 12 902 4 049
W łókienniczy 57 10 618 7 340
Garbarski (zwierzęcy) 51 10 420 2 679
C hem iczny " 22 6 767 1 925
Papierniczy i poligraficzny 54 2 925 2 358
D rzew ny 30 3 200 2 703
C eram iczny 11 313 214

Razem
W arszawa z okolicam i

441
491

78 422 
86 792

38 651 
44 434

Wykaz ten oparty na urzędowym schemacie nie obejmuje przedsię
biorstw typu usługowego np. gazowni (102 robotników), oraz budowla
nych (ok. 10 000 robotników). W ogólnej liczbie proletariatu należy 
uwzględnić grupę pracowników fizycznych w handlu, transporcie i ko
munikacji, nie objętych statystyką inspekcji fabrycznej. Łącznie liczba 
proletariatu przemysłowego Warszawy i powiatu warszawskiego sięgała 
ok. 60 000.

S truktura proletariatu według wielkości zakładów przemysłowych 
ukształtowała się w roku 1904 jak n iżej:37

Zakłady zatrudniające robotników  Z ogólnej liczby robotników:
poniżej 100 28,4%

101 — 500 34,3%
501 — 1 000 19,6%

powyżej 1 000 17,7%

35 W r. 1904 jw., natom iast w  r. 1905 —; 746 513, Trudy W SK t. X X IX , s. 76. 
se w g  sp isu  fabryk  i zakładów  przem ysłow ych w  R osji europ., w yd. Min. Fin.

1903, oprać. K o s z u t s k i e g o ,  N asz p rze m y s ł w ie lk i na p oczą tku  X X  w .. 
W arszawa 1905, s. 45. D ane z 1903 r., Trudy WiSK t. X X II, s. 70 są pom niejszone  
w  sposób n iew iarogodny do 17 000.

37 D ane dotyczą gubernii w arszaw skiej, przyjm ujem y jako odpow iadające W ar
szaw ie  z okolicam i. Spraw ozdanie starszego inspektora fabrycznego za 1904 r., D ieło  
o  predstaw lenii otczetow  za 1904 god,' AGAD A IF gub. warsz. 1-а. 70, nr 128.
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Proletariat wielkoprzemysłowy w zakładach powyżej 100 robotników 
stanowił w Warszawie 71,6% ogólnej liczby robotników fabrycznych, co 
świadczy o dużym jego skupieniu.

Dla proletariatu wielkoprzemysłowego Warszawy decydująca była sy
tuacja w przemyśle metalowym. Gdy wbrew optymistycznym przewidy
waniom fabrykantów zawiodły zamówienia militarne oraz kolejowe, za
wiodły też roboty komunalne (mostowe, kanalizacyjne itp.) przewidziane 
w ramach wielkiej pożyczki 33 milionów rb. zaciągniętej przez magistrat 
m. Warszawy — bezrobocie wystąpiło ostro.

Wielkie zakłady metalowe Warszawy ograniczają czas zatrudnienia
o 2—3 godziny dziennie i odpowiednio obcinają płace o 20% i więcej. Od 
maja 1904 roku stopniowo zmniejszają stan zatrudnienia, skazując część 
robotników na całkowite bezrobocie: np. K. Rudzki o 40% (z 1 200 robot
ników na 718), Borman, Szwede i Ska o 15% (z 1 000 na 850), „Wtilkan“
0 27% (z 960 na 700), „Syrena“ o 18%, „Włochy“ o 20% itp.

Fabryka maszyn Aug. Repphana (na Woli) z „braku zamówień“ — 
przerywa produkcję już na początku 1904 r., pozbawia pracy 137 robotni
ków. Czasowo zamyka się fabryki narzędzi rolniczych W. Lilpopa i Ski 
(200 robotników). Unieruchomione zostają mniejsze zakłady metalowe (jak 
np. L. Korngolda, S. Wesołowskiego), nie ra tu ją  ich nawet krótkotermi
nowe zamówienia na granaty i wózki wojskowe (np. fabryka Rudnickie
go w Pruszkowie) 38.

Sytuacja zakładów metalowych zmieniała się czasem, gdy w zaciętej 
walce konkurencyjnej zdołały uchwycić zamówienia rządowe, jak np. 
tow. akc. Lilpop, Rau i Loewenstein; okazje te były jednak rzadkie i ską
pe co do wartości, nie zmieniały coraz szybszej tendencji spadkowej za
trudnienia 39.

W przemyśle włókienniczym Warszawy i okręgu robotnicy odczuli 
jeszcze ostrzej skutki depresji ekonomicznej. Ograniczenie czasu pracy 
występuje najwcześniej i powszechnie, co powoduje nagły spadek zarob
ków o 20—30%, np. w  przędzalni „Wola“ (546 robotników).

Równie szybko występuje tu najbardziej katastrofalna forma bezrobo
cia całkowitego.

Wielka fabryka wyrobów włókienniczych E. Briggs (w Markach) za
trudniająca 2 380 robotników zwalnia we wrześniu i październiku ok.
1 000, a pozostali pracują w ograniczonym wymiarze czasu 40.

Ogólnie ciężkie skutki depresji dla przemysłu włókienniczego odczu
w ają także zakłady okręgu warszawskiego.

Największe w dalszym zasięgu tow. akc. Zakładów Żyrardowskich, za
trudniające ok. 8 000 robotników, po doświadczeniu potężnych s tra j

38 D ieło  o zakryw szichsja  zaw iedieniach. AGAD A IF I-a.59. O sokraszczenii 
czisła  raboczich, AGAD KGGW  1-2, 103 034, n r 79. S p isok  prom yszlennych za w ied ie- 
nij sokratiw szich  raboczeje w rem ia i czisło  raboczich, AGAD A IF  1-а. 61, nr 21—23, 
1-а. 62, n r 57—59, nr 14.

39 Tow. akc. Lilpop, Rau i  Loewem stein zdobyło w  lu tym  1904 r. zam ów ienie na 
300 w agonów  krytych  i 150 w ęglarek, a następ n ie w yłączność produkcji kuchen P o 
low ych  dla armii. Tow. akc. K onrad Jarnuszkiew icz i Ska —  dostaw y łóżek poto
w ych  i kom pletów  sprzętu szpitalnego. „Kurier W arszaw ski“ z dn. 11 lutego 1904, 
nr 42, 11 i 12 lipca 1904, nr 190 i 191, 26 lipca 1904, nr 205.

40 Sp isok  zaw iedienij gub. w arsz. sokratiw szich  raboczeje w rem ia i czisło rabo
czich  posle 1 iju la 1904 goda, AGAD A IF 1-а. 62, nr 16.

P rz e g lą d  H istoryczny — 2
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ków — unika początkowo masowego zwalniania robotników. Ogranicza 
produkcję stopniowo, skracając czas pracy w poszczególnych oddziałach 
(przędzalni lnu i bawełny, w tkalni, w wykańczalni, w warsztatach sto
larskich), redukując czas pracy o 10 godzin tygodniowo, a następnie do
datkowo o 1 dzień w tygodniu41.

Na jesieni tow. akc. Zakładów Żyrardowskich zmniejsza liczbę robot
ników po kilkudziesięciu tygodniowo. Wzrastające szeregi pół- i całkowi
cie bezrobotnych usiłuje zarząd fabryki poddać stałemu policyjnemu nad
zorowi. Obawiając się rewolucyjnego wrzenia w osadzie fabrycznej, li
czącej podówczas 33 000 mieszkańców, zabiega usilnie o sprowadzenie 
stałej załogi wojskowej.

Jeszcze dotkliwiej skutki depresji ekonomicznej odczuł luksusowy 
przemysł galanteryjny, mający szeroki zbyt W wielkich miastach Cesar
stwa, i konkurujący skutecznie nawet z moskiewską produkcją tego typu. 
Np. Warszawska fabryka firanek i wyrobów koronkowych tow. akc. M. S. 
Feinkind (o kapitale zakładowym 2 min. rb. z zarządem w Petersburgu) 
po latach ogromnych zysków kosztem eksploatacji zatrudnionych ok. 
1 100 kobiet, w  początkach r. 1904 ograniczyła swą produkcję o 20%, 
w lecie przerwała ją  czasowo, wreszcie w lipcu ogłosiła upadłość42.

Większość produkcji w zakresie luksusowej galanterii oraz przemysłu 
odzieżowego, obuwniczego itp. pochodziła nie z wielkich zakładów fa
brycznych — jak wyżej — lecz opierała się na systemie nakładczym, 
zwłaszcza tzw. „articles de Varsovie“, sezonowe artykuły mody. Przedsię
biorcy warszawscy tych gałęzi eksportowali w latach koniunktury wiel
kie partie towarów do gubernii zachodnich i południowych Rosji. Dla tej 
kategorii wytwórców depresja 1904 roku przyniosła prawdziwą klęskę 4S.

Rozwinięty w Warszawie przemysł garbarski i związana z nim  wy
twórczość po czasowym wzmożonym zapotrzebowaniu na ekwipunek woj
skowy (siodła, pasy itp.) ulega zahamowaniu.

Drobne zakłady likwidują się częściowo wiosną 1904 (r., pozostałe 
zmniejszają liczbę robotników o połowę. Większe — korzystając częścio
wo z zamówień wojskowych utrzym ują produkcję przy zmniejszonym 
stanie zatrudnienia, jak np. zakłady garbarskie Pfeiffera, Szłenkera, 
Temlera i inne 44.

Ogółem w Warszawie liczba zakładów przemysłowych, które w dn. 
1 lipca 1904 r. zmniejszyły stan zatrudnienia wynosiła 124, a łącznie z ty
mi, które ograniczyły czas produkcji, skazując robotników na częściowe

41 „Jedynie oddziały ln iane w yrabiające grube płótno są w  pełnym  ruchu z po
wodu zam ów ień rządow ych na potrzeby w ojska“, „Kurier W arszaw ski“ z dn. 30 lipca  
1904, nr 209. D ieło po predłożenijam  Okrużnogo Inspiektora, AG A D  A IF  1-а. 30, 
nr 75. D ielo o soobszczenii gubiernatoru i oberpolicm ejstru sw iedienij ob izm ien ien i- 
jach raboczego w rem ieni na fabrikach, AGAD A IF 1-а. 61, nr 17, 1-а. 62, nr 12.

42 Roczne spraw ozdania zarządu tow. akc. M. S. F einkind za r. 1899— 1904. Zm ia
ny  ustaw y tow. akc. M. S. Feinkind, Z biór P ra w  K ró le s tw a  P olskiego za  w . X X  
t. VIII, W arszawa 1903, cz. I, poz. 33 i 57. „Kurier W arszaw ski“ z dn. 25 lipca 1904, 
nr 204. K orespon den cje  robotn icze, „Robotnik“ z dn. 5 czerw ca 1899.

43 O położeniu rzem iosła liczne w zm ianki podaje T yd zień  h an d low y, „Kurier
W arszaw ski“ z roku 1901, bieżąco.

M S w ied ien ije  zakazam  dannym  intendantstw om  dla nużd w ojennogo w ied o m -  
stw a w  Priw islanskom  kraje w  1904 godu, AG A D  KGGW  1-2, 103 034, nr 1—6.
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bezrobocie —■ 352; liczba ta uwzględnia i większe zakłady rzemieślnicze, 
cechowe 45.

Celowo obniżana i niepełna statystyka bezrobocia, oparta na tajnych 
raportach policji, znacznie dokładniejszych niż oficjalne dane inspekcji 
fabrycznej, stanowi nie pełny, a jedynie orientacyjny obraz sytuacji.

STAN BEZROBOCIA W WARSZAWIE W DN. 1 LIPCA 1904 R.46 
C ałkow icie bezrobotnych 5 876
C zęściow o bezrobotnych 17 016

R azem  22 892

W stosunku do ogólnej liczby proletariatu fabrycznego w Warszawie 
bezrobocie całkowite i częściowe objęło ok. 60% robotników już w  lecie 
1904 roku.

Odnośnie warsztatów rzemieślniczych, nie objętych nadzorem inspek
cji fabrycznej, dodatkowym wskaźnikiem dla oceny skutków depresji są 
,dane zebrane przez Warszawski Oddział Towarzystwa Popierania Prze
mysłu i H andlu47. Z odpowiedzi na ankietę w połowie roku 1904 wynika, 
że w podstawowych grupach rzemiosła cechowego spadek zatrudnienia 
i płac osiągnął ok. 50%, w szewstwie — 75%. Całkowicie brak. danych
o pozacechowych wytwórcach, którym rok 1904 przyniósł zupełną ruinę;
o skali jej może świadczyć fakt stwierdzony ubocznie w wyż. wym. an
kiecie: „wobec 300 robotników cechowych (stolarzy) pozbawionych pracy 
było niecechowych bez zajęcia 3 000“ 48.

Najciężej dotknięty był półproletariat żydowski; pod opieką instytu
cji dobroczynnych uwzględniających pomoc także dla rodzin pozostawało 
ok. 20 000 osób.

W ogólnym rachunku, uwzględniając rodziny całkowicie i częściowo 
bezrobotnych można przyjąć, że już w lecie 1904 r. conajmniej ok. 30 000 
mieszkańców Warszawy dotkniętych zostało bezrobociem, a bezpośrednio 
skutkami tej klęski także i ich rodziny (ogółem ok. 120 000 osób).

Nigdy dotąd nie wystąpiło bezrobocie z taką siłą, w tak szerokim za
sięgu, przy tak gwałtownym tempie dalszego rozrostu, zwłaszcza na jesie
ni i w zimie 1904 roku 49.

Klęska masowego bezrobocia ujawniła z największą siłą skutki zmian 
strukturalnych, jakie dokonały się na progu nowego, imperialistycznego 

■ stadium kapitalizmu.
Znamienny jest wpływ depresji na wiejski teren guberni warszaw

skiej, mianowicie wg danych inspekcji fabrycznej ze stycznia 1905 r. licz
ba zakładów przemysłowych (w stosunku do stycznia 1904 r.) zmniejszy

45 Raport oberpolicm ajstra m. W arszawy i zestaw ien ie z dn. 1 lipca 1904, AG A D  
KGGW 1-2, 103 034, nr 32'

40 W iedom osť fabrikam , zaw odam  i riem ieslenn ym  zs'w iedienijam  goroda W ar
szaw y, na kotorych sokraszczeno proizw odstwo 19 iju lja 1904. O sokraszczenii czisła  
raboczich. AGAD KGGW 1-2, 103034, nr 36—65.

47 W arszawski Oddział T ow arzystw a Popierania Przem ysłu i H andlu do w ar
szaw skiego gen. gubernatora w  dn. 24 lipca 1904, AGAD KGGW 1-2, 103 034, nr 177.

48 St. K  e m p n  e r, O obecnem  przesilen iu  gospodarczem , „Ekonom ista“ z. II, 
1904, s. 169—190.

19 D ieło o zakrywszichsja· zaw :iediem ach, 8 marca 1904 — 9 grudnia 1904 (n iepeł
ny) AGAD A IF 1-а. 59.
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ła  się o 106, co stanowi wysoki procent (12,4%)so. Zakłady te przeważnie 
drobne: browary, gorzelnie, cegielnie pozbawiały pracy okolicznych chło
pów; tak więc ludność pracująca na wsi odczuła w sposób bezpośredni 
skutki depresji w przemyśle.

Ł ó d ź  —■ największe skupisko proletariatu, reprezentuje wyjątkowo 
jednostronną strukturę i wysoką koncentrację przemysłu. Wyłączność — 
prawie całkowita — włókiennictwa zarówno w mieście Łodzi jak i w  ca
łym okręgu uzależnia od początku wieku XX losy wielkiej armii prole
tariackiej od kapitalistycznej grupy monopolistów na rynku światowym.

W samym mieście skupiało się 327 zakładów włókienniczych o warto
ści produkcji rocznej 130 milionów ib., podczas gdy wszystkie pozostałe 
zakłady innych gałęzi przemysłu — w liczbie 98 — osiągały zaledwie 
6,4 min. rb. Zatrudnionych było 66 549 robotników, którzy — wraz z ro
dzinami — stanowili prawie pełny kontyngent ludności miasta Łodzi 
(328 586 mieszkańców w r. 1904) 51.

Podobnie kształtowała się lokalizacja przemysłu w okręgu łódzkim, 
do którego zaliczano następujące miasta: w  guberni piotrkowskiej — Pa
bianice, Zgierz, Tomaszów, oraz w  guberni kaliskiej — Zduńska Wola 
i Ozorków. Łącznie z Łodzią liczba włókniarzy-robotników fabrycznych 
wynosiła 95 530 (w r. 1901).

W wielkim przemyśle włókienniczym okręgu łódzkiego trwały jeszcze 
ślady kryzysu, który zaznaczył się dwiema fazami: głębokim spadkiem 
produkcji już w 1899 r., a następnie 1901 r.

Rok 1904 przyniósł nowy krach, spotęgowany wszystkimi ciężarami 
wojny.

W m aju 1904 <r. już 210 zakładów guberni piotrkowskiej — przeważ
nie włókienniczych — z 60 tysiącami robotników ograniczyło czas pracy 
średnio o 20—30%, a czasem do 50% 52. W lipcu tegoż roku liczba ta 
wzrosła do 350 zakładów z 75 tysiącami robotników (na ogólną liczbę 
118 tys. robotników fabrycznych w guberni). Zatrudnieni byli zaledwie 
po 3—4 dni w tygodniu; poza tą granicą czyhała już nędza równa całko
witemu bezrobociu 53.

Jeszcze w lipcu 1904 r. policmajster m. Łodzi przesyłając raport z dłu
gim spisem fabryk, które ograniczyły produkcję, kończy gorliwym za

50 Ten znaczny spadek w yn ik a ł z redukcji liczby zakładów  zatrudniających po
niżej 15 robotników  i w yłączen ia  tych  zakładów  spod nadzoru inspekcji fabrycznej. 
Liczbę bezrobotnych ca łkow icie w ykazuje 2 087 tj. 3°/o stanu zatrudnienia. Procent 
zbyt niski, n ie uw zględnia  robotników  sezonow ych. Otczet za 1904 god po nadzoru  
za zaw iedieniam i fabriczno-zaw odskoj prom yszlennosti i parow ym i kotłam i po 
W arszaw skoj gubernii, AGAD A IF  1-а. 70, nr 70—96, 128.

51 D ane z r. 1901 w g Spisu fabryk jw., s. 46, Trudy W SK t. X X IX , s. 76—77.
52 D epartam ent P olicji Min. Spraw. W ewn. do gubernatora guberni piotrkow 

skiej z dn. 21 kw ietn ia  1904 oraz odpow iedź gubernatora z dn. 7 m aja. O prom yszlęn-
nom  krizisie, Akta K ancelarii gubernatora gubernii p iotrkow skiej, Ref. III 65/1484,
nr 1255 i 3413, WAP Łódź. Por. spraw ozdania gubernatorów . O sokraszczenii czisła
raboczich w  prom yszlennych zaw ied ien iach  kraja po słuczaju sobytij na D alniem
W ostokie, AGAD KGGW 1-2, 103 034, nr 1—6.

58 Raport Starszego Fabrycznego Inspektora gubernii p iotrkow skiej z dn. 15 lip 
ca 1904. O prom yszlennom  krizisie j. n., A kta K ancelarii gubernatora guberni piotr
kow skiej, Ref. III, nr 65/1484, nr 10306, W AP Łódź. Raport gubernatora gubernii 
piotrkow skiej do w arszaw skiego gen. gubernatora z dn. 15 lipca 1904. AG A D  KGGW  
1-2, 103 034. O sokraszczenii czisła  raboczich, nr 120— 123.
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pewnieniem: „W zachowaniu się robotników nie dostrzega się nic alarmu
jącego, co można wyjaśnić nie tylko podjętymi przeze mnie policyjnymi 
środkami ostrożności, lecz głównie ich przygnębieniem nędzą“ 54.

Obłudne zapewnienie, jakoby nędza rozbroiła proletariat łódzki, było 
wprost sprzeczne z rzeczywistością. Wrzenie rewolucyjne robotników 
łódzkich przejawiało się w demonstracjach solidarnościowych w związku 
ze sprawą Kasprzaka, w demonstracjach przeciw wojnie. Tysiącami roz
rzucano odezwy Głównego Zarządu i Komitetu Łódzkiego SDKPiL, oraz 
innych organizacji działających na terenie robotniczym.

Z przemysłem włókienniczym związane były przez system nakładczy 
losy licznych tkaczy-chałupników z Łodzi oraz z innych wymienionych 
wyżej miast. Ogółem tkaczy zatrudnionych w produkcji zakładowej oraz 
towarowej wytwórczości chałupniczej, obliczano w guberni piotrkowskiej 
i kaliskiej na ok. 26 tysięcy osób tj. 27% stanu liczebnego robotników 
włókienniczych fabrycznych. W Łodzi 65 kantorów rozdzielających przę
dzę i skupiających produkcję o wartości 10,3 min. rb. (w r. 1900), zmniej
szyło działalność o połowę. W Pabianicach — 49 kantorów eksploatowało 
ok. 1 325 tkaczy, z których także połowa skazanych została na bezrobocie 
w latach kryzysu, a ok. 75% w r. 1904. Łącznie z samodzielnymi ·—■ licz
ba bezrobotnych tkaczy ręcznych w  Pabianicach wynosiła ok. 1 500 55.

Już w  lipcu 1904 r. tajny raport policmajstra m. Łodzi i naczelnika 
powiatu w ykazuje:5ß

C ałkow icie bezrobotnych ok. 10 000 1 280
C zęściowo bezrobotnych ok. 37 000 9 273

Razem ok. 47 000 10 553

Cyfry te s ą 'Celowo obniżone, co ujawnia poufny raport gubernatora 
gub. piotrkowskiej z dn. 11 sierpnia. Alarmuje on, że w okręgu łódzkim 
liczba całkowicie bezrobotnych osiągnęła 25 000 ludzi, ponadto stwierdza 
zmniejszenie zarobków pracujących jeszcze robotników o Vs57.

Bezrobocie rozszerza się na jesieni. We wrześniu 1904 r. inspektor fa
bryczny guberni piotrkowskiej stwierdza, że bezrobocie częściowo objęło 
75% ogółu zatrudnionych robotników, a zarobek ich spadł często o po
łowę S8.

34 R aport policm ajstra m. Łodzi do gubernatora guberni piotrkow ej z dn.
16 lipca 1904. O prom yszlennom  krizisie, A kta K ancelarii gubernatora guberni piotr
kow skiej, Ref. III, n r 65/1484, nr 2831, W AP Łódź.

55 R aport policm ajstra m. Łodzi do gubernatora guberni piotrkow skiej z dn. 16 
lipca 1904 A kta K ancelarii gubernatora guberni piotrkow skiej, Ref. III, nr 65/1484, 
nr 5203, W AP Łódź.

3li O prom yszlennom  krizisie, A kta K ancelarii Gubernatora guberni p iotrkow 
skiej, Ref. III, n r 65/1484, k. 492, z dn. 12 lipca oraz 2831 z dn. 16 lipca 1904, W AP  
Łódź. Por. AGAD KGGW 1—2, 103 034, k. 120— 123.

37 Raport p iotrkow skiego gubernatora do w arszaw skiego gen. gubernatora z dn.
11 sierpnia 1904 (tajiny), AGAD KGGW I—·2, 103 034, к. 143. D okum enty te dem a
skują podw ójną statystyk ę, jaką prow adził starszy inspektor fabryczny guberni 
piotrkow skiej, który dostarczał pow yższych danych, a rów nocześnie ogłaszał znacz
nie niższe np. dlá K om itetu Pom ocy 30 w rześnia 1904 dla całej guberni piotrkow 
skiej podaje tylko 9573 bezrobotnych, tam że załącznik do pism a nr 16563 W AP Łódź.

58 Raport starszego inspektora fabrycznego do gubernatora piotrkow skiego z dn.
12 w rześnia 1904, tamże.
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Sztuczne hamowanie wzrostu bezrobocia całkowitego, zwiększanie bez
robocia częściowego przez coraz dalsze ograniczanie czasu pracy, stano
wiło taktykę carskiego aparatu burżuazji latach kryzysu i depresji eko
nomicznej. Taktyka ta wynikała z dążenia do utrzymania robotników 
w dyscyplinie fabrycznej, celem stosowania wszystkich środków kapitali
stycznego przymusu, zastraszenia i ujarzmienia, zdławienia w zarodku 
jakiejkolwiek próby oporu.

Fabrykanci z nakazu inspekcji mieli unikać dłuższych przerw w pro
dukcji, co stawało się dla nich często niewygodne. Przekupywali więc in
spektorów, aby zatwierdzali konieczność czasowego zamknięcia zakładu 
pod pretekstem np. czyszczenia maszyn, remontu oraz trudności finanso
wych. Gdy Tow. Piotrkowskiej M anufaktury zawiesiło produkcję na 
20 dni, inspektor wyręczał fabrykantów w tłumaczeniu czterystu robot
nikom, że nie mają prawa do żądania nawet przewidzianej prawem dwu
tygodniowej odprawy 59.

Wiele innych fabryk pod pretekstem czasowego zawieszenia wytwór
czości zamyka się, nie dając robotnikom odprawy (np. Hoffruchter — 260 
robotników, Ramisz — 200 robotników). Często fabrykanci powiększali 
swój kapitał obrotowy przetrzymując przez długie tygodnie zarobki ro
botnicze, np. Baruch w Pabianicach stosuje taktykę płac „zaliczkowych“ 
wobec 422 robotników i to przy asyście „bezsilnego“ inspektora fabrycz
nego i naczelnika straży ziemskiej, która poskramia wzburzonych robot
ników. Wreszcie fabrykant zamyka zakłady obciążone długiem wobec 
okradzionych włókniarzy 60.

Okresowe przerwy w produkcji lub ograniczenia w czasie stosowane 
były także przez największe fabryki, cieszące się protekcją rządu, gdy cho
ciażby czasowo brakło im pewnych zamówień. L. Grohman w oddziale 
tkackim zatrudniającym 626 robotników ograniczył od lipca 1904 r. ty 
dzień roboczy do 4 dni, a płace — o 35%; od 1 grudnia zaś — na oddziale 
przędzalniczym dla 1 200 robotników — o 15%. Fabryka Sz. Rozenblata 
obcina płace dla tkaczy o 25% 01. Stawki dla kobiet były z reguły o poło
wę niższe.

Policyjno-fabrykanckie „komitety pomocy“ powstawały jedynie 
w większych miastach i znacznie szczodrzej niż materialną jałmużną ope
rowały wobec bezrobotnych represjami. Chcąc jak najszybciej „oczyścić“ 
miasto z groźnych dla siebie elementów — skazywali na bezrobocie prze
de wszystkim najaktywniejszych robotników, świadomych członków pro
letariatu. Narada w dobranym gronie: fabrykantów, klerykalnych filan
tropów i stupajek żandarmskich pod przewodnictwem gubernatora piotr
kowskiego (w Łodzi 13 września 1904 r.) miała przygotować wielką akcję 
masowego wysiedlenia bezrobotnych z miasta na prowincję (ok. 2 500 p o -  

dzin). Wyciśnięte z robotników „składki“ służyły na pokrycie kosztów

59 Raport naczeln ika pow iatu  piotrkow skiego do gubernatora guberni p iotrkow - 
kiej z dn. 4 sierpnia 1904. O zakrytii i otkrytii fabrik i zaw odów  w  gub. piotrkow - 
skoj, A kta K ancelarii gubernatora guberni P iotrow skiej, Ref. III, nr 65/1363, 
nr 11592, W AP Łódź.

00 Sw ied ien ija  o czisle raboczich ostaw szichsja  bez zarabotkow  i rabotajuszczich  
sokraszczenno po Łaskom u ujezdu, tam że nr 65/1484, nr 4840, 7972, 8000; 12554, 17013, 
W AP Łódź.

61 O zakrytii i otkrytii fabrik  i zaw odow  w gub. piotrowskoj, tamże nr 65/1363, 
nr 48077, 51607, 52995, 54067, W AP Łódź.
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transportu ich bezrobotnych towarzyszy — bez obciążania finansów miej
skich czy rządowych 62.

Dla pozbycia się „zbędnych“ robotników z podminowanych nastroja
mi rewolucyjnymi okręgów Królestwa Polskiego organizują fabrykanci 
i aparat carski „pośrednictwo“ w najmie kapitalistycznym w skali ogól- 
nopaństwowej. Przekazują oferty na zatrudnienie robotników nawet z róż
nych części Niemiec i pod naciskiem policyjnym usiłują poprzeć werbu
nek do najcięższych robót na dalekim Uralu i Syberii czy Zakaukaziu 63.

W innych ośrodkach przemysłu włókienniczego guberni piotrkow
skiej — w mniejszej skali — panowała podobna sytuacja.

C z ę s t o c h o w a ,  w której dominował jeszcze przemysł włókien
niczy, zatrudniający około 60% ogółu robotników fabrycznych (tj. z licz
by 7 000) odczuła dotkliwie skutki depresji. Raporty policmajstra notują 
od połowy 1904 r. coraz szybciej wzrastającą liczbę całkowicie bezrobot
nych na skutek zamknięcia fabryk lub czasowego pozornie zawieszenia 
produkcji. Od 1 m aja wielka fabryka Pelcera i Ska, zatrudniająca 1 684 
robotników, pozbawia pracy po 50—70 robotników co dwa tygodnie oraz 
likwiduje zmianę nocną, podobnie jak fabryka tow. akc. Motte i Ska. Fa
bryki wyrobów jutowych „W arta“ i „Stradom“ ratu ją się czasowo zamó
wieniami rządowymi, które urywają się właśnie w najcięższym okresie 
jesiennym ®4.

Częstochowa zaczyna wyrastać w tym okresie jako rejon przemysłu 
hutniczego w miarę rozwoju zakładów Hantkego na Rakowie. Przy po
parciu zainteresowanego przez swe wysokie udziały monopolu śląskiego 
„Obereisen“ rozwija ona sztucznie produkcję na magazyn w nadziei na 
zamówienia wojenne lub korzystny zbyt przy zmianie koniunktury ®5. 
Wchłania ona część bezrobotnych.

Liczbę bezrobotnych w lecie pomniejsza sztucznie odpływ ich na wieś 
w okresie żniwnym. Natomiast na jesieni zaznacza się gwałtowny wzrost 
bezrobocia. W powiecie częstochowskim mnożą się upadłości różnego ro
dzaju drobnych zakładów.

W październiku 1904 r. po zabójstwie znienawidzonego policmajstra 
spadły na miasto srogie represje, które stały się dodatkową udręką dla 
mas ludności pracującej. W szczególnie ciężkim położeniu znalazł się pro
letariat żydowski, szykanowany groźbą pogromów r>6.

63 Pism o kom itetu  guberniaLnego do policm ajstra m. Łodzi z dn. 14 w rześnia
1904, tam że nr 65/1484, nr 16954. R aport piotrkow skiego gubernatora do w arszaw 
skiego gen. gubernatora z dn. 14 w rześnia 1904, tam że nr 65/1484, nr 12682, W AP Łódź.

63 Pism o okólne D epartam entu P olicji Min. Spr. W ewn. do gubernatorów  z dn.
4 czerw ca 1904, tam że nr 1845 oraz 2472, 2824, 1217, W AP Łódź. Toż w  AGAD KGGW  
1—2, 103034, k. 180, 189, 190.

64 Raport naczelnika pow iatu częstochow skiego z dn. 27 czerw ca 1904 oraz w y 
kaz z dn. 10 w rześnia. Sw ied ien ije  o cz is le  raboczich ostaw szichsia sow ierszenno  
bez zarabotkow  i rabotajuszczich sokraszczenno po C zenstochow skom u ujezdu, Akta  
K ancelarii gubernatora guberni piotrkow skiej, Ref. III, 1904, nr 65/1486, W AP Łódź.

65 O berschlesische E isenindustrie H. G. für Bergbau und H uttenbetrieb G liw ice. 
Spraw ozdanie za rok 1902, w g M. O r ł o w s k i ,  Z elazn y  p rze m y s ł h u tn iczy  па  
ziem iach  polskich , W arszawa 1931, s. 303—305.

06 P ierepiska po pow odu ubijstw a policm ejstra g. C zenstochow a A leksandra von  
H erlicha z dn. 31 października 1904, A kta K ancelarii gubenatora guberni Diotrkow- 
sk iej. Ref. III, nr 47/1482, W AP Łódź.
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Na jesieni 1904 r. w powiecie częstochowskim notowano aż 4 576 cał
kowicie i częściowo bezrobotnych. Dla ubogich miejscowy komitet dobro
czynności przeznaczył głodową stawką — 10 kop. dziennie ®7.

I tu strach przed groźbą rewolucyjnego wystąpienia proletariatu, 
zwłaszcza w rejonie Częstochowy, Zawiercia itp. wzmaga zabiegi fabry
kantów i naczelnika powiatu o zwiększenie stanu straży ziemskiej lub 
ściągnięcie garnizonu w ojska68.

W innych guberniach, gdzie przemysł włókienniczy występował 
w znaczniejszym zakresie, odbiły się w tej właśnie gałęzi najdotkliwsze 
skutki depresji.

W guberni kaliskiej włókiennictwo reprezentowało połowę wartości 
produkcji przemysłowej i zatrudniało ok. 72% robotników. Obok zakła
dów przędzalniczych i tkackich działały warsztaty koronkarskie i haf
ciarskie, system nakładczy wiązał się z produkcją fabryczną.

Wytwórczość dwóch ostatnich rodzajów, przeznaczonych głównie na 
rynek rosyjski, najszybciej uległa zahamowaniu. Bezrobocie pogłębiło się 
wśród chałupników, objęło też robotników fabrycznych ®9. Gubernia kali
ska należała do najciężej poszkodowanych w r. 1904 w skali ogólnej Kró
lestwa Polskiego.

Bezrobocie wiązało się jak zwykle z obcięciem płac. „Gdy wybuchła 
wojna, natychmiast nam poobrywano Ion, tem się tłumacząc, że teraz sta
gnacja i roboty będzie m niej“ — pisze w korespondencji jeden z robot
ników 70.

Z a g ł ę b i e  D ą b r o w s k i e  w przeciwieństwie do innych okrę
gów, które uległy depresji ekonomicznej natychmiast po wybuchu woj
ny rosyjsko-japońskiej, znalazło się pozornie w warunkach pomyślniej
szych. Górnictwo i hutnictwo podporządkowane najwcześniej potrze
bom militarnym, przyciągało kapitały poszukujące wyższych zysków. 
Zakłady nieczynne w czasie kryzysu, nawet technicznie przestarzałe, jak 
Bzin, Mostków, Sielpia — przygotowywano do uruchomienia. Na wiosnę 
1904 r. stan zatrudnienia osiągnął poziom sprzed kryzysu (ok. 50 000 ro
botników).

Do Zagłębia Dąbrowskiego napłynęła znaczna ilość bezrobotnych z in
nych okolic kraju; w poszukiwaniu pracy krążyli oni po zagęszczonych 
osadach fabrycznych, jak Sielce, Niwka, Zagórze, Niemcy, gnieździli się 
czasowo po okolicznych wsiach. Naczelnik powiatu będzińskiego donosi
o zagrożeniu jakoby „porządku publicznego“, usiłuje się pozbyć elementu 
napływowego 71.

07 Sw ied ien ije  o czisle raboczich... po Czenstochow skom u ujezdu, jw . nr 15147. 
C ałkow icie bezrobotnych — 837.

08 Raport naczelnika pow iatu będzińskiego do gubernatora guberni p iotrkow 
skiej z dn. 11 lipca 1904. O prom yszlennom  krizisie, tam że nr 65/1484, nr 21017, W AP  
Łódź.

W iedom osť zaw iedieniam  fabriczno-zaw odskoj prom yszlennosti kaliszskoj gu 
bernii zakrytym  iii um iensziw aw szim  razm iery proizw odstw a w sled stw ije  sobytij na  
Dal-niem W ostokie. AG A D  KGGW 1—2. 103 034, nr 97—102.

70 Z fa b ry k i h a ftów  u B randla. „K aliski K uryerek R obotniczy“ nr 4, k w iecień
1905. S zapiskam i pom osznika w arszaw skogo gen. gubernatora, AGAD KGGW I—2.
102 862, nr 9, cz. 1.

71 Zbiorcze raporty gubernatora guberni piotrkow skiej do w arszaw skiego gen. 
gubernatora z drn. 15 lipca 1904 i 14 w rześnia 1904. AGAD KGGW 1—2. 103 034. 
k. 120—121. 180.



D EPRESJA GOSPODARCZA W KRÓLESTWIE POLSKIM 25

Nadmierna podaż siły roboczej ułatwiała przedsiębiorcom stosowanie 
niskich płac narzuconych w okresie kryzysu. Robotnicy zatrudnieni 
w górnictwie i hutnictwie musieli więc ponosić ciężary depresji ekono
micznej, podczas gdy kapitaliści zagarniali zyski wojenne.

Sytuacja w  górnictwie i hutnictwie zmienia się szybko w związku 
z ograniczeniem zamówień rządowych.

Od m aja 1904 r. występuje w Zagłębiu Dąbrowskim bezrobocie czę
ściowe, ku jesieni rozszerza się i łącznie z bezrobociem całkowitym osią
ga ok. 30% stanu zatrudnienia.

Raporty inżynierów górniczych ze wszystkich trzech okręgów ustano
wionych w Zagłębiu Dąbrowskim: sosnowieckiego, dąbrowskiego i bę
dzińskiego donoszą o ograniczeniu tygodnia roboczego do 5 dni, np. w ko
palniach Towarzystwa Framcusko-Włoskiego, a nawet do 3 dni (kopalnia 
,,Poręba“) 72. W końcu czerwca wielka kopalnia „M ortimer“ (1 200 robot
ników) przerywa czasowo wydobycie na skutek wypadku. Na jesieni — 
czasowo wstrzymuje produkcję kopalnia „Flora“ (1 400 robotników), inne 
ograniczają czas pracy np. „Paryż“ (940 robotników), „Hr. Renard“, „Gro
dziec“ itp. Nawet huty wygaszają częściowo piece, np. „Katarzyna“. We 
wrześniu naczelnik powiatu będzińskiego donosi, że stan bezrobocia sięga 
prawie 10 000 (770 całkowicie i 8 809 częściowo pozbawionych p racy )7S.

Okręgi górnicze r a d o m s k i  i k i e l e c k i  zepchnięte zostały 
w latach kryzysu i depresji ekonomicznej 1904 r. na poślednie miejsce na 
skutek zaniedbania eksploatacji miejscowych rud żelaza od czasu, gdy 
potężni monopoliści oparli się na imporcie rudy donieckiej. Górni
czo-hutnicze okręgi radomski i kielecki liczyły znacznie więcej drobnych 
zakładów niż Zagłębie Dąbrowskie (251 w stosunku do 179), ale osiągały 
tylko połowę wartości produkcji i zatrudniały tylko 11 097 robotników, 
rozproszonych na znacznych obszarach. Bezrobocie stało się tu zjawiskiem 
strukturalnym, przybrało szczególne rozmiary w r. 1904. Od lipca fabry
kanci ograniczali powszechnie produkcję do 3—4 dni w tygodniu, przy 
redukcji płac roboczych o połowę 7i.

Szereg przedsiębiorstw zmniejszało stan zatrudnienia o 30% i więcej. 
Np. Zakłady Górnicze hr. Tarnowskiego w Końskich z 700 robotników 
zwolniły 200. Wydłuża się lista zamykanych zakładów drobnych (do 50 
robotników) różnych kategorii. Jedynie kopalnie galmanu i huty ołowiu 
w pow. olkuskim powiększyły produkcję dla celów wojny.

Znamienne, że największe zakłady w Zagłębiu Kielecko-Radomskim. 
mianowicie Tow. Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich, które jako 
jedne z pierwszych włączyły się do monopolu „Prodam ety“, nie zdołały

72 P odział Zagłębia D ąbrow skiego na okręgi górnicze: Rozp. Min. Roln. z dn. 4 
stycznia 1902, Z biór P raw  K ró le s tw a  P olsk iego  za  w . X X , R, 1902, cz. I, W arszawa 
1904, dz. 2, nr 9, s. 51— 53. Sw ied ien ia  o czisle raboczich, A kta K ancelarii guberna
tora guberni p iotrkow skiej, Ref. III, nr 65/1489, nr 1209, 1233, 1500, 22796, 25460 i nn. 
oraz nr 65/1484, nr 11603, 13698 i nn, W AP Łódź.

78 O prom yszlennom  krizisie z dn. 14 w rześnia 1904, tam że nr 65/1489, nr 28802, 
WAP Łódź.

74 Spisok prom yszlennych zaw iedienij R adom skoj gubernii na kotorych proizo- 
*zło sokraszczenije czisła raboczich iii raboczego w rem ieni ‘w 1904 g. O sakraszczenii
czisła raboczich. AGAD KGGW 1—2, 103 034, nr 103— 105.
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uchronić się od skutków depresji. Wobec „braku zamówień“ liczbę robot
ników zmniejszają stopniowo 75.

Każdy etap przewlekłego kryzysu ekonomicznego w Królestwie Pol
skim już na początku XX wieku zadawał kłam wywodom burżuazyj- 
nych ekonomistów o doskonalszej jakoby strukturze przedsiębiorstw mo
nopolistycznych, zabezpieczających społeczeństwo przed klęską bezrobo
cia. Nieuchronność tej klęski w kapitalizmie dostrzegały coraz większe 
rzesze robotników i odczuły aż nadto dotkliwie, że potęguje się ona 
w okresie panowania monopoli.

„Zainteresowanie“ burżuazji położeniem ludności pracującej ograni
czyło się do groszowej akcji filantropijnej i skąpej interwencji u władz 
w sprawie uruchomienia robót publicznych. Bezskuteczność prób zaże
gnania bezrobocia w  warunkach kryzysu kapitalistycznego staje się oczy
wista także dla warstw ludności mało świadomej, a obecnie — szukającej 
rozpaczliwie dróg wyjścia z tragicznej swej sytuacji. Na łamach prasy 
toczy się publiczna dyskusja nad środkami zaradczymi, cyniczna i jało
wa — co oczywiste, wykazująca jednak jaskrawy egoizm klas posiada
jących, pogłębiająca ku nim wrogość wśród pokrzywdzonych 76.

Kapitaliści wezwani okólnym pismem warszawskiego generał-guber- 
natora do utworzenia komitetów „dobroczynności“ uchylali się od świad
czeń, a np. w Zagłębiu Dąbrowskim orzekli zgodnym chórem, że są one 
zbędne, gdyż bezrobotnych — poza napływowymi — w powiecie nie ma 77.

Natomiast „Kurier Sosnowiecki“ wzywając do akcji ratowniczej dla 
ludności Zagłębia Dąbrowskiego wobec zbliżającej się zimy, głodu i nę
dzy, stwierdza: „Na potrzeby miejscowe dotychczas nie dawali ci, którzy 
najwięcej dać mogą: nasi fabrykanci, potentaci finansowi; nie dawali p ra
wie obywatele miejscy, właściciele domó\v w Sosnowcu, Będzinie, Dąbro
wie itd.“ 78.

Tym wymowniejszy jest fakt, że największe zrozumienie dla nędzy 
robotników okazywała część inteligencji pracującej, również ciężko do
tkniętej kryzysem jak proletariat, np. nauczyciele jednej ze szkół łódz
kich opodatkowali się dobrowolnie już od kwietnia 1904 r . 7S.

W rezultacie jednak olbrzymi ciężar bezrobocia spadł oczywiście na 
sam proletariat, którego zatrudniona część musiała ratować swymi obni
żonymi zarobkami pozbawionych pracy towarzyszy i ich rodziny. Inne

75 D w a poniższe źródła dają sprzeczne noty o liczbie bezrobotnych w  Zakładach  
O strow ieckich, przy tym  drugie (tajne) znacznie w yższą — do 50°/o. O sokraszczenii 
czisła  raboczich dniej i czasów . A kta K ancelarii gubernatora guberni radom skiej 
nr 1274 k. 101. Zapiska pom osznika w arszaw skogo gen. guberanatora po p o licej-  
skoj czasti (tajna) z dn. 24 w rześnia 1904, AG A D  KGGW  I—2, 103 034, k. 90; Por. 
Ogólny przegląd sytuacji poszczególnych guberni. B ezrobocie  w  k ra ju  N adw iślańsk im , 
w g „W arszawskogo D niew nika“, „Kurier W arszaw ski“ z dn. 25 lipca 1904, nr 204.

76 „Kurier W arszaw ski“ z dn. 10 listopada 1904, nr 312 artykułem  S zu ka jm y rady  
zapoczątkow ał ankietę pod hasłem : „Jakie m ogą być środki i sposoby przystoso
w ania budżetu rodzin n iem ajętnych  do trudnych w arunków  obecnego przesilen ia?“. 
Dn. 14 listopada 1904, nr 316 padły  m. in. odpow iedzi, aby ograniczyć rozrzutność 
posiadaczy kapitałów , m anię luksusow ych w yjazdów  za granicę itp. A nkietę w krótce  
przerwano.

77 Raport naczelnika pow iatu  będzińskiego z dn. 14 w rześnia 1904, A kta K ance
larii gubernatora guberni p iotrkow skiej, Ref. III, nr 28801, WAP Łódź.

78 Do czynu, „Kurier Sosnow ieck i“, cyt. w g „Kuriera W arszaw skiego“ z dn.
8 listopada 1904, .nr 310, K oresponden cje .

73 Z Łodzi, „Kurier W arszaw ski“ z dn. 28 kw ietn ia 1904. nr 117.
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kategorie pracowników najemnych — poza robotnikami przemysłowy
mi — nie podlegały rejestracji i o ich położeniu wnioskować można z do
niesień prasy: „krytyczne czasy obecne pozbawiły pracy nie tylko rze
mieślników i robotników fabrycznych, lecz liczny zastęp pracowników 
biurowych i specjalistów w różnych gałęziach pracy przemysłowo-handlo
wej, których usunięto z posad, zajmowanych niekiedy przez wiele la t“ 80.

Obok utraty  zarobków lub dotkliwego ich zmniejszenia ludność pracu
jącą dotknęła nowa fala drożyzny, wywołanej częściowo spekulacją wo
jenną, a także — klęskami elementarnymi, jakie spadły na rolnictwo. 
Zwyżka cen artykułów spożywczych wyniosła od 22 do 150%, odzieży — 
'25%, podobnie wzrosły czynsze mieszkaniowe81. Według świadomie 
i umyślnie złagodzonej oceny prasy „w ogóle budżet domowy średniego 
mieszczaństwa, sfery urzędniczej, zawodów wyzwolonych itp. wzrósł 
średnio o 30%, a niekiedy o 50%, jeśli liczyć rodziny z dziećmi uczęszcza
jącymi do szkół rządowych, droższych niż dawniej, lub prywatnych kosz
townych wprost zbytkowo“ 82.

Obciążenia ludności pracującej, jakie spowodowało bezrobocie spotę
gowane przez drożyznę, zwiększone podatki i świadczenia wojenne, rosły 
jeszcze w miarę rozszerzania mobilizacji rezerw wojskowych.

W Królestwie Polskim rodziny powołanych do czynnej służby pobo
rowych i rezerwistów nie posiadały żadnego zabezpieczenia m aterialne
go, co usiłowano przesłonić działalnością filantropijną. W rezultacie — 
dziesiątki tysięcy rodzin pozostawało bez środków do życia.

Poborowi domagali się zasiłków dla rodzin i był to jeden z powodów 
ich wystąpień protestacyjnych. Aby zapobiec fermentowi wśród żołnie
rzy władze usiłują tę przyczynę usunąć szeregiem środków zastępczych: 
w Królestwie Polskim powołują komitety powiatowe, które mają za zada-

80 R oboty  m ie jsk ie , „Kurier W arszaw ski“ z dn. 10 sierpnia 1904, nr 220 dodaje: 
„Chodzą od biura do biura, piszą ofertę za ofertą, w ertują ogłoszenia p ism  o poszu
k iw aniu ludzi do pracy, nachodzą znajom ych i redakcje i szukają po całych dniach  
kaw ałka ch leba“.

81 „Kurier W arszaw ski“ z dn. 15 w rześnia 1904, nr 317.
82 D rożyzna. „Kurier W arszaw ski“ z dn. 9 w rześnia 1904, nr 311 załącza nastę

pującą tabelę cen  artykułów  żyw nościow ych: ·

[ Cena w  kopiejkach W zrost

i 1901 r. 1904 r. w  %

M ięso w ołow e (funt) 13 16 +  23,1
Słonina 16 20 +  25,0
M isło  I kat. 45 55 +  22,2
M leko 8 10 +  25,0
Jaja (kopa) 110 150 +  36,4
Kapusta (szt.) 4 10 +150,0
K artofle (korzec) 130 270 +107,7

(W tabeli pow yższej uw zględniono korektę b łędnych obliczeń  "/o). Oprócz dro
żyzny artykułów  spożyw czych pogorszyła się  znacznie ich jakość, zw łaszcza m ięsa, 
gdyż na rynek dostarczano je ze sztuk, które u leg ły  pom orowi. Wg doniesień prasy  
zdarzały s ię  przypadki „że jeden jego kaw ałek  w ystarczyłby na otrucie setk i ludzi“
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nie zbierać środki na zabezpieczenie rodzin rezerwistów znów przez wy
ciskanie świadczeń z wynędzniałej ludności8S.

Komitety uprawnione były do ściągania opłat przymusowych często 
w znacznej wysokości, np. we Włocławku wyniosły one 2 000 rb. mie
sięczne 84.

Ciężar utrzym ania rodzin rezerwistów spadł w znacznej części na wieś, 
głównie na średniaka i biedotę. Wójtowie na zarządzenia władz narzu
cali gminom nieprawne dodatkowe opłaty z morga lub od dymu. Jednak 
w wielu gromadach chłopi stawiali opór i przeważnie ich nie uiszczali, 
gdyż po klęskach elementarnych w rolnictwie nie mogli podołać tym cię
żarom. Nawet w bogatych powiatach, jak np. miechowskim, okazało się, 
że chłopi obciążeni opłatami za ziemię nabytą za pośrednictwem Banku 
Włościańskiego, popadli w ciężką sytuację. „Teraz wielu z tych okupni- 
ków poszło do wojska, kobiety same nie mogą sobie dać rady, więc wy
przedały co mogły na drogę dla mężów i na życie, zamknęły dom na ko
lek i poszły sobie do krewnych, łub służby itp.“ 85.

Aby zmusić chłopów do świadczeń na rzecz rezerwistów, rząd nakazał 
wypłacać zasiłki z funduszów gminnych kas oszczędnościowo-pożyczko
wych pod pozorem „pożyczek“, które w przyszłości miały być spłacone ze 
specjalnego podatku gminnego. Wysokość tych sum — nikła wobec po
trzeb ·— była w stosunku do zasobności kas gminnych znaczna: pierwsza 
rata w guberni piotrkowskiej wyniosła 25 000 rb., w  warszawskiej —
15 000 rb. W ten sposób chłopi zostali pozbawieni własnych oszczędności 
i resztek sum kredytowych w najcięższym okresie klęsk elementarnych, 
co przyśpieszało ruinę drobnych gospodarstw^; dodatkowo czekał ich no
wy podatek na pokrycie funduszu opróżnionych kas.

Grabieżcza polityka fiskalna rządu wzburzyła ogół chłopstwa. Ponad
to — rozdział zasiłków dawał okazję do jaskrawych nadużyć. „Zapomogi 
owe dostawali ci, którzy «smarowali» albo którzy się wójtowi lub pisa
rzowi przymilali i wysługiwali. A znamy też liczne przypadki, że ten i ów 
wójt, a zwłaszcza pisarz, dawał komuś np. 30 rb. zapomogi, a z niej zaraz 
sobie odsunął 15 rb. wynagrodzenia za tę zapomogę“ 86.

System bezprawia i gwałtu, stosowany przez rząd carski zagrożony 
bankructwem, finansowym i politycznym, rozszerzany był jeszcze przez 
samowolę drobnych wykonawców w  najniższych ogniwach terenowych, 
potęgując uciemiężenie ludności pracującej Królestwa Polskiego.

*

Wojna i depresja ekonomiczna 1904—1905 r. wywołały tak natych
miastową i tak ogólną nędzę mas ludności pracującej w Królestwie Pol

85 O kólnik Min. Spr. W ewn. z dn. 15 sierpnia 1904. „P raw itie lstw iennyj W iest- 
n ik “ z dn. 17 i 18 sierpnia 1904, nr 187 i 188. L ist w arszaw skiego gubernatora, D. K. 
M artynowa w  tej spraw ie do redakcji „Kuriera W arszaw skiego“ z dn. 3 listopada  
1904. „Kurier W arszaw ski“ z dn. 19 listopada 1904, nr 321.

84 K o m ite t pom ocy d la  żon  i dzieci, k tó rych  mężowie, i  o jcow ie  są pow ołan i do  
arm ii na D alek im  W schodzie. „Kurier W arszaw ski“ z dn. 3 m aja 1904, nr 122. P o
m oc dla rodzin  rezerw is tó w . „Kurier W arszaw ski“ z dn. 15 listopada 1904, nr 312-

85 D la rodzin  re ze rw is tó w ,  „Kurier W arszaw ski“ z dn. 14 grudnia 1904, nr 346. 
8(i Tamże; por. odezw ę K om itetu R obotniczego P P S  Zagłębia D ąbrow skiego ..Do

m atek, żon i sióstr“ z 23 grudnia 1904. AGAD KGGW 1—2, 103.111, k. 324—325.
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skim, gdyż piętrzyły się one na gruncie pogłębiającej się stale proletary - 
zacji w warunkach dojrzewania monopoli oraz na gruncie spustoszeń do
konywanych przez kryzys 1900—1903 r.

Najcięższa spośród wszystkich klęsk ekonomicznych — bezrobocie 
masowe, nierozerwalnie związane z nowym imperialistycznym stadium 
kapitalizmu wystąpiło po raz pierwszy w tak katastrofalnych rozmiarach 
na obszarze Królestwa Polskiego. Największy ciężar okrutnych skutków 
kryzysu i wojny spadł na klasę robotniczą.

W odezwie majowej 1904 r. pod hasłem „Chleba i pracy!“ SDKPiL 
zwraca się do proletariatu, wskazując na istotne źródła klęski: „To są 
skutki kapitalistycznej gospodarki. Takie kryzysy powtarzają się regu
larnie co kilka lat we wszystkich krajach, gdzie panuje wielki przemysł 
fabryczny, gdzie produkcja odbywa się nie dla zaspokojenia potrzeb pra
cującej ludności, tylko dla zbogacenia garści wyzyskiwaczy. Ale teraź
niejsze bezrobocie w naszym kraju ma inne przyczyny: Obecny kryzys 
jest prostym skutkiem wojny carskiego rządu z Japonią!“ 87.

Depresja ekonomiczna 1904—1905 r. pogłębiła zacofanie Rosji i Kró
lestwa Polskiego w stosunku do kapitalistycznych krajów Europy Za
chodniej 88. Po kryzysie światowym już od r. 1903 weszły one w okres oży
wienia i pomyślnej koniunktury, która trw ała do r. 1907 r. J. B. M a  r- 
c h l e w s k i  analizując specyfikę cyklicznego rozwoju kapitalizmu 
w początkach wieku XX podkreśla: „W Rosji, a tym  samym w Króle
stwie przemysł i handel nie skorzystały z ogólnej pomyślnej koniunktury 
w latach 1905, 1906, 1907. Przyczyny są jasne: wojna spowodowała 
w Rosji ciężki kryzys finansowy“ 8й.

Oto już na progu stadium imperializmu Królestwo Polskie odczuło 
w  sposób niezmiernie ciężki wszystkie skutki gospodarki monopoli kapi
talistycznych we własnym kraju oraz ich rywalizacji o podział rynku 
światowego.

*

Ciężary wojny imperialistycznej oraz depresja ekonomiczna, klęski 
bezrobocia i drożyzny stanowiły podłoże ekonomiczne dla potężnego roz
woju walki klasowej w mieście i na wsi w Królestwie Polskim, podobnie 
jak na obszarze całej Rosji w 1904 r. Im głębiej sięgały korzenie rozkładu 
ekonomicznego, tym szerzej i z tym większą siłą proletariat mógł zorga
nizować opór zarówno przeciw uciskowi feudalno-samowładczego cara
tu, jak i wyzyskowi kapitału monopolistycznego. W okresie kryzysu 
ekonomicznego i wojny rozszerzający się opór szerokich mas ludowych 
w całej Rosji przerastał w walkę polityczną przede wszystkim dzięki kie
rownictwu leninowskiej awangardy rewolucyjnej.

Lenin już w przededniu wojny wskazywał na. potrójne bankructwo 
caratu.

87 Odezwa ZG SD K PiL  „Chleba i pracy“, m aj 1904. A rchiw um  Wydz. H istorii 
P artii I-В . II. 1904.

88 P. I. L a s z c z e n k o ,  Istoria  narodnogo ch o zja js tw a  SSSR  t. II, M oskwa  
1952, s. 237, 394— 417. J. G i n d i n ,  R u ssk iję  k o m m ierczesk ije  banki, M oskwa 1948, 
s. 112 i nn.

88 J. K a r s k i  (J. B. M a r ch  1 e w  s к i), K r y z y s  ekon om iczn y 1908 r. na 
ryn k u  w szech św ia to w ym , „Przegląd Socjaldem okratyczny“ 1909, s. 79.
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Ekonomiczne — ujawniło się w czasie kryzysu 1900—1903 r., gdy za
hamowanie produkcji w  przemyśle zbiegło się z kolejną klęską głodową 
na wsi. Wojna z Japonią przyniosła nowe olbrzymie ciężary, które gro
ziły ruiną finansową samowładztwa.

Społeczne — było skutkiem pierwszego. „Ustrój państwowy, opiera
jący się od wieków na biernym poparciu milionów chłopów, doprowadził 
chłopstwo do takiego stanu, że jak się okazuje rok w rok nie może się ono 
wyżywić“ 90. Potężne ruchy chłopskie rozlewające się szeroko po ziemiach 
Rosji, zwłaszcza w czasie wojny 1904 r., podważały bazę społeczną samo
władztwa.

Polityczne bankructwo caratu przejawiło się w bezsilności olbrzymie
go aparatu ucisku i przemocy wobec wzrastającej siły proletariatu. Lecz 
bankructwo caratu .mogło stać się ostateczną dla niego klęską tylko przez 
rozbicie i zburzenie aparatu politycznego samowładztwa. Klęski militarne 
zachwiały nim  potężnie i zbliżyły moment szturm u proletariatu przeciw 
caratowi.

W Królestwie Polskim strajki ekonomiczne, rozszerzające się stopnio
wo w latach kryzysu 1900—1903 występowały nierównomiernie na róż
nych obszarach, zależnie od sytuacji danej gałęzi przemysłu. Najwyższe· 
natężenie osiągnęły w 1903 r., gdy liczba ich wzrosła pięciokrotnie w sto
sunku do roku poprzedniego 91.

Okres kryzysu spotęgował masowy charakter strajków w wielorakim 
sensie. Były to strajki masowe ze względu na ich szeroki zasięg, obejmu
jący zarówno wielkie okręgi przemysłowe, jak i rozproszone w terenie 
zakłady. Masowe — ze względu na liczbę robotników, występujących 
z coraz większą solidarnością jak np. włókniarze w sierpniu 1904 r. w za
kładach tow. akc. Poznański i S-ka (3 500 robotników), hutnicy w tymże 
czasie (w Zakładach Ostrowieckich — 800 robotników; w Skarżysku). 
Przerastały one w strajki powszechne jak w  Białymstoku w listopadzie
1903 r., gdzie dla poparcia tkaczy przerwało pracę 10 000 robotników.

Mimo przygnębienia ciężką depresją ekonomiczną w 1903 r. w Kró
lestwie Polskim wybuchają strajki, które przekształcają się w otwarte 
demonstracje polityczne. S trajk ok. 10 000 murarzy w Warszawie kiero
wany przez SDKPiL trw ał prawie trzy tygodnie (22 sierpnia — 9 wrześ
nia), a masowe zebrania i manifestacje strajkujących na ulicach podnie
ciły rewolucyjne nastroje w dzielnicach robotniczych.

Charakter walki masowej proletariatu w Królestwie Polskim zmienia 
się w toku 1904 r. Pod ciśnieniem klęski bezrobocia robotnicy, ograni
czając walkę strajkową w  swych zakładach z obawy przed utratą pracy, 
przenoszą swój protest na ulicę i nadają mu bojowy charakter. Masowe 
wystąpienia i demonstracje uliczne są zasadniczą w  tym okresie formą 
walki.

Także hamowanie walki rewolucyjnej wewnątrz wielkich zakładów 
przemysłowych przez organy inspekcji, policji i wojska, mającego zawsze 
przewagę na terenie zamkniętym, popchnęło robotników do szerszego za

00 W. L e n i n ,  O znaki ban kru ctw a , D zieła  t. 6, W arszawa 1952, s. 69—75.
91 Wg oficjalnych  — zbyt n isk ich  — danych inspekcji fabrycznej liczba strajków  

w  roku 1903 osiągnęła 63 przy udziale jakoby 4164 robotników, w obec 12 z 3287 ro
botnikam i w  roku 1902. S tatisticzesk ija  sw iedienija  o staczkach raboczich na fabri- 
kach i zaw odach, M in. Torg. i Prom ., P etersburg 1905.
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stosowania otwartej walki ulicznej. Siła mobilizująca tych wystąpień po
tęgowała się m. in. przez to, że uwalniała czasowo robotników spod na
cisku zorganizowanego aparatu represji na terenie własnego zakładu 
pracy i zapewniała im poparcie mieszkańców dzielnic proletariackich.

Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej i jej skutki stały się potężnym 
bodźcem do wzmożenia walki rewolucyjnej. W okręgach przemysłowych: 
warszawskim, łódzkim, kieleckim, radomskim oraz w Zagłębiu Dąbrow
skim krążyły odezwy Zarządu Głównego SDKPiL pod hasłem „Wojna 
rządowi carskiemu!“, „Pokój Japonii!“ oraz „Wojna wojnie!“ 92. Demon
stracje masowe odbyły się w Warszawie (21 lutego) i w Łodzi.

W przeciwieństwie do antywojennych demonstracji SDKPiL uliczne 
zbiegowiska wywoływane przez PPS zmierzały do podniecania nastrojów 
wojennych i szerzenia sympatii dla imperialistów japońskich.

Pierwsze represje w związku z propagandą i manifestacjami przeciw 
wojnie spadły na członków SDKPiL oraz „Bundu“. Aresztowania w Ło
dzi objęły ok. 250 osób.

Ogromnym wstrząsem, wyzwalającym rewolucyjną energię mas pro
letariatu w Królestwie Polskim była zbrojna obrona drukarni SDKPiL 
przez Marcina Kasprzaka w dniu 27 kwietnia 1904 r. M. Kasprzak i wy
delegowany do współpracy B. Gurcman w czasie odbijania odezw pierw
szomajowych SDKPiL zostali zaskoczeni rewizją. Kasprzak broniąc dru
karni zastrzelił rotm istrza żandarmerii oraz komisarza policji, trzech in
nych policjantów ranił. Ujęty wraz z Gurcmanem postawiony został przed 
sąd wojenny 9S.

Strzały Kasprzaka były wstrząsem dla całego społeczeństwa polskie
go utrzymywanego w sztucznym bezruchu przez burżuazję. Rozległy się 
one głośnym echem w  przededniu święta majowego 1904 r. do którego 
w podnieceniu szykowali się robotnicy, a którego z większą niż kiedy
kolwiek trwogą oczekiwały polskie klasy posiadające94. Rząd docenił 
groźbę sygnału zwiastującego wzrost sił rewolucyjnych w Królestwie 
Polskim. Natychmiast 28 kwietnia gen. gubernator warszawski Czertkow 
ogłosił stan wzmocnionej ochrony, ponowił zakaz zgromadzeń ulicznych, 
zapowiadając represje nie tylko policyjne lecz także interwencję sił zbroj
nych. Zarządzenia wydane przed pierwszym maja miały zdusić próby m a
nifestacji robotniczych, które zapowiadały się jako demonstracje anty
w ojenne95.

92 Odezw y ZG SDKPiL, A rchiw um  Wydz. H istorii Partii, I. B. II. 1904. AGAD  
KGGW I—2, 103 111, „Po pow odu russko-j&pomskoj w ojny“, passim .

03 R elacje o przebiegu obrony na podstaw ie zbiorów  K om isji H istoryczno-A rchi
w alnej Stow arzyszenia b. W ięźniów  Politycznych, D zie je  n a jn ow sze  t. I, z. 2, War
szaw a 1947, s. 209—237. W spom nienia o M. K asprzaku i biografie: Z. L e d e r ,  M ar
cin  K asprzak , 1906, wyd. SDKPiL; A. S z e  t 1 i с h, Ze w spom n ień  o K asprzaka , 
M oskwa 1922, wyd. „Trybuny“; praca zbiorowa, M arcin  K a sp rza k  —  zarys  życ ia
i działalności, W arszawa 1922; Z. O s t r o w s k i ,  M arcin  K asprzak , 1926, wyd. 
„K siążki“; R. W e r f e l ,  P am ięci M arcina K asprzaka , W arszawa 1950; M arcin  
K asprzak , jego  życ ie  i w a lk a  w  św ie tle  p u b lik a c ji S D K P iL , W arszawa 1954, w yd. Wy
dział H istorii P artii КС PZPR.

04 „Burżuje nasi byli po krw aw ym  starciu na C zystem  w  ogrom nym  strachu.. 
O powiadali, iż to już ma nastąpić rew olucja itd .“, D em on stracja  m a jow a  w  W arsza 
w ie, „Czerwony Sztandar“ z m aja 1904, nr 17.

93 S iekrietnaja obszczaja pierepiska. R aport naczeln ika urzędu żandarm skiego
w zw iązku ze spraw ą Kasprzaka. A kta K ancelarii gubernatora guberni piotrow skiej
nr 63/1477, W AP Łódź. 28 kw ietn ia  1904 gen. gubernator w arszaw ski C zertkow  p o -
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Tymczasem czynna obrona drukarni SDKPiL i jej potężne echo w ca
łym kraju  wywołały szczególnie duże napięcie w dniu święta majowego 
1904 r. mimo rozpętanych w całym kraju represji policyjnych i wojsko
wych. Odezwa majowa Zarządu Głównego SDKPiL rzucała bojowe hasło 
solidarności: „Na Pierwszy Maj! Wojna wojnie! Precz z absolutyzmem!“. 
Tłumaczyła przy tym  światowe znaczenie wojny i obowiązek manifesta
cji „za pokój międzynarodowy — przeciw wojnom“. Równocześnie wska
zywała bliskie i bezpośrednie zadanie proletariatu polskiego wspólnej 
walki z rosyjską klasą robotniczą: „Od walki robotników całego państwa, 
zjednoczonych wspólnym celem, wspólną żądzą wolności zależy teraz 
rychły upadek rządu carskiego. Samowładztwo już chwieje się na swej 
przegniłej podstawie — niech lud roboczy bez różnicy narodowości połą
czy się do niezmordowanej walki, a samowładztwo carskie runie u stóp 
jego i klasa robotnicza otrzyma wolność polityczną“ 96.

W dniu święta majowego 1904 r. SDKPiL skupiła pod sztandarami in
ternacjonalizmu te grupy, które stały na gruncie współdziałania z rosyj
ską klasą robotniczą w walce rewolucyjnej. Podobnie, jak w 1903 r. ma
nifestację w Warszawie zorganizowała SDKPiL pociągając do udziału 
w niej „Bund“ i grupę „Proletariat“ (tzw. III).

Demonstracja w Warszawie zgromadziła według relacji organu 
SDKPiL kilka tysięcy robotników na ul. Marszałkowskiej. Mimo ataków 
żandarmerii konnej i kozaków nie ulega rozbiciu, gdyż uczestnicy zbie
rają się znów w  innych punktach miasta, aby z rewolucyjnym śpiewem 
podjąć pochód. Kilkakrotne natarcia policji spotykają zacięty opór ro
botników, którzy bronią swych sztandarów 97.

Była to centralna demonstracja dla całego kraju, w którym  wzmożone 
ze względu na wojnę represje sparaliżowały przygotowania. Znamienne, 
że zaniechała ich także PPS. Natomiast SDKPiL z ogromną energią i nie
ustępliwą odwagą już po trzech dniach urządza nową demonstrację 
w związku z pogrzebem jednego z zasłużonych towarzyszy; aresztowanie 
70 jej uczestników jest nowym uderzeniem w partię.

Echo manifestacji pierwszomajowej w Warszawie spotęgowały w ca
łym kraju wielokrotnie strzały Marcina Kasprzaka. Słusznie oceniła ofia
rę walki Kasprzaka w swych odezwach SDKPiL oczekując, że popchnie 
ona robotników do walki czynnej pod sztandarami rewolucji ogólnoro- 
syjskiej 98.

W obronie M. Kasprzaka mobilizowała SDKPiL masy robotnicze 
w Warszawie, Łodzi i innych miastach do wystąpień protestacyjnych. Po 
pierwszych rozprawach w dniu 2 i 3 sierpnia 1904 r. odbyła się demon

n ow ił obostrzony zakaz zgrom adzeń z 12 stycznia 1901. B ezpośrednio po 1 m aja 1904 
został zw olniony ze służby oberpolicm ajster w arszaw ski gen. L ichaczew , a m iejsce  
jego zajął baron N oelken.

00 N a p ie r w s zy  m aj! W ojna w ojn ie! P recz z  abso lu tyzm em !  Odezwa ZG SD K PiL  
w  kw ietn iu  1904, A rchiw um  Wydz. H istorii P artii I. В. II.

97. D em on stracja  m a jow a  w  W arszaw ie, „Czerwony Sztandar“ z m aja 1904, nr 17. 
Raporty o przebiegu św ięta  m ajow ego 1904, AGAD KGGW  I—2, 102 936, k. 43, 54, 
77, 87 i nn.

98 T ow arzysze! R obotn icy! L ada  dzień  odbędzie  się  w  W arszaw ie  sąd  w o jen n y. 
Odezwa ZG SD K PiL  w  sierpniu 1904, A rchiw um  Wydz. H istorii P artii I. В. II. Sąd  
w o jen n o -p o lo w y  w  W arszaw ie, „Czerwony Sztandar“ z sierpnia  1904, n r 19. K a 
sp rza k  i G urcm an p rzed  sądem  w o jen n ym  „Czerwony Sztandar“ z października 
1904, n r  21.
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stracja w dniu 8 sierpnia: 200 robotników zebrawszy się na rogu Nowe
go Światu i ul. Świętokrzyskiej ruszyło pochodem z czerwonym sztanda
rem w kierunku siedziby Sądu wojennego na Krakowskim Przedmieściu; 
po drodze tłum demonstrantów wzrósł znacznie. Dalsze rozprawy sądu 
przełożono na 26 d 29 września, po czym odroczono je na pół roku.

SDKPiL czujnie śledzi zmieniające się warunki zarówno ekonomiczne 
jak polityczne walki klasowej w tym  okresie. Podtrzymuje i rozwija stan 
wrzenia wśród proletariatu, przygotowując go do ataku na samowładz- 
two u boku rosyjskiej klasy robotniczej, której doświadczenia i przy
kład przenosi SDKPiL na teren Królestwa Polskiego.

Wielokrotnie przejawia się samorzutnie rewolucyjna inicjatywa pro
letariatu. W związku np. z pożarem składów przedsiębiorstwa L. Spiessa 
(przy ul. Grzybowskiej) dochodzi do starcia z policją, a wobec interw en
cji pół sotni kozaków tłum  przybiera postawę obronną, obrzuca ich gra
dem kamieni (13 czerwca 1904 r.). Wkrótce podobne starcia wywołuje po
licja w związku z pożarem w browarze Haberbuscha i Schiele (przy ul. 
Krochmalnej). Wezwana kompania żołnierzy także obrzucona została ka
mieniami przez tłum  (22 czerwca) " .

Ataki policji i żandarmerii rozpalają nienawiść mas ludowych do de
spotyzmu carskiego. Każde wystąpienie przeciw gwałtom nabiera w tych 
warunkach cech walki politycznej.

Rozpasanie oprawców carskich, działających gorliwie na wewnętrz
nym froncie wojennym prześcigało wszystkie znane dotychczas okrutne 
ich praktyki. SDKPiL walczy w obronie napastowanej ludności miast 
i wsi, a szczególnie gorąco w obronie towarzyszy walki rewolucyjnej. 
Siedzi los uwięzionych i ujawnia akty bezprawia. Organizuje wystąpie
nia obronne. Budzi poczucie solidarności wszystkich ofiar carskich, giną
cych zarówno na azjatyckich polach bitewnych jak i na rewolucyjnym 
froncie wojny domowej. Piętm ije w swej odezwie szczególnie hańbiące 
akty mordów, pogromów i rzezi jako broń samowładztwa przeciw ludom: 
,Rząd Mikołaja Kiszyniowskiego pastwi się nad jeńcami wewnętrznymi 

na sposób kaliski, jakucki, białostocki, a jednocześnie rozsiewa fałsze o rze
komym pastwieniu się Japończyków nad jeńcami zewnętrznymi“ 1HU.

W związku z wydarzeniami w Warszawie policja zastosowała masowe 
represje, areszty, uderzając w całą ludność pracującą. Znów SDKPiL od
powiada czynnie na gwałty, organizując demonstracje protestacyjne na 
placu Bankowym.

Ocenę tego etapu walki, przejawiającej się w czynnych wystąpieniach 
ulicznych wyjaśnia SDKPiL, szerząc świadomość pogłębiającego się roz
kładu politycznego samowładztwa, które wzmożeniem gwałtów usiłuje 
przesłonić swe klęski. Odezwa stwierdza: ,,Łuna wojenna na Dalekim
Wschodzie, oświetliwszy tak jaskrawo całą zbrodniczość i zgniliznę we
wnętrzną rządów carskich, stworzyła przesilenie wewnętrzne w całym 
państwie rosyjskiem, groźne dla absolutyzmu, a w dodatku sprowadziła

93 Raporty o starciach ulicznych w  W arszawie, AGAD KGGW I—2, 103 035, k. 39
i nn. Por. P rzy  pożarze, „Kurier W arszaw ski“ z dn. 15 czerw ca 1904 i 23 czerwca 
1904, nr 164 i 172.

100 N ow a zbrodn ia  rządu carskiego. Z nęcanie się rządu  nad w ięźn iam i p o li ty c z 
n ym i w  K aliszu . Odezwa ZG SD K PiL  w  lipcu  1904, A rchiw um  Wydz. Historii P ar
tii I. B. II.
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ciężkie przesilenie ekonomiczne, ciężkie zwłaszcza dla klasy pracującej. 
Na tym tle przyśpieszonego rozkładu samowładztwa carskiego najzwy
klejsze wypadki przybierają teraz charakter polityczny i zwracają się 
przeciw rządowi“ 10J.

Znamienne, że w odezwie tej SDKPiL zwraca się o poparcie rewolu
cyjnej walki proletariatu do ogółu społeczeństwa polskiego.

Wojna zewnętrzna i wewnętrzna, jaką toczył carat przeciw narodom 
swego imperium ujawniła ze szczególną jasnością patriotyzm SDKPiL, 
która wystąpiła w obronie polskich mas ludowych, podczas gdy klasy po
siadające gorliwie służyły zaborcy. Równolegle bowiem z akcją agitacyj
ną w szeregach robotniczych SDKPiL usiłuje przełamać bezruch szer
szych w arstw  społeczeństwa, sparaliżowanego propagandą endecką. Prze
de wszystkim — wyjaśnić mu cel walki robotników, obrzucanych przez 
prasę burżuazyjną oszczerstwami i  szkalowanymi jako burzyciele „po
rządku“ 102. Odezwa zwraca się do wszystkich obywateli, aby przekonać 
ich, że właśnie prolétariat walczy o słuszne prawa przeciw bezprawiu 
i gwałtom azjatyckiego despotyzmu carskiego.

SDKPiL nie mogła skutecznie mobilizować sił ludu pracującego do 
walki z absolutyzmem, nie łamiąc równocześnie oporu polskich klas po
siadających, które podtrzymywały jego władzę nad krajem. SDKPiL 
konsekwentnie demaskuje ich antynarodowe stanowisko na licznych przy
kładach bieżących wydarzeń. Od pierwszych tygodni wojny wykazuje ich 
zaprzedanie caratowi, jawne — u tzw. „realistów“ i maskowane — u en
decji, gdyż zarówno czynna jak bierna ugoda w okresie wojny była nie
wątpliwie szczególnie jaskrawą zdradą interesów narodowych.

Odezwy PPS związane z wojną deklarowały poparcie dla Japonii, po
pychały ludność ku manifestacjom dla uczczenia jej zwycięstw, budziły 
sympatie dla azjatyckiego imperialisty. Równocześnie — przestrzegają 
przed włączaniem się do rewolucyjnej walki masowej w kraju, „wyda
ją — jak piętnuje SDKPiL — błazeńskie rozporządzenie do ludności, aby 
nie zatrzymywała się na rogu ulic, nie stawała w  bramach, aby nie szep
tała i nie patrzała; albo też podają żołnierzom polskim dowcipną radę 
uciekania do Japonii“ ł0s. W czasie wojny rosyjsko-japońskiej również 
endecja usiłowała różnymi sposobami zahamować narastanie kryzysu re
wolucyjnego zaostrzającego się na skutek depresji ekonomicznej i  klęsk 
wojennych caratu. Odezwa komitetu krajowego Ligi Narodowej z czerw
ca 1904 r. łudzi burżuazję, że może ona wykupić się od tak groźnego dla 
siebie niebezpieczeństwa: „Nie tylko uczucie nakazuje nam dać tym  rze
szom zarobek i przetrzymać kryzys z możliwym spokojem, ale i rozum po
lityczny. .Najłatwiej byłoby obecnie zwrócić masy robotnicze przeciw rzą
dowi, by zażądały od niego pracy, możności choćby stowarzyszania się

101 Z p o w odu  osta tn ich  w y p a d k ó w  w  W arszaw ie. O dezwa ZG SD K PiL  w  lipcu  
1904, A rchiw um  Wydz. H istorii P artii I. B. II.

102 „W arszawski D niew nik“ drukow ał cyk l artykułów  o „nożow nictw ie“ w  War
szaw ie, za nim  prasa burżuazyjna, np. „Słow o P olsk ie”, „Kurier W arszaw ski” i inne.

103 Z pow odu  osta tn ich  w y p a d k ó w  w  W arszaw ie. Do spo łeczeń stw a  polskiego. 
Odezwa ZG SD K PiL  w  lipcu  1904. A rchiw um  Wydz. H istorii Partii. K rytyka doty
czy odezw y CKR P P S z m arca 1904. O b yw a te le  i o b yw a te lk i, „Przedśw it“ z  marca
1904 nr 3 oraz odezw y z czerw ca 1904 w zyw ającej do dezercji; por. Z  obozu n acjo 
nalistycznego, „Czerwony Sztandar“ z lu tego 1904, nr 20.
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i swobodnego regulowania stosunków z pracodawcami. Takie jednak w y
stąpienie byłoby przedwczesne i szkodliwe“ 104.

Równocześnie hałaśliwe manifestacje przeciw jawnym ugodowcom, 
popierane przez burżuazję, organizowane często przez prawicowe kierow
nictwo PPS tumaniły ogół społeczeństwa. Użytkując energię rewolucyj
ną mas na rzecz poparcia Japonii, w  rzeczywistości rozbrajały je i wzmac
niały wewnętrzny front caratu. SDKPiL wyjaśnia: „Owa zaś Japonia,
której nacjonaliści nasi wołali w teatrze lubelskim «niech żyje!» to Japo
nia kapitalistyczna i burżuazyjna, Japonia wyzyskująca i uciskająca, chci
wa podbojów!... Toteż socjaldemokraci nie zapalają się ani do Rosji ani 
do Japonii, lecz do sprawy robotniczej“ 105.

Wszystkie warunki obiektywne, wyzysk obszarniczo-kapitalistyczny, 
wspólna nędza i ucisk zbliżały chłopstwo do proletariatu. Jednak nie się
gała do niego bezpośrednia działalność rewolucyjnej partii SDKPiL, na
tomiast o kierownictwo ruchu chłopskiego kusiły się różne odłamy bur- 
żuazji. Hamująca działalność propagandy burżuazyjnej nie zdołała po
wstrzymać rozwijającej się coraz szerzej walki klasowej na w s iloe.

Rozwój kryzysu rewolucyjnego w Rosji postępował na jesieni 1904 r. 
w przyśpieszonym tempie. Ciężary wojny i bezrobocia, widmo głodowej 
zimy, dręczący chaos i represje wywoływały ferm ent we wszystkich w ar
stwach ludności olbrzymiego imperium. Rosja drzemiąca przekształcała 
się w Rosję rewolucyjnego ludu W7.

Masowe strajki polityczne proletariatu Rosji południowej wybuchły 
z nową siłą na hasło robotników okręgu babińskiego (w grudniu 1904 r.). 
Chłopstwo coraz szerzej wciągało się do walki i coraz śmielej wysuwało 
swoje żądania. Zbliżenie masowego ruchu proletariatu i chłopstwa oraz 
klęski na froncie, dezorganizacja sił zbrojnych na zapleczu spowodowały 
zachwianie głównej podpory caratu — wojska.

W ciągu 1904 r. mobilizacja ogłaszana była ośmiokrotnie na obszarze 
imperium, wciągając setki tysięcy ludzi w tryby machiny wojennej i po
zbawiając kraj jego najżywotniejszych sił. Zarządzenia mobilizacyjne na
potykały wzrastający opór, odbywały się więc pod bagnetami.

W Królestwo Polskie uderzyło zarządzenie mobilizacji w dniu 22 paź
dziernika (19 powiatów), a następnie 20 grudnia — (28 powiatów). Omi
nęło ono na razie największe miasta: Warszawę i Łódź, lecz prowincję 
spustoszyło znacznie; szczególnie ucierpiafy gubernie kielecka i lubelska, 
skąd wybrano pełny kontyngent rezerwistów 108.

104 T ekst odezw y podpisanej: „K om itet K rajow y Ligi N arodowej na K rólestw o  
Polskie. Warszawa· w  czerw cu 1904“. AGAD KGGW I—2, 103 111, k. 138.

105 N acjon a listyczn e m an ifestacje , „Czerwony Sztandar“ z lipca 1904, nr 18. M a
n ifestacja w  L ublinie w ypadła w  zw iązku z pokazem  film u z frontu w  M andżurii, 
organizow anym  urzędow o dla celów  propagandow ych. Por. B an kru ctw o  nacjonalizm u  
w obec w o jn y , „Czerwony Sztandar“ z m arca 1904, nr 15.

юс T em at ten  jest przedm iotem  odrębnego artykułu w  n in iejszym  num erze.
107 W. L e n i n, R efera t o rew o lu c ji 1905 r., D zieła  t. 23, W arszawa 1951, 

s. 259—278.
108 O dgłosy w o jn y , „Kurier W arszaw ski“ z dn. 21 grudnia 1904, nr 353. M obili

zacja, „Kurier W arszaw ski“ z dn. 24 grudnia 1904, nr 356. M obilizacja , „Przegląd  
W szechpolski“ z października 1904, nr 10, s. 733—736.
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Mobilizacja rezerw, przeprowadzona w niezwykle ciężkich warunkach 
zimowych i transport na front azjatycki stawały się straszliwą udręką, 
wywołały żywiołowy protest wezwanych. Pozostałym rodzinom groziła 
nie mniej ciężka dola.

Partia proletariatu umacnia powszechny opór i nadaje mu formy zor
ganizowanej akcji. Hasło czynnego przeciwstawienia się caratowi przez 
włączanie się do Wojskowo-Rewolucyjnej Organizacji rzuciła SDKPiL po
borowym już w 1903 r. 10(). Teraz wydaje natychmiast odezwę „Do rekru
tów!“, uświadamiając ich o grabieżczych celach wojny imperialistycz
nej 110. Druga odezwa Zarządu Głównego SDKPiL z listopada 1904 r. 
wzywa do wspólnej walki przeciw caratowi przy boku socjaldemokratycz
nych robotników rosyjskich ш . Obydwie odezwy rozpowszechnione zo
stały w 16 000 egzemplarzy, głównie w rejonach koncentracji przed trans
portem.

Komitet Warszawski SDKPiL zorganizował nazajutrz po ogłoszeniu 
mobilizacji manifestację na terenie robotniczej Woli. Znacznie większe 
rozmiary przybrała druga manifestacja SDKPiL w dniu 3 października. 
Obok zorganizowanych — odbywało się mnóstwo wystąpień protestacyj
nych, drobnych, żywiołowych: na punktach zbornych, na stacjach prze
jazdowych, na ulicach m iast112.

W ostatnich miesiącach 1904 r. siła liczebna i autorytet SDKPiL wzra
sta szybko, dzięki bojowej propagandzie, demonstracjom antywojennym 
i w związku z obroną Kasprzaka m .

Rewolucyjną pracę propagandową wśród garnizonów rosyjskich na te
renie Królestwa Polskiego zapoczątkowały ogniwa SDPRR w bliskim kon
takcie z SDKPiL. Pierwszy stały ośrodek na tutejszym terenie powstał 
w garnizonie w Siedlcach pod nazwą „wojskowo-rewolucyjnej grupy“ 
SDPRR w 1902 r. Prowadziła ona działalność głównie wśród poborowych, 
przełamując ich nieufność, zwłaszcza chłopów. Wojskowo-Rewolucyjna 
Organizacja krzewiła świadomość solidarności proletariackiej przedstawi
cieli wszystkich narodów.

W marcu 1903 r. Wojskowo-Rewolucyjna Organizacja (WRO) przejawia 
w Królestwie Polskim żywszą działalność; rozszerza odezwę „Do ofice
rów“ (z grudnia 1902 r.) i „Do żołnierzy“ w języku rosyjskim; w treści ·— 
wyjaśnia ona przede wszystkim pojęcie frontu wewnętrznego, antyrewo-

100 „W w ojsku rosyjskim  spotkacie już św iadom ych starszych kolegów  wśród żoł
nierzy, którzy się  do w as być m oże zgłoszą z m ądrym  słow em  i zaw ezw ą w as, ab y
śc ie  się  z nim i połączyli tajem nie do w alk i o w olność. Jest w  w ojsku  tajem ny zw ią
zek żołnierzy i o ficerów  pod nazw ą W ojskowa Organizacja, R ew olucyjna“, Do no- 
w obrańców ! S łow o pożegnania! Odezwa ZG SD K PiL  w  listopadzie 1903, A rchiw um  
Wydz. H istorii P artii I. В. II.

119 O dezw a  do rekru tów , ZG SD K PiL  w  (październiku 1904, jw.
111 Do żo łn ierzy  re ze rw is tó w  z  pow odu  m obilizacji. Odezwa ZG SD K PiL w lis to 

padzie 1904, jw .
113 Raport naczelnika żandarm erii (poufny) z dn. 8 listopada 1904. Akta K ance

larii gubernatora guberni p iotrow skiej, nr 63/1457, W AP Łódź. R aport gubernatora  
w arszaw skiego z dn. 15 października, 14 grudnia i nn. 1904, AGAD KGGW I—2,
102 862 (9), k. 206, 209.

113 D em onstracje socja ldem okra tyczn e a nastrój w  m asach, „Czerwony Sztandar- 
z grudnia 1904, n r 22.
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lucyjnego i rewolucyjny obowiązek żołnierzy nie wykonania narzuconej 
roli przez odmawianie wydawania i przyjmowania rozkazów 1U.

Działalność agitacyjna WRO w koszarach ożywiła się po II Zjeździe 
SDPRR i przejawiała się w kolportażu ulotek, przemycanej bibuły re
wolucyjnej, ułatwianiu, nawiązywania przyjaznych kontaktów z ludno
ścią polską. Praca WRO nabrała w skali ogólnopaństwowej takiego roz
machu, że wywołała interwencję Ministerstwa Wojny i zapowiedź re
presji ш .

Na terenie Królestwa Polskiego w Puławach powstał Komitet Połud- 
rdowy SDKPiL dla współdziałania z rewolucyjną propagandą WRO wśród 
wojska (od 1903 r.). Przygotowane przez niego odezwy do poborowych 
i rekrutów ukazują się na łamach ,,Czerwonego Sztandaru“.

Po wybuchu wojny propaganda komórek WRO znajduje szczególnie 
podatny grunt; powstaje centralny warszawski Komitet WRO. Zdarza się 
w 1904 г., że jednostki i oddziały wojskowe okazują już jawnie sympatię 
dla ipolskiego ruchu rewolucyjnego. Warszawski gen. gubernator wydaje 
specjalne zarządzenie upominające żołnierzy, że winni wobec ludności 
otwierać ogień na rozkaz dowódcy. Świadczy ono pośrednio, że żołnierze 
uchylali się od narzuconego im nienawistnego obowiązku.

Odezwy wydawane przez SDKPiL krążą po kraju, budząc wśród ro
botników żywe zainteresowanie, przenikają także na wieś.

Zarządzenie mobilizacji w Królestwie Polskim ożywiło działalność 
wszystkich organizacji na terenie robotniczym. CKR PPS wydał odezwy, 
w których form ułuje zalecenie oporu i manifestacji oraz masowej dezer
cji w kraju, na froncie zaś — ucieczki na stronę japońską lie. Były to środ
ki wiodące ku rozproszeniu aktywnych elementów. Taktyka PPS okazała 
się wręcz sprzeczna z zadaniami ruchu rewolucyjnego. Wymagał on jak 
największego skupienia sił i napięcia świadomości proletariatu, aby gdy 
wzburzenie ogarnia najszersze masy — poprowadzić je do otwartej wal
ki. PPS natomiast rozbijała jedność sił zarówno organizacyjnie jak i ideo
logicznie. Wskazania wyżej wymienione zaprawione były nacjonalizmem, 
przeciwstawić miały żołnierza rosyjskiego ludowi polskiemu. Od czasu 
ogłoszenia mobilizacji PPS przechodzi coraz szerzej do organizowania bo
jówek, kierujących się często i przeciw rewolucyjnie nastawionym od
działom rosyjskim.

Rezultatem rewolucyjnej propagandy wśród rezerwistów był wzrasta
jący ich opór przeciw mobilizacji. System poborowy kilkustopniowy

114 T eksty odezw  w  oryginale: „K oficeram “ z grudnia 1902; „K sołdatam “ z dn. 
15 m arca 1904. Zapiski pom ocnika gen. gubernatora w arszaw skiego z dn. 25 kw iet
nia 1903 i załączniki, AGAD KGGW  1—2, 102 255, k. 44—46, 122, 123, 125. Zapiski j»w.
102 862, k. 76, 204. Por. J. P a w ł o w s k i ,  Ruch rew o lu cy jn y  w śró d  żo łn ie rzy  
W arszaw skiego  O kręgu  W ojskow ego w  1905 r., „K w artalnik H istoryczny” t. LXI, 
zesz. 4.

116 O kólnik Min. W ojny z dn. 28 m arca 1903, jw.
116 Odezw y CKR P P S z pow odu m obilizacji: T o w a rzysze  poborow i! zb liża  się  

ciężka  chw ila , zb liża  się branka... —· w  październiku 1904; Do to w a rzy szy  i  obyw ate li!  
J a k  stra szn y  w yro k  zag łady  spad ł na P olskę ukaz carsk i o m obilizacji... — w  listo
padzie 1904; T o w a rzysze  zapasow i! P ierw sza  m ob ilizacja  ogłoszona u nas na ogól 
przeprowadzona zosta ła  p rze z  rząd  carsk i z  pow odzen iem ... —  w  grudniu 1904. Ar
chiw um  Wydz. H istorii P artii I. R. I/З. M. K u l c z y c k i ,  T a k tyk a  P P S w obec  
w ojn y, „W spółczesne prądy um ysłow e i polityczne“ seria II, L w ów  1904, s. 285—296. 
W zmianka o działalności w  K rakow ie K om itetu pom ocy dla rezerw istów  zbiegłych
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w różnych komisjach kwalifikacyjnych dawał szerokie pole do nadużyć 
i przekupstwa. Zwolnienia dotyczyły posiadających, biedaków tym gorli
wiej zapędzano do służby na terenach azjatyckich 117.

Wyposażenie ich na daleką i uciążliwą podróż było całkowicie niedo
stateczne, co często wywoływało zatargi już w momencie przygotowania 
transportu.

Po ogłoszeniu mobilizacji proletariat wyraża swój protest zarówno 
w licznych demonstracjach antywojennych, jak i w różnych formach 
oporu. Manifestacyjne pochody z czerwonymi sztandarami towarzyszą re
zerwistom na miejsce zbiórki. Uczestnicy ich usiłują paraliżować działal
ność komisji poborowych, szerzą propagandę antywojenną wśród zgro
madzonych tłumnie „zapasowych“. Szczególnie żywą działalność prote
stacyjną przejawiali robotnicy Zagłębia Dąbrowskiego, którzy krążyli na 
szlaku Dąbrowa, Zawiercie, Częstochowa 117a.

Brak dostatecznej liczby wagonów dla transportu oraz niedołęstwo 
komisji poborowych powiększały udręki rezerwistów. Skupiano ich czę
sto po kilka tysięcy i przetrzymywano przez wiele dni bez zaopatrzenia, 
w przypadkowych, nędznych pomieszczeniach lub bez dachu nad głową 
w czasie deszczów jesiennych. Od pierwszych dni skazywano ich na głód
i poniewierkę. Na stacjach węzłowych trudności transportu powodowały 
zwłoki w podróży. Na stacji w Kutnie wybuchło w  dniach 28—29 paź
dziernika wrzenie wśród rezerwistów, stłumione przez interwencję woj
ska; sześciu uczestników demonstracji raniono, 44 aresztowano 117b.

W Warszawie ок. 1 200 poborowych stawiło opór na dworcu (10 listo
pada 1904 r.), domagając się zaopatrzenia wagonów kolejowych w  piecy
ki itp. 118. W dniu poprzednim podobne wystąpienie 1 000 poborowych na 
dworcu w Moskwie złamano interwencją zbrojną. Zdarzało się, że w cza
sie transportu ludność okoliczna ułatwiała rezerwistom ucieczkę u9.

z K rólestw a. Zapiska pom ocnika w arszaw skiego gen. gubernatora z dn. 13 listopada  
1904, AGAD KGGW 1—2, 103 111, k. 262.

117 Zapiski pom ocnika w arszaw skiego gen. gubernatora z dn. 15 października
o sam obójstw ie oficera, P olaka z obaw y przed dezercją chłopów  rezerw istów  pow. 
gostynińskiego; z dn. 4 listopada o przetrzym aniu 400 rezerw istów  w  O strowcu bez 
w yżyw ien ia  itd. AGAD KGGW 1—2, 102 862 (9— 1), k. 211, 219. Z m o bilizac ji w  K a 
liszu  „K aliski K urierek R obotniczy“ ze stycznia 1905, nr 2.

_ll7a R obotnicy Z aw iercia zaatakow ali kom isję urzędującą w  K rom ołow ie, obrzu
cając budynek kam ieniam i w  nocy z 22 na 23 października. R ezerw iści spośród ro
botników  transportow ani koleją łub podw odam i konnym i agitow ali chłopów . Zapi
eka pom ocnika w arsz. gen. gub. z dnia 13 (26).X.1904 oraz raport gubernatora p iotr
kow skiego z (16)29.X.1904. AGAD KGGW 1—2 nr 103 111, k. 202, 229—230.

>17b D epesze z 28.X oraz raport gub. w arszaw skiego z dn. 29.X, sp isy  aresztow a
nych  itp. AGAD KGGW 1—2, nr 103 111, k. 204— 220.

118 Zapiska w arszaw skiego oberpolicm ajstra z dn. 29 października (11 listopada) 
oraz Zapiska pom ocnika w arszaw skiego gen. gubernatora z dn. 30 października  
(12 listopada) 1904, AGAD KGGW I—2, k. 243—244. Por. T elegram y, M oskw a 9 lis to 
p a d a  1904, „Kurier W arszaw ski“ nr 311. Z aw iadom ien ia , w g „W arszawskiego D n iew -  
n ik a“, „Kurier W arszaw ski“ z dn. 14 listopada 1904, nr 316.

110 Raport gubernatora k ieleck iego do w arszaw skiego gen. gubernatora z dn.
13 (26) listopada 1904 dotyczy n iew ielk iego  transportu szesnastu  osób; w  tejże spra
w ie  Zapiska pom ocnika w arszaw skiego gen. gubernatora w ym ienia osiem nastu rezer
w istów  i jakoby 3000 tłum u. P ism a sztabu w arsz. w ojskow ego okręgu i akta śledcze, 
AGAD KGGW 1—2, 103 111, k. 273, 275, 279— 289.
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Największe miasta: Warszawę i Łódź pomijały początkowo ogólne za
rządzenia mobilizacyjne. Jednak demonstracje przeciw mobilizacji odby
wały się tu właśnie z największą siłą 120. PPS zorganizowała w dn. 15 li
stopada demonstrację na placu Grzybowskim nadając jej cechy akcji bo- 
jówkarskiej m . O przygotowaniach do demonstracji informowane były 
dokładnie przez swych agentów organy policyjne.

Od momentu ogłoszenia mobilizacji (22 października 1904) wzrasta na 
terenie Królestwa Polskiego napięcie rewolucyjne wśród szerokich mas 
ludności w mieście i na wsi. Wojna sprowadzała tyle wciąż nowych cier
pień i codziennej udręki, że coraz silniej pragnęły one wyzwolenia i go
towały się do walki.

Wieści o rosnących ofiarach zabitych i rannych podczas niezwykle 
ciężkich bojów w oblężonej przez długie miesiące twierdzy Port-Ar tura 
oraz na polach Mandżurii szerzyły trwogę wśród rodzin poborowych. Na 
jesieni coraz liczniej przybywały do gubernii centralnych transporty ran
nych. zaniedbanych i wynędzniałych, ze straszliwymi odmrożeniami, ka
lek skazanych na powolne konanie. Cierpienia ludności stają się nie do 
zniesienia. Wzburzenia powszechnego nie mogą już stłumić coraz szersze 
represje. Ujawnia się jaskrawo kryzys samowładczego rządu.

U schyłku grudnia 1904 r. SDKPiL analizuje elementy przełomu po
litycznego, który zarysował się już wyraźnie. Na skutek klęsk wojennych
i bankructwa caratu, oraz potężnego ruchu rewolucyjnego proletariackie
go we wszystkich krajach imperium rosyjskiego zbliżało się generalne 
starcie. Ostatnie tygodnie i dni 1904 r. przynosiły gwałtowne zaostrzenie 
przeciwieństw.

Nawet wszelkie próby legalnych reform konstytucyjnych, o które za
biegała burżuazja rosyjska 122 odrzucił car swym znanym ukazem grud
niowym.

Jedyną siłą zdolną do obalenia caratu był rewolucyjny proletariat ro
syjski wraz ze swymi sojusznikami. Tę świadomość szerzy SDKPiL, mo
bilizując proletariat polski do natarcia: „I otóż wybiła nareszcie godzina, 
w której od Was,.Robotnicy, od walki świadomego, zjednoczonego prole
tariatu Polski i Rosji zależy zdobycie tych upragnionych wolności“.

120 Szczegóły w  Zapisce pom ocnika w arszaw skiego gen. gubernatora z dn. 17 (30) 
października 1904 i w  raporcie w arszaw skiego oberpolicm ajstra z dn. 22 października  
(S listopada.) 1904, AGAD KGGW 1—2, 103 036, k. 1—2.

121 O przygotow aniach do niej w ładze policyjne były  dokładnie poinform ow ane. 
Zapiska w arszaw skiego oberpolicm ajstra z dn. 26 października (9 listopada) 1904 oraz 
Zapiska pom ocnika w arszaw skiego gen. gubernatora z dn. 27 października (10 listo 
pada), AGAD KGGW 1-2, 103 036, k. 62, 63 i załączniki. N a tym  przykładzie w skazuje  
SD K PiL jak  n ie  należy urządzać dem onstracji. SD K PiL  stw ierdza m. in., że dem on
stracje SD  są  zaw sze pokojow e, natom iast szerokie rek lam ow anie dem onstracji przez 
PPS ściągnęło m asow e represje i spow odow ało rzeź. „Zatem urządzenie w  ten spo
sób dem onstracji m ogło m ieć jeden jedyny cel: narobienie hałasu  przez P PS czują
cej w obec w zm agającej się  fa li ruchu socjaldem okratycznego, że zbliża się  chw ila  
jej bankructw a“. Jak n ie  n a leży  u rządzać dem on stracji, odezw a ZG SD K PiL w  grud
niu 1904, A rchiw um  Wydz. H istorii P artii I. S . II.

122 ,projek t zasad konstytucyjnych  opracow ał zjazd przedstaw icieli ziem stw , k tó
ry  odbył się pó łlega ln ie  w  P etersburgu 19—21 listopada 1904. Por. P rzełom  po lityczn y , 
„C zerwony Sztandar“ z grudnia 1904, nr 22.
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„Jak jeden mąż, niech cały świadomy proletariat wystąpi do walki 
Niech zwołanie Zgromadzenia Konstytucyjnego, obranego przez cały lud 
dla nadania wolności politycznych państwu, stanie się niemilknącym 
okrzykiem milionów pracującego ludu“ 123.

Najbliższe tygodnie miały przynieść szturm robotników rosyjskich
i nadać tak potężny rozmach rewolucji, że ogarnęła ona wszystkie kraje 
imperium rosyjskiego, a ze szczególną siłą — ziemie polskie.

123 Do sz tu rm u  na sa m o w la d ztw o . Odezwa ZG SDKPiL, A rchiw um  Wydz. H i
storii P artii І. В. II.
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ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ Д ЕП РЕСС И Я В КОРОЛЕВСТВЕ ПОЛЬСКОМ 
И ЭЛЕМ ЕН ТЫ  РЕВОЛЮ ЦИОННОГО К Р И ЗИ С А  1904 Г.

Настоящая статья является частью находящегося в печати монографического 
труда „Королевство Польское в начальный период империализма 1900—1905 (со
циально-экономические перемены и нарастание революционного кризиса)” . Труд 
основан на архивных источниках, а именно на делах канцелярии варшавского 
генерал-губернатора и губернаторов отдельных губерний Королевства Польского, 
а также на делах фабрично-заводской инспекции; кроме того, использованы от
четные документы промышленных предприятий, банков, биржевых комитетов, 
совета съездов горнопромышленников и т. п., а  также буржуазная печать. Одно
временно — в качестве ценного источника — использованы рабочие коррес
понденции в пролетарской печати, програмные документы СДКПиЛ, воззвания 
и пр.

Статья посвящена анализу объективных условий нарастания революционного 
кризиса в Королевстве Польском и ограничивается хронологически 1904 и на
чалом 1905 г., т.е. кануном январского выступления. Она подчеркивает синхро
низм и зависимость перменен, происходящих на польских землях, от общерос
сийской ситуации, в которой формировалась первая буржуазно-демократическая 
революция в период империализма. Статья не берёт на себя задачи рассмотрения 
в целом сложных вопросов этого периода, учитываются лишь ее звенья, касаю
щиеся, главным образом, развития революционной борьбы пролетариата.

Издержки империалистической русско-японской войны легли тягостным бре
менем на трудящиеся массы всей царской империи после тяжелого экономиче
ского кризиса 1900—1903 гг.

Особенно тяжело отразились последствия войны на Королевстве Польском. 
Вся польская промышленность производила товары предназначенные, главным 
образом, для русского рынка и для далеких стран Азии. Потеря этих рынков 
сбыта, вследствие войны и транспортных затруднений, затормозила производство 
во многих отраслях промышленности, а прежде всего в текстильной, галанте
рейной, кожевенной и др. По данным анкеты Варшавского отделения общества 
содействия промышленности и торговле, количественное онижение производства 
в отдельных отраслях промышленности составило от 20 до 50°/о, а общая стой-
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мость промышленного и ремесленного производства уменьшилась на 35°/о (с 750 
млн. руб. до 490 млн. руб.).

Помимо этого — в связи с монополизацией и милитаризацией общероссий
ской промышленности — Королевство Польское теряет выгодное до сего времени 
положение на русском рынке и лишь в небольшой степени участвует в распре
делении столь выгодных для капиталистов государственных заказов.

Показатели снижения стоимости промышленного производства, уровня заня
тости в промышленности и коммерческих оборотах, а также высказывания пред
ставителей центральных правительственных органов подтверждают тот факт, что 
в пределах Европейской России самые тяжелые последствия экономического к р и 
зиса 1904 г. проявились именно на территории Королевства Польского.

К тому ж е сельское хозяйство постигло стихийные бедствия: в .1903 г. страш
ное наводнение уничтожило посевы и корнеплоды; в 1904 г. вследствие засухи 
нормальный урожай картофеля, овощей и кормов уменьшился на 40—75°/о, ши
рились пожары. Все эти условия ускорили процесс расслоения деревни; крестьян
ская беднота переходила в ряды сельскохозяйственных или промышленных рабо
чих, или же увеличивала армию безработных.

Уже в половине 1904 г. безработица на территории Королевства Польского 
достигла очень значительных размеров. По данным фабрично-заводской инспек
ции и полицейских органов, в самой Варшаве и окрестностях было около 30 000 
рабочих — полностью или частично безработных. В петрковской губернии на 
350-ти промышленных предприятиях работало неполную неделю 75 000 рабочих, 
что вызывало снижение заработной платы на 20 — 50°/о. В Домбровском бас
сейне — после кратковременного оживления в металлургической промышленно
сти — безработица охватила 30% фабричных рабочих по состоянии занятости 
с 1903 г.

Наряду с полной потерей заработков или значительного их уменьшения, по
ложение трудящихся ухудшалось еще вследствие стремительного роста дорого
визны, вызванной военной спекуляцией. Ввиду отсутствия социального страхо
вания и помощи со стороны органов самоуправления, трудящееся население 
города и деревни Королевства Польского быстро попадало в бедственное поло
жение, а голодная зима 1904 г. угрожала трудящимся окончательной нищетой.

В этих объективных условиях ширится забастовочная борьба польского про
летариата, который, по примеру русского рабочего класса, переходит от борьбы 
экономической к борьбе политической. Революционная партия СДКПиЛ органи
зует демонстрации под лозунгом совместной борьбы с русским пролетариатом 
и его ленинским авангардом. Вооруженная защита Мартином Каспшаком типо
графии СДКПиЛ 27 апреля 1904 г., положила начало все более боевых выступ
лений рабочих. В то ж е время СДКПиЛ разбивает контрреволюционный фронт 
польских имущих классов, с которыми сотрудничало правое руководство ППС.

После объявления 22 октября мобилизации на территории Королевства Поль
ского революционная борьба все шире охватывает трудящиеся массы города 
и деревни 1. Все более успешно руководит ею СДКПиЛ опираясь на опыте пере
дового русского пролетариата. Вместе с Р С Д РП  она ведет пропаганду в армии, 
призывая новобранцев к вступлению в ряды Военно-революционной организации; 
выясняет в многочисленных возваниях, что царское правительство ведет войну не 
только на внешнем фронте, но также и на контрреволюционном внутреннем

1 Революционной борьбе в деревне посвящена в настоящем выпуске отдельная 
■статья.
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фронте, что царизму необходимо противопоставить объединенные силы пролета
риата всех народов, входящих в состав империи.

Эксплуатация со стороны монополистического капитала в период экономиче
ской депрессии 1904 г., последствия империалистической войны и усиленный гнет 
царизма — все это неимоверно обострило страдания трудящихся Королевства 
Польского.

Пути революционной освободительной борьбы указал им героический русский 
пролетариат в славные январские дни 1905 г.

В а л е н т и н а  Н а й д у с

П РЕДП О СЫ Л КИ  И Д В И Ж У Щ И Е СИ ЛЫ  БУРЖ У А ЗН О -Д ЕМ О КРА ТИ Ч ЕСКО ГО
Д ВИ Ж ЕН И Я В ГАЛИЦИИ НА КА НУН Е РЕВО ЛЮ Ц И И  1905—1907 ГГ.

На рубеже XIX и XX вв. в городах и деревнях Галиции господствовали капи
талистические отношения, при сохранении, однако, еще огромного количества 
феодальных пережитков. Администрация страны и правительственная власть на
ходилась в руках помещиков. Они же владели колоссальными земельными уго- 
диями, монополизировали лесные богатства страны. Помещичий капитал играл 
решающую роль в формировании галицийского финансового капитала, в развитии 
банков и промышленности, главным образом, горной (угольные шахты, нефтепро
мыслы, залежи галмея — графа Андрея Потоцкого, графа Романа Потоцкого, 
князя Евстафия Сангушко, графа Адама Скшинского), деревообрабатывающей 
(лесопильные заводы) и пищевой (винокуренные заводы, мельницы, сахарный за 
вод в Пшеворске) в меньшей степени — тяжелой и химической промышленности 
(машиностроительные заводы кн. Любомирского во Львове, цинковый завод гр. 
Андрея Потоцкого, нефтеперегонный завод гр. А ндрея Потоцкого и гр. Адама 
Скшинского и пр.). Решающее влияние помещиков на политическую жизнь страны 
и ее экономику тормозило хозяйственное развитие страны, способствовало кон
сервативности общественных отношений.

Аннексионистское правительство покровительствовавшее австрийским капи
талистам и венским банкам, имеющим решающее влияние на экономическую 
жизнь страны, тормозило развитие индустриализации Галиции, главным образом, 
развитие обрабатывающей промышленности. Оно стремилось превратить страну 
в сырьевую базу западных промышленных провинций империи Габсбургов. Цен
тральное правительство не заботилось о развитии грунтовых и шоссейных дорог 
в Галиции, противодействовало строительству железнодорожного транспорта, ме
длило с реализацией планов строительства каналов и регулирования рек в Га
лиции. Местное управление тормозило развитие главных и уездных грунтовых 
и шоссейных дорог, удерживало на низком уровне здравоохранение, задерживало 
развитие просвещения, а в особенности украинских учебных заведений. Обучение 
в школе имело своей целью внедрение в детях привязанности к австрийскому 
государству и к династии, воспитание их в духе покорности и смирения.

Неполноправное положение Галиции и польского населения под властью 
Австрии сопровождалось национальным угнетением украинского населения. Поль
ские магнаты, гордившиеся своей лойяльностью по отношению к захватническому 
государству, боровшиеся с национально-освободительными стремлениями поль
ского народа, угнетали украинское крестьянство. Галицийские паны отказывали 
польским и украинским трудящимся в праве на национальное освобождение и объ-
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I r e n a .  P i e t r z a k  P a w ł o w s k a

LA DÉPRESSION ÉCONOMIQUE DANS LE ROYAUME DE POLOGNE 
ET LES ELEMENTS D’UNE CRISE RÉVOLUTIONNAIRE EN 1904

L’article est un  fragm ent d ’une étude plus am ple concernant l’évolution économi
que e t sociale, du Royaume de Pologne (Pologne Russe), ainsi que le développem ent 
de la crise révolutionnaire  d u ran t la période initiale de l’im périalism e (1900-1904). 
Cette étude s’appuie no tam m ent su r  les actes de la  chancellerie  du général gouver
neu r de V arsovie et des gouverneurs d ’au tres gouvernem ents, e t  su r les actes de l ’in 
spection des usines. L ’au teu r a profité égalem ent des com ptes-rendus imprimés par 
les entreprises industrielles, les banques, les comités de la bourse, le comité des as
semblées de l’industrie m inière etc. ainsi que de la presse bourgeoise. Elle a exploité 
parallèlem ent — comme source précieuse — les correspondances publiées dans la 
presse prolétaire, les publications du SDKPiL (Sociale-Démocratie de Pologne e t de 
Lithuanie) etc.

L ’article analyse les conditions objectives, m enan t à la croissance de la  crise, r é 
volutionnaire en  Pologne Russe; il se borne à l’année 1904 e t  au début de 1905 p ré 
cédan t im m édiatem ent la révolte de Janvier. Il souligne le synchronism e e t  la 
dépendance des çhangem ents qui s’opéraient en Pologne p a r  rap p o r t  à la situation 
générale en Russie. Il ne tend pas à épuiser l’ensemble des problèmes e t ne p rend  
en considération que les éléments se rap p o rtan t p rincipalem ent au développement 
de la lu tte  révolutionnaire du prolétariat.

Les dépenses de la guerre impérialiste russo-japonaise retom baient su r les masses 
des travailleurs de l’em pire des Tsars tou t en tier après la lourde crise économique 
des années 1900—1903.

En Pologne Russe les suites de la guerre occasionnaient des répercussions p a r t i
culièrem ent graves. L’ensemble de l’industrie  polonaise produisait en m ajeure partie  
pour le m arché russe e t celui des lointains pays asiatiques. Ces débits une fois 
retranchés p a r  suite de la guerre e t des difficultés de transport, certaines branches 
de la  production polonaise se trouvaien t enrayées, su rtou t l’industrie textile, celle 
des cuirs e t  des m enus objets de luxe. D’après l’enquête de la  „Société pour le Dé
veloppem ent de  l’industrie  et du Com merce” à V arsovie la baisse quan tita tive  de la 
production dans les différentes industries était de 20 à 50 pour cent; la baisse de 
valeur — de 35°/o (de 750 à 490 millions de roubles). En outre, p ar  suite de la crois
sance des monopoles et de la m ilitarisation de l’industrie, la Pologne Russe perda it 
sa situation, si avantageuse ju sq u ’ici su r le m arché russe, e t ne participa it que po u r
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une petite pa rt  dans les commandes gouvernem entales si avantageuses pour les 
capitalistes. ------

Les index de la réduction de valeur de la production industrielle, de la demande 
sur le m arché du travail, du m ouvem ent des affaires commerciales, ainsi que les 
déclarations du gouvernem ent confirm ent que, dans les limites de la Russie eu ro 
péenne, c’est la Pologne Russe qui souffrit le plus sévèrem ent des suites de la dépres
sion économique de 1904.

De plus, des catastrophes élémentaires visitaient l’agriculture: en 1903 une inon
dation immense détru isait les blés e t les légumes, en 1904 une sécheresse ex trao rd i
naire  réduisait de 40—72 pour cent la récolte des pommes de terre, des blés de 
mars, des fourrages. Ces circonstances accéléraient la polarisation des couches de 
la population rura le; la classe paysanne la plus m isérable passait dans les rangs 
des ouvriers agricoles ou bien elle m ultip lia it l’armée des chômeurs.

Le chômage atteignit en Pologne Russe un degré très im portan t dès la moitié 
de l’an 1904. D’après les données de l’inspection des usines et de la police, Varsovie 
seule avec sa banlieue com ptait 30 000 ouvries dépourvus de travail soit com plète
ment, soit partiellem ent. Dans le gouvernem ent de P iotrków  300 établissements 
industriels em ployaient 75 000 ouvriers à 20—50 pour cent. Dans le bassin de D ą
browa le chômage atteignait 30 pour cent p ar  rapport aux chiffre d ’ouvriers 
occupés en 1903.

A côté de la perte  complète ou partielle des gains, une hausse rapide des prix, 
résu lta t de la spéculation causée p a r  la guerre, rendait encore plus dure la situation 
des travailleurs. Vu le m anque d’assurances sociales e t de secours de la p a r t des 
organes de l’adm inistration  locale, la population fu t vite réduite à la m isère dans 
les villes comme dans les campagnes; la disette d’hiver en 1904 m enaçait les masses 
ouvrières d ’une ru ine complète.

C’est dans ces conditions que se développait le m ouvem ent gréviste du pro lé ta
r ia t  polonais; il su ivait l’exemple de la classe ouvrière russe e t passait de la lutte 
économique au conflit politique. Le pa rti  révolutionnaire SDKPiL (Sociale Démo
cratie de Pologne et de Lithuanie) organisait des m anifestations de collaboration 
avec le p ro lé taria t russe e t avec son avantgarde dirigée par Lénine. La défense 
à m ain arm ée de l ’im prim erie de la SDKPiL p a r  M artin  Kasprzak, le 27 A vril 1904, 
en  fu t le prem ier exemple. Le parti s’opposait en même temps au front antirévolu
tionnaire des classes possédantes polonaises, avec lesquelles collaboraient les diri
geants du PPS (Parti Socialiste Polonais).

Après la mobilisation générale su r le te rrito ire  de la Pologne Russe (22 octobre 
1904) le conflit révolutionnaire  s’étendit encore davantage em brassan t la masse des 
trava illeurs des villes comme des campagnes. La SDKPiL le d irigeait d ’une m anière 
toujours plus efficace s’appuyant su r les expériences du p ro lé taria t russe qui était 
en tête du mouvement. On en trep renait en tre  autres, en collaboration ^vec celui-ci 
une propagande révolutionnaire  dans les rangs de l’armée, so llicitant les recrues 
à en tre r dans les rangs de l ’Organisation Révolutionnaire, expliquant dans maintes 
proclam ations comme quoi lè régime tsa ris te  fa isan t la guerre non seulem ent sur 
le fron t extérieur, mais encore sur le fron t in térieur, antirévolutionnaire, qu ’il s ’agit 
de s‘y opposer en unissan t les forces du p ro lé taria t de toutes les nationalités faisant 
partie  de l ’empire.

L’exploitation des ouvriers de la p a r t  du capital monopoliste pendan t la période 
de dépression économique en 1904, les su ites de la guerre impérialiste e t l’oppression
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accrue du gouvernem ent tsariśte augm entèren t extrêm em ent les souffrances de la 
masse des travailleurs en Pologne Russe.

Le p ro lé ta r ia t héroïque de la Russie leur m ontra le chemin de la lu tte pour la 
liberté pendant les journées glorieuses de Jan v ie r  1905.

W a l e n t y n a  N a j d u s

LES FORCES MOTRICES DU MOUVEMENT BOURGEOIS—DÉMOCRATIQUE 
EN GALICIE Â LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION DE 1905—1907

La fin du X IX  et le com mencem ent du XX  siècle voyaient en Galicie (Pologne 
autrichienne) dans les villes comme dans les cam pagnes un régim e capitaliste en 
trelacé cependant de beaucoup d’anciens éléments, reliques du régim e féodal. 
L ’adm inistration  du pays de même que les autorités gouvernem entales étaien t aux 
mains des grands proprié ta ires fonciers. D’immenses étendues de te rres cultivées leur 
appartena ien t e t ils re ten a ien t le monopole de la richesse forestière du  pays. Leurs 
cap itaux  avaien t une p a r t  décisive dans la form ation du  capital financier de la G ali
cie, dans le développem ent de la banque e t  de l’industrie  m inière (houillères, 
puits pétrolifères, mines de calamine), de l’industrie  du  bois — (scieries) et de 
l ’industrie des denrées de consommation (brandevineries, moulins, sucreries) e t pour 
une moindre pa rt dans le développem ent de l’industrie  lourde e t  chimique. Le rôle 
décisif de la grande proprié té  dans la  vie politique e t  économique du pays en ob
s tru a i t  le développement économique e t  social.

Le gouvernem ent qui favorisa it les capitalistes au trich iens e t les banques 
viennoises ayan t une influence décisive sur le développem ent de la Galicie en 
re ta rd a it  le développem ent industriel, su rtou t celui des industries de produits 
ouvrés. Le capital autrichien s'efforçait de m ain ten ir  la Galicie dans le rôle de 
fournisseur de m atières prem ières pour les provinces occidentales hau tem ent 
industrialisées de l'empire. Le gouvernem ent central négligeait les grandes-routes 
de transport, e t  le développem ent du réseau des voies ferrés en  Galicie, de même qu’il 
d ifférait l'exécution du plan des canaux et du règlem ent des voies d'eau. L 'adm ini
stration autonome du pays négligeait également le réseau routier, laissait dans 
l ’abandon l ’organisation des hôpitaux e t celle des écoles, su rto u t des écoles u k ra i
niennes. L’instruction  publique tendait à inculquer aux enfants 1‘a ttachem ent à l’é ta t 
autrichien e t à la dynastie, à les élever dans un esprit de soumission e t  d'humilité.

La défaveur dont souffrait la Galicie e t  la nationalité  polonaise dans le cadre 
de l 'é ta t allait de p a ir  avec la persécution dirigée contre la population ukrainienne. 
Les grands proprié ta ires polonais, g ardan t la loyauté envers le gouvernem ent 
usu rpateur e t s'opposant aux aspirations à la liberté  nationale opprim aient les 
masses paysannes ukrainiennes refusan t aux travailleurs polonais e t ukrain iens le 
droit à l’ém ancipation e t à l’unification nationale. Les partis  bourgeois, avec en 
tête la  Dém ocratie N ationale e t les rep résen tan ts  politiques de la grande p roprié té  
polonaise en U kraine occidentale faisa ien t pa rad e  de nationalism e pour sem er la 
dissension dans les masses populaires de la Galicie et pour les désarm er dans leur 
lu tte  pour l 'affranchissem ent social e t  national.

Dans ces conditions le m ouvem ent révolutionnaire dém ocratique croissait en 
Galicie e t se fortifia it en particu lie r vers l’an, 1900 e t après. A m esure que se 
paupérisa ien t les plus larges masses de la population ru ra le , l’opposition entre  
château et village s'exaspérait. L 'esprit révolutionnaire de la paysannerie p renait




