
WALKA O JEDNOŚĆ ORGANIZACYJNĄ W GÓRNO-SLĄSKIM 
RUCHU ROBOTNICZYM NA PRZEŁOMIE XIX i XX WIEKU *

I

Koniec XIX w. przynosi wzmożenie się ideologicznego nacisku 
burżuazji na międzynarodowy ruch robotniczy. W miarę zaostrzania 
się przeciwieństw ustroju kapitalistycznego w jego imperialistycz
nej fazie przed klasą robotniczą, a w szczególności przed partiam i 
robotniczymi, stawało z coraz większą ostrością zadanie wypracowy
wania zasad strategii i taktyki rewolucyjnej walki proletariatu. 
Ruch robotniczy nieustannie liczebnie wzrasta, szeregi świadomych 
swej roli historycznej proletariuszy nieustannie zwielokrotniają się. 
I te wszystkie fakty powodują, że burżuazja bardziej jeszcze niż do
tychczas stara się różnymi sposobami rozbroić proletariat. Rewi- 
zjonizm — ta nowa forma walki z ruchem robotniczym — był kie
runkiem, którego antyrobotnicza istota była pierwotnie głęboko ukry
ta w przeciwieństwie np. do ustawy antysocjalistycznej w Niemczech. 
Tamta zahartowała szeregi rewolucyjnego proletariatu, ta wnieść 
miała w szeregi robotnicze rozkład i rozprzężenie, działając pod ma
ską nowej „socjalistycznej" ideologii. Odnosi się to jak najpełniej 
i do ruchu robotniczego na Górnym Śląsku.

Na terenie tym  istniała jednak sytuacja specjalnie skomplikowa
na. Polska ludność Śląska żyła w  warunkach ucisku narodowego ze 
strony niemieckich klas panujących, który musiał budzić słuszne 
dążenia narodowowyzwoleńcze. Ułatwiało to tak polskiej, jak nie
mieckiej burżuazji zatruwanie świadomości żyjących na Śląsku obok 
siebie robotników obu narodowości, a przed ruchem robotniczym sta- * i

* Redakcja zamieszcza poniższy artykuł ze względu na wagę tematyki
i bogaty materiał; niemniej uważa go za artykuł dyskusyjny.



wiało szczególnie trudne zadanie równoczesnej walki o internacjo
nalizm i podjęcia haseł walki o wyzwolenie nie tylko społeczne, ale 
i narodowe. Oba hasła były z sobą nierozdzielnie złączone. Wyzwo
lenie narodowe mogło być osiągnięte tylko na drodze rewolucyjnej 
walki klasy robotniczej w ścisłym sojuszu z niemiecką klasą robot
niczą, podobnie jak w arunkiem  społecznego wyzwolenia niemieckich 
mas ludowych była niepodległość Polski. Pełne zrozumienie i reali
zacja tej prawdy nie były jednak wówczas łatw e ani dla mas robot
niczych, ani naw et dla wielu działaczy.

Doniosły odcinek walki o zwycięstwo zasad internacjonalizmu 
wr górno-śląskim ruchu robotniczym stanowiło zagadnienie jedności 
organizacyjnej robotników polskich i niemieckich. Wagę tego czyn
nika podkreślał Stalin: ,,... internacjonalistyczny typ organizacji jest 
szkołą uczuć solidarności, potężną agitacją na rzecz internacjonali
zmu... narodowy typ organizacji jest szkołą narodowej ciasnoty 
i skostnienia" 1.

Jednocześnie jednak klasycy marksizmu-leninizmu podkreślali 
zawsze znaczenie, jakie w internacjonalistycznym wychowaniu mas 
robotniczych odgrywa ich wspólna w alka o uznanie prawa naro
dów uciskanych do własnego, niepodległego państwa, do wyzwolenia 
się z niewoli narodowej. Pisał o tym  Lenin: „...zadanie codziennej 
agitacji i propagandy przeciwko wszelkim przywilejom państwo- 
wo-narodowym na rzecz prawa, równego prawa wszystkich narodów 
do własnego państwa narodowego — takie zadanie jest (obecnie) na
szym głównym zadaniem w kwestii narodowej, albowiem tylko w ten 
sposób bronimy interesów i r ó w n o p r a w n e g o  z w i ą z k u  
p r o l e t a r i u s z y  w s z y s t k i c h  n a r o d ó w " 2 (podkreślenie 
moje — J. R.).

Ramy chronologiczne niniejszego artykułu tworzą: wielka fala 
strajków, jaka przetoczyła się przez Górny Śląsk latem 1897 r., i wy
bory do parlam entu Rzeszy Niemieckiej odbyte w r. 1903. Wyda
rzeń tych nie można traktować w izolacji od ogólniejszych, głębo
kich przemian, jakie dokonywały się w świecie kapitalistycznym, 
przechodzącym wówczas zdecydowanie na tory gospodarki monopo
listycznej, na tory imperializmu. Towarzyszące temu gwałtowne 
zaostrzenie się walki klasowej znajdowało swój wyraz właśnie w sil
nym wzniesieniu się fali strajków, w rozroście liczebnym organiza-

0 J. S t a l i n ,  Dzieła, t. II, s. 368—369. 
2 W. L e n i n ,  Dzieła, t. XX, s. 439.



cji robotniczych, z drugiej zaś strony w spotęgowaniu dywersji 
antyrobotniczej itp. Żadne z tych zjawisk nie ominęło i ruchu robot
niczego na Górnym Śląsku.

Tak więc ramy artykułu óbejmują okres charakteryzujajpy się 
znacznym wzrostem wpływów socjalistycznych na Górnym Śląsku, 
a zarazem walki z nimi przy pomocy występujących coraz jawniej 
haseł nacjonalistycznych.

Celem artykułu nie jest jednak nakreślenie pełnego obrazu dzie
jów ruchu robotniczego na Górnym Śląsku w końcu XIX i począt
kach XX stulecia. Całokształt tego zagadnienia, nadzwyczaj szeroki 
i obfitujący w nieztmierne bogactwo faktów, problemów i wydarzeń, 
nie mógł się stać przedmiotem ograniczonego bądź co bądź m iej
scem szkicu, jakim są poniższe rozważania. Jest w  nich zobrazowane 
jedno tylko — aczkolwiek należące do węzłowych — zagadnienie 
z dziejów ruchu robotniczego, walka o internacjonalizm, przejawia
jąca się między innymi wi walce o jednolitą organizację klasy robot
niczej. Z takiego ujęcia problem atyki wynika szereg niejako skró
tów logicznych, jakie musiały być poczynione przy obrazowaniu to
ku wypadków. Nie przeprowadzono więc w artykule szczegółowej 
analizy rozwoju prawicy i lewicy w szeregach SPD i PPS 'zaiboru 
pruskiego, wzrostu nastrojów narodowowyzwoleńczych w masach 
ludu śląskiego, działalności ugrupowań burżuazji polskiej na Śląsku. 
Wymienione zagadnienia są uwzględnione w pracy o tyle, o ile ko
nieczne to jest dla odpowiedniego udokumentowania tematu.

Do przyczyn, z których w znacznej mierze wynikały cechy szcze
gólne położenia klasy robotniczej i rozwoju ru^hu robotniczego na 
Śląsku, należą w dużej mierze: wielki stopień koncentracji przemy
słu, ścisły związek personalny feudałów i kapitalistów, bezpośrednia 
bliskość okręgów rolniczych i szybki rozwój okręgu przemysłowe
go (w latach 1885—1900 ilość robotników wzrosła o 75%).

W trakcie przerastania kapitalizmu w imperialistyczną fazę po
garszało się wciąż położenie proletariatu górno-śląskiego. Rośnie 
wciąż różnica-między zarobkiem robotników a zyskiem kapitalistów. 
Kiedy w okresie od 1887—1897 w górnictwie górno-śląskim zarobki 
wzrosły o 41%, to wartość wydobytego' węgla wzrosła o 136%; w hu t
nictwie żelaza przy wzroącie płac o 33% wartość produkcji wzrosła 
o 87% 3. W parze z tym  idzie ciągły wzrost kosztów utrzymania. Tak



np. w latach 1897—1898 przeciętne ceny produktów żywnościowych 
na Górnym Śląsku wzrosły w wypadku mąki żytniej o 12,5%, kar
tofli o 5,5%, fasoli 7,2%, słoniny o 6,7% itd. 4 Wzrost cen powodował, 
że przy zarobku rocznym nawet w  wysokości 975 m arek — przy za
łożeniu, że rok składa się z trzystu dniówek, co zwłaszcza od r. 1900 
nie odpowiadało prawdzie — na utrzym anie pięcioosobowej rodziny 
zostawało, po obliczeniu wydatków na inne cele, 35 fenigów dzien
nie na jedną osobę. Pewne wyobrażenie o tej sumie dać może fakt, 
że na utrzym anie jednego żołnierza państwo pruskie przeznaczało 
80 fenigów dziennie, a jednego więźnia 40 fe n .5 W rzeczywistości 
płace kształtowały się jeszcze niżej, niż wynikałoby z powyższego 
obliczenia. Burżuazyjna „Breslauer Zeitung" w  numerze z 25 marca 
1903 r. donosi, że przeciętne płace roczne wszystkich zatrudnionych 
w górno-śląskim przemyśle górniczym robotników (a więc np. i otrzy
mujących niewiele ponad 1 markę dziennie kobiet) wynosiły w r. 1901 
872 marki, a w r. 1902 — 820.

Nadzwyczaj szybki rozwój osiedli robotniczych, koncentracja 
przemysłu, zwiększanie się procentu dorosłych robotników były nie
wątpliwie obiektywnymi czynnikami wpływającymi poważnie na 
wzrost świadomości klasowej proletariatu, na wzrastanie wpływów 
socjalistycznych. Z drugiej strony jednak napływ nowych kadr ro
botniczych ze wsi i duży stosunkowo procent posiadaczy małych 
działek ziemi wśród robotników hamowały rozwój świadomości kla
sowej i były zarazem pożywką dla wciskających się wpływów na
je j onalistyczny ch.

Pogłębiająca się wciąż nędza proletariatu górno-śląskiego przy 
istniejących już poważnych tradycjach walki — że wymienimy cho
ciażby strajki górników z lat 1871 i 1889 — i rosnących wpływach 
socjalizmu doprowadziły do wybuchu na wiosnę 1897 roku wielkiej 
fali strajków, która przewaliła się przez całe zagłębie górno-śląskie. 
Charakter strajków był jeszcze wyłącznie ekonomiczny. Główne ich 
przyczyny to niskie płace, za długi czas pracy itp. Zauważyć jednak 
należy, że większość spośród zanotowanych przez prasę śląską trzy
dziestu kilku strajków miała charakter ofensywny. W dwóch tylko 
wypadkach strajkujący wykazali wiarę we wstawiennictwo władz, 
wysyłając w tej sprawie telegramy do Berlina (strajki w, kopalniach 
,,Cecylia" i ,,Jenny-Otto“) 6.

* „Volkswacht“, 31 I 1899.
5 „V.olkswacht“, 3 VI 1903, według „Pracy" Z 19 V 1903.
• „Katolik", 21 VIII 1897 i 14 IX 1897.

2 5  —  „ S o b ó t k a "  R .  X ,  n r  3 ,  1 9 5 5 .



Nawet ,,Katolik" musi — pod niewątpliwą presją opinii robotni
czej — zamieszczać na swoich łamach takie listy robotników, jak  np. 
list wydrukowany w num erze'z 21 sierpnia 1897 r., w  którym autor 
obrazuje sytuację robotników w kopalni „Cecylia" i konkluduje: 
„Tak obchodzą się z nami nasi pracodawcy. Wyzyskać nas aż do 
szpiku kości, to by niejednemu było na rękę". Autor listu wskazuje 
na przyczyny strajku: niskie płace, kary, złe obchodzenie się szty
gara z robotnikami. Stwierdza dalej, że niejednemu górnikowi po
zostaje na czysto na utrzym anie rodziny składającej się z 4—8 osób 
tylkio < 15 marek. Stąd wniosek: „Za to przy drożyźnie, która fceraz 
panuje, robotnicy żonaci wyżyć nie mogą".

W strajkach 1897 r. brali udział górnipy i hutnicy Iszeregu ko
palń i hut. Nie brak jednak było i robotników innych gałęzi prze
mysłu. Tak np. zwycięsko zakończył się strajk  m urarzy w Bytomiu 
przeciw obniżce p łac)7 i niewielki strajk  pracowników drukarni 
R. Gieblera w Królewskiej Hucie (o uznanie przez właściciela ogólno- 
niemieckiej taryfy drukarskiej) 8. Do największych należały strajki 
w kopalniach: „Nowa Helena" (1200 osób)9, „Cecylia" (600) 10 11, „Jen- 
ny-Otto" (600) u . Największe nasilenie strajk i osiągnęły w późnych 
miesiącach letnich 1897 r. Nie znaczy to, że strajki wcześniejsze były 
małe i nieznaczne. Liczbę 600 strajkujących osiągnął już pierwszy 
chronologicznie strajk, jaki wybuchł w drugiej połowie m arca w ko
palni „Wolfgang" 12. Przyczyną strajku były niskie płace ładowaczy 
i robotników kopalnianych. Wyżej opłacani rębacze przyłączyli się 
do strajku z solidarności. Dyrekcja kopalni po dwóich dniach zwol
niła wszystkich strajkujących. Do kopalni sprowadzeni zostali żan
darmi 13. Po kilku dniach strajk  zakończył się bez rezultatu.

Zwrócić należy uwagę na fakt żywiołowości strajków. Z 9 stra j
ków, jakie wybuchły do końca maja, 8 przebiegło bez uprzed
niego przygotowania i planu 14. Nie bez znaczenia było tu  oportuni- 
styczne stanowisko.kierownictwa śląskiej socjaldemokracji, ham ują
cej próby włączenia się socjaldemokratów w akcję strajkową. „Je

7 „Volkswacht“, 29 IX 1897.
8 Ibid., 30 XII 1897.
9 Ibid., 9 IX  1897.

10 Ibid., 18 VIII 1897.
11 „Katolik1*, 21 IX 1897.
12 „Volkswacht“, 22 III 1897.
13 Ibid., 23 III 1897.
14 „Gazeta Robotnicza11, 5 VI 1897.



steśmy przeciwnikami wielu strajków, które wybuchły w tym roku 
bez planu i organizacji, i przestrzegamy przed nimi" — czytamy do
słownie w  „Volkswacht" z 20 sierpnia 1897 r . 15 * Nic dziwnego, (te 
górnicy oskarżali socjaldemokracją o hamowanie strajków  i zdarza
ły się nawet wypadki występowania z jej szeregów lt!.

Pozbawione kierownictwa strajki trw ały na ogół krótko. Stosun
kowo długotrwały był wspomniany wyżej strajk  w kopalni „Jenny- 
Otto", który trw ał od 9 do 16 września. W wielu wypadkach praco
dawcy stosowali bezwzględne zwalnianie z pracy zamieszanych 
w strajk robotników. Tak np. w kopalni ,,Bibiella“ wyrzucono z pra- 
,cy „podżegaczy" 17 *, a w kopalni „Jenny-Otto" po ogłoszeniu lokautu 
nie przyjęto z powrotem] do pracy 120 robotników 13.

Godzien uwagi jest udział w strajkach kobiet (kopalnia „Nowa 
Przeroszą") w Mysłowicach 19 i robotników młodocianych. W hucie 
cynku „Hohenlohe" pod Katowicami zastrajkowało 100 młodocianych 
robotników, żądając podwyżki płac i zmiany płac akordowych na sta
łe 20. Mimo że wystąpienia robotnicze miały charakter krótkotrwały 
i niezorganizowany, widoczne były oddolne próby doraźnej organi
zacji ruchu strajkowego już w czasie strajku; i tak podczas strajku 
w kopalni „Leo" (pow. Rybnik), w którym wzięło udział 400 osób, 
strajkujący górnicy zebrali się na podwórzu kopalni, po czym jeden 
z nich wystąpił naprzód i wymienił żądania załogi, sprowadzające się 
głównie do podwyżki płac 21. W czasie strajku w kopalni „Wiłden- 
steinsegen" w Roździeniu niektórzy jego uczestnicy powstrzymy
wali łamistrajków, którzy chcieli zjechać do pracy. Następnie gór
nicy obrzucili kamieniami żandarmów atakujących z wyciągnięty
mi szablami ich trzystaosobowy pochód 22. Wszystko to nie wychodziło 
jednak na ogół poza ramy walki żywiołowej. Niemniej jej zasięg 
i rozmach, jej ostrość i bojowość (która zmusiła niektórych przedsię
biorców do podwyżki płac robotniczych o 30—40 fenigów dziennie 23) 
w połączeniu z rosnącym niezadowoleniem mas robotniczych z patro

15 „... w ir sind Gegner der vielen in diesem Jahre ganz planlos und ohne
jede Organisation untem om m enen Streiks und warnen vor ihnen...“

16 „Volkswacht“, 5 X  1897, przedruk art. z „Berliner Volkszeitung“.
17 Ibid., 21 IX 1897.
19 Ibid., 15 IX 1897; „Katolik1/*, 21 IX 1897.
18 „Volkswacht“, 17 V 1897; „Katolik**, 18 V 1897.
20 „Breslauer ZeitungV, 12 VI 1897.
21 Ibid., 11 V 1897.
22 „Katolik**, 27 VII 1897; „Volkswacht“, 24 VII 1897.
28' „Volkswacht“, 4 X 1897.



natu klerykalno-,,katolikowego'‘ stwarzały podatny grunt dla wzro
stu popularności haseł walki klasowej.

Na zjazdach partyjnych SPD podnosiły się głosy, wzywające do 
zwrócenia baczniejszej uwagi na Górny Śląsk. Do Niemiec przybywa 
Róża Luksemburg, aby rozpocząć pracę propagandową 'wśród ro
botników polskich w Poznańskiem i na Górnym Śląsku. Na terenie 
górno-śląskiego okręgu przemysłowego wzmaga się ilość wystąpień 
socjaldemokratów, szerzą się socjaldemokratyczne pisma. Do Kró
lewskiej Huty przyjeżdża dziennikarz socjaldemokratyczny August 
Winter, który organizuje Sozialdemokratischer Verein fur Ober- 
schlesien i staje na jego czele. W ten sposób stworzona zostaje forma 
organizacyjna, jednocząca rozproszonych dotychczas socjaldemokra
tów.

Odbywają się coraz liczniejsze zebrania socjaldemokratyczne, kie
rowane najczęściej przez wspomnianego Wintera. Ożywia się dzia
łalność biura socjaldemokratycznych związków zawodowych.

W całej tej pracy działają obok siebie polscy i niemieccy socja
liści. Na zebraniach wygłaszane są przemówienia w obu językach, na 
sztandarach wywieszonych w dzień 1 maja widnieją hasła w języku 
polskim, polski robotnik wstępuje do ogólnych, jednoczących wszy
stkich świadomych robotników socjaldemokratycznych związków 
zawodowych.

Dylemat, czy polski robotnik na Górnym Śląsku kroczyć będzie 
ręka w rękę z proletariuszem niemieckim drogą walki klasowej pro- 
lateriatu czy też odizoluje się odeń, pójdzie własną drogą, a fak
tycznie drogą burżuazji polskiej, zaczął się zarysowywać coraz wy
raźniej. Wówczas jednak wystąpił na arenę nowy czynnik, który 
dotychczas nie odgrywał znaczniejszej roli na Górnym Śląsku. Był 
nim rosnący nacjonalizm kierownictwa Polskiej Partii Socjalistycz
nej.

II

W roku 1892 powstała na zjeżdzie paryskim Polska Partia Socja
listyczna. Fakt, że nacjonalistyczne hasła PPS znajdowały pewien od
dźwięk w masach robotniczych, wynikał z wykorzystania przez bur- 
żuazję nastrojów patriotycznych i wzrostu tendencji narodowowy
zwoleńczych w masach ludowych. Nie bez znaczenia było także nie
docenianie wagi ruchu narodowowyzwoleńczego przez polską scpjal- 
demokrację.



Na czym polegała „błędność, fałszywość, niesocjalistyczność, fik- 
cyjność postulatu niepodległości w ujęciu dawnej PPS?“ 24.

PPS prowadziła walkę o odbudowanie państwa polskiego — pań
stwa burżuazyjnego — w oderwaniu od sytuacji międzynarodowej 
klasy robotniczej, hasła radykalne PPS miały „pociągnąć masy ro
botnicze Polski pseudoradykalizmem i wprząc je do rydwanu nacjo
nalistycznej walki o Polskę burżuazyjną". Łączy się z tym odrywa
nie walki robotnika polskiego od ogólnorosyjskiej walki mas ludo
wych przeciw caratowi, co w praktyce oznaczało działanie na szkodę 
przyszłej niepodległości Polski oraz dążenie do stworzenia klasowe
go, burżuazyjnego i obszarniczego państwa polskiego 25.

Stanowisko PPS zaboru rosyjskiego, a zwłaszcza nacisk ideolo
giczny najbardziej bojowo-nacjonalistycznej grupy pepesowskiej wy
rosłej ze Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, prowadziły 
do wzrastania nacjonalizmu także w kierownictwie PPS zaboru pru
skiego. Ddły jej nadal jeszcze ściśle współpracują z SPD, kierow 
nicy jednak coraz, wyraźniej stają na pozycji odseparowania PPS od 
ogólnoniemieckiego ruchu robotniczego. W ykorzystuje się tu ko
nieczność walki z uciskiem narodowym. (Nawiasem mówiąc, wobec 
tego ucisku naporowi ideologii nacjonalistycznej ulegają także tacy 
lewicowi dotąd działacze, jak Morawski czy Berfus 26.) „Proletariat 
polski — czytamy w „Gazecie Robotniczej" z 23 października 1897 
roku — ma obok interesów wspólnych z proletariatem  niemieckim 
odrębne interesy, wśród nich na pierwszym planie stoi jak najener
giczniej sza walka z wyzyskiem i uciskiem narodowościowym. Dla
tego polscy robotnicy muszą prowadzić ruch swój samodzielnie, dla
tego muszą posiadać oddzielną organizację partyjną i dlatego muszą 
być reprezentowani w parlamencie przez swego polskiego posła 
soc j alis tycznego' ‘.

W walce o ugruntowanie nacjonalizmu „Gazeta Robotnicza" dą
ży do stałego utrw alania w świadomości mas sformułowanej powy
żej tezy o konieczności odrębnej organizacji polskich socjalistów. 
W artykule poświęconym pamięci Proletariatu Stanisław Dzwon 
(Władysław Goździkowski) zarzuca proletariatczykom, że ulegali so

24 B. B i e r u t ,  Podstawy ideologiczne PZPR, Warszawa 1949, s. 16.
25 J. C y r a n k i e w i c z ,  Koreferat na Kongresie Zjednoczeniowym  (Pod

stawy ideologiczne PZPR, Warszawa 1949, s. 87—90).
28 K. P i w  a r s k  i, Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie Śląska (do 

roku 1914), Wrocław 1953, maszynopis powielany, s. 72.



cjalistom rosyjskim i wierzyli w rewolucję rosy jską27. Praktykę so
cjaldemokracji austriackiej, polegającą na tworzeniu się narodowych 
partii socjalistycznych, co doprowadzić miało w przyszłości do głębo
kiego rozbicia ruchu robotniczego i stoczenia się tych partii w bagno 
nacjonalizmu nazywa „Gazeta Robotnicza" „spotęgowaniem między
narodówki", a występującego właśnie w „Sachsische Arbeiter-Zei- 
tung" w obronie jednolitej organizacji W intera określa mianem „zhi- 
steryzowany autor z obozu Róży". Cały ten „obóz panny Luxemburg 
i jej zwolenników", czyli innymi słowy polscy i niemieccy socjalde
mokraci, walczący o utrzymanie jedności proletariatu, nazwany jest 
w tytule artykułu: Wrogowie socjalizmu pod maską socjalizmu 28.

Jednak ataki te natrafiły na opór częś.ci proletariatu. W Pozna
niu członkowie PPS z Kasprzakiem na czele oświadczyli, że zga
dzają się z tezą artykułu w „Sachsische Arbeiter-Zeitung", we Wro
cławiu przeciw separatystycznym tendencjom działał kowal Tomasz 
Wolny 29. Na Górnym Śląsku ściśle współpracował z W interem Sta
nisław Sosna, brat działacza pepesowskiego Jana Sosny. Socjaliści 
polscy w Zabrzu opowiedzieli się za niewysłaniem delegatów na III 
Kongres PPS 30. Z drugiej strony nie tylko na Wintera, al© i na 
działaczy tej miary, co Róża Luksemburg czy Marcin Kasprzak, ataki 
powtarzają się od r. 1897 niemal bez przerwy- Wszystkie te nazwi
ska wymieniane są jednym  tchem, mówi się ciągle o „obozie Róży". 
Wtedy gdy decyduje się sprawa skonsolidowania socjaldemokratów 
Górnego Śląska, „Gazeta Robotnicza" budzi nieufność — jeśli nie 
powiedzieć nienawiść — do rzeczników jedności. O Winterze dowia
dują się robotnicy górno-śląscy, że to „kuty Niemiec", któremu „ger
manizacja leży więcej na sercu niż socjalizm" 31, Stanisława Sosnę 
charakteryzuje się jako człowieka bez charakteru 32.

Jednak w zapale polemicznym wymyka się czasem „Gazecie Ro
botniczej" określenie, które w najlapidarniejszy sposób demaskuje 
wszystkie te ataki: Dowiadujemy się np., że W inter „...dozwala nam 
nawet po polsku mówić, ale tylko wtenczas, k ied y . wykładamy na
szym ziomkom socjalizm, poza tym ani słow a"33.

27 „Gazeta Robotnicza", 13 II 1897.
28 Ibid., 19 VI 1897.
29 Ibid., 26 VI 1897.
*° Ibid., 24 VII 1897; 27 XI 1897.
31 „Gazeta Robotnicza", 24 VII 1897.
32 Ibid., 10 VII 1897.
33 Ibid., 12 VI 1897.



To „poza tym" kryło w sobie kiełkujące pędy nacjonalizmu.
W parze z atakami na polskich i niemieckich socjaldemokratów, 

broniących hasła organizacyjnej jedności klasy robotniczej, idzie za
maskowane jeszcze podważanie autorytetu masowych organizacji 
SD — związków zawodowych. Przemilczając fakt, że w szeregach ich 
znajdują się także Polacy i wychodzi naw et dla nich specjalne pi
smo „Górnik", szeroko kolportowane na Górnym Śląsku 34, twierdzi 
się, że: „mamy u nas niemieckie towarzystwa zawodowe, lecz któż 
może z nas do nich należeć, kiedy ich nie rozumiemy ani słowa" 35.

Stąd niedaleko już do tłumaczenia, że ponieważ władze nie roz
różniają robotniczych organizacji zawodowych i politycznych 
(w związku z procesem o rzekome należenie do Związku Górników), 
to robotnicy polscy nie powinni wstępować do związków zawodo
wych, ale tworzyć grupy PPS 36.

Do najsilniejszych w roku 1897 starć między hasłami In terna
cjonalizmu a nacjonalizmu doszło na dwóch zjazdach — III Zjeżdzie 
PPS zaboru pruskiego i dorocznym zjeżdzie niemieckiej partii so
cjaldemokratycznej odbytym w Hamburgu. W sprawozdaniu zarzą
du PPS, przygotowanym na III Zjazd, musiano przyznać, że w ło
nie partii istnieją poważne różnice poglądów. „Winą" za to obar
czano Różę Luksemburg, potwierdzając tym samym jej kierowniczą 
rolę w walce przeciw wpływom nacjonalizmu w polskim ruchu ro
botniczym w dzielnicy pruskiej. Na zjeżdzie doszło m. in. do dysku
sji nad wnioskiem delegatów organizacji hamburskiej, żądających 
ściślejszej łączności organizacyjnej z SPD.

Proces „oczyszczania" PPS zaboru pruskiego z wszelkich nie
wygodnych, internacjonalistycznych elementów przejawił się na III 
Zjeżdzie w  sprawach Wolnego i Kasprzaka. Już przy sprawdzaniu 
mandatów zakwestionowano i odrzucono mandat Wolnego z Wrocła
wia, motywując to jego „intrygami" przeciw rozwojowi organizacji 
pepesowskiej. Usunięcie jednak Kasprzaka nie mogło się wtedy 
udać. Stała za nim organizacja socjalistyczna Poznania, manifestują
ca swoje niezadowolenie z polityki kierownictwa PPS nieabonowa- 
niem „Gazety Robotniczej". Ilość poznańskich abonentów tej gaze
ty zmalała wówczas do 18.

34 WAP Wrocław, Rejencja Opolska, Prasidial-Bureau, Ilia , 17 IV 1898. 
nr 1144; wzmianki o piśmie mamy tylko w  pierwszym okresie jego istnienia.

35 „Gazeta Robotnioza<!, 26 VI 1897.
33 Jbid., 25 IX 1897.



W toku obrad, gdy większość delegatów uchwaliła wniosek, który 
atakował demaskujące nacjonalizm PPS artykuły w „Sachsische Ar- 
beiter-Zeitung“ (punktem oparcia dla tego ataku były zresztą także 
omawiane na innym miejscu błędne tezy Wintera, m eritum  sprawy 
stanowiło jednak zagadnienie jednolitej organizacji), Kasprzak de
monstracyjnie opuścił salę. Wówczas dopiero, po przypomnieniu 
przez jednego z członków zarządu kłamliwych zarzutów rzucanych 
na Kasprzaka przez PPS zaboru rosyjskiego, uchwalono wykluczyć 
go z szeregów PPS pod zaborem pruskim 37.

Na Izjeździe SPD w Hamburgu „debata polska*' rozwinęła! się 
w związku z wnioskiem Berfusa. Wniosek ten stawiał wielokrotnie 
później przez pepesoiwjców powtarzane żądanie, by w okręgach wy
borczych, w których przeważa ludność polska, kandydowali do par
lamentu tylko ci działacze socjalistyczni, którzy znają tak język nie
miecki, jak i język polski 38. Ten pozornie słuszny postulat krył w  so
bie w istocie poważne niebezpieczeństwo. Wysuwanie tylko kandy
datów umiejących także po polsku uniemożliwiało w  praktyce popu
laryzowanie takich działaczy, jak np. Bebel, którego kandydatura 
stawiana była w wielu śląskich okręgach wyborczych. Zarazem po
stulat ten miał w rzeczywistości — i to było najistotniejsze — ogra
niczyć krąg socjalistycznych kandydatów do nacjonalistycznych dzia
łaczy PPS. Tak więc przez pełne zrealizowanie tego wniosku miał 
być zrobiony jeszcze jeden — i to bardzo poważny — krok na dro
dze różnicowania SPD i PPS. W ystąpienia przywódców Socjaldemo
kratycznej Partii Niemiec świadczyły o zrozumieniu sytuacji. Już 
sprawozdanie zarządu partii wypowiada się przeciw wnioskowi, pod
kreślając konieczność umocnienia centralistycznego charakteru 
SPD 39. Wilhelm Liebknecht podkreślił w  swojej wypowiedzi zasad- 
niszą słuszność wysuwanego przez wnioskodawcę postulatu. Jasne 
jest, stwierdził dalej, że kandydat do parlam entu musi umieć rozmó
wić się ze swoimi wyborcami. Dlatego' zjazd party jny winien wypo
wiedzieć się w  tym  sensie, nawet jeśli odnośny wniosek nie zostanie 
formalnie przegłosowany. Stanowisko Liebknechta, cytowane później 
wielekroć przez PPS na dowód słuszności jej tez, było w rzeczywi
stości tylko najpełniejszym wyrazem proletariackiego internacjona
lizmu. Liebknecht z całym naciskiem stwierdza, że robotnicy nie

37 „Przedświt''1, 1897, nr 4, s. 18—23.
38 Protokoll iiber Verhandlungen d. Parteitages der SPD . . .  1897, Ber

lin 1897, s. 63.
39 Ibid., s. 79.



mieccy nie powinni wzbudzić żadnej wątpliwości wśród swoich pol
skich towarzyszy, że są w pełni za równouprawnieniem i prawem 
narodu polskiego do samookreślenia. Jednak równocześnie nie wy
powiada się za formalnym przyjęciem pepesowskiego wniosku, wi
dząc niewątpliwie niebezpieczeństwo zaw arte w takim akcie40.

Dyskusja nad wnioskiem wykazała z jednej strony nacjonali
styczne tendencje PPS, z drugiej — że i obrońcy jedności organiza
cyjnej, jak August Winter, nie! są wolni w sprawie narodowościowej 
od oportunistycznych błędów. W inter stwierdza mianowicie: „My 
odrzucamy germanizację narodową, uważamy jednak pewną germa
nizację gospodarczą za konieczną" 41.

Co oznacza ta teza? Czy była równoznączna z germanizacją bez 
żadnego przymiotnika? Wydaje się, że nie. W świetle cytowanych 
wyżej poglądów W intera określenie „germanizacja gospodarcza" na
leży chyba rozumieć jako sprzeciwianie się izolowaniu polskich mas 
ludowych w Niemczech od osiągnięć gospodarczych i politycznych 
narodu niemieckiego, która to izolacja była faktycznie sztucznie pod
trzymywana. Jednak teza ta przez swoje sformułowanie kryła w so
bie poważne niebezpieczeństwo ześlizgiwania się na pozycje aprobo
wania germanizacji. Tę właśnie jej stronę podchwycili pepesowcy. 
A i sam W inter zszedł z drogi konsekwentnego internacjonalizmu 
oświadczając pewnego razu, że nie jest konieczna agitacja w języku 
polskim 42.

Nic też dziwnego, że w dokonanym przez Bebla podsumowaniu 
znalazło się miejsce i na krytykę. Bebel wystąpił ostro przeciw 
wszelkim posunięciom mogąpym zaszkodzić sprawie jedności prole
tariatu. W sprawie wniosku Berfusa stanął na słusznym stanowisku 
Liebknechta, że kandydaci znający język polski — jeśli odpowiedni 
się znajdą — winni być oczywiście postawieni, sam jednak wniosek 
należy odrzucić 43.

W rezultacie stanowiska dyskutantów, a wśród nich czołowych 
przywódców niemieckiej socjaldemokracji, Morawski cofnął wniosek 
PPS w sprawie kandydatury do parlamentu.

Pod naciskiem mas robotniczych zarząd PPS jeszcze przed zjaz
dem w Hamburgu zgodził się na ugodę w  sprawie kandydatur.

40 Protokoll ... 1897, s. 131—133; „Volkswacht“, 8 X  1897.
41 „Wir verwerfen eine nationale Germanisierung, halten aber eine gewisse 

wirtschaftliche Germanisierung fur notwendig“.
42 Protokoll ... 1897, s. 87; „Volkswacht“, 8 X  1987.

43 Protokoll ... 1897, s. 152.



W okręgu Bytom — Tarnowskie Góry kandydować miał Morawski, 
w okręgu Katowice — Zabrze Sachse. Jednak później zarząd na 
własną rękę wysunął na okrę^ katowicko-zabrski kandydaturę Ber- 
f usa 44.

Ostatecznie sprawę rozstrzygnąć miała konferencja socjaldemo
kracji górno-śląskiej. Odbyła się ona 1 stycznia 1898 r. w Prudniku. 
Konferencja zajęła się dwiema głównymi sprawami. Jedną z nich 
był problem stanowiska PPS zaboru pruskiego, drugim zagadnienie 
kandydatur. Udział w  konferencji wzięło 26 kandydatów, z których 
13 (poza W interem sami Polacy) reprezentowało 2 okręgi wyborcze 
zagłębia przemysłowego 45.

Dotyczący pierwszego punktu obrad referat W intera charaktery
zowała pewna dwoistość, która zresztą już poprzednio dawała się za
uważyć w poglądach tego działacza. Linią przewodnią artykułu (jak 
i drukowanych w grudniu poprzedniego roku w ,,Volkswacht“ ar
tykułów) była walka z nacjonalizmem PPS, z odsuwaniem przez PPS 
hasła walki klasowej na plan dalszy, z dążnością do tworzenia osob
nej pepesowskiej organizacji politycznej.

Jednak równocześnie robi W inter błąd niewybaczalny z m ark
sistowskiego punktu widzenia u działacza robotniczego należącego 
do narodowości uciskającej. Atakując nacjonalistyczne koncepcje 
PPS  i wysuwanie przez nią kosztem walki klasowej i solidarności ro
botniczej haseł związanych z ruchem narodowym W inter ześlizguje 
się na bardzo niebezpieczną pozycję, która w konsekwencji przynio
sła bardzo dużo szkody sprawie robotniczej. Mianowicie nie sprze
ciwia się wprawdzie tezie o prawie narodów do samookreślenia, ale 
określa dążenia PPS do niepodległości Polski jako reakcyjne i szkod
liw e46. Motywy tego rodzaju stanowiska mogą być zrozumiałe 
w świetle rzeczywiście reakcyjnej i szkodliwej ideologii PPS, (Coraz 
bardziej ze stron ,,Przedświtu” przechodzącej na łamy „Gazety Ro
botniczej”. Niemniej jednak jednostronne postawienie sprawy cha
rakteru walki o wyzwolenie narodowe nie mogło nie być szkod
liwe dla agitacji i rozwoju organizacji socjaldemokratycznej. „Jeśli 
nie wysuniemy i nie przeprowadzimy w agitacji hasła prawa do 
oderwania się — stwierdził Lenin — będzie to na rękę nie tylko bur-

44 „Volkswacht“, 11 XII 1897; 5 I 1898.
45 „Gazeta Robotnicza", 8 I 1898; „Przedświt", 1898, nr 2, s. 29.
40 „Yolkswacht", 18 XII 1897; 4 I 1898. . ?



żuazji, ale również feudałom i absolutyzmowi narodu uciskające
go" 47.

W wystąpieniach W intera widać niemniej stałe dążenie do jed
ności, stałą walkę przeciw sianiu dalszych rozdźwięków i rozbijaniu 
jedności ruchu robotniczego na Górnym Śląsku. Sprzeciwia się tym, 
którzy twierdzą, jakoby cała PPS zaboru pruskiego opanowana była 
przez tendencje nacjonalistyczne, uważa, że dotyczyć to może jedy
nie niektórych jej przywódców48.

Obrady konferencji doprowadziły do powzięcia ważnych dla ru 
chu robotniczego postanowień. Dla wzmożenia agitacji socjalistycz
nej utworzono odrębny górno-śląski okręg agitacyjny. Na wniosek 
W intera wybrano dwu mężów zaufania — jednym z nich miał być 
Polak. Mężami zaufania zostali W inter i Dylong.

W inter zaproponował również, w celu osiągnięcia większych 
wpływów socjaldemokracji wśród polskiej klasy robotniczej, wyda
nie ulotek wyborczych w języku polskim (dowodząc tym samym, że 
w praktycznej działalności zrewidował swój dawniejszy sąd o wy
starczalności agitacji w języku niemieckim). W poświęconym spra
wie kandydatur referacie W inter postawił wniosek, aby w okręgu 
Bytom — Tarnowskie Góry kandydował wysuwany już przez zjazd 
bielawski Sachse, w okręgu zaś Katowice — Zabrze, mającym licz
niejszą ludność polską, Morawski. Wniosek ten został przyjęty na 
osobnej naradzie delegatów zainteresowanych okręgów.

W ten sposób usunięty został pozornie główny powód tarć. Pol
scy robotnicy delegowani z okręgu przemysłowego dali postępowa
niem swym dowód, że zgadzają się w pełni z czołowym działaczem 
socjaldemokratycznym Górnego Śląska, Niemcem Winterem, co do 
konieczności zapobieżenia i sprzeciwiania się trwałemu rozłamowi 
i odseparowaniu się proletariatu obu narodów.

Taki stan rzeczy nie mógł dogadzać „Przedświtowi". Już w luto
wym numerze pisma zamieszczony został na poczesnym miejscu 
wielki artykuł pt. Socjalizm czy hakatyzm. Czytamy w nim: „Stosu
nek partii naszej w zaborze pruskim do towarzyszy — Niemców uło
żył się całkiem naturalnie". O konferencji w Prudniku pisze autor 
artykułu: „ ...d r W inter wytoczył całą baterię wymyślań, oskarżając 
partię naszą i o zdradę, i o szowinizm (tak!) ... Jego referat był pró
bą »socjalistycznej« przeróbki artykułu pierwszej lepszej polakożer
czej szmaty hakatystowskiej ... W chwili kiedy cała machina pań- * 40

47 L e n i n ,  op. cit., s. 437.
40 „Yolkswacht*', 18 XII 1897.



stwawa pruska wytęża swe siły, by zgnębić to buntownicze plemię 
polskie, dr W inter oświadcza, że socjaliści też dążą do zgermanizo- 
wania Polaków i nie uznają ich odrębności! [Wskutek tego więc] Lud 
gnębiony za swą polskość i broniący jej do upadłego musi widzieć 
w socjalistach takich samych wrogów jak i w hakatystach...“ 4!).

Abstrahując już od tego, że relacja o stanowisku W intera jest 
nieprawdziwa i nie znajdująca potwierdzenia nawet w sprawozdaniu 
„Gazety R o b o tn ic z e jtru d n o  chyba o bardziej wyraźne zdemasko
wanie się nacjonalistów pepesowskich spod znaku „Przedświtu". 
Przejawiły się tu przemiltczanie konieczności i przejawów wspólnej 
intemacjonalistycznej walki, oszczerstwa rzucane na działacza, któ
rego „winą" jest sprzeciwianie się tym  tendencjom, wreszcie utoż
samianie socjalizmu z hakatyzmem.

W tym ostatnim stwierdzeniu dziwnie zgadzał się „Przedświt" 
z „Katolikiem", który stale przestrzegał swych czytelników przed 
socjalizmem oznaczającym germanizację * 50.

Kłam tym  frazesom zadawała nawet codzienna praktyka policji 
górno-śląskiej. Ze szczególną zaciekłością prześladowała ona organ 
wspólnego, grupującego też polskich robotników socjaldemokratycz
nego związku górników i hutników, Berg- u. Hiittenarbeiterzeitung, 
a zwłaszcza v^ydawane przez ten związek polskie pismo „Górnik".

Przed rozpoczęciem agitacji przedwyborczej rozegrał się charak
terystyczny incydent w sprawie Polaka z Wrocławia, Wolnego, zwo
lennika jedności organizacyjnej robotników polskich i niemieckich, 
którego kandydatura została wysunięta przez SPD w okręgu Wiel
kie Strzelce. Zdawałoby się, że Wolny spełnia wysunięty przez PPS 
na zjeździe SPD w Hamburgu postulat koniecznej znajomości języ
ka polskiego przez kandydata w okręgu z ludnością polską i jest wo
bec tego według PPS odpowiednim kandydatem. W odpowiedzi jed
nak na wiadomość o wysunięciu jego kandydatury ukazuje się 
w „Gazecie Robotniczej" podpisane przez członków zarządu PPS za
boru pruskiego oświadczenie stanowczo sprzeciwiające się jego kan
dydaturze. Oświadczenie to dobitnie demaskuje rozbijackie manew
ry PPS, stawiając Wolnemu „zarzut", że wskutek jego działalności 
istniejąca we Wrocławiu osobna grupa polskich socjalistów weszła 
w skład S P D 51. Gorąco w obronie Wolnego wystąpił natomiast 
Winter.

40 „Przedświt", 1898, nr 2, s. 1—4.
50 Por. np. „Katolik", 8 II 1898, korespondencja z Bielszowic.
51 „Gazeta Robotnicza", 5 III 1898.



Zamieszczony przez W intera w czerwcu 1897 r. w „Sachsische 
A rbeiter-Zeitung" cykl artykułów stał się powodem ochrzczenia go 
przez część działaczy politycznych na Śląsku mianem. „socjalhakaty- 
sty". Co zawierały te artykuły? Jakie tezy pozwoliły na ukucie tego 
określenia? Pełny ich tekst nie jest znany; znamy jedynie strzeszcze- 
nie, dokonane przez W intera w artykule Die Parteizwist in Preu- 
ssisch-Polen, w którym  działacz ten stwierdza: ,,W jednym z tych 
artykułów wypowiedziałem zdanie, że istnieje pewien rodzaj germa
nizacji, przeciw któremu nie można w sposób rozumny oponować, 
a mianowicie stopniowa germanizacja Polaków przez emigrację do 
niemieckich okolic i przez obcowanie z Niemcami w życiu codzien
nym, zwłaszcza przy pracy i przy podobnych naturalnych okazjach. 
Nie zaszkodzi również, gdy do germanizacji przyczyniać się będą do
bre niemieckie szkoły, tak jak  się do tego nie mogą obecnie przyczy
nić złe niemieckie szkoły" 52. Wszelkie kierowane na W intera ataki 
nie dodawały w zasadzie nic nowego do tego streszczenia, odpowied
nio wyolbrzymiając tylko i formułując poszczególne myśli artykułu.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy tego rodzaju stanowisko 
W intera odbijało w sobie rosnący nacisk nacjonalizmu ze strony 
SPD, czy też wyrażał się w nim swoisty, lewacki „internacjonalizm" 
dążący do jak najszybszego ,,usunięcia" różnic narodowych polsko- 
niemieckich, aby tym skuteczniej, w rozumieniu Wintera, połączyć 
wysiłki klasy robotniczej polskiej i niemieckiej do wspólnej walki 
z kapitalizmem. Prawdopodobnie jedno i drugie. Cała praktyczna 
działalność W intera na G. Śląsku, jego niewątpliwe ciążenie ideolo
giczne ku skrzydłu Róży Luksemburg wskazywałyby, że mamy tu 
do czynienia z uczciwym i ofiarnym, choć niejednokrotnie dotkliwie 
błądzącym rewolucjonistą i internacjonalistą. Niezależnie jednak od 
tego, z jakich subiektywnie pozycji wychodził W inter formułując 
swój pogląd na zagadnienie germanizacji, faktem jest niewątpliwym, 
że głoszenie tego rodzaju poglądów nie miało nic wspólnego z m ark
sistowskim stosunkiem do kwestii narodowej i przyniosło sprawie

M „In eineim jener Artikel habe ich die Meinung ausgesprochen, dass es 
eine Art Germanisation gibt, gegen die man nichts VemunXtiges einwenden 
kann, namlich allmahlige Germanisierung v o n ’Polen durch Abwanderung 
nach deutschen Gegenden, durch Umigang mit Deutschen im taglichen Leben, 
insbesondere bei der Arbeit und ahnlichen natiirlichen Veranlassungen, und 
dass es nicht schaden konne, wenn diese Germanisierung durch gute deulsche 
Schulen gefordert wurde, w ie sie jetzt von schlechten deutschen Schulen nicht 
gefordert wiirde<; (Neue Zeit 1901/1902, nr 49).



socjalizmu na Górnym Śląsku obiektywnie niepowetowane szkody, 
które z trudem  tylko wyrównała ofiarna w alka W intera przejawia
jąca się w całokształcie jego działalności.

Nie ulega jednak wątpliwości, że obiektywnie poglądy Wintera, 
wyrażone w artykule w „Sachsische Arbeiter-Zeitung”, dopomogły 
wyraźnie rozbija^zom ruchu robotniczego.

Wybory do parlam entu niemieckiego w r. 1898 były ważnym og
niwem rozwoju ruchu robotniczego na Górnym Śląsku. Wyniki ich, 
które przyniosły nadspodziewanie wielką, bo około 25-tysięczną licz
bę głosów oddanych na socjaldemokrację, były już wielokrotnie 
omawiane w literaturze historycznej 53. Wszyscy prawie, którzy zaj
mowali się tym  problemem, podkreślali, że gwałtowny (blisko pię
ciokrotny) wzrost głosów na kandydatów socjaldemokratycznych 
spowodowany był zniechęceniem mas polityką Centrum. Wzgląd ten 
niewątpliwie odegrał poważną — jeśli nie decydującą — rolę w tej 
sprawie, jednak nie był jedynym i wyłącznym.

Na wiosnę 1898 r. w górno-śląskim okręgu przemysłowym wy
buchają znów strajki górników i hutników. Największy z nich, strajk 
w kopalni „Nowa Helena”, gdzie robotnicy żądali zmniejszenia czasu 
pracy z 12 na 8 godzin, przewyższył ilością uczestników strajk  z ro
ku ubiegłego. Brało w nim udział 1040 osób, a związany z nim był 
strajk  400 robotników w kopalni „Helena” 54. Przed wybuchem 
strajku w kopalni „Karlssegengrube” w Mysłowicach rozwieszono 
plakaty nawołujące do wzięcia w nim udziału 55. S trajkują robotnice 
w hucie „Recke” w Roździeniu 56.

Równocześnie do mas robotniczych docierają tysiące ulotek so
cjaldemokratycznych. Zarząd SPD przesłał 120 000 egzemplarzy kil- 
kustronicowej polsko-niemieckiej ulotki, kierownictwo PPS miało 
na mocy porozumienia z SPD dostarczyć polskich ulotek do okręgów 
zamieszkanych przez polskich robotników 57. Główną podstawą so
cjalistycznej agitacji przedwyborczej była wspomniana wyżej aśmio- 
stronicowa ulotka, zatytułowana: Górnoślązacy, hejże do wyborów  —

53 Por. np. L. Pł o c h o c k  i  (Leon Wasilewski), Einige Bemerkungen zu 
den letzten Wahlen in Oberschlesien  (N eu eZ eit, 1898/1899, nr 4, s. 118—122); 
A. N a p i e i r a l s k i ,  Der Katolik und das schlesische Centrum 1889—1903, 
Bytom 1903; I. S c h w i d e t z k y ,  Die polnische Wahlbewegung in Ober
schlesien, Wrocław 1934; M. T o b i a s z ,  Wojciech Korfanty, Katowice 1947.

54 „Volkswaohli“ł 2 IV 1898.
55 Ibid., 18 V 1898; „Schlesiische Zeitung“, 18 V 1898.
56 „Breslauer Zeitung", 15 VI 1898.
57 Protokoll  ... 1898, s. 19—20.



Oberschlesier auf zur Wahl! Z lewej strony miała tekst polski, z pra
wej niemiecki. W ulotce tej scjcjaliści piętnują i demaskują obłudę 
Centrum w sprawie polskiej wskazując, że jedyną gwarancję uczci
wej walki przeciwko germanizacji dają posłowie socjaldemokratycz
ni. Ostrzegają też przed oszukańczą demagogią ludzi z tzw. obozu 
narodowo-radykalnego, którego „prowodyrzy ... udają gwałtow
nych demokratów, gadają co niemiara i obiecują nam obronę przed 
nowymi ciężarami. Jednakże w końcu udadzą się do starej swojej kar- 
micielki, do partii Centrum, i z nimi będą uprawiali starą grę" 58. 
Ulotka wzywała więc do zacieśniania internacjonalistycznej więzi 
między robotnikami, wskazywała na jedynego prawdziwego obrońcę 
polskich interesów narodowych — partię robotniczą. Taka właśnie 
rola ulotki zrozumiana została należycie nawet przez władze pruskie. 
Jeszcze kilka miesięcy po wyborach m inister spraw wewnętrznych 
nakazuje jej konfiskowanie, widząc w jej tekście obrazę rządu 59.

W czasie kampanii przedwyborczej na rekrutujących się zarówno 
z PPS, jak i SPD autorów i kolporterów ulotek socjaldemokratycz
nych sypią się niezliczone szykany i represje, ulotki są raz po raz 
konfiskowane. M. in. represje te spotkały i Wintera, który za „sprze
ciw władzy państwowej i publiczną obrazę urzędnika" został skaza
ny na 50 marek kary 60. Pepesowiec Dylong został po wyborach ska
zany za rozdzielanie ulotek na kilkumiesięczne więzienie 61. Wszyst
kie te  represje nie mogły jednak powstrzymać agitatorów. „Rozno- 
siciele [ulotek] idą do każdej miejscowości, do każdego domu, nawet 
do każdego mieszkania. Przy wyjściu z pracy każdy górnik otrzy
m uje ulotki" — donosi „Schlesische Zeitung" 24 m aja 1898 r. W tym 
czasie działała też na Górnym Śląsku Róża Luksemburg °2. Warto 
przypomnieć, jak wspomina ona w pewien czas później tę działal
ność odpowiadając pepesowcom na zarzut, że dopiero przez wejście 
w skład komisji prasowej PPS zaboru pruskiego stała się socjalistką 
polską: „Wreszcie nawet ruchowi polskiemu socjalistycznemu pod 
zaborem pruskim miałam częstokroć możność oddawać skromne 
usługi, zanim jeszcze urząd w komisji prasowej przyjęłam: już sie
dząc w Królewskiej Hupie na Górnym Śląsku podczas wyborów do 
parlamentu w r. 1898, już własnoręcznie (i że się tak wyrażę włas

58 WAP Wrocław, Rejencja opolska, Prasidial-Bureau, Abth. IV,a, nr 1.
s# Ibid., akt nr 3719, 28 X 1898.
60 „Volkswacht“, 1 IX 1898.
91 Ibid., 14 VI 1899.
98*R. L u k s e m b u r g ,  op. c it, R. II, s. 728.



nonożnie, bo per pedes apostolorum  od wsi do wsi dreptać przyszło) 
po raz pierwszy [rozdając] odezwy polsko-socjalistyczne w okręgu 
Wielkie Strzelce — Koźle, już przemawiając na zgromadzeniach na 
Górnym Śląsku, w Poznaniu. Maluczko tego wszystkiego było, wiem 
i rozumiem. Wszakże i to wystarczy, jak sobie tuszę, by nie od dziś 
dopiero nosić zaszczytne miano socjalistki polskiej'* 63.

Agitacja socjaldemokratyczna, oparta na istniejącej już tradycji 
ruchu robotniczego, znajdować musiała szeroki oddźwięk w masach 
robotniczych. Nawet w polityce „Katolika", w jego kilkakrotnym 
stwierdzeniu, że z Górnego Śląska powinien posłować centrowiec- 
-robotnik. od razu zresztą anulowanym zaznaczeniem, że jeśli dotych
czasowy poseł (dr Stephan) zgodzi się kandydować, to „nie będziemy 
się sprzeciwiali" 64, widać rosnące oddziaływanie niezadowolenia mas 
z polityki Centrum i zbliżanie się ich do partii robotniczej.

Świadomość siły socjaldemokratów była wśród partii reakcyj
nych tak wielka, że konserwatyści postanowili nie stawiać tym ra
zem osobnego kandydata, polecając swym zwolennikom głosować na 
Centrum, aby nie dopuścić do> wyboru socjaldemokraty 65.

kierow nictw o PPS musiało pod presją opinii mas wydrukować 
w „Gazecie Robotniczej" z dnia 21 maja 1898 r. odezwę, w której 
pisze: „... niech was nie różnią osobiste względy ani antagonizmy, 
tylko w dniu 16 czerwca każdy w swoim okręgu, jak jeden mąż, 
niech odda swój głos na powyżej wymienionego kandydata..." Już 
w samym sformułowaniu tego zdania widoczna jest niechęć do pew
nych kandydatów, wśród których byli Sachse (okręg Bytom — 
Tarnowskie Góry) i W inter (okręg Gliwice — Toszek — Lubliniec). 
A nazwisko Polaka, Tomasza Wolnego, zostało w spisie w ogóle pomi
nięte.

Niedwuznacznie określone zostało stanowisko ideologicznych 
przywódców PPS w liście Daszyńskiego: „I niechaj urny wyborcze 
zapełnią się naszymi głosami, rzuconymi na swego, na robotnika 
polskiego..." 66 A więc tylko na polskiego robotnika, członka PPS, 
winien głosować proletariusz polski; fakt, że na Górnym Śląsku 
w poszczególnych okręgach wyborczych kandydują działacze SPD — 
Bebel, Winter, Wolny, zostaje tu w ogóle przemilczany. * 84 85

63 R. L u k s e m b u r g ,  Ze zjazdu  (Gazeta Robotnicza, 5 V 1900).
84 „Katolik, 5 V i 24 V 1898.
85 „Schlesische Volkszeitung“, 11 VI 1898.
66 „Gazeta Robotnicza", 11 VI 1898.



Ogółem kandydaci socjalistyczni zebrali w dniu 16 czerwca na 
terenie Górnego Śląska (część ówczesnej rejencji opolskiej) 25 785 
głosów. Z liczby tej 20 150 głosów padło w przemysłowych okręgach 
wyborczych. W okręgu Bytom — Tarnowskie Góry Sachse otrzymał 
7955 głosów, w okręgu Katowice — Zabrze Morawski 9829, a w okrę
gu Gliwice — Toszek — Lubliniec, w którym  przemysłowe Gliwi
ce połączone zostały z rolniczymi powiatami toszecko-gliwickim i lu- 
blinieckim, W inter zebrał 2366 głosów 6?.

W niektórych miejscowościach ilość głosów socjalistycznych osią
gnęła poważną liczbę. Tak np. w okręgu bytomsko-tarnogórskim pa
dły w Lipinach 874 głosy na Sachsego, wobec 1005 oddanych na cen
trowca. W Świętochłowicach kandydat socjaldemokratyczny był na 
pierwszym miejscu (947 głosów wobec 768) 6S. W okręgu Moraw
skiego do ciekawszych należą wyniki wyborów w rejonie huty „Lau
ra" (1296 głosów wobec 1527 centrowych) i w Zaborzu (1994 wobec 
1115)co. W Gliwicach W inter zebrał 1558 głosów, co oznaczało przy
rost 1400 głosów na socjalistów w stosunku do wyników z C. 1893. 
Magnat centrowy hr. Ballenstrem zdobył tam  niewiele więcej, bo 
tylko 1690 głosów 67 * * 70.

Wyniki wyborów były najlepszym dowodem, że stworzone na 
konferencji prudnickiej formy organizacji socjaldemokratycznej 
(które nb. jeszcze po wyborach nazwał „Przedświt" podstawą opera
cyjną dla intrygowania dra W intera przeciwko P P S 71) i żywa, 
wspólna agitacja polskich i niemieckich działaczy dopomogły do 
szerokiego rozprzestrzenienia wśród mas pracujących idei socjalizmu. 
Tę wspólną agitację podkreśla z całym naciskiem Wilhelm Liebknecht, 
ostro krytykując wypowiedziany w polemice czasopiśmienniczej 
pogląd Wintera pomniejszający pozytywne znaczenie agitacji człon
ków PPS 72. Nawet centrowa „Schlesische Volkszeitung“ zmuszona 
jest przyznać, że agitacja socjalistyczna w okręgu przemysłowym roz
winięta została w nie spotykany dotychczas sposób 73. Miarą znacze

67 A. W i n t e r ,  Die Sozialdemokratie in Oberschlesien  (Sozialistische Mo- 
natshefte, 1898, VII, s. 310).

60 „Katolik", 18 VI 1898.
*9 „Schlesische Volkszeitung“, 18 VI 1898.
70 „Breslauer Zeitung“, 17 VI 1898.
71 „Przedświt", 1898, nr 7, s. 22.
72 A. W i n t e r ,  op. cit.; W. L i e b k n e c h t ,  Die Sozialdemokratie in 

Oberschlesien, Eińe Erwiderung  (Sozialistische Monatshefte, 1898, z. VIII, 
s. 360—367.

73 „Schlesische Volkszeitung“ 21 VI 1898. 1

26 — „Sobótka" R. X, n r 3, 1955.



nia, jakie miało masowe oddanie głosów na kandydatów socjalistycz
nych, może być także fala represji, które zastosowano wobec robot
ników. Już w ciągu najbliższegp po wyborach tygodnia zwolniono 
z pracy 200 lub 300 robotników 74. Z huty „Baildon" wyrzucono 
z pracy robotnika, który przepracował w niej 30 lat, tylko za to, że 
głosował na Morawskiego 7S 76.

W świetle przedstawionych wypadków jest widoczne, że obok 
niezadowolenia z polityki Centrum niemałą rolę odegrał też wzrost 
uświadomienia klasowego polskiego proletariusza, potęgowany ak
tywną działalnością polskich i niemieckich socjaldemokratów. Z fak
tu tego zdawał sobie sprawę aż nazbyt dobrze ,,K atolik"/ Już w cza
sie kampanii wyborczej przebąkuje o kandydaturze robotnika-cen- 
trowca, a po wyborach pisze: ,,... źle się stało, że ani w jednym okrę
gu nie postawiono robotnika. Nie ulega w ątpliw ości, że w tymże 
okręgu byłoby głosów na socjalistę znacznie mniej" 7C.

Taką właśnie politykę, politykę stawiania kandydatury robotni- 
ka-centrowca (lub — jak  w wypadku obozu „Górnoślązaka" — ludzi, 
których pochodzenie robotnicze się podkreślało) miały zastosować 
ugrupowania burżuazji polskiej na Śląsku w następnych wyborach 
w r. 1903. Jako wskazanie, a naw et poparcie konieczności takiej po
lityki, mógł im służyć chociażby przesiąknięty nacjonalizmem, zry
wający łączność między polskimi a niemieckimi socjalistami, wysu
wający wyraźnie pojęcie „Polak" przed „robotnik" artykuł Leona 
Wasilewskiego (St. Os...arza) pt. Z rozmyślań powyborczych, zamie
szczony w  „Gazecie Robotniczej" z 23 lipca 1898 roku. W artykule 
tym  Wasilewski wyraźnie ubolewa nad poparciem udzielonym przez 
polski proletariat górno-śląski kandydatom socjaldemokratycznym 
Niemcom, zdradziecko jednocześnie sugerując „Katolikowi" sposób 
zapobieżenia temu zjawisku: „Lud śląsko-polski, prześladowany za 
swą polskość, wyzyskiwany przez fabrykantów-Niemców, z pewno
ścią poparłby kandydaturę „Katolika" — kandydaturę polską, zwła
szcza gdyby kandydatem był robotnik. Ale takiej kandydatury nie 
było jeszcze, dlatego niejeden niezdeklarowany socjalista głosował 
w braku jej za tymi, którzy mu się wydawali najbardziej nieprze
jednanymi przeciwnikami rządowego Centrum... Czyżby socjaliści, 
a do tego socjaliści-Niemcy, otrzymali tyle głosów, gdyby katoli-

74 „yolkswacht4*, 23 VI 1898.
75 Ibid., 2 VI 1898.
76 „Katolik", 21 VI 1898.



kowcy mieli odwagę wystawić w tych okręgach własnych polskich 
kandydatów? “

Aktywny udział w kampanii wyborczej nie mógł zastąpić dłu
gofalowej systematycznej pracy. Jedną z ważniejszych form takiej 
pracy stać się miała działalność sekretariatu robotniczego. Sekreta
riaty robotnicze powstawały w Niemczech od r. 1894. Były to biu
ra udzielające porad prawnych zgłaszającym się do nich robotni
kom, członkom ich rodzin i inwalidom. Zakres udzielanych porad by
wał rozmaity — niektóre sekretariaty udzielały ich tylko w zakre
sie spraw związanych bezpośrednio z pracą robotnika, inne zajmo
wały się także innymi kwestiami. Udzielanie porad było bezpłatne. 
Na czele sekretariatów stali nie prawnicy, ale działacze robotniczy, 
którzy w toku swej pracy zapoznali się z nurtującym i robotnika bo
lączkami 77. Na Górnym Śląsku rola sekretariatu robotniczego była 
w istocie o wiele większa. Formalnie posiadał on ten sam 'zakres 
pracy, co inne sekretariaty. Jednak faktycznie, w warunkach nie
przerwanych represji wobec wszelkich przejawów zorganizowanej, 
świadomej klasowo działalności proletariatu, stałe istnienie placówki 
socjaldemokratycznej (sekretariaty były kierowane przez centralę 
socjaldemokratycznych związków zawodowych) oznaczało istnienie 
punktu centralnego, wokół którego grupować się mogli działacze so
cjalistyczni i przy którym możliwe były agitacja na rzecz związków 
zawodowych, propagowanie socjalistycznych pism itd.

Niezależnie od wymienionych powyżej korzyści, wypływających 
z istnienia sekretariatu robotniczego na Górnym Śląsku, w specyficz
nych warunkach górno-śląskich było szczególnie ważne, by robot
nik mógł się z pewnego i autorytatywnego źródła dowiedzieć, jak wi
nien się zachować w tej czy innej sprawie, dotyczącej np. ubezpie
czenia od wypadku, renty inwalidzkiej itd.

Sekretariat robotniczy w Bytomiu został założony 1 listopada 
1898 r. Obok Wintera, jak wynika ze sprawozdania komisarza poli
cji Madlera 78, do kierownictwa sekretariatu należał — przynajmniej 
w początku jego działalności — członek PPS Edward Tusker.

Liczba interesantów sekretariatu stale rosła. Poważną rolę od
grywała tu możność porozumienia się po polsku. W sekretariacie 
mówiło się tak po polsku, jak po niemiecku, przeważająca jednak 
część interesantów wolała sprawę swoją przedstawić w języku pol

77 J. H e  a d e n ,  Ein Wort iiber die Aufgaben der Arbeitersecretariaie... 
(Soc?alistische Monatshefte, 1904/2, nr 12, s. 967—973).

78 WAP Wrocław, Rejencja opolska, Prasidial-Bureau, Abth. Ilia , nr 7.



sk im 79. W r. 1900 z usług sekretariatu robotniczego skorzystało już 
3696 osób, z czego 508 kobiet. 1734 klientów należało do socjal
demokratycznych związków .zawodowych, 1962 było niezorganizo- 
wanych 80. W r. 1902 sekretariat odwiedziło już 9138 klientów 81. Se
kretariat spełniał zarazem ważne zadanie, jeśli chodzi o organizo
wanie i werbowanie nowych członków socjaldemokratycznych związ
ków zawodowych. Tak np. w 1900 r. 1000 zorganizowanych robotni
ków płaciło składki i brało gazety w  lokalu sekretariatu. 80°/o 'tej 
liczby stanowili górnicy i hutnicy. Ogólnie należy skonstatować po
ważny w tym  czasie wzrost sił związków zawodowych. W \r. 1900 
osiągnęły one liczbę 1600 członków, z czego 1450 przypadło na cen
tralny związek górników i hu tn ików 8-, który w roku 1901 osiągnął 
już liczbę 3000 członków (z 50 w r. 1896) 83 84. W socjaldemokratycz
nych związkach zawodowych byli także zorganizowani metalowcy 
(zwłaszcza w  Królewskiej Hucie), drukarze, murarze, kolejarze i in
ni. Ośrodkami socjaldemokratycznego ru,chu zawodowego były mia
sta: Królewska Huta (Chorzów), Bytom, Gliwice, Katowice, Zabrze P4. 
Wśród związkowców rozchodziło się 1500 egzemplarzy drukowanego 
w Poznaniu polskiego pisma socjaldemokratycznych związków za
wodowych ,,Oświata" 85 86.

Działalność sekretariatu robotniczego, której efektywność zwięk
szała się coraz bardziej, spotykała się z ciągłymi represjami. Władze 
policyjne doprowadziły do sądowego uznania sekretariatu za przed
siębiorstwo dochodowe, co miało umożliwić policji stały wgląd w je
go księg i8(i, czyli innymi słowy spowodować jego upadek.

Od 1 kwietnia 1900 r. przy sekretariacie robotniczym istniała 
także prowadzona przez W intera księgarnia. Donosił o tym z trwogą 
komisarz policji Madler stwierdzając, że w ten sposób jeszcze więcej 
ludzi przyciągniętych zostanie do socjaldem okracji87.

Po powstaniu księgarni zaczynają się rozprzestrzeniać druki so
cjalistyczne, a szczególnie te, które drukowane były w języku pol

7D „Volkswacht“, 25 II 1899.
80 Ibid., 20 VI 1901.
81 Ibid., 11 IV  1903.
82 Ibid., 20 VI 1901.
83 „Gazeta Robotnicza", 9 VIII 1902.
84 „Volkswacht“, 9 VII 1902.
85 „Przegląd Socjaldemokratyczny", 1903, nr 2, s. 69.
86 „VolkswachtV, 5 VI 1901.
87 WAP Wrocław, Rejencja opolska, Prasidial-Bureau, Abth. Ilia , akt 
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skim. Jeszcze poprzednio w r. 1899 Madler przeprowadzał w  okręgu 
przemysłowym rewizje, poszukując polskich i niemieckich broszur 
socjalistycznych88, potem polskie druki socjalistyczne pokazywały 
się nawet w oknie sekretariatu 89, a W inter sprowadzał z Krakowa 
polską gazetę socjalistyczną ,,Latarnia“ i sprzedawał polskie pisma 
i książki90. Spnawą polskich wydawnictw socjalistycznych zajmowa
ły się także zjazdy śląskiej socjaldemokracji. Na konferencji socjal
demokratów Górnego Śląska w  Bielszowicach 25 marca 1899 r. de
legat Raciborza postawił przyjęty jednogłośnie wniosek dotyczący 
wydrukowania w  języku polskim popularnej niemieckiej broszury 
propagandowej SPD, wydanej pt. Precz z socjalistam i91. Na zjazd 
SPD Śląska w  r. 1899 socjaldemokratyczna organizacja Chojnowa 
przysłała przyjęty przez zjazd internacjonalistyczny wniosek, doty
czący wydania kalendarza agitacyjnego w języku polskim 92. Koniecz
ność agitacji wśród polskich mas robotniczych w ich języku ojczy
stym jest więc coraz jaśniejsza także dla tych niemieckich działaczy 
SPD, którzy chcą utrzymywać i umacniać internacjonalistyczny so
jusz robotniczy. Dotyczy to zresztą nie tylko bezpośrednich, agita
cyjnych celów. Na tejże konferencji w  Bielszowicach W inter — jako 
pierwszy! — żądał wprowadzenia w  szkołach pełnego nauczania 
w języku polskim 93.

Dla rozprzestrzeniania idei socjalizmu wśród polskich i niemiec
kich mas robotniczych Górnego Śląska wielkie znaczenie miała moż
ność odbywania zebrań propagandowych. Na początku 1899 r. udało 
się W końcu Winterowi wynająć w Bielszowicach specjalny, nadający 
się na zebrania lokal. Na organizowanych tu  zebraniach występo
wali obok siebie Polacy i Niemcy. Tak np. 2 i 5 lutego przemawiają 
W inter i Marek, mówiąc o położeniu robotników, o pismach socjali
stycznych itp .94 1 maja występują dwaj mówcy niemie|ccy (Winter 
i jakiś socjalista z huty ,,Laura“) oraz Polacy Borys, Dylong, Marek 
i M akowski95. Na murach domów w Zaborzu i Bielszowicach poja

88 „Katolik", 23 XI 1899.
89 „Volksrwachtr, 13 VII 1900.
90 Ibid., 24 IX 1900. R. L u k s e m b u r g ,  W obronie narodowości, Poznań 
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93 „Volkswacht", 28 III 1899.
94 „Gazeta Robotnicza", 11 II 1899.
95 Ibid., 6 V 1899; „Volkswacht‘‘, 3 V 1899.



wiają się polskie afisze, wzywające do przybycia na organizowane 
przez W intera zebranie00. W lokalu bielszowickim spotkamy rów
nież Różę Luksemburg, która, wygłosiła w  nim 31 grudnia 1899 r. 
przemówienie o założeniach socjalizmu, wskazując na aktualnie to
czące się wojny imperialistyczne — jak wojna Anglii .przeciw Bu
rom — i na ciemiężenie ludu roboczego w Rosji i w Niemczech. W dy
skusji zabrało głos kilku polskich i niemieckich socjalistów96 97 * 99 100.

W toku wspólnej pracy polskich i niemieckich socjalistów krzep
nął i umacniał się sojusz polskiej i niemieckiej klasy robotniczej. 
Wspólnie uzyskane osiągnięcia powodowały, że nawet kierownicy 
PPS zaboru pruskiego, a przynajmniej ci z nich, którzy stali.na bar
dziej lewicowym stanowisku, przyznawali, że na Górnym Śląsku wy
kuwała się jedność proletariatu. Na IV Zjeździe PPS zaboru pruskie
go mówił Morawski o sytuacji na tym  terenie: „O walce narodowo
ściowej między robotnikami mało tam  kto wie. Masy robotnicze pra
cują w kopalniach setkami i tysiącami razem, odczuwają pod świa
tłem dziennym wspólnie swą nędzę i bezprawie, wspólnie myślą 
o środkach wyswobadzających, więc się pouczają, łączą, solidaryzują 
wspólnością idei i postęp tam  jest też najw iększy ''9S. Słowa jego znaj
dują na tymże zjeździe potwierdzenie we wniosku przysłanym z huty 
,,Laura", domagającym się ściślejszego porozumienia z SPD w celu 
wspólnego utrzymywania agitatorów socjalistycznych na Górnym 
Śląsku i w Poznańskiem. Wniosku tego bronią na zjeździe delega
ci Górnego Śląska Borys i Solik, sprzeciwiają się mu członkowie za
rządu PPS zaboru pruskiego Berfus i Stanisław Thiel. Ostatecznie 
wniosek przyjęto, dodając jednak niweczącą go praktycznie wstawkę 
,,wedle możności"

Niewątpliwie pod naciskiem opinii mas robotniczych ukazało się 
w „Gazecie Robotniczej" przed przyjazdem R. Luksemburg na Gór
ny Śląsk ogłoszenie wzywające do przybycia na zebrania, na których 
będą przemawiać „t.t. Rozalia Luksemburg po polsku, August Winter 
po niemiecku, Borys i inni śląscy towarzysze po polsku" 10°.

Rosnące szeregi świadomych swoich zadań historycznych prole
tariuszy polskich na Śląsku wymagały powstania tam polskiej gazety 
socjaldemokratycznej. Pismem takim stać się mogła „Gazeta Robot

96 „Gazeta Robotnicza*1, 6 I 1900.
97 „Volkswachti“, 4 I 1900; „Gazeta Robotnicza**, 13 I 1900.
1)8 „Gazeta Robotnicza**, 31 XII 1898.
99 Ibid., 14 I 1899.

100 Ibid., 23 XII 1899.



nicza“, która przeniesiona na teren górno-śląskiego okręgu przemy
słowego musiałaby, w zetknięciu z tradycjam i internacjonalistycznej 
współpracy klasy robotniczej, przesunąć punkt ciężkości swej walki 
ideologicznej na sprawy walki klasowej. W takim wypadku istnienie 
„Gazety" na Śląsku w poważny sposób wzmogłoby wpływ ideologii 
socjalistycznej. Dlatego domagali się przeniesienia pisma robotnicy 
pepesowcy z Lipin pisząc z żalem we wniosku w tej sprawie, prze
słanym na V Zjazd PPS zaboru pruskiego: „...my już dużo czytali, 
że jak będzie można, to się wydawnictwo przeniesie, ale nie słysze
liśmy, żeby tu zarząd był i próbował zamiar uskutecznić*'101. O prze
niesienie gazety starają się również Róża Luksemburg, stawiając od
powiednią rezolucję na V Zjeździe PPS 102, i Winter, żądający tego 
m. in. jeszcze rok przedtem na zjeździe socjaldemokracji śląskiej 
w Zgorzelcu w kwietniu 1899 r . 103

Dopiero jednak w połowie 1901 r., gdy na VI Zjeździe PPS 
ze szczególną ostrością postawiono zagadnienie odrębności organi
zacyjnej i sprecyzowano je nawet formalnie, oraz gdy przeciąg
nięto ostatecznie na swoją stronę część terenowych polskich działa
czy socjalistycznych na Górnym Śląsku („zasilonych*! bojowo nacjo
nalistycznym Jerzym  Haase), „Gazeta Robotnicza** przeniesiona zo
stała na Śląsk.

Istotne przyczyny tego, że przeniesienie nie nastąpiło wcześniej, 
ujawnił „Przedświt**. W artykule pt. W sprawie zaboru pruskiego 
czytamy, że w  razie przeniesienia „Gazety Robotniczej" do Byto
mia „...niemieccy socjaliści, którzy rozbudzali i kierowali ruchem, 
obejmą kierownictwo i „Gazety Robotniczej". Przestanie ona już być 
organem PPS, zmytej falami ruchu wznieconego przez socjalistów 
niemieckich w zaborze pruskim, stanie się tym, ^ęzym jest dzisiaj 
„Górnik" — nieimieckim organem partyjnym  w języku 'polskim..." 104 
Autor artykułu przyznawał tu między wierszami, że związek klasy 
robotniczej na Górnym Śląsku z socjalizmem dokonany został nie 
przez rozłamowych działaczy PPS, a przez „niemieckich socjalistów" 
(według terminologii „Przedświtu"), czyli, jak pokazywał cały prze
bieg wypadków, przez zgodnie współpracujących socjalistów obu 
narodów.

,#l Ibid., 7 IV 1900.
102 Ibid., 19 V 1900.
1,3 „Volkswacht“, 7 IV 1899.
1IM „Przedświt11, 1899, nr 5, s. 4.



Dla polskich socjalistów współpraca ta była szczególnie ważna.
socjaliści narodów uciśnionych powinni szczególnie silnie bronić 

całkowitej i bezwarunkowej, a między innymi i organizacyjnej jed
ności robotników narodu uciśnionego z robotnikami narodu uciska
jącego oraz wcielać ją  w życie“ 105.

Z postulatu tego zdawało sobie sprawę wielu Polaków-socjalistów 
działających na Śląsku i w  Poznańskiem. W imieniu socjalde
mokratycznej organizacji Poznania żąda Róża Luksemburg na V Zje- 
ździe PPS zaboru pruskiego stanięcia na wspólnym z socjaldemo
kracją niemiecką gruncie walki klasowej 106.

W zrozumieniu prawdy, że robotnik polski w zaborze pruskim 
może najlepiej bronić swych interesów w szeregach socjaldemokra
cji, Róża Luksemburg i socjaldemokratyczny działacz z Poznania 
Gogowski stawiają na mogunckim zjeździe SPD w 1900 r. wniosek 
następującej treści: „Zjazd poleca frakcji [parlamentarnej] postawić 
na porządku dziennym obrad parlam entu sprawę najnowszych kro
ków rządu pruskiego podjętych przeciw używaniu języka polskiego 
w prowincji poznańskiej i w ogóle zwalczać z Całym naciskiem trak
towanie Polaków jako obywateli drugiej klasy" 107 108.

Wystąpienie to było typowe dla stanowiska polskich socjaldemo
kratów w szeregach SPD. Wodzowie SDKPiL — Róża Luksemburg, 
Julian Marchlewski, Marcin Kasprzak, walczyli w wystąpieniach pu
blicznych, w organizacyjnej pracy partyjnej, w artykułach dzienni
karskich przeciw wszelkim próbom dyskryminacji ludności polskiej 
pod panowaniem pruskim. Realizując w ten sposób hasła proletariac
kiego internacjonalizmu przeciwstawiają się równocześnie poglądowi 
reprezentowanemu przez prawicowców w łonie tak PPS zaboru prus
kiego, jak SPD, że tarcia między PPS a SPD rozgrywają się właści
wie między polskimi a niemieckimi socjalistami. Obalając tę wrogą 
ruchowi robotniczemu tezę Róża Luksemburg stwierdza, że konflikt 
istnieje nie między Niemcami a Polakami, lecz między polskimi so
cjaldemokratami stojącymi na internacjonalistycznej platformie, 
a tymi, którzy stoją na gruncie nacjonalistycznym 10S. W ten sposób 
sprawa tarć przedstawiona została we właściwym świetle. Podkreśla
jąc wyraźnie, że podłożem toczących się sporów nie są różnice naro
dowościowe, ale sprawa stosunku do zagadnienia internacjonalistycz-

105 L e n i n ,  op. cit., s. 170.
106 „Gazeta Robotnicza'*, 28 IV 1900.
107 Protokoll... 1900, s. 95.
108 Np. Protokoll... 1901, s. 127.



nej organizacji, dążąc do współpracy z lewicowymi działaczami PPS 
zaboru pruskiego, broniąc sprawy takiej organizacji na zjazdach 
i konferencjach przywódczyni SDKPiL stoi na czele walki o inter- 
nacjonalistyczną jedność ruchu robotniczego' na Górnym Śląsku. Do
wodem, że była reprezentantką stanowiska polskich robotników 
może być chociażby powierzenie jej w  r. 1900 dwóch mandatów 
(ze Śląska i z Poznania) na Międzynarodowy Kongres Socjalistyczny 
w Paryżu 109.

Dla dopełnienia obrazu wysiłków Róży Luksemburg w utrw ala
niu jedności klasy robotniczej w jej walce o społeczne i narodowe 
wyzwolenie, warto zacytować kilka, fragmentów napisanej przez nią 
broszury pt. W obronie narodowości.

Przez germanizację i.rugowanie polskości ma się dopiąć tego, że
język polski, narodowość polska mają zginąć w Prusach, trzy 

miliony polskiego ludu mają zapomnieć, że się urodziły Polakami 
i przerobić się na Niemcó$v! Dzieci m ają zapomnieć języka swych oj
ców i matek, a wnuki — zapomnieć, że dziadowie ich kiedyś na pol
skiej mieszkali ziemi! ... Więc zbrodnią jest mówić swym językiem, 
który się z mleka matki wessało, więc przestępstwem jest należeć do 
narodu, w którym się na świat przyszło?*’' I dalej: ,,... jeśli rząd nie
miecki, jeśli ministrowie pruscy pozwalają sobie tak otwarcie prze
śladować Polaków, a zgraja hakaty stów pozwala sobie głośno ujadać 
na nas, to za to odpowiedzialność niosą właśnie te wszystkie klasy 
niemieckiego narodu, które bądź poklaskiem swoim, bądź milczeniem, 
bądź obłudną obroną polskości podtrzymują tylko ucisk germaniza- 
cyjny... Jedna jest tylko w narodzie niemieckim partia, która nam 
sprzyja szczerze i przeciw germanizacji, jak przeciw wszelkiemu 
bezprawiu nie tylko' głos donośny, ale i pięść zaciśniętą podnosi. Tą 
partią jest socjaldemokracja, partia niemieckich robotników".

Po przedstawieniu prześladowań socjalistów autorka wyciąga na
stępujący wniosek z dotychczasowych rozważań: „Lud roboczy nie
miecki we własnym kraju ma więc tych samych zupełnie wrogów, 
ten sam od nich znosi ucisk, przeto jest naszym przyrodzonym sprzy
mierzeńcem, naszym przyjacielem. Partia socjaldemokratyczna nie 
uznaje żadnej różnicy języka lub wiary, każdy pokrzywdzony i uci
śniony jest jej bratem, każdą niesprawiedliwość potępia i stara się 
wy korzenić. Jest to jedyna partia, która staje w obronie prostego 
ludu przeciw szlachcie i kapitalistom i w obronie uciśnionych naro

109 „Przedświt", 1900, nr 10, s. 15.



dów przeciw ich prześladowcom... Agrariusz, fabrykant, kapitalista, 
czy niemiecki, czy polski, jest nam wrogiem, ale niemiecki robotnik 
— sojusznikiem, który tak sarpo (cierpi od wyzysku kapitału i ucisku 
klas rządzących jak i my... Przez sojusz z niemieckim ludem robo
czym przeciw wyzyskowi niemieckich i polskich klas panujących 
i przeciw uciskowi rządu — oto nasze hasło!" 110 111

W tymże okresie jednak nacjonalistyczne kierownictwo PPS za
boru pruskiego, inspirowane zresztą w tej mierze ciągle przez 
,,Przedświt", czyniło dalsze poważne kroki na drodze zrywania inter- 
nacjonalistycznej jedności proletariatu. Po wyborach do parlamentu 
niemieckiego w r. 1898, kiedy z całą ostrością wystąpiła ważność 
wspólnej walki, na zjeździe partyjnym  SPD w  Stuttgarcie pojawił 
się znów wniosek (Berfusa) stwierdzający, że prawo> do istnienia 
osobnej polskiej partii socjaldemokratycznej winno być uznane 
z punktu widzenia międzynarodowej solidarności. Wniosek ten zre
sztą nie był w ogóle dyskutowany. Nie chciano widocznie dopuścić 
do powtórzenia się znów „debaty polskiej". Wobec tego pod koniec 
zjazdu Morawski wycofał wniosek motywując to tym, że kierow
nicy PPS przekonali się, jakoby ich prawTo do odrębnej organizacji 
było na ogół uznawane m .

Usiłowania zmierzające do odizolowania polskich mas robotni
czych od proletariatu niemieckiego! szły dwoma torami. Jednym 
z nich było dążenie do> wyodrębnienia Polaków, członków socjalde
mokratycznych związków zawodowych, z ogólnych organizacji zrze
szających robotników Rzeszy Niemieckiej. Warto tu przypomnieć 
stanowisko Lenina na tem at różnorodnych organizacji robotniczych: 
„S warom narodowościowym między różnymi partiam i burżuazyjny- 
mi z powodu kwestii językowych itd. demokracja robotnicza prze
ciwstawia żądanie bezwarunkowej jedności i całkowitego zespolenia 
się robotników wszystkich narodowości we wszystkich organizacjach 
robotniczych, zawodowych, spółdzielczych, spożywczych, wbrew 
wszelkiemu nacjonalizmowi burżuazyjnemu. Tylko taka jedność 
i zespolenie się może obronić demokrację, obronić interesy robotni
ków przed kapitałem, który stał się już i staje coraz bardziej mię
dzynarodowy" 112.

Zupełnie niedwuznacznie określa „Przedświt" stanowisko PPS 
w tej sprawie: „...dopóki w zaborze pruskim nie wytworzy się samo

110 R. L u k s e m b u r g ,  W obronie narodowości, Poznań 1900, passim.
111 Protokoll... 1898, s. 57, 220.
1,2 L e n i n ,  op. cit., s. 7.



dzielny polski ruch zawodowy... posiadający własne organizacje i or
gana, robotnicy polscy powinni tworzyć sekjcje polskie niemieckich 
związków zawodowych, domagać się agitatorów i wydawnictw pol
skich i utrzymywać czucie z PPS“ 113 114.

Odpowiednio do tych wskazań zaczyna się na łamach ,,Gazety 
Robotniczej" kampania, mająca na celu przekonanie polskiego ro
botnika o konieczności tworzenia odrębnych filii ogólnych socjalde
mokratycznych związków zawodowych. „Twórzmy filie związków 
niemieckich, domagajmy się »Gazety Robotniczej«“ — czytamy np. 
w tym  piśmie w numerze z 23 czerwca 1900 r. Na VI zjeźdżie PPS 
w 1901 r. Morawski doradza wstępowanie do centralnych związków 
zawodowych — ,,z dążeniem do łączenia się w grupy samodzielne 
i tworzenia filii polskich" 1U.

Dzieje się to wszystko jednak jeszcze z zachowywaniem od
powiednich pozorów. Robotnika polskiego, który należał do jedne
go związku ze swoimi niemieckimi towarzyszami i ściśle tam  z nimi 
współpracował, nie można było od razu od tego związku odciągnąć. 
Dlatego spotykamy nawet w „Gazecie Robotniczej" polemikę z os
karżeniem PPS przez Różę Luksemburg i Wintera o tendencje do 
tworzenia odrębnych związków zawodowych 115. Swoje pełne urze
czywistnienie znalazła rozbijacka tendencja dopiero w czasie póź
niejszym, gdy już po rewolucji 1905—1907 stworzono odrębny Cen
tralny Związek Zawodowy P o lsk i116. Jednak wyraźne ślady tej 
właśnie tendencji są widoczne już w interesującym nas okresie. 
Rozpoczynają się ataki na pismo związkowe w języku polskim 
(„»Górnik« m iał wprawdzie polskie litery, ale z duchem i sercem 
polskich robotników nie miał nic wspólnego" 117). W Królewskiej 
Hucie osiedla się wspomniany już poprzednio Jerzy Haase (nb. póź
niejszy, w latach międzywojennych, dyrektor huty „Laura"), obej
mując kierownictwo sekretariatu „Gazety Robotniczej" na Górny 
Ś ląsk 118. Zaczyna on skłaniać robotników polskich do zrywania 
kontaktu z biurem związków zawodowych i kontaktowania się 
z nim za jego pośrednictwem 119.

119. „Przedświt", 1900, nr 5, s. 5.
114 „Gazeta Robotnicza!", 1 VI 1901.
L15 „Gazeta Robotnicza", 6 X  1900.
116 F. T r ą  b a l s  ki ,  Pół wieku socjalizmu polskiego na Śląsku, War

szawa 1947, s. 27.
117 „Gazeta Robotnicza", 24 III 1900.
118 Ibid., 23 II 1901.
119 Por. np. „Gazeta Robotnicza", 31 VIII i 14 IX 1901.



Rozbij acka działalność w dziedzinie związków zawodowych łą
czyła się ściśle z rozbijaniem wspólnej organizacji politycznej pro
letariatu. W roku 1901 Haase zamieścił w „Gazecie Robotniczej" 
„ostrzeżenie" przed Marcinem Kasprzakiem, który właśnie przy
był na Górny Śląsk i rozpoczął działalność wśród polskich robotni
ków 12°. Godną odprawę tej nagonce dają polscy socjaliści we Wro
cławiu, protestując na zebraniu związku socjaldemokratycznego prze
ciw atakom na Kasprzaka i wskazując równocześnie na wielkie zasługi 
A. W intera dla ru^chu robotniczego na Górnym Śląsku 120 121. Tenże 
Haase nawołuje do niepobierania u W intera legitymacji partyjnych 
i powstrzymania się z tym  do VI Zjazdu PPS zaboru pruskiego, po 
którym wyda je s a m 122. Na zjeździe tym, jak wiadomo, formalnie 
sformułowano „samodzielność" PPS 123. Znajduje to wyraz też we 
wnioskach, sprzeciwiających się pracy niemieckich agitatorów so
cjalistycznych w  okręgach z przeważającą ludnością polską i żąda
jących, by w okręgach tych kandydowali do parlam entu tylko 
członkowie PPS 124.

Nie bez kozery mowa tu jest o „członkach PPS", a nie o socjali- 
stach-Polakach. Kiedy kilka miesięcy przedtem, w  wyborach uzu
pełniających w Poznaniu, miejscowa organizacja socjaldemokra
tyczna stawia kandydaturę Marcina Kasprzaka, PPS wypowiada się 
kategorycznie przeciw temu i wzywa do „nieoddawania głosów na 
renegata i wroga polskich socjalistów". W praktyce doradzane ofi
cjalnie przez PPS wstrzymanie się od głosu oznaczało poparcie kan
dydata burżuazji polskiej 125.

Wzrost nacjonalizmu PPS prowadzi w  prostej linii do zbliżenia 
się jej do innych, jawnie już burżuazyjnych ugrupowań polskich. 
Wprawdzie w późniejszym okresie dochodzi ze względu na opinię 
mas robotniczych i pod wpływem różnic zachodzących między róż
nymi grupami burżuazji polskiej do poważnych starć (w 1. 1902 —

120 ibid., 18 V 1901.
121 „Volkswacht", 4 VI 1901.
122 „Gazeta Robotnicza", 4 V< 1901.
123 Nie było to zresztą rzeczą nową. Hasło „samodzielności" głoszone było 

przez nacjonalistyczne kierownictwo PPS już od dawna. W roku 1898 czyta
my w  „Gazecie R o b o t n i c z ą ] w  artykule nazwanym jak na urągowisko 
Między narodowość: „...my, socjaliści polscy, w  każdym z 3 zaborów stanowi
my oddzielną, niezależną od nikogo organizację" („Gazeta Robotnicza" 2 VII 
1898).

124 „Gazeta Robotnicza", 18 V 1901.
125 Por. ibid., 19 i 26 I 1901.



1903 na terenie Górnego Śląska) z endecją, to jednak ciągle poja
wiają się oznaki zbliżenia tych grup politycznych. Z entuzjazmem 
wita PPS pierwsze przejawy infiltracji na Górny Śląsk wpływów 
narodowej demokracji. Z okazji wiecu ludowego zwołanego przez 
zwolenników „Dziennika Berlińskiego" pisze „Gazeta Robotnicza": 
„Powtórzenie podobnych zebrań przyczyniłoby się bezwarunkowo 
do politycznego uświadomienia ludu górno-śląskiego" 12G.

HI

Już w końcu 1900 roku zączynają być widoczne na Górnym Ślą
sku pierwsze oznaki kolejnego kryzysu gospodarczego. „Volks- 
wacht" z 10 października tego roku donosi, że wygaszono już 4 wiel
kie piece, zmniejszając w ten sposób o 10% produkcję żelaza. Ozna
ki kryzysu mnożą się coraz bardziej w r. 1901, a w połowie 1902 r. 
czynnych już jest tylko 25 wielkich pieców — wobec 37 czynnych 
rek przedtem 126 127. „Volkswacht“ donosi: „Upadek wysokiej koniunk
tury gospodarczej spowodował, że w okręgu przemysłowym tysiące 
robotników pozostały bez środków do życia w rodzinach robot
niczych panuje głód..." 128.

Nie przeszkadzało to oczywiście właścicielom zakładów przemy
słowych uzyskiwać nadal wysokich dywidend. Tak np. zyski akcjo
nariuszy „Donnersmarckhiitte" wynosiły w latach 1900—1903 nie
zmiennie 14% w stosunku rocznym 129. Tak wysokie zyski osiągane 
były przez obniżanie płac, zmniejszanie ich przez kary, redukowanie 
robotników, zatrudnianie kobiet zamiast mężczyzn. W pierwszym 
kw artale 1902 r. w przemyśle górniczo-hutniczym Górnego Śląska 
zatrudnionych było 123 221 mężczyzn i 11 379 kobiet. Już w dru
gim kw artale tego roku liczby te uległy zmianie na 120 758 
i 11 499 130. Dwie trzecie wszystkich robotników zostały już w po
czątku 1901 r. pozbawione części swych zarobków przez wpro
wadzenie świętówek 131. Tak np. w hucie „Bismarck" niektóre od
działy pracowały w lutym tylko 3—4 dni w tygodniu. Robotnikom

126 Ibid., 9 III 1901.
127 „Górnoślązak“, 14 VI 1902.
128 „Volkswacht“, 11 III 1901.
129 E. C a s p a r i, Przemysł górniczy na Górnym Śląsku w  okresie ostat

nich dziesięciu lat 1897—1906, Warszawa 1908, s. 47.
iao „Gazeta Robotnicza", 1 XI 1902.
131 „Yolkswacht", 11 III 1901.



ograniczono zarobki, urywając do 50 fen. z płacy dziennej v'-. Na
wet władze miejskie — jak m agistrat gliwicki — przyznać musiały, 
że w podległych im okręgach istnieje bezrobociem . W końcu 
1902 r. ogólny poziom płac zmniejszył się znów o 8—10°/o m . W po
szczególnych zakładach pracy spadek płac był w rzeczywistości 
większy niż ta „oficjalna" liczba. Np. w walcowni huty „Laura" ro
botnicy dostawali 3 m arki dziennie zamiast 4, w kopalni „Gothard" 
rębacze, którzy w r. 1901 otrzymywali wysoką stosunkowo zapłatę, 
bo 4,65 mk za dzień pracy, teraz dostają 2,50 mk 132 133 134 135, rębacze w ko
palni „Florentyna" — 2,40 mk zamiast 4,50 mk 136 *.

W wystąpieniach strajkowych tego czasu widać coraz wyraźniej 
wyrastającą świadomość klasową proletariatu. W czasie strajku ła
dowaczy w kopalni „Neuhof" w maju 1900 r. strajkujący górnicy 
nie wierzyli już ustnym zapewmieniom o podwyższeniu płacy robo
czej, które spowodowały w przeszłości upadek niejednego straj
ku m . Do poważniejszych wydarzeń dochodzi w czasie strajku 
w' kopalni „Hohenzollern" (styczeń 1900 r.). 19 stycznia na zgro
madzonych celem wysłuchania generalnego dyrektora Stephana 
górników w liczbie 1000 osób uderzyli z wyciągniętymi szablami 
żandarmi. Górnicy obrzucili w odpowiedzi policję kamieniami. 
W rezultacie walki 30 robotników zostało rannych. Mimo zastoso
wania przez dyrekcję tego rodzaju „argumentu" musiała się ona 
zgodzić na 10% podwyżkę pła(c i zwiększenie deputatu węglowe
go 138.

Zima 1902/1903 przyniosła, wobec pogarszającej się sytuacji ro
botników, nowe, stosunkowo wielkie strajki. Pierwszym z nich był 
znów strajk wr kopalni „Hohenzollern". Rankiem 16 grudnia 1902 r. 
zastrajkowało w szybie „Gamanda" tej kopalni 150 górników, jako 
przyczynę przerwania pracy podając za długi dzień pracy i za mały 
zarobek. W dzień później strajk objął już całą kopalnię. Z 700-oso- 
bowej załogi jednej zmiany strajkowało 650 robotników. Wskutek 
zdecydowanej postawy strajkujących, których szeregi składały się

132 „VoIkswacht“, 15 II 1901; „Katolik*1 21 II 1901.
133 „Volkswacht'‘, 5 XII 1901.
134 WAP Wrocław, Rejencja opolska, Rep. Abth. III a, nr 25, Sprawozda

nie landrata bytomskiego z 14 I 1903.
135 „Volkswacht“, 27 XI 1902.
136 Ibid., 5 II 1903.
13> Ibid., 8 V 1900.
138 Ibid., 23 i 24 I 1900; „Gazeta Robotnicza*', 3 II 1900.



głównie z wykwalifikowanych górników, dyrekcja musiała w koń
cu ustąpić. Nie pomogło jej nawet sprowadzenie do kopalni żandar
mów. Robotnicy wywalczyli usunięcie nadszycht, wcześniejszy wy
jazd z pracy i podwyższenie deputatu węglowego z 15 na 50 cetna- 
rów rocznie. Poza tym  dyrekcja zgodziła się na utworzenie przed
stawicielstwa robotniczego w postaci mężów zaufania oraz zapo
wiedziała zaprzestanie praktyki obcinania 10°/o premii i przeciw
stawienie się złemu traktowaniu robotników przez urzędników ko
palni 139 140 141.

8 stycznia wybuchł strajk  w kopalni „Florentyna", Strajkowali 
głównie młodsi ładowacze z szybu „Szczęście Carnalla“. Namawiali 
oni innych do przyłączenia się do strajku. Na drugi dzień przyłą
czyli śię do nich górnicy z pozostałych dwóch szybów tejże kopalni. 
Wystawione zostały pikiety przeciw łamistrajkom. Po kilku dniach 
strajkujący udali się — za poradą górnika — członka socjaldemo
kratycznego Związku Górników — do sekretariatu robotniczego, 
aby tam wspólnie sprecyzować żądania robotników. 10 i 11 stycz
nia przed budynkiem, w którym  mieścił się sekretariat robotniczy, 
gromadziły się setki ludzi. W sekretariacie komitet strajkowy zbie
rał podpisy na listę z żądaniami. Zdążyło się podpisać kilkuset lu
dzi — po czym policja rozpędziła zebrany tłum. Do storpedowania 
strajku przyczynił się w znacznym stopniu Winter, który jawnie 
ulegając oportunizmowi doradził robotnikom oddać sprawę w ręce 
Sądu Przemysłowego w Bytomiu. Ten rozstrzygnął oczywiście rzecz 
na korzyść pracodawcy. Zarazem dyrekcja przyjęła do pracy wielu 
górników z uległych katastrofie kopalń w Jaworznie. W połowie 
stycznia strajk  upadł 14°.

Obok tych największych w omawianym okresie strajków  wy
buchały ciągle mniejsze. Zanotować tu można np. strajk  w kopalni 
„Ferdynand", który wybuchł w związku ze strajkiem  w należącej 
do tej samej spółki kopalni „Florentyna" 143, dalej strajk pracowni
ków fabryki drutu w Gliwicach, protestujących przeciw obniżeniu 
stawek o około 50 fen. dziennie 142, i inne. W maju 1903 r. murarze 
bytomscy i katowiccy, wśród których poważne wpływy miał so

139 „Schlesische Zeitung", 16, 18 i 19 XII 1902; „Breslauer General-An- 
zeiger1", 19 XII 1902.

140 „Volkswacht“, 9, 13, 15, 16, 17 I 1903; „Schlesische Zeitung", 9, 11, 13 
I 1903; „Katolik", 15 I 1903.

141 „Gazeta Robotnicza", 24 I 1903.
142 „Volkswachtl“, 22 I 1903.



cjaldemokratyczny związek zawodowy, wysunęli żądania podwyżki 
płac i zagwarantowania wolności zrzeszania się. Gdy pracodawcy 
nie odpowiedzieli na te żądania, wybuchł strajk. W czasie jego 
trw ania wydano specjalną odezwę w języku polskim i niemieckim, 
wzywającą zamiejscowych murarzy, aby nie dali się użyć za narzę- 
dzie walki z klasą robotniczą 143 144 14S.

Wpływ sekretariatu robotniczego ciągle się w tym  okresie 
zwiększa. Sprawozdanie za rok 1902 stwierdza, że w tym. czasie 
z usług jego skorzystało 9138 osób, w tym 2049 kobiet. 6837 osób 
przyszło do' sekretariatu ze 179 różnych miejscowości spoza Byto
mia. Wśród nich byli nawet robotnicy z Kongresówki. Strajkująpy 
górnicy z kopalni ,,Florentyna“ udali się po radę i pomoc do sekre
tariatu  robotniczego. Niezależnie od stanowiska, jakie zajął kierow
nik sekretariatu, godny uwagi jest fakt, że robotnicy widzą w se
kretariacie instytucję występującą w ich obronie, od której można 
i należy spodziewać się poparcia. W wyniku działalności sekreta
riatu  zapisały się w 1902 r. 1283 osoby do socjaldemokratycznych 
związków zawodowych (w tym 794 górników, 231 metalowców i 55 
m urarzy144). Powstają coraz nowe oddziały poszczególnych związ
ków. M agistrat gliwicki w sprawozdaniu przesłanym rejencji opol
skiej 10 stycznia 1903 roku stwierdza, że na terenie samych Gliwic 
istnieją oddziały socjaldemokratycznych związków zawodowych 
drukarzy, pracowników przemysłu drzewnego, malarzy, lakierni
ków, m urarzy i piekarzy 145.

Co roku — jak w latach 1901, 1902 — odbywają się w  dniu 
1 m aja zebrania i masówki robotnicze, nad miastami powiewają tu 
i ówdzie czerwone sztandary. Wobec szykan policyjnych, uniemoż
liwiających praktycznie odbywanie zebrań, w wynajętych lokalach, 
przystąpiono do zakładania własnych lokali, specjalnie przeznaczo
nych na zebrania.

Prasa socjalistyczna przygotowywała się do kampanii wybor
czej. W redagowaniu wychodzącego w Poznaniu internacjonalistycz- 
nego organu polskich socjaldemokratów, „Gazety Ludowej", dużą 
pomoc okazywała Róża Luksemburg 146. Nakładem tego pisma uka

143 „Katolik", 21 V 1903; „Gazeta Robotnicza", 20 VI 1903.
144 „Volkswacht“, 11 IV 1903.
145 WAP Wrocław, Rejencja opolska, Rep. Abth. III a, nr 25.
146 „Volkswacht", 14 I 1903.



zała się po polsku: mowa Bebla wygłoszona na zjeździe partyjnym  
SPD w Monachium i broszura Pająki i m uchy 147.

Wobec wzrostu uświadomienia klasowego proletariatu i wzburze
nia wśród robotników spowodowanego kryzysem gospodarczym „Ga
zeta Robotnicza'* zaczęła silniej i radykalniej akcentować zagadnie
nia walki klasowej. Reakcją władz pruskich było zaaresztowanie re
daktorów pisma, Franciszka Morawskiego i lewicowej działaczki PPS 
Golde-Stróżeckiej. Po wytoczonym im 2 lipca 1902 r. procesie, 
w którym rolę koronnego świadka oskarżenia odegrał niejaki Gus- 
ner, prowokator i kryminalista, oboje zostali skazani: pierwszy na 2 
lata, druga na 1 rok więzienia l48. Opiekę nad redakcją „Gazety Ro
botniczej" objęła teraz krakowska sekcja PPS; w kierownictwie PPS 
zaboru pruskiego na Górnym Śląsku główną rolę zaczął odgrywać 
Biniszkiewicz. Oznaczało to wzmożenie się nacjonalistycznych i se
paratystycznych tendencji w śląskiej PPS 14°. Fakt ten miał w tym 
czasie poważniejsze niż kiedykolwiek dotąd znaczenie.

Proces coraz wyraźniejszego odchodzenia proletariatu polskiego 
na Górnym Śląsku od haseł rzucanych przez, „Katolika" i zbliżanie 
się jego do obozu socjalistycznego (jeszcze jednym dowodem na to 
może być np. pismo m agistratu Królewskiej Huty donoszące w kor^cu 
1902 r., że należy się liczyć z poważnymi sukcesami socjaldemokra
tów 150), odbywał się równolegle ze wzrostem burżuazji polskiej w za
borze pruskim i walką o zdobycie politycznych, a przede wszystkim 
gospodarczych wpływów. Koniecznym etapem było tu ideologiczne 
opanowanie mas ludowych dla zyskania armii zwolenników i klien
tów. „Dziś dążenia ru(chu narodowego na Śląsku wyprzedzają pro
gramy jego kierowników..." — pisał w r. 1901 w  „Przeglądzie Wiel
kopolskim" J. Z. Popławski. 1 dalej: „...jeżeli przywódcy ludowi na 
Górnym Śląsku nie podejmą inicjatywy, lud szukać zacznie i znaj
dzie sobie kierownictwo innych" 151.

Ośrodkiem kampanii, której celem ze strony endecji miało być 
zdobycie stronników i osłabienie jedynego rzeczywistego przeciwni
ka — partii robotniczej, stał się wydawany w Katowicach dziennik

147 Ibid., 13 XII 1902.
148 „Gazeta Robotnicza1', 17 V 1902; „Volksw|acht“, 3 i 4 VII 1902; K. P i 
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„Górnoślązak'*, a przywódcą Wojciech Korfanty. Cel polityczny tego 
nowego, narodowo-demokratycznego ugrupowania był jasny: odciąg
nąć robotnika polskiego od wpływów  socjalizmu, pociągnąć go.za ha
słami nacjonalizmu i „jedności narodowej", wykorzystać dla dążeń 
burżuazji.

W tych warunkach było szczególnie ważne dla sprawy obrony 
społecznych i narodowych praw klasy robotniczej podkreślanie wal
ki klasowej i międzynarodowej solidarności proletariatu, głoszenie 
i realizowanie zasady organizacyjnego sojuszu polskich i niemieckich 
robotników.

Jeszcze rok prawie przed wyborami, w lipcu 1902 r., PPS prze
prowadziła w Oświęcimiu konferencję socjaldemokratów z Górnego 
Śląska. Przybyli na nią zresztą przedstawiciele tylko 2 (jak chciał 
Winter) lub 3 (jak twierdził Biniszkiewicz) okręgów wyborczych. Na 
konferencję miał być także zaproszony Winter, nie zgodzili się jed
nak na to jej organizatorzy — przywódcy pepesowców górno-ślą- 
skich, Biniszkiewicz i inni; na konferencję przybyli inni przedstawi
ciele SPD. Donosi o tym „Gazeta Robotnicza", pisząc w tonie podob
nym do tego, jakiego używał w artykułach o socjalistach „Katolik" 
lub „Górnoślązak": „Opiekuńcze duchy ze sztabu jeneralnego by
tomskiego przyjechały w ślad za naszymi delegatami, ale w porę 
zdemaskowane musiały wracać do swego szefa z pustymi rękoma". 
Referat na konferencji wygłosił Franciszek Trąbalski. Zasadnicza 
myśl referatu, jak  zresztą i cel samej konferencji, zawiera się w nar- 
stępującym zdaniu: ,,... oznajmiamy, że dzielnice polskie zaboru pru
skiego są terenem działalności PPS i że w okręgach, w których lud
ność polska przeważa, jedynie PPS ma prawo stawiania kandydatów. 
Obowiązkiem zaś towarzyszy niemieckich, jako znikomej mniejszo
ści w  powyższych okręgach, jest poprzeć kandydatury PPS, a nie 
wysuwać kontrkandydatury".

Konferencja zakończyła się wysunięciem kandydatów do 8 gór- 
no-śląskich okręgów wyborczych (Katowice — Zabrze, Bytom — 
Tarnowskie Góry, Pszczyna — Rybnik, Racibórz, Opole, Wielkie 
Strzelce — Koźle, Kluczbork — Oleśno, Gliwice — Toszek — Lub
liniec 152). Ciekawy jest fakt, że kandydatury te zostały podane ofi
cjalnie dopiero 2 sierpnia, po zamieszczonej w „Volkswącht" notatce, 
że niemieccy towarzysze zawiadomili uprzednio zarząd PPS o swej 
gotowości do pertraktacji w sprawie kandydatur, a nie zostali jed
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nak zawiadomieni o konferencji, i po liście zarządu PPS do redakcji 
„Vorwarts“, w którym  tenże stwierdzał, że nie zgadza się z uchwa
łami oświęcimskimi. To ostatnie stwierdzenie może być zresztą do
wodem braku w łonie zarządu PPS zaboru pruskiego jednolitego sto
sunku do tendencji separatystycznych. Ani Biniszkiewicz, ani Ber- 
fus — oba] członkowie zarządu — nie zaprotestowali przeciwko wy
sunięciu ich kandydatur w Oświęcimiu. Z postawionych kandydatur, 
poza wyżej wymienionymi i Morawskim, na uwagę zasługuje Broją, 
który wkrótce po konferencji zgłosił się do komisarza policji Madle- 
ra, „specjalisty“ od spraw socjalistycznych w policji górno-śląskiej, 
z pisemnym oświadczeniem, że gotów jest wystąpić z partii, jeśli da 
mu się jego dawniejszą pracę. Centralny Komitet Agitacyjny PPS 
musiał więc ogłosić, że kandydat PPS w dwóch poważnych okręgach 
wyborczych (Bytom — Tarnowskie Góry i Pszczyna — Rybnik) na
dal nie kandyduje 153.

W sytuacji, jaka nastąpiła po konferencji PPS w Oświęcimiu, ko
nieczne się stało zajęcie określonego stanowiska przez górno-śląską 
organizację SPD. Nastąpiło to 10 sierpnia na konferencji w Komoro- 
wicach (Batzdorf — wieś po' stronie austriackiej, do której udali się 
delegaci po uniemożliwieniu przez policję odbycia konferencji 
w Prudniku). Na konferencji obecnych było 28 delegatów z 7 górno
śląskich okręgów wyborczych. Jako goście przybyli przedstawiciele 
FPS Biniszkiewicz i Trąbalski. W inter zwrócił się uprzednio do za
rządu PPS z zaproszeniem na konferencję i prośbą o wydelegowanie 
ówczesnego przewodniczącego PPS zaboru pruskiego, Merkowskie- 
go. Zarząd PPS wydelegował BiniszkiewijCza 154 155 156 (nawiasem mówiąc, 
tenże Biniszkiewicz, jak pisze ks. Piernikarczyk, w okresie wznie- 
sieniai fali rewolucyjnej na Śląsku po rewolucji w Niemczech „poło
żył niemałe zasługi, ochraniając lud robotniczy od gangreny prusko- 
komunistycznej “ 15C). Kilka tygodni później Merkowski ustąpił ze 
stanowiska przewodniczącego PPS — wskutek podniesionych prze
ciw niemu przez Berfusa (odtąd — przewodniczącego PPS) i innych 
członków zarządu zarzutów, że pertraktow ał z W interem ■5f5.

W wygłoszonym na konferencji referacie W inter podkreślił, że 
winę za powstałą sytuację rozbijającą jedność ruchu robotniczego

,5iJ „Volkswacht“, 11 X 1902.
154 „Gazeta Robotnicza", 16 VIII 1902.
155 J. P i e r n i k a r c z y k ,  Ilustrowana księga pamiątkowa Górnego Ślą

ska, Katowice 1923, s. 24.
156 „Volkswacht“, 9 VIII 1902.



ponosi część polskich socjalistów (że była to tylko część, przyznaje 
nawet ,,Gazeta Robotnicza4' 157). Referat swój zakończył wezwaniem 
„towarzyszy z PPS“, aby wycofali postawione przez siebie odrębne 
kandydatury i odbyli wraz z przedstawicielami SPD nową konferen
cję, na której wyznaczono by wspólnych kandydatów. Przedstawiciel 
PPS Biniszkiewicz otrzymał możność wygłoszenia koreferatu po 
referacie Wintera. Wykorzystał on tę możliwość dla publicznego 
oznajmienia, że „polscy towarzysze... mają prawo do własnej naro
dowej organizacji44, że W inter jest germanizatorem, a pepesowcy 
kandydatur oświęcimskich nie wycofają.

Po obu referatach odbyła się dyskusja. Przemawiający po polsku 
i po niemiecku mówcy wyrazili swoje poparcie dla wysuniętych 
przez W intera propozycji i potępili stanowisko PPS.

Przyjęta (23 głosami przeciw 4, przy jednym wstrzymującym się) 
rezolucja brzmiała: „Konferencja nie uznaje postanowień oświęcim
skich w sprawie kandydatur do parlamentu. Oczekuje z przekona
niem zjednoczenia ze zwolennikami polsko-socjalistycznej partii. Je
śli zjednoczenie nie dojdzie do skutku i kandydatury oświęcimskie 
zostaną nadal, towarzysze z niemieckiej socjaldemokracji sami wy
biorą swoich kandydatów44.

Po ogłoszeniu wyników głosowania Biniszkiewicz i Trąbalski 
opuścili demonstracyjnie salę. Konferencja przystąpiła wobec tego 
do ustalenia kandydatur SPD na przyszłe wybory do parlamentu 
(Winter, Pokorny, Klimański, Scholltysek, Reich, Bujok i in.), po 
iczym dokonano wyboru zarządu organizacji partyjnej w górno-ślą- 
skim okręgu przemysłowym i delegata na zjazd partyjny w Mona
chium, którym  został Winter.

Przed zakończeniem konferencji W inter zaproponował następu
jący projekt rezolucji, który miał być przedstawiony zjazdowi par
tyjnemu w Monachium: „Konferencja okręgowa socjaldemokracji 
Górnego Śląska pozdrawia proletariat rosyjski w jego ciężkich wal
kach przeciw absolutyzmowi i wyzyskowi gospodarczemu i posyła 
mu braterskie pozdrowienia. Równocześnie konferencja daje wyraz 
swemu głębokiemu oburzeniu z powodu usług, jakie były udzielane 
rosyjskiej żandarmerii przez górno-śląską policję, i żąda od rządu 
Rzeszy kategorycznego skończenia z tym nieprawdopodobnym 
w kulturalnym  państwie stanem4'. Przyjęciem tego wniosku, podkre
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ślającego internacjonalizm socjalistów zamieszkałych na terenach 
graniczących z carską Rosją, konferencję zakończono158.

„Przedświt" zareagował na jej wyniki oszczerczym artykułem 
pod adresem R. Luksemburg i Kasprzaka, W intera i Gogowskiego 
jako rzekomym rozbijapzom „międzynarodowej solidarności proleta
riatu", co jest „gorszące w najwyższym stopniu" (!) 159. Na tym tle 
tym silniej odbijało' internacjonalistyczne, proletariackie stanowisko 
organu SDKPiL, „Przeglądu Socjaldemokratycznego". Piętnując 
rozbijacką robotę PPS i podkreślając solidarnościowe dążenia robot
ników polskich i niemieckich na Górnym Śląsku „Przegląd Socjal
demokratyczny" konkluduje: „W ten sposób historia PPS pod zabo
rem pruskim jest dla nas o tyle pouczają>ca, że wykazuje na prakty
ce, jak pomimo wszelkich zaklęć socjaldemokratycznych na tem at 
„solidarności" i „braterstwa" z odnośnymi partiam i robotniczymi 
trzech państw zaborczych rozwój socjalpatriotyzmu prowadzi nie do 
solidarności, lecz do przeciwstawienia wrogiego polskiej klasy ro
botniczej klasie niemieckiej lub — jak u nas — rosyjskiej. W tym 
tkwi nacjonalistyczna tendencja socjalpatriotyzmu". I uzupełnia te 
uwagi stwierdzeniem: „Dość bowiem przedstawić sobie polski i nie
miecki lud, zjednoczone w jedną partię polityczną, aby od razu zro
zumieć, że to jest najlepszy sposób zwalczenia hakatyzmu" l6°.

Sprawa kandydatur gómo-śląskich znalazła się z kolei na forum 
obrad zjazdu partyjnego SPD w Monachium. Składający w imieniu 
zarządu partii sprawozdanie Auer podkreślił konieczność zgody i zar 
pewnił, że SPD będzie się starała ze wszech sił, aby do niej dopro
wadzić. Taki stan rzeczy, w którym w jednym i tym samym 
okręgu są dwie kandydatury, trwać dalej nie może. W sprawie tej 
postawiony został przez Różę Luksemburg i 22 towarzyszy następu
jący wniosek. „Ponieważ interesy ekonomiczne i polityczne prole
tariatu tak polskiego, jak i niemieckiego są jednakowe, ponieważ 
dalej socjaldemokracja uważa za swój obowiązek bronić klasy robot
niczej również przejciwko uciskowi jej narodowości i ten obowiązek 
stale wzmacnia się, ponieważ wreszcie socjaldemokracja uważa

158 „Volkswacht“, 11 III 1902;
159 „Przedświt", 1903, nr 2, art. Dwa Zjazdy, s. 42. Notabene wielokrotnie 

powtarzany w  stosunku do Wintera zarzut „socjalhakalyzmu" przybiera dość 
wyraźny sens w  świetle nazwania przez „Przedświt" (1900, nr 4, s. 22) „socjal- 
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i traktuje swych polskich i niemieckich członków jako zupełnie rów
noprawnych i popiera agitację wśród proletariatu polskiego mate
rialnie i moralnie — musi oddzielenie się grupy PPS od partii ogól
nej potraktować jako wystąpienia nieusprawiedliwione, wywołane 
tendencjami separatystycznymi, które nic wspólnego nie mają z za
sadami socjaldemokracji. Zjazd partyjny osądza ostro sprowokowa
nie przez grupę PPS podwójnych kandydatur na Górnym Śląsku 
i żąda od polskich towarzyszy partyjnych stojących na gruncie so
cjaldemokracji, by skończyli jak  najszybciej z tą demoralizującą od
rębnością. Kontrkandydaci z PPS nie mogą więcej wchodzić w grę 
jako kandydaci party jn i'1161.

Bebel zaproponował zmianę tego wniosku o tyle, żeby dwa koń
cowe jego ustępy, od słów „Zjazd partyjny osądza", zastąpić słowa
mi: „Zjazd partyjny ostro osądza sprowokowane przez grupę PPS 
podwójne kandydatury i wnosi, by zarząd partii jeszcze raz spróbo
wał nawiązać porozumienie między prowadzącymi spór partiami, co 
leży w interesie całej socjaldemokracji" 1C2. Proponowana przez Be- 
bla poprąwka była więc tylko innym sprecyzowaniem sposobu na
wiązania porozumienia, wskazując na to, że inicjatywa winna wyjść 
od zarządu SPD, gdy natomiast cytowany wyżej wniosek R. Luk
semburg i towarzyszy zwracał się w tej sprawie do uświadomionych 
socjalistów polskich.

W dyskusji nad tym i wnioskami zabrało głos kilku mówców. Już 
nie tylko przeciw PPS, ale w ogóle przeciw Polakom skierowana by
ła jaskrawo szowinistyczna wypowiedź delegata wrocławskiego 
Heymanna. Sprzeciwił się on stanowczo wszelkim próbom nawią
zania ze strony SPD porozumienia z PPS i zażądał odrzucenia po
prawki Bebla. Cały ruch socjaldemokratyczny na Górnym Śląsku 
był, według niego, wprowadzony przez Niemców. „Nie uważam, na
wet za potrzebne — mówił dalej — aby koniecznie agitowano na 
Górnym Śląsku po polsku; robotnicy polscy wprawdzie chętnie słu
chają polskich mów, ale czytać ani pisać po polsku nie umieją". Na 
takie postawienie sprawy, negujące narodowe prawa proletariatu 
polskiego, odpowiedział organ SDKPiL, „Przegląd Socjaldemokra
tyczny": „Nie potrzebujemy dodawać, że ĉo do nas, nie możemy 
przyznać najmniejszej racji takiemu poglądowi. Robotnicy na Gór
nym Śląsku są w olbrzymiej większości Polakami, zupełnie jasnym
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tedy jest, że agitacja socjalistyczna może być skuteczną, tylko jeżeli 
będzie prowadzona w języku ojczystym tych robotników. O tym na
wet dwóch zdań być nie może" 163.

Róża Luksemburg i W inter wypowiedzieli się w dyskusji za 
przyjęciem rezolucji w jej poprawionej formie. Taka też rezolucja 
została przyjęta przez zjazd.

Po zjeździe monachijskim zarząd SPD poczynił przygotowania do 
wspólnej konferencji, która też odbyła się w Berlinie dnia 19 paź
dziernika 1902 roku. Obecni na konferencji byli: „Zarząd polskiej 
partii Niemiec, krótko określonej PPS; 2. delegaci polskich towarzy
szy; 3. delegaci niemiecko-polskich towarzyszy z Poznańskiego i Gór
nego Śląska; 4. tow. Daszyński — Kraków; 5. tow. R. Luksemburg — 
Berlin; 6. Śląska Komisja Agitacyjna — Wrocław; 7. niemiecki za
rząd partii".

Punktem  wyjścia dla konferencji były trzy wnioski: zarządu PPS, 
Róży Luksemburg i towarzyszy oraz zarządu SPD. Dotyczyły one 
spraw organizacyjnych — stosunku PPS do SPD, i prasowych — 
uznania „Gazety Robotniczej" za oficjalny organ partyjny. Ponadto 
rozpatrzyć miano sprawę postawienia kandydatur do parlamentu.

Konferencja nie doprowadziła do pożądanych rezultatów. Do po
rozumienia doszło tylko w punkcie dotyczącym uznania „Gazety Ro
botniczej" za oficjalny organ partyjny. Jednak wniosek ten, wysu
nięty przez zarząd PPS, uzupełniono postulatami R. Luksemburg 
i zarządu SPD, stwierdzającymi, że stworzyć należy komisję praso
wą, do której wejdzie mąż zaufania zarządu SPD (wniosek tego za
rządu), oraz że redakcja „Gazety Robotniczej" składać się będzie 
z 2 redaktorów, z których jeden pochodzić będzie z Poznańskiego 
a drugi z Górnego Śląska.

W sprawach organizacyjnych zarząd PPS wysunął żądanie stwo
rzenia z PPS autonomicznej części ogólnej partii socjaldemokratycz
nej, posiadającej specjalne prawa, jak wysyłanie na zjazd partyjny 
z okręgów o ludności mieszanej własnych polskich delegatów, nie
zależnie od delegatów SPD, i wyłączne prawo załatwiania przez za
rząd PPS „wyłącznie polskich spra/w" — a równocześnie powstrzy
mywania się na zjazdach partyjnych SPD delegatów PPS w głoso
waniach nad „wyłącznie niemieckimi sprawami".

Takie odrywanie od siebie interesów proletariatu polskiego i nie
mieckiego żyjącego w jednym państwie, na tym samym terenie, 103
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wyzyskiwanego przez tych samych wyzyskiwaczy, mogło iść na 
rękę tylko szowinistom obu narodowości. Toteż dwa pozostałe 
wnioski z całą stanowczością .sprzeciwiały się takiemu stawianiu 
sprawy, podkreślając, że ogólny statut i program SPD muszą być 
obowiązujące i dla PPS. Zarząd SPD w swym wniosku poszedł za 
daleko po linii dążeń PPS, dopuszczając możliwość tworzenia w te
renie oddzielnych polskich organizacji partyjnych. Odmienne było 
pod tym względem stanowisko Róży Luksemburg: „Lokalna agitacja 
w polskich prowincjach będzie jak dotychczas koncentrować się 
w towarzystwach wyborczych kierowanych przez komisje agitacyj
ne wybrane przez niemieckich i polskich towarzyszy. Tak w towa
rzystwach wyborczych, jak komisjach agitacyjnych interesy będą, 
jak dotychczas, reprezentowane pary ta ty  wnie przez polskich i nie
mieckich towarzyszy". Ponieważ żądania PPS wymagały zmiany 
statutu SPD, do porozumienia w sprawach organizacyjnych nie 
doszło.

Nie osiągnięto też porozumienia w sprawie kandydatur do parla
mentu. Wnioski zarządu PPS szły w tej dziedzinie w tym samym co 
zawsze kierunku, sprowadzając się do żądania wysuwania w okrę
gach z przeważającą ludnością polską tych działączy socjalistycz
nych, którzy władają językiem polskim i niemieckim — o ile takich 
towarzyszy będzie można znaleźć. Oznaczało to znowu — w świetle 
tylekroć już powtarzających się w tej sprawie incydentów — że 
w okręgach wyborczych górno-śląskiego zagłębia przemysłowego 
PPS miała przejąć w swe ręce lwią część agitacji socjalistycznej.

O braku u kierowników PPS wiary w to, że masy robotnicze pój
dą za ich wskazaniami, świadczy sprzeciw wobec wniosku R. Luk
semburg. Wniosek ten zawierał w zasadzie pierwszą część propozy
cji pepesowskiej głoszącej, że w okręgach o ludności mieszanej kan
dydaci winni być stawiani na wspólnych konferencjach przedstawi
cieli obu narodowości. R. Luksemburg wniosek swój w tej sprawie 
rozwinęła jeszcze o tyle, że mając na uwadze ciągle przez górę pepe- 
sowską prowokowane „nieporozumienia" zaznaczyła: „Zarząd i zjazd 
polskiej sqcjaldemokracji w trąca się do tego tak samo mało, jak za
rząd lub zjazd niemieckiej socjaldemokracji". Zarząd SPD zgodził 
się naw et na przyjęcie wniosku zarządu PPS, ale z poprawką Bebla 
głoszącą, że „o ile towarzysze z jednego okręgu wyborczego nie doj
dą do porozumienia, wówczas doprowadzić do niego winny zarządy 
polskiej organizacji i ogólnej partii". Zarząd PPS wysunął wówczas 
nowy warunek, aby W inter raz na zawsze zrezygnował ze swojej



kandydatury w okręgu Bytom — Tarnowskie Góry względnie, aby 
jego kandydatury więcej nie wysuwać. Na to żądanie zarząd SPD 
nie mógł się zgodzić. Porozumienie nie doszło do skutku 164.

Pół roku po tej konferencji, w majowym numerze „Przedświtu" 
z roku 1903, PPS tak scharakteryzowała swoje dążenie do zgody 
i jedności: ,,To byłoby na dziś. Jutrzejsze zaś zadania wskazywałoby 
samo to życie, które się rozwija, ten ruch ludowy, jaki musi się wy
tworzyć, wytworzony zdobyć pełną świadomość, poczucie własnych 
sił, tym sposobem stać się faktycznie niezależnym, niezależność for
malna przyjść by wówczas musiała sama przez się 165.

Warto w  tym miejscu przytoczyć stanowisko „Katolika", nama
wiającego PPS do przeciwstawiania się SPD: „Jeżeli polscy socjali
ści nie postawią nowego kandydata na okręg Bytom — Tarnowskie 
Góry, to się widocznie poddali ze strachu przed niemieckimi socja
listami" 166. Postawa działaczy PPS na Górnym Śląsku była wów
czas, jak widać, zgodna z intencjami „Katolika".

W końcu października odbyły się wspólne zebrania komitetów 
okręgowych SPD i PPS na Górnym Śląsku, na których miano uzgo
dnić poszczególne kandydatury. Rokowania te nie doprowadziły do 
pożądanego rezultatu z uwagi na opór ze strony PPS 167. Jednakże 
zarząd PPS wyraził 6 listopada zgodę na warunki postawione w koń
cu konferencji 19 października przez zarząd SPD (tj. te, które po
wstały z poprawienia po dyskusji pierwotnych postulatów). Posu
nięcie to można tłumaczyć tak istnieniem różnych tendencji w łonie 
zarządu, jak i obawą przed pełnym demaskowaniem rozbijackiej 
polityki PPS. W arunki te  przedstawił zarząd VII Zjazdowi PPS za
boru pruskiego, który odbył się 20 grudnia 1902 r. w Berlinie. W po
danym jednak na zjeździe wariancie warunków opuszczone były naj
bardziej konkretne z nich, mówiące o mężu zaufania SPD w redak
cji „Gazety Robotniczej" i o uznaniu przez PPS kandydatury Win
tera w okręgu Bytom — Tarnowskie Góry.

Ostatecznemu usunięciu „nieporozumień" służyć miała konferen
cja zarządów SPD i PPS (z udziałem też innych uczestników konfe
rencji z 19 X 1902) odbyta w dniu 19 stycznia 1903 r. I ona nie do
prowadziła do rezultatu. W lutym wszelkie rokowania zostały prze
rwane. „Zarząd PPS — donosi c tym  „Przedświt" — wziął sobie za

164 „Przedświt", 1903, nr 5. Protokół zarządu SPD z konferencji 19 X  1902.
105 „Przedświt", 1903, nr 5, s. 173.
166 „Katolik", 25 X  1902.
167 „Schlesische Yolkszeitung", 3 XI 1902.



zasadę dalszymi rokowaniami spraw nie mącić, wytężyć zaś odtąd 
wszystkie samodzielne usiłowania swoje na najszerszą wśród mas 
polskiego ludu agitację, na organizowanie uświadomionych towarzy
szy, na najgłębsze wykształcenie w duchu ekonomicznych i politycz
nych wskazań programu Polskiej Partii Socjalistycznej" 1(iR. Kierow
nictwo PPS w zaborze pruskim prowadziło więc cały czas polity
kę obliczoną z jednej strony na utrzymywanie w masach nastrojów 
nacjonalistycznych i wprowadzenie rozłamu w jedności polskiej i nie
mieckiej klasy robotniczej, z drugiej jednak — z uwagi na swą sła
bość i stanowisko mas robotniczych — na utrzymanie pozorów jed
ności z SPD.

Analizę postępowania PPS przeprowadził „Przegląd Socjaldemo
kratyczny" w dwóch artykułach: PPS w Niemczech Tyszki w nume- 
merze 3 i Quo usąue tandem  w numerze 7. W pierwszym z nich czy
tamy: „Przyłączenie się polskich socjalistów do niemieckiej partii 
ma naturalnie dla nich samych daleko większe znaczenie niż dla tej 
ostatniej. Ten kolos łatwiej może się obyć bez pomocy stosunkowo 
niewielkiego oddziału polskich socjalistów. Dla ruchu polskiego 
przeciwnie, ponieważ ludność w prowincjach polskich jest wszędzie 
mieszana i agitacja polska z niemiecką przeplatają się na każdym 
kroku, odgraniczenie się od ruchu partii niemieckiej nie oznacza nic 
innego, jak skazanie się na wegetację i bezsilność, i może zadać cięż
ki cios nie tylko sprawie uciemiężonego polskiego robotnika, ale rów
nież sprawie obrony zagrożonej narodowości polskiej, gdyż właśnie 
niemiecka socjaldemokracja staje, jak wiadomo, całą siłą w jej obro
nie przeciw germanizatorskiej polityce rządu pruskiego, a rozdwoje
nie między polskimi socjalistami a niemiecką partią może tej ostat
niej tylko utrudniać akcję w parlamencie na korzyść Polaków" 169. 
„Rzecz jasna — dodaje artykuł z n r 7 — że przyczyną zerwania nie 
mogła być sama przez się ani kwestia nazwy, ani kandydatur, ani 
spisanie protokołu. Właściwą przyczyną było to, że wszystkie te 
punkty razem przekonały przedświtowców, że nie tylko uprawianie 
nacjonalizmu w agitacji nadal stanie się niemożliwe dla PPS, ale że 
w kwestiach organizacji, nazwy, kandydatur itd. zapanuje ścisła dys
cyplina partyjna, a przy załatwianiu wszystkich tych kwestii wolą 
większości polskich towarzyszy, w myśl zasad demokratycznych, bę
dą niebawem usunięte te punkty natarcia, na których »Przedświt« * 109

168 „Przedświt", 1903, nr 5, s. 179.
109 „Przegląd Socjaldemokratyczny", 1903, nr 3, s. 107.



w ostatnich latach starał się wywołać separatyzm i rozterki z nie
miecką partią. Na szali więc ważyły się: albo wpływy dalsze i ko
menda zakulisowa przedświtowskiej grupy w „PPS“ pod zaborem 
pruskim, albo interesy solidarności robotniczego ruchu polskiego 
z niemieckim i międzynarodowym. Tym razem jeszcze zwyciężyła 
ewangelia szowinistycznego zaślepienia i poświęcona została sprawa 
jedności socjalistycznej pod zaborem pruskim" 170 171.

Mimo zerwania rokowań i silniejszego jeszcze podkreślenia w ten 
sposób rozbieżności między SPD a PPS nie mogła ta ostatnia w 1903 
roku pozwolić sobie na samodzielne wystąpienie w wyborach. Na 
przeszkodzie stało współdziałanie proletariuszy obu narodowości, ich 
wspólna praca w socjaldemokratycznych związkach zawodowych, 
wpływy należących do lewicy SPD polskich działaczy socjaldemokra
tycznych. 17 kwietnia 1903 r. wspólne posiedzenie komisji agitacyj
nych SPD i PPS Górnego Śląska postawiło' wspólne kandydatury na 
wybory do parlamentu Rzeszy Niemieckiej. Porozumienie nastąpiło 
na gruncie obopólnego uznania najważniejszych kandydatów obu 
stron. W inter i Scholltysek kandydować mieli w okręgu Bytom — 
Tarnowskie Góry i Pszczyna — Rybnik, Morawski i Trąbalski — 
w okręgu Katowice — Zabrze i Gliwice — Toszek — Lubliniec m .

Warunki, w~Jakich przebiegała kampania wyborcza w r. 1903 na 
Górnym Śląsku, są na ogół znane 172. Wzrost nastrojów narodowowy
zwoleńczych, zniechęcenie ludności polityką Centrum, odwracanie 
się jej od „Katolika", walka o zdobycie wpływów wśród mas robot
niczych, prowadzona przez „narodowe" Polskie Towarzystwo Wy
borcze, nagonka księży i władz na socjalistów i narodowców, atmo
sfera represji — oto zasadnicze cechy charakteryzujące ten okres.

W tej sytuacji na łamach „Gazety Robotniczej" pojawiły się ar
tykuły o akcentach internacjonalistycznych. I tak w numerze z ‘28 
marca czytamy: „Robotnicy polscy i niemieccy mają wspólnego wro
ga — wyzyskiwaczy. Ch^ąc ich zwalczyć muszą iść razem, zgodnie, 
nie dając się uwieść podszeptom i nawoływaniom fałszywych obroń
ców, chcących wnieść w szeregi robotnicze waśń narodowościową" 
(mowa jest o PT W). Mimo to stanowisko W intera jako kandy
data socjalistycznego na okręg Bytom — Tarnowskie Góry było 
od początku utrudnione postawą PPS. Na swój szowinistyczno-roz- 
bijacki sposób dał temu wyraz „Przedświt": „...kandydatura Niemca,

170 Ibid., nr 7, s. 251.
171 „Volkswacht“, 20 V 1903.
172 Por. K. P i w a r i s k i ,  op. cit., s. 75—86.



a cóż dopiero sojcjalhakatysty Wintera, jest po prostu nonsensem" 17?\  
Trzymając się tego rodzaju wskazówek „Gazeta Robotnicza", mimo 
zaszczytnych wezwań do międzynarodowej solidarności robotników, 
raz tylko poza oficjalnym komunikatem wymieniła nazwisko Win
tera jako kandydata socjalistycznego w Bytomiu 1H. Oto co pisał 
o tym  — i słusznie — żywo interesujący się wydarzeniami na Gór
nym Śląsku „Przegląd Socjaldemokratyczny": „...kiedy »Gazeta Ro- 
botnicza« zmuszona była przebąknąć jeden jedyny raz w przeciągu 
całej kampanii wyborczej, że w okręgu bytomskim wyborcy powinni 
głosować za Winterem, to wystarczało to jedynie, aby ją skompro
mitować w oczach wszystkich ludzi, którzy czytali jej poprzednie ka
lumnie na Wintera, lecz nie mogło mieć żadnego pozytywnego skut
ku dla poparcia jego kandydatury" 173 174 175.

SPD natomiast rozwinęła bardzo żywą agitację za Winterem. Od 
kwietnia co niedziela rozdawano odezwy socjalistyczne. „Volks- 
wa^cht" raz po raz zamieszczał wezwania do rozdawania ulotek w Kró
lewskiej Hucie, Tarnowskich Górach i td .176 Rozchodziły się tak 
wielkie ilości odezw, że np. w dniu 10 maja zabrakło odezw, których 
w ciągu 2 dni rozeszło się 10 tysięcy 177.

Sypały się, rzecz jasna, szykany i represje, np. gdy 27 maja 
socjaldemokrata Teinelt rozdawał w Bytomiu ulotki przedwybor
cze, rzucili się na niego zwolennicy „Katolika" i pobili go kijami. 
Policja aresztowała... T einelta178. „Katolik" wykorzystał zresztą 
w agitacji przeciw Winterowi pepesowskie argumenty, że jest on 
germanizatoremi i hakatystą. Nie ustawał w agitacji przeciw Winte
rowi i „Przedświt", pisząc w wydanym bezpośrednio przed wybora
mi numerze: „...lepiej postąpiliby nasi towarzysze górno-śląscy, gdy
by nie przykładali ręki do zaszczycenia tego pana godnością kandy
data ludu polskiego..." 179

Apele te nie mogły jednak przerwać tradycyjnej współpracy sze
regowych członków socjalistycznych organizacji robotniczych. Co 
wiejczór rozdawane były odezwy. 11 i 14 czerwca kolporterzy odezw 
poszli do wsi okręgu wyborczego. W Dąbrowie pod Bytomiem odbyło

173 „Przedświt", 1903, nr 2, s. 71.
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177 Ibid., 12 V 1903.
178 „Katolik", 4 VI 1903.
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się — według informacji, a właściwie denuncjacji „Breslauer Zei- 
tung“ — tajne zebranie socjalistyczne, na które przybyło 800 osób130.

Przeprowadzone 16 czerwca wybory zasadnicze dały następujące 
wyniki: w okręgu Bytom — Tarnowskie Góry W inter otrzymał 
10 258 głosów, kandydat „Katolika" Królik 20 145, kandydat nie
mieckich centrowców Antes 7926, narodowiec Stęślicki 6854, postę
powiec Bloch 1284. W okręgu Katowice — Zabrze na Morawskiego 
padły 10 044 głosy, kandydat Centrum Letocha zebrał ich  19;992, 
Korfanty 11 670, a przedstawiciel bloku różnych partii niemieckich 
Schneider 3033 180 181. Ponieważ w obu okręgach żaden kandydat nie 
uzyskał wymaganego minimum 50% +1 głos, rozpoczęły się przy
gotowania do wyborów ściślejszych. W okręgu Katowice — Zabrze 
komitet wyboręzy socjaldemokracji kierowany przez pepesowców 
uchwalił poparcie Korfantego. Punktem  wyjścia była tu powzię
ta na wniosek Bebla na zjeździe partyjnym  w Monachium uchwała, 
mówiąca, że w  wypadku wyborów ściślejszych socjaldemokraci win
ni poprzeć tego kandydata, który pisemnie opowie się za nieograni
czonym zachowaniem istniejącego praw a wyborczego' do parlamen
tu, przeciw podniesieniu istniejących cen na środki żywności i wpro
wadzeniu nowych podatków pośrednich 182 183. W odpowiedzi na skie
rowane doń pismo komitetu wyborczego Korfanty przesłał pisemne 
oświadczenie, że punkty te są częścią składową jego programu.

Wydaje się jednak, że socjaliści popełnili tu nader poważny błąd. 
Wniosek Bebla dotyczył — w skali ogólnomieckiej — kandydatów 
partii postępowych trącących w okresie imperializmu coraz bardziej 
na znapzeniu. Na Górnym Śląsku został on zastosowany w stosunku 
do młodej, bujnie się rozwijającej nacjonalistycznej partii, której 
działalność stawała się poważnym niebezpieczeństwem dla ruchu ro
botniczego. Wybór Korfantego miał poważnie wzmocnić jej suk
cesy 18;J.

180 „Breslauer Zeitung“, 16 VI 1903.
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W okręgu Bytom — Tarnowskie Góry postępowcy wypowiedzieli 
się przed wyborami ściślejszymi za W interem 181, jak zresztą już 
miesiąc przedtem przewidywała ,,Volks wacht" isr>. Socjaliści prowa
dzili ożywioną agitację. Gdy policja nieprawnie zakazała roz
powszechniania ulotek w Bytomiu i zaaresztowała Wintera, który je 
mimo to nadal rozdawał, przed komisariatem zebrał się tłum liczący 
setki osób, który wypuszczonego wtedy natychmiast Wintera z trium 
fem przeprowadził ulicami miasta 18e.

Równocześnie ,,Katolik“ wołał: „Kto odda swój głos przy ściślej
szych wyborach na Wintera, ten zdradzi Boga, wiarę św. katolicką 
i polski naród, z czego kiedyś będzie musiał zdać straszny rachunek 
na sądzie ostatecznym" 184 * * 187. Nic dziwnego, że zachęceni takimi wez
waniami katolikowcy w Brosławicajch w pow. tarnogórskim pobili 
W intera w czasie jednej z jego podróży agitacyjnych tak, że wrócił 
on do domu w poszarpanym ubraniu i z pokrwawioną głow ą188 
W kilka dni po tym  napadzie u W intera poczęły się pojawiać oznaki 
choroby umysłowej; z początkiem lipca został przewieziony do za
kładu leczniczego w B randenburgii189 190. Kilka lat później, 25 lutego 
1907 roku, W inter zmarł w zakładzie dla umysłowo chorych w Ryb
niku 19°.

Tak więc kampania wyborcza 1903 r. była ostatnim aktem dzia
łalności politycznej Augusta W intera na Górnym Śląsku. Jakie były 
owoce tej działalności? Wydaje się, że mimo niewątpliwych błędów, 
wynikających z wpływu oportunizmu — jak wczesne wypowiedzi 
w „Sachsische Arbeiter-Zeiitung" lub stanowisko wobec strajku 
w kopalni „Florentyna" — całokształt jej oceniać należy pozytyw
nie. Pozwalają na to z jednej strony efektywne osiągnięcia Wintera 
w dziele propagandy: socjalistycznej i rozwoju organizacji socjalde
mokratycznych ma1 Górnym Śląsku, a z drugiej nieustanna waflka 
z rozbijaczami jedności ruchu robotniczego i internacjonalist.yczne 
umacnianie sojuszu i współpracy polskich i niemieckich proleta
riuszy.

Przeprowadzone w atmosferze represji antysocjalistycznych wy
bory ściślęjsze, w których tak zwolennicy Antesa, jak Stęslfekiego
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oświadczyli się za kandydatem „Katolika", Królikiem, doprowadziły 
do zwycięstwa tego ostatniego.

Wybór Wojciecha Korfantego w okręgu Katowice — Zabrze 
zamknął pierwszy etap działalności stronnictwa „Górnoślązaka" — 
stronnictwa nacjonalistycznej burżuazji polskiej Górnego Śląska. 
Zwycięstwo wyborcze Korfantego ukoronowało niejako wysiłki en
decji w ciągu pałego poprzedniego okresu. Stało się zarazem dowo
dem, że rzucane przez „Górnoślązaka" i „Głos Śląski'1 hasła znaj
dowały posłuch u dużej części polskich mas ludowych na Śląsku.

Przyczyn tego faktu szukać należy w całym 'splocie wydarzeń 
i procesów, charakteryzujących tę część Polski. Obok szybkiego roz
woju przemysłu, a co za tym idzie wzrostu klasy robotniczej i prze
dostawania się do niej nowych, nie skrystalizowanych klasowo ele
mentów, poważną rolę odgrywała tu pruska polityka represji i uci
sku narodowego.

Obok tego do odciągnięcia robotników polskich od wspólnej z pro
letariatem  niemieckim walki o wyzwolenie przyczyniła się rozbijacka 
działalność agenturalnej partii burżuazji w ruchu robotniczym — 
Polskiej Partii Socjalistycznej. W działalności PPS zaboru pruskie
go, w jej nastawieniu ideologicznym widzimy te same elementy, 
które określały działalność i ideologię PPS w zaborze rosyjskim. Da
je się wykreślić wyraźna linia, łącząca stanowisko „Przedświtu" 
z postępowaniem działaczy pepesowskich w Niemczech. Całokształt 
tej działalności skierowany jest na separowanie od siebie polskich 
i niemieckich robotników, zacieranie świadomości tego, że walka 
o wyzwolenie społeczne — i tylko ona — jest zarazem walką o wy
zwolenie narodowe ludu polskiego. Bieg wypadków świadczy coraz 
wyraźniej o zdecydowanym zrywaniu przez prawicowych, nacjona
listycznych działaczy PPS zaboru pruskiego więzi solidarności 
klasowej z proletariatem niemieckim. Stopniowość tego procesu wa
runkowana była koniecznością stopniowego wszczepiania nacjonali
zmu w świadomość robotnika, polskiego i odciągania go od tradycji 
wspólnej walki. Drugą przyczyną były wahania w łonie samej PPS 
zaboru pruskiego, wynikające ze stanowiska dołów partyjnych, pra
gnących utrzymać i kontynuować sojusz z proletariatem  niemieckim. 
Znalazło to swój wyraz choćby w wypadkach związanych z konfe
rencją komorowicką, kiedy terenowi członkowie i działacze PPS, 
polscy robotnicy górno-śląscy, występowali razem z działaczami SPD.

A zresztą PPS nie opanowała swymi wpływami wszystkich pol
skich robotników, którzy poznali i uznali za własne idee socjalizmu.



W miarę tego, jak PPS z grupy polskich socjalistów w ramach SPD 
przeradzała się w  osobną, nacjonalistyczną i separatystyczną partię, 
odchodzili z niej najlepsi przedstawiciele polskiej klasy robotniczej. 
W toku nieugiętej walki o jedność proletariatu odeszli od PPS pol
scy robotnicy w Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu. Jednolity front pol
skiej i niemieckiej klasy robotniczej istniał nadal — mimo knowań 
i podżegania do nienawiści, a przynajmniej do nieufności względem 
proletariatu niemieckiego i działaczy SPD.

W szeregach wspólnej partii jednocząjcej proletariuszy wszystkich 
narodowości w Rzeszy Niemieckiej, jednakowo i przez tych samych 
eksploatatorów wyzyskiwanych, kroczyła znaczna część polskiej kla
sy robotniczej. Działacze SDKPiL — Róża Luksemburg, Julian 
Marchlewski — zajmują w SPD najbardziej lewicowe, internacjona- 
listyczne rewolucyjne stanowisko. Błędy luksemburgizinu nie anu
lują w żadnej mierze znaczenia, jakie mieli ci działacze dla polskiego 
ruchu robotniczego w zaborze pruskim. Ich nieustanna, bezwzględna 
walka o jedność i sojusz proletariatu obu narodów we wszystkich 
bez wyjątku organizacjach robotniczych przewija się czerwoną ni
cią przez dzieje ruchu robotniczego. ,,Ich“ — to znaczy nie tylko czo
łowych działaczy. To znaczy także niezliczonych przedstawicieli pro
letariatu polskiego, o których woli utrzym ania jedności mówią źró
dła, często nie podając nawet ich nazwisk. „Ich“, to znaczy także 
tych działaczy SPD — Niemców, którzy mimo swych trudno często
kroć przezwyciężanych błędów dochodzili w toku praktycznej dzia
łalności do uświadomienia sobie niezbitego faktu, że tylko we wspól
nej walce równoprawnych przedstawicieli polskiej i niemieckiej kla
sy robotniczej może być osiągnięte wyzwolenie społeczne także .'tej 
ostatniej. ,,Ich“ — to znaczy wreszcie tych proletariuszy niemiec
kich, o których wspólnej i solidarnej z proletariatem polskim waljce 
mówi nawet Franciszek Morawski.

Znaczenie walki klasowej dla obrony interesów narodowych było 
dla nich jasne. Toteż Julian Marchlewski kończy swoją książkę Sto
sunki społeczno-ekonomiczne w ziemiach polskich zaboru pruskiego, 
do której m ateriały zbierał także wśród robotników górno-śląskich, 
następującymi słowami: „Najbliższe więc cele proletariatu polskie
go w szczególe, a proletariatu wszelkich narodowości w państwach 
zaborczych w ogóle i interesy narodowości polskiej są identyczne. 
Proletariat i tylko proletariat może być obrońcą interesów narodo- 
wych“

191 M a r c h l e w s k i ,  op. cii., s. 552.




