
NA MARGINESIE PROBLEMATYKI NARODOWEJ GÖRNEGO SLĄSKA 
'  PIERWSZYCH LAT X X  WIEKU

Z bogatej problematyki dziejów Śląska XIX i XX w. stosunkowo 
wiele uwagi poświęciła historiografia okresu międzywojennego za
równo polska, jak i niemiecka kwestii narodowej. Zagadnieniem tym 
zajęła się od nowa m. in. Konferencja Śląska, w szczególności zaś
K. Piwarski w wygłoszonym referacie pt. W alka o społeczne i naro
dow e wyzwolenie Śląska (do 1914 r .)1. Poważnym osiągnięciem tego re
feratu, podobnie jak i toczącej się wokół niego dyskusji, jest podjęcie 
rewizji fałszywych poglądów, lansowanych z jednej strony przez bur- 
żuazyjnych historyków niemieckich, o rzekomym przeszczepieniu ruchu 
narodowego z Wielkopolski na Śląsk, z drugiej zaś o wyłącznej roli 
i zasługach ówczesnych polskich działaczy mieszczańskich w tzw. odro
dzeniu narodowym i politycznym rodzimego społeczeństwa górno
śląskiego.

Myślą przewodnią wymienionej pracy są dwie podstawowe, wią
żące się ze sobą tezy: 1. Źródłem walk o wyzwolenie społeczne i naro
dowe był cały splot warunków wewnętrznych; 2. Siłą napędową tego 
ruchu były masy pracujące, przeciwstawiające się czynnie wyzyskowi 
ekonomicznemu oraz uciskowi ogólnopolitycznemu i narodowemu. 
Jednakże wnioski te, niezwykle istotne, zostały słabo podbudowane 
rzeczowym materiałem (m. in. w wyniku syntentycznego charakteru 
referatu), stąd też są niekiedy mało przykonywające. Tak np. oceniając 
sytuację w latach dziewięćdziesiątych XIX w. na Górnym Śląsku, Autor 
pisze: „W odpowiedzi na podwójny wyzysk oraz ucisk społeczny i na
rodowy krzepnął opór robotnika, zarazem rozwijało się jego uświa
domienie klasowe i narodowe. Stopniowo pojmował coraz lepiej ko
nieczność powiązania walki o wyzwolenie społeczne z walką w obronie * 4

1 K. P i w a r s k i ,  W alka o społeczne i narodow e wyzwolenie Śląska (do 1914 r.). 
(Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN, t. I, Wrocław 1954, s. 266—364).
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praw narodowych — o wyzwolenie narodowe. W rękach klasy robotni
czej spoczęły odtąd losy polskości Śląska” 2. Ta optymistycznie brzmią
ca ocena nie znajduje jednak w zasadzie należytego uzasadnienia 
w dalszych wywodach, boć przecież jednym z głównych dowodów na 
wyżej przytoczony wniosek nie może być fakt przybycia na ten teren 
z Poznańskiego rodzimych działaczy, którym — jak czytamy w refe
racie — „chodziło o przechwycenie kierownictwa w ruchu narodo
wym” 3 *. Nieporozumienia, jakie wywołują m. in. cytowane wyżej wy
powiedzi, wynikają również, jak się wydaje, ze stosunkowo ograniczo
nego w tym okresie stanu badań podobnie jak i z obowiązującego 
w ubiegłych latach także w naszej historiografii schematyzmu, który 
zaciążył również na wynikach Konferencji Śląskiej.

Na czym polegała aktywna rola mas pracujących Górnego Śląska 
w walce o wyzwolenie społeczne i narodowe oraz jaki był wzajemny 
stosunek między polskimi stronnictwami mieszczańskimi a ruchem na
rodowowyzwoleńczym — oto dwa zasadnicze problemy, które pragnie 
autor niniejszego artykułu przeanalizować w oparciu o literaturę oraz 
szereg materiałów dotychczas nie wyzyskanych.

Teoretycznie rzecz ujmując, zagadnienie walki o wyzwolenie naro
dowe splata się ściśle z kwestią walki o wyzwolenie społeczne. By 
zabezpieczyć narodowi polskiemu w zaborze pruskim możliwość pełne
go rozwoju samodzielnego, w którym warunki życia ekonomicznego 
i politycznego pozwoliłyby nie tylko zachować kulturę rodzimą, lecz 
w pełni rozwijać ją, należało obalić władzę junkiersko-burżuazyjńą, 
która we własnym interesie klasowym prowadziła politykę ekstermina
cyjną w stosunku do narodu polskiego. Konsekwentną więc i jedynie 
skuteczną mogła być walka o pełną demokrację, a więc walka o likwi
dację tych klas. Lecz nawet zmniejszenie ucisku narodowego do mini
mum wymagało demokratyzacji ustroju. Nasuwa się więc wobec tego 
pytanie, czy i jak walczyły o tę demokratyzację polskie klasy posiada
jące zaboru pruskiego?

Julian Marchlewski, znawca stosunków gospodarczo-społecznych 
i politycznych interesującego nas terenu, wykazuje na podstawie bo
gatego materiału dowodowego, jak dalece szlachta polska zaboru pru
skiego, która zachowywała bądź co bądź w omawianym okresie wciąż 
jeszcze przewagę polityczną wśród rodzimego społeczeństwa, nie była 
zdolna do prowadzenia pozytywnej polityki w dziedzinie narodowej4. 
Koło Polskie, w którym decydującą rolę odgrywali przedstawiciele tej 
warstwy, występowało wprawdzie niejednokrotnie z interpelacjami

2 Ibid., s. 324.
3 Ibid., s. 326.
* J. M a r c h l e w s k i ,  Pisma wybrane, t. I, Warszawa 1952, s. 506—523.



w sprawie germanizacji czy też represji nacjonalistycznych, lecz wy
powiedzi te nie mogą jeszcze stanowić podstawy do oceny jego stano
wiska. Kryterium tym będzie bowiem przede wszystkim stosunek Koła 
do szeregu posunięć rządu o charakterze antyludowym. Tak np. posłowie 
polscy głosowali w 1901 r. wraz z konserwatystami oraz pozostałymi 
ugrupowaniami prawicowymi za projektem nowej taryfy celnej, która 
zabezpieczała poważne dochody junkierstwu kosztem zubożenia mas 
pracujących. Nowa taryfa celna miała nie tylko wydźwięk ekonomicz
ny, gdyż wraz z gospodarczym umocnieniem się junkierstwa wzrastała 
siła polityczna tej najbardziej wstecznej warstwy klas panujących. 
Stanowisko polskiej frakcji parlamentarnej — zajęte w imię interesów 
Szlachty — miało więc treść wybitnie antyludową. W praktyce po
twierdziło się ono również zawarciem w 1902 r. umowy z Centrum, 
na mocy której Koło zobowiązało się w zamian za „obronę spraw 
religijnych" poprzeć to stronnictwo w zbliżającej się akcji wyborczej 
do parlamentu 5.

Odmienne w zasadzie stanowisko w kwestii narodowej zajęło miesz
czaństwo polskie tych ziem. Wzmagający się ucisk narodowy był pod
stawowym źródłem wzrastającej aktywizacji tej warstwy w zaborze 
pruskim, a więc i na Śląsku, zarówno na polu gospodarczym, jak i po
litycznym oraz kulturalno-oświatowym. W wyniku zaostrzonej polityki 
antypolskiej i związanego z nią nacisku konkurencyjnego burżuazji 
zaborczej rozszerzyło ono znacznie dotychczasowe formy i zasięg dzia
łalności tzw. pracy organicznej. Na Śląsku, w szczególności na Górnym 
(aczkolwiek nie wyłącznie), powstaje w omawianym okresie pod ha
słami „samoobrony" i „samopomocy" szereg nowych instytucji polskich. 
Tak np. w Bytomiu oprócz istniejącego od 1895 r. banku ludowego za
łożono w 1900 r. Spółkę Parcelacyjną, której celem było zakupywanie 
nieruchomości (domy, grunty) oraz ich sprzedaż zainteresowanym w tym 
je j członkom. Rozwijały się też banki ludowe. Tak np. bank bytomski 
przekroczył w sierpniu 1900 r. 5 milionów obrotu. Powstało też szereg 
nowych tego rodzaju instytucji: w Raciborzu (1900), Gliwicach i Kró
lewskiej Hucie (1901), Rybniku (1902), Zabrzu i Koźlu (1904) 6. * 8

5 Por. „Gazeta Robotnicza", 25 IX 1902.
8 E. S z r a m e k ,  Ś.p. Adam N apieralski. W spomnienia pośmiertne (RTPN na 

Śląsku, t. II, Katowice 1930, s. 308—309). O działalności banków ludowych por. m. in. 
Z. D a s z y ń s k a - G o l i ń s k a ,  Rozwój i samodzielność gospodarcza ziem polskich, 
Warszawa—Kraków 1915, s. 201; S. K e m p n e r ,  Rozwój gospodarczy Polski od  
rozbiorów do niepodległości, Warszawa 1924, s. 284; M. T o b i a s z ,  Na ironcie w alki 
narodow ej w Opolskiem, Bronisław Koraszewski 1888—1922, Katowice 1938, s. 69; 
A. B e n i s z, Górny Śląsk w w alce o polskość, Katowice 1930, s. 63—68; B. K o w a l -  
c z y k ó w n a ,  Odrodzenie narodowe Górnego Śląska, Katowice 1957; J.' K o w a l 
c z y k .  Odrodzenie Górnego Śląska, Katowice 1932.



Częste dość staje się również zjawisko zakupywania ziemi z rąk 
niemieckich właścicieli oraz zakładanie nowych przedsiębiorstw prze
mysłowych 7 8. W szeregu miejscowości powstawały równolegle stowa
rzyszenia przemysłowców, kupców itp., które zmierzały do ściślejszej 
centralizacji, a więc do likwidacji dotychczasowego rozdrobnienia, do 
organizacyjnego umocnienia się. Wyrazem tego był zjazd stowarzy
szeń polskich Górnego Śląska, w którym wzięli udział przedstawiciele 
czterdziestu tego typu organizacji. Na wspomnianym zjeździe ukonsty
tuowała się komisja, stawiająca sobie za zadanie rozbudzenie życia 
towarzystw: dostarczanie lektorów do wygłaszania referatów, zorgani
zowanie pomocy prawnej itp. Charakterystyczny jest przy tym fakt, 
że do komisji tej wybrano również dwóch „przedstawicieli ludu", żeby 
— jak uzasadniał przewodniczący — ,,nie nazywało się, że tylko jacyś 
„agitatorzy" podburzają lud, który jest w ich ręku biernym narzędziem, 
jak to ciągle ludowi górnośląskiemu zarzucają" 0.

Jedną z podstawowych pobudek wyżej scharakteryzowanej dzia
łalności była walka kształtującej się burżuazji polskiej o rynek, o klien
telę rodzimą. Walka ta nie ograniczała się jednak do sfery wyłącznie 
ekonomicznej. Odczuwające na własnej skórze represje nacjonali
styczne oraz dyskryminację narodowościową mieszczaństwo polskie 
tych ziem wchodzi siłą rzeczy w krąg walki politycznej, do której stara 
się wciągnąć masy pracujące. Ruch ten nie ograniczał się do terenu 
Górnego Śląska. Nie był izolowany od reszty ziem polskich zaboru 
pruskiego, w szczególności zaś od Poznańskiego. Bowiem stosunki eko
nomiczne i polityczne panujące na powyższych terenach, polityka kolo- 
nizatorska imperializmu niemieckiego, która czyniła z nich zaplecze 
rolnicze, hamowanie w ten sposób rozwoju przemysłu, brak szerokiego 
rynku wewnętrznego, ostra konkurencja ze strony mieszczaństwa nie
mieckiego, polityka sztucznej izolacji Śląska, Poznańskięgo i Pomorza 
od reszty ziem polskich — wszystkie wymienione czynniki były źródłem 
narastania niezadowolenia wśród mieszczaństwa polskiego tych ziem 
i kształtowania się warunków obiektywnych dla rozwoju burżuazyjnego 
ruchu narodowego.

W tej sytuacji nasuwa się pytanie, czy o ile kształtująca się burżu- 
azja polska zaboru pruskiego, a więc i Śląska, zdolna była w dobie im

7 W ten sposób przeszły m. in. do rąk polskich właścicieli dobra Swiętoszo- 
wice—Jednota w Kamienicach, dobra rycerskie Stroppen na Dolnym Śląsku, mają
tek w Leśnicy (pow. strzelecki) i inne. W Szombierkach powstała polska placówka 
przemysłowa — parowa cegielnia, w Załęziu — fabryka wyrobów cementowych itp. Por. 
„Katolik", 19 IV 1900, 1 II 1900, 4 I 1900, 11 VI 1900, 2 IV 1903; „Górnoślązak", 
26 VIII 1902 i inne.

8 „Katolik", 17 I 1901.



perializmu, w warunkach zaostrzających się sprzeczności klasowych 
oraz poważnej radykalizacji mas wysuwać czy też popierać hasła swobód 
demokratycznych oraz walki przeciw uciskowi narodowemu. Czy i o ile 
zdolna była stanąć na czele narastającego ruchu wyzwoleńczego?

W warunkach sztucznego rozdarcia ziem polskich istotnym zaga
dnieniem dla tej warstwy powinna była stać się walka o jeden rynek 
narodowy, a więc dążenie do państwowości polskiej. W zasadzie więc 
je j żywotnym interesom ekonomicznym nie odpowiadała lojalistyczna 
postawa rodzimego ziemiaństwa. I rzeczywiście, w Poznańskiem wyra
zem pewnej opozycji mieszczaństwa wobec ugodowej polityki Koła 
Polskiego był tzw. ruch ludowy pod wodzą dra Romana Szymańskiego.

*Ruch ten wystąpił z działalnością opozycyjną w latach dziewięćdzie
siątych XIX w., po załamaniu się prorządowej polityki Koła Polskiego 
z okresu tzw. ery Capriviego9. Należy jednak w tym miejscu pod
kreślić, że jedną z jego cech była antyrobotnicza postawa, wyrażająca 
się w walce przeciw ruchowi socjalistycznemu. W pierwszych latach 
XX w. obóz ten przerzucił się pod skrzydła opiekuńcze Narodowej De
mokracji.

W interesującym nas okresie endecja nie szermowała już w zasadzie 
hasłami niepodległościowymi swej poprzedniczki ideowej — Ligi Pol
skiej. Wprawdzie jeszcze w odezwie Komitetu Centralnego Ligi Naro
dowej, wydanej w 1900 r .10 11, mówi się w formie ogólnikowej o „powo
łaniu do kierowania siłą narodową", lecz już w 1902 r. „Przegląd 
Wszechpolski" zaprzecza temu niedwuznacznie. Zajmuje bowiem sta
nowisko negatywne nawet wobec perspektywy ewentualnej autonomii 
ziem polskich. „Dążenie do zmiany stosunku prawno-państwowego na 
zasadzie autonomii — czytamy w nrze 252 z kwietnia 1902 r. — jest 
po prostu mrzonką, dziś zwłaszcza, gdy sprawa polska objęła całą po
łać wschodnią monarchii pruskiej, terytorium, na którym ludność pol
ska ma nieznaczną przewagę liczebną, a społecznie, ekonomicznie 
i kulturalnie jest znacznie jeszcze od mniejszości niemieckiej słabsza". 
Zaś program tego stronnictwa z 1903 r. stwierdza, że „dzisiejszy stan 
i położenie naszego narodu nie przedstawia warunków zbrojnej lub 
dyplomatycznej akcji na rzecz niepodległości ani nawet bezpośredniego 
w takiej akcji przygotowania" 11.

9 Obóz ten przeciwstawił się kandydaturze Cegielskiego, zajmującego prorządowe 
stanowisko. Wbrew postanowieniom Komitetu Polskiego opozycja ta wystawiła wła
snego kandydata, który uzyskał mimo kampanii prowadzonej przeciw niemu przez 
kler tylko nieznacznie mniejszą liczbę głosów aniżeli oficjalny kandydat.

10 Odezwa ta została nadesłana wszystkim pismom polskim zaboru pruskiego. 
Por. „Górnoślązak'', 24 IV 1903.

11 „Przegląd Wszechpolski", nr 252, IV 1902.



W warunkach narastających sprzeczności międzynarodowych oraz 
przygotowania się kształtujących się bloków imperialistycznych do 
wojny warstwa ta, podobnie jak i burżuazja ziem polskich pozostałych 
zaborów, szuka raczej rozwiązania kwestii polskiej na drodze popie
rania i podporządkowywania się jednemu z państw imperialistycznych 
— zaborców. Poglądy w powyższej dziedzinie nie były w obozie endecji 
jednolite. Przeciw orientacji prorosyjskiej pewnego odłamu mieszczań
stwa z Poznańskiego wystąpiła ostro oficjalna prasa endecka 12. „Przegląg 
Wszechpolski" opublikował szereg artykułów w obronie orientacji pro
niemieckiej, z której nie zrezygnował nawet i po wypadkach wrzesiń
skich, stępiając jedynie dotychczasowy ostry ton 13. W gruncie rzeczy 
w obu wspomnianych wypadkach było to jedynie zagadnienie taktyki 
wymuszania pewnych ustępstw. A jak przedstawiał się program po
zytywny narodowców na terenie zaboru pruskiego?

Według zasad tego stronnictwa — jak wskazuje Benisz — po 
pierwsze, zagadnienie państwowości narodu polskiego obejmuje całą 
Polskę, rozdzieloną kordonami granicznymi, po drugie, „stosunek Po
laków do państwa pruskiego jest kwestią faktyczną, przymusowo-obo- 
wiązkową, uczucia polskie są kwestią ideału narodowego, drzemiącego 
w każdym sercu polskim, wyrażającym się choćby w podświadomej 
tęsknocie za państwowością polską, i z tym właśnie ideałem związana 
jest moralnie jaźń polska. W konsekwencji tego nie naród winien się 
bez zastrzeżeń per fas et nefas podporządkować państwu, lecz prze
ciwnie, to podporządkowanie może iść tylko przy uwzględnieniu dobra 
narodu właśnie na pierwszym miejscu. Ten naród, licząc się w całej 
pełni z prawnopolitycznym, faktycznym stosunkiem do państwa, musi 
czynić zadość wszystkim z konstytucji Prus i Rzeszy wypływającym 
obowiązkom państwowym; godność jednak narodowa wymaga, by na
ród przeciwstawiał się z pełną bezwzględnością polityce państwowej 
interesom polskim wrogiej" 14.

Był to więc program typowo burżuazyjny, faktycznie lojalistyczny, 
który w praktyce realizowano na ziemiach polskich zaboru pruskiego 
w formie intensywniejszego niż dotychczas organizowania polskiego 
życia gospodarczego i kulturalno-oświatowego, zaś w dziedzinie poli
tycznej wysunięto hasło wzmożonej walki o kandydatów-przedstawi- 
cieli mieszczaństwa i inteligencji do parlamentu Rzeszy oraz sejmu 
pruskiego. Osiągnięcia w tej dziedzinie pozwoliłyby tej warstwie ogra
niczać stopniowo zachowującą dotychczas w życiu politycznym hege

12 F. F e l d m a n ,  Dzieje polsk iej myśli politycznej w okresie porozblorowym, 
Warszawa 1920, s. 19, 125.

12 Ibid., s. 121—124.
14 B e n i s z ,  op. cit., s. 58.



monię rodzimej szlachty, której interesy były niejednokrotnie, jak 
wykazała m. in. sprawa projektu nowej taryfy celnej, sprzeczne z inte
resami kształtującej się burżuazji15 16.

Jednakże do realizowania powyższych zadań mieszczaństwo było 
jeszcze za słabe. Fakt ten przyznaje „Górnoślązak“, gdy — charakte
ryzując stan rzeczy w zaborze pruskim — wskazuje, że warstwa ta po
trzebę zerwania z ugodowością „zrozumiała czy odczuła i odczuwa 
wciąż, nie umie go atoli urzeczywistnić, stosownie, konsekwentnie 
przeprowadzić, bowiem pokolenie, które dziś bierze udział w życiu 
publicznym, wychowało się w sferze ugodowej; chociaż więc na każ
dym kroku wyrzeka się ugody i wywiesza hasło »samopomocy«, co 
ćhwila sprzeniewierza się własnemu hasłu". Je j działalność polityczna, 
stwierdza dalej „Górnoślązak", jest nikła. Tak np. „Towarzystwo Samo
pomoc", mające za zadanie rozpowszechnienie elementarza polskiego, 
do niedawna senny prowadziło żywot. „Jeszcze bardziej suchotniczy 
żywot wiedzie poznańska »Warta«. Tow. Czytelni Ludowych, stojące 
pod niedołężnym kierownictwem starych panów, którzy wszelkiego 
nowatorstwa boią się jak ognia i zarazy, nie spełnia wcale swego 
zaszczytnego zadania ..., ale tam, gdzie chodzi o sprzeniewierzenie się 
hasłu »samopomocy«, tam nasze społeczeństwo [czytaj mieszczaństwo 
— B. S.] całą duszą jest obecne" ie.

W wyniku tej słabości obóz endecki szuka poparcia u szerokich 
warstw mas pracuiących, przy czym obok Poznańskiego główną uwagę 
zwraca na Górny Śląsk, który zdaniem przywódców tego stronnictwa 
stanowi nie tylko "twierdzę kresową broniącą żywioł polski przeciwko 
naporowi żywiołu niemieckiego, lecz powinien również wywrzeć wpływ 
na kwestię polską w zaborze pruskim, czyli w Wielkim Księstwie 
Poznańskim, Prusach Królewskich i Książęcych, ponieważ na ziemiach 
tych cała polityka narodowa kręci się dookoła jednej osi: narodowego 
wyzwolenia się spod wpływu obcego, wpływu niemieckiego Centrum" 17.

Ze społecznego charakteru tego ruchu zdawał sobie dobrze sprawę 
obóz endecki, gdy pisał: „Na Śląsku idzie ruch ludowy w parze z ru
chem narodowym ... lud górnośląski pracuje tylko nad zrzuceniem 
jarzma narzuconego mu z jednej strony przez jego opiekunów centrow
ców, z drugiej zaś przez wyzyskiwaczy" 18. Zaś świadomość istoty tego

15 Projekt nowej taryfy celnej uderzał również w burżuazję handlową i fi
nansową, gdyż przyjęcie go groziło zerwaniem układów handlowych z zagranicą, 
co oznaczało z kolei ograniczenie do minimum eksportu towarów. Stąd też obok 
socjaldemokracji przeciw podwyżce ceł wystąpiły stronnictwa wolnomyślnych,

16 „Górnoślązak", 13 IV 1902, 16 IV 1902.
17 Ibid., 13 IV 1902.
18 Ibid., 16 IV 1902.



zjawiska nadawała z kolei kierunek działalności narodowcom, na czoło 
których wysunął się na Śląsku Wojciech Korfanty.

Z literatury okresu międzywojennego oraz naszego znany jest na 
ogół wzrost nastrojów antycentrowych wśród społeczeństwa polskiego 
na Górnym Śląsku. Wystąpiły one już w ostatnim dziesięcioleciu XIX w., 
zaś szczególnie wyraziście w walce wyborczej 1898 r. Czy wzmagająca 
się niechęć do tego stronnictwa wpłynęła na postawę obozu „Katolika"? 
Nieobce jest stanowisko redaktorów polskiej prasy mieszczańskiej, 
podporządkowanej w gruncie rzeczy „koncernowi" Napieralskiego. 
Jego wyrazem była wspólnie wydana w listopadzie 1901 r. odezwa, któ
rej najistotniejsza treść mieściła się w zdaniu: „Z tego wszystkiego wy
nika, że partią, dla której posłów naszych podczas przyszłych wyborów 
obierać powinniśmy, może być tylko partia centrum” 19. Uzasadnienie 
powyższego stanowiska opierało się na trzech zasadniczych elementach:
1. Jest niepożądane wywołanie niezgody między katolikami polskimi 
a niemieckimi; 2. Centrum jest jedyną partią w parlamencie, która 
Polaków zawsze broniła; 3. Walka z Centrum równa się walce z księżmi, 
a ta ostatnia może odbić się w fatalny sposób na stosunkach górno
śląskich 20.

Była to więc postawa konsekwentna, nie odbiegająca w zasadzie 
od dotychczasowych założeń programowych stronnictwa Napieralskie
go, które nie aspirowało do reprezentowania interesów mieszczaństwa 
rodzimego całego zaboru pruskiego, lecz ograniczało się jedynie do 
obrony spraw etnograficzno-językowych społeczeństwa polskiego Gór
nego Śląska. Przywódcy tego obozu łudzili się wciąż jeszcze, że do
świadczenie dotychczasowe, w szczególności zaś wyniki wyborów 1898 r. 
oraz wystąpienie na arenę polityczną endecji z je j radykalnonarodową 
i społeczną frazeologią, pozwoli zrozumieć kierownictwu Centrum ko
nieczność szeregu ustępstw na rzecz postulatów narodowych polskich 
wyborców21.

Napieralski i jego współpracownicy znali doskonale teren, na któ
rym działali, i dlatego tak bardzo obawiali się radykalnych haseł anty
centrowych. Pojęcie Centrum pokrywało się bowiem na Górnym Śląsku 
z całą plejadą księży biorących z ramienia tego stronnictwa udział 
w życiu politycznym. Kościół odgrywał tu jedną z najpoważniejszych

19 Por. K o w a l c z y k ó w  na,  op. cit., s. 80; T o b i a s z ,  op. cit., s. 86—88; 
P i w a r s k i ,  op. cii., s. 336; J . M a r c h l e w s k i ,  Proces bytom ski w św ietle prawdy 
(„Prawda", nr 45, 23 X 1904, s. 533).

20 Por. K o w a l c z y k ó w n a ,  op. cit., s. 80.
21 A. N a p i e r a l s k i ,  Der „Katolik“ und das schlesische Centrum von 1889 bis 

1903, Beuthen O.S., 1903, s. 30—37.



ról w odciąganiu klasy robotniczej od walki przeciw wyzyskowi i uci
skowi. Jeżeli większość proletariatu trzymała się jeszcze z dala od 
zorganizowanego ruchu robotniczego, to była m. in. „zasługa" kleru. 
Załamanie się więc autorytetu księży, które groziło w wypadku rozpę
tania walki przeciw Centrum, musiałoby w konsekwencji wpłynąć na 
poważną zmianę układu sił politycznych na rzecz socjaldemokracji, zaś 
tego obawiał się obóz „Katolika"22.

Ostrożna, ugodowa polityka tej reprezentacji politycznej nie odpo
wiadała z kolei pewnym grupom mieszczaństwa polskiego zaboru pru
skiego, w szczególności zaś Poznańskiego, których przedstawicielem 
była endecja. W warunkach górnośląskich, w dobie zaostrzonej polityki 
antypolskiej, w miarę pogłębiania się ruchu narodowowyzwoleńczego, 
gdy obrona spraw narodowych i politycznych ze strony Centrum stawała 
się coraz bardziej iluzoryczna, wyżej scharakteryzowane stanowisko 
było, po pierwsze, niebezpieczne ze względu na groźbę utraty hege
monii w ruchu narodowym, po drugie, narodowi demokraci wychodzili 
z założenia, że na ziemiach tych dojrzał moment do prowadzenia 
względnie samodzielnej polityki, tj. w danym wypadku — w miarę 
zbliżania się wyborów — do wszczęcia szerokiej agitacji na rzecz wła
snych kandydatów, którzy weszliby w skład Koła Polskiego. Zwycię
stwo wyborcze na Górnym Śląsku podobnie jak i na pozostałych zie
miach polskich zaboru pruskiego umocniłoby bezsprzecznie pozycję 
kształtującej się burżuazji na arenie politycznej tych ziem i zwiększy
łoby tym samym szanse przeprowadzenia korzystnych targów z repre
zentacją rodzimego ziemiaństwa na rzecz interesów tej pierwszej 
warstwy 23.

Ożywioną działalność w omawianym kierunku rozpoczęła endecja 
za pośrednictwem „Dziennika Berlińskiego", następnie zaś „Gońca

22 Zarzucając Centrum brak jakiegokolwiek zainteresowania zagadnieniami spo
łeczno-gospodarczymi, które odgrywały tak poważną rolę na Górnym Śląsku, Na- 
pieralski pisze m. in.: „Zwölf Jahre sind seit der Aufhebung des Sozialistengesetzes 
verflossen; Tür und Tor sind der sozialdemokratischen Agitation geöffnet, sozialde
mokratische Stimmen wachsen erschreckend bei den Wahlen. Alles das ist nicht im 
Stande, die Zentrumsführer zu veranlassen, etwas wirklich positives in dieser Frage 
zu tun. Sie schläfern ihr Gewissen ein mit den schönen Worten von dem «guten, 
glaubentreuen, katholischen polnisch-redenden Volke Oberschlesiens«, das seine 
Hirten nicht verlassen werden, um den reissenden Wölfen in Schafskleidern zu 
folgen. Das Vertrauen des Volkes zu ihnen wird aber nachdrücklichst durch die 
Sozialdemokratie untergraben, allein, es öffnen sich ihnen die Augen nicht — es 
hilft alles nichts; es bleibt im Ganzen und Grossen, wie es war". Por. N a p i e -  
r a l s k i ,  op. cif., s. 24—25 (podobne wypowiedzi na s. 27 i in.).

23 Aktywizacja endecji na tym polu zaznacza się nie tylko na Górnym Śląsku, 
lecz i w Poznańskiem oraz na terenie pozostałych ziem polskich zaboru pruskiego.



Wielkopolskiego" oraz tygodnika „Praca" Od pierwszych miesięcy 
1901 r., tj. od czasu rozpoczęcia przez partię socjaldemokratyczną 
szerokiej kampanii protestacyjnej przeciw cłom, która objęła również 
Górny Śląsk, zmienił nagle swe — bezbarwne dotychczas — oblicze 
wspomniany wyżej „Dziennik Berliński”. Wystąpiły w nim ostre ak
centy przeciw ugodowej polityce Koła Polskiego, germanizującemu 
Centrum oraz przeciw oportunistycznej postawie rodzimego ducho
wieństwa. Pismo to wysunęło nawet hasło „niepodległej, wolnej Polski", 
zaś w kwestii społecznej czerpało pełną garścią z arsenału argumentów 
Polskiej Partii Socjalistycznej24 25.

W tymże tonie zredagowaną gazetę ze wstępnym artykułem pt. Lud 
g ó rnośląski a jego posłow ie rozkolportowano w ilości kilku tysięcy 
egzemplarzy w okręgu górniczo-hutniczym. W ślad za tym zarzucono 
ten teren broszurkami, przeznaczonymi do agitacji wśród robotników, 
pod nagłówkiem Precz z Centrum oraz Baczność! Chleb drożeje. W obu 
wypadkach poruszona została problematyka nurtująca głęboko masy 
pracujące Górnego Śląska. Autorzy bowiem demaskowali germaniza- 
torską rolę księży centrowych, nieprzychylne stanowisko tych ostatnich 
wobec zagadnień związanych z ochroną prawną robotnika, w sprawie 
podatków itp. Nic też dziwnego, że tego rodzaju agitacja znalazła żywy 
odzew w ośrodkach przemysłowych, tym bardziej że endecja organizo
wała równocześnie wiece pod hasłem „precz z cłami na zboże i arty
kuły spożywcze", na których licznie reprezentowani byli i przemawiali 
socjaliści26. Tak np. 3 marca 1901 r. odbył się wiec zorganizowany 
przez endecję, na którym obok przedstawicieli tego stronnictwa wystą
pili w dyskusji działacze organizacji PPS oraz SD: Haase i Borys. Poza 
rezolucją protestacyjną przeciw lichwiarskim cłdm zgromadzeni uchwa
lili następujący wniosek: „Zebrani na wiecu ludowym dnia 3 marca 
1901 r. wyrażają swe niezadowolenie z dotychczasowego postępowania 
przywódców ludu polskiego Górnego Śląska. Uważamy za potrzebne 
nie oglądać się odtąd na niemieckich posłów centrowych, lecz stanąć 
o własnych siłach. Przywódcami naszymi uznajemy tylko tych, którzy 
nie boją się szczerze bronić sprawy robotniczej i nie wstydzą się przy
znawać do narodowości polskiej" 27.

Wiec ten oraz wiele mu podobnych organizowanych w 1901 r., ich

24 „Dziennik Berliński" założony został w 1895 r. celem szerzenia wpływów 
endecji na ziemiach polskich zaboru pruskiego oraz wśród emigracji polskiej 
w Niemczech. O publicystycznej działalności wymienionych pism por. „RTPN na 
Śląsku", t. II, Katowice 1930, s. 311.

25 Por. „Przedświt", marzec 1901, s. 104—105.
26 Ibid.
27 Ibid., s. 106— 107.



przebieg oraz przyjmowane na nich uchwały były jeszcze jednym wy
razem wyzwalania się mas pracujących spod wpływów coraz bardziej 
prorządowego Centrum oraz dojrzewania wśród mas świadomości 
szkodliwej postawy obozu „Katolika". Niechęć do ugodowej, procen- 
trowej polityki Napieralskiego wzrosła po wydaniu wyżej wspomnianej 
odezwy. O zmniejszaniu się wpływów stronnictwa „Katolika" świadczy 
m. in. gwałtowny spadek liczby abonentów tej gazety o około 3 tys.f 
podczas gdy w tymże czasie wzrosło poważnie czytelnictwo „Górno
ślązaka", który przeniesiony został pod koniec 1901 r. z Poznania do 
Katowic 28.

Narodowcy wystąpili więc na Górnym Śląsku w 1901 r. z hasłami 
nie tylko narodoworadykalnymi, lecz i ogólnodemokratycznymi, przy 
czym niezwykle charakterystyczny jest fakt, że w początkowej fazie 
działalności stronnictwo to nie posługiwało się ani hasłami solidary- 
stycznymi, ani też wybitnie nacjonalistycznymi, jak również nie wystę
powało jawnie przeciw socjalistom, a raczej współpracowało — jak 
wynika z powyższego — z tymi ostatnimi29. Nasuwa się wobec tego 
pytanie, czy postawa obozu Korfantego na omawianym terenie była 
jedynie wyrazem pewnych posunięć taktycznych, czy też wynikała ze 
zrozumienia potrzeb i interesu szerokich warstw mas ludowych?

Bezsprzecznym faktem było zdawanie sobie przez przywódców spra
wy z charakteru bazy społecznej, na jakiej starali się oprzeć swą dzia
łalność. „Materiał polityczny na Śląsku — czytamy w „Górnoślązaku" 
z 10 I 1902 r. — jest zupełnie innym od materiału, jakim operuje tzw. 
ruch ludowy w Księstwie... U nas ruch polski opiera się na szerokich 
warstwach ludu roboczego i drobnych rolników. Jako ruch narodowy 
wobec tego faktu mamy też zupełnie inne zadanie pod względem eko
nomiczno-społecznym”. Zaś „Słowo Polskie", jedno z pism endeckich 
wychodzących we Lwowie, analizując działalność Korfantego, pod
kreślało: „Na Górnym Śląsku ruch narodowodemokratyczny, który 
przybrał charakter demokratyczny, prowadzi agitację pod hasłami: 
precz z centrum, precz z cłami na zboże. Używanie, a nawet naduży
wanie takiego hasła w agitacji na Śląsku jest wprost koniecznością 
taktyczną ze względu na współzawodnictwo socjalistów zarówno pol
skich, jak i niemieckich" 30.

Oznaczało to, że w warunkach górnośląskich, pragnąc uzyskać po
parcie mas pracujących, mieszczaństwo musi zastąpić dotychczasowe 
oględne hasła — wysuwane przez obóz Napieralskiego — hasłami

28 Por. N a p i e r a l s k i ,  op. cit., s. 34.
29 „Przedświt", marzec 1901, s. 106—107.
30 Ibid., październik 1902, s. 389—390.



bardziej radykalnymi zarówno w kwestii narodowej, jak i społecznej. 
Fakt ten stwierdza również historyk endecki Adam Benisz, gdy pisze: 
„Praktyka życia wykazała, że ludność Śląska, pozostająca w wielkiej 
masie pod nieodpartym przymusem psychicznym duchowieństwa, zry
wała z nim i przyłączała się do obozu narodowego, gdy ten obóz repre
zentował kierunek opozycyjny” 31. A więc w danym wypadku mamy 
raczej do czynienia z taktycznymi posunięciami Korfantego, który liczył 
się z konkretną sytuacją, wynikającą z takiego, a nie innego układu 
sił społecznych na Górnym Śląsku.

Przypatrzmy się z kolei credo  politycznemu endecji, które zostało 
opublikowane w grudniu 1901 r. na łamach „Górnoślązaka”. Otóż 
w odezwie programowej wśród szeregu haseł wysuwa się na plan 
pierwszy zadanie szerzenia świadomości odrębności narodowej, która 
powinna masom ludowym Śląska pomóc w wyzwoleniu się spod opieki 
Centrum i socjaldemokracji. Zaś realnym wyrazem tego usamodziel
nienia się powinien być wybór polskich posłów do Koła Polskiego 
zarówno parlamentu Rzeszy, jak i sejmu pruskiego, „które by repre
zentowało naród polski całego zaboru pruskiego wobec Niemców i całej 
Europy” 32.

Droga do wytkniętego w ten sposób celu, jak wskazuje program, 
winna prowadzić poprzez ekonomiczne i polityczne uniezależnienie się 
„od Niemców i Żydów”, czyli umocnienie i zakładanie nowych organi
zacji polskich, ekonomicznych oraz stowarzyszeń kulturalno-oświato
wych. Równocześnie wysunięty zostaje postulat przywrócenia języka 
polskiego w szkołach, administracji oraz sądownictwie, przy czym 
podkreśla się, że dopóki żądania te nie zostaną uwzględnione, należy 
wzywać społeczeństwo do prywatnego uczenia się języka polskiego.

Precyzując z kolei swój stosunek do Kościoła, obóz Korfantego 
podkreśla wyraźnie: „Jesteśmy wiernymi synami Kpścioła rzymsko
katolickiego i tej wiary naszej, tego cennego skarbu, za który przodko
wie nasi ochoczo krwi strumienie przelewali, tej św. wiary naszej 
zgodnie z całą przeszłością narodu polskiego bronić będziemy wszędzie 
i na każdym kroku do ostatniej chwili życia” 33. Równocześnie zaś wy
powiada walkę tym księżom, którzy zechcą wyzyskać ambonę do ce
lów politycznych i narodowościowych34.

A więc ta część programu obejmuje w zasadzie postulaty typowe 
dla kształtującej się w warunkach rozbioru burżuazji, zmierzającej do

31 B e n i s z ,  op. cit., s. 47.
32 „Górnoślązak", 15 XII 1901, odezwa programowa.
33 Ibid.
34 Ibid.



zdobycia jak najszerszego rynku wewnętrznego i wzmocnionej po
zycji politycznej, dzięki której zaborca musiałby się bardziej z nią li
czyć. Program w kwestii narodowej realizowany przez nią powinien 
był zaprawiać społeczeństwo polskie tych ziem do przyszłej, ewentu
alnej działalności samodzielnej we własnej państwowości. Ogólnie zaś 
charakteryzuje go nacjonalizm oraz klerykalizm.

Dalsza część odezwy programowej poświęcona została z kolei za
gadnieniu „obrony interesów mas ludowych w ich walce przeciw kla
som posiadającym". Celom powyższym powinna była służyć prasa, 
wzmożona agitacja za Związkiem Wzajemnej Pomocy, rozszerzanie sie
cią banków ludowych, spółek spożywczych, kółek rolniczych itp. Spe
cjalny punkt poruszał też sprawę walki o poprawę bytu oraz rozsze
rzenie ustawodawstwa socjalnego, jednakże równocześnie podkreślał: 
„Nie stoimy na gruncie socjalistycznego dogmatu walki klasowej i wy
odrębnienia ludu od reszty społeczeństwa ... Lud zawsze pamiętać wi
nien, że jest tylko częścią wielkiego społeczeństwa, i do owych dążeń 
i aspiracji w walkach ekonomicznych przykładać miarę: d o b r o  c a 
ł e g o  n a r o d u " 35 *.

Obok wymienionego wyżej nacjonalizmu oraz klerykalizmu program 
obozu Korfantego cechował również jednoznaczny solidaryzm. Należy 
przy tym pamiętać, że głoszony program nie dawał jeszcze dokładnego 
obrazu endecji. W zależności bowiem od nastrojów mas oraz sposobu 
reagowania tych ostatnich na ożywioną działalność agitacyjną socjal
demokracji poszczególne hasła narodowców otrzymywały odpowiednie 
akcenty oraz interpretację. Tak np. postulat walki z Centrum nie był 
na Górnym Śląsku nowy. Wysunęła go bowiem SPD jeszcze w latach 
dziewięćdziesiątych i realizowała go z całą energią w interesującym 
nas okresie, stad też w lutym 1902 r. „Górnoślązak" uważał za ko
nieczne podkreślić, że mimo wspomnianego wyżej hasła należy pamię
tać o tym, iż „Polska reprezentacja ludu śląskiego musi być naturalnie 
ściśle katolicka", zaś w dwa miesiące później stwierdza już bez żenady: 
„W sprawach katolickich i wszystkich innych, które nas wspólnie 
z centrowcami obchodzą i łączą, możemy i powinniśmy kroczyć z cen
trowcami razem, lecz tu, w domu, na Górnym Śląsku, nie potrzebujemy 
szarej gęsi, która by nami rządziła" 3e.

Wystąpienie przeciw germanizatorskiemu stronnictwu ograniczało 
się więc w danym wypadku do walki o mandaty poselskie, natomiast 
istniały też cele wspólne. To, co łączyło obóz endecki z Centrum — obok 
katolicyzmu — to był przede wszystkim wspólny, wrogi stosunek do

35 Ibid.
30 Ibid., 13 II 1902, 2 IV 1902.



socjaldemokracji. Fakt powyższy potwierdzają m. in. dalsze wywody 
wymienionego artykułu, w którym czytamy: „Precz z socjalistamil Tu 
nie potrzebujemy apostołów przewrotu, którzy pod płaszczykiem obro
ny robotnika, uciskanego i wyzyskiwanego przez Niemca-pracodawcę, 
zbliżają się do naszych robotników, aby ich wciągać w szeregi bezre- 
ligijnego i międzynarodowego socjalizmu"37.

Trudno wyobrazić sobie inny stosunek reprezentacji politycznej klas 
posiadających do idei socjalistycznych. Jednakże w konkretnych wa
runkach politycznych zarówno Niemiec, jak i Prus, w jakich znajdo
wało się mieszczaństwo narodu uciskanego, żywotnym interesom tej 
warstwy powinna była odpowiadać nie walka przeciw socjaldemokracji, 
która była jedyną partią prawdziwie demokratyczną, lecz pełne je j po
parcie. SPD była bowiem w omawianym okresie jedynym, rzeczywistym 
obrońcą zarówno spraw narodowych Polaków zaboru pruskiego, jak 
i spraw szerokich warstw mas pracujących, które obejmowały również 
polskie masy ludowe tych ziem 38. Negatywny stosunek obozu Korfan
tego do socjaldemokracji wskazywał też na to, że jego hasła libe
ra lno-burżuazyjne w kwestii robotniczej musiałyby w tym wypadku 
pozostać tylko hasłami demagogicznymi, gdyż o ich realizację endecja 
nie była w stanie sama walczyć. Stanowisko je j potwierdza więc w peł
ni tezę Lenina o tym, że nawet wśród narodowości uciskanych „prze
ciwieństwa klasowe są o wiele głębsze i silniejsze niż solidarność 
wszystkich klas takiej kategorii ludności wobec absolutyzmu i w obro
nie instytucji demokratycznych" 39.

A może konkretna działalność endecji w terenie przeczy tej tezie?

37 Ibid., 2 IV 1902.
38 Z faktu tego zdawał sobie sprawę szereg przedstawicieli mieszczaństwa i inte

ligencji polskiej. Tak np. w odpowiedzi na wspomnianą wyżej odezwę redaktorów 
polskich pism górnośląskich, która uzasadniała konieczność dalszego popierania Cen
trum, Bełza pisał: ,,Czv stronnictwo socjalistyczne, z którym przecież nie mamy nic 
wspólnego i którego ideałów zwolennikami nie jesteśmy, nieraz, gdy się po temu 
nadarzała sposobność, nie występowało przeciw rządowi energiczniej, odpierając 
ciosy wymierzone przezeń naszym: religii i językowi, bez porównania dzielniej niż 
ci, którzy mienią się obrońcami prawa i sprawiedliwości, ale którzy dziś i to prawo, 
i tę sprawiedliwość zawieszają na kółku, gdy chodzi o naród stojący silnie przy wie
rze ojców, ale nie chcący niczego uronić ze swoich skarbów językowych?... socja
listyczny »Vorwärts«, którego teorii społecznych zwolennikami nie jesteśmy i którego 
stronnictwo sojusznikiem naszym nigdy nie było i nie jest, nie zawahał się nazwać 
szkoły pruskiej w prowincjach polskich jawnie i bez ceremonii »izbą tortur« (Folt- 
kammer), to jest dla napiętnowania okrutnego systemu posłużył się takim wyraże
niem, jakiego katolickie niemieckie gazety, gdy szło o krzywdę nam wyrządzoną, nie 
użyłyby z pewnością nigdy". S. B e ł z a ,  My czy oni na Śląsku polskim, Warszawa 
1902, s. 35—36; P i w a r s k i ,  op. cit., s. 336.

39 W. L e n i n ,  Dzieła, t. II, s. 350—351.



Wyżej wskazaliśmy na zaktywizowanie się narodowców w okręgu 
górniczo-hutniczym w toku kampanii antycłowej. Niebawem rozwinęli 
oni szeroką akcję przedwyborczą pod hasłem naczelnym: „Precz z Cen
trum, wybierajmy posłów do Koła Polskiego, by ludność od Pucka do 
Mysłowic miała jedno przedstawicielstwo w sejmie pruskim i parla
mencie niemieckim, jedno Koło Polskie, które reprezentowałoby naród 
polski całego zaboru pruskiego wobec Niemców i całej Europy” 40. 
W 1902 r. przywódcy endecji założyli Polskie Towarzystwo Wyborcze 
przy „Górnoślązaku” z całkowitym pominięciem duchowieństwa tych 
ziem, przy czym główne uderzenie w agitacji przedwyborczej skiero
wane zostało przeciw Centrum i siłą faktu przeciw stronnictwu Napie- 
ralskiego.

Radykalna taktyka Korfantego i Kowalczyka zaniepokoiła działaczy 
umiarkowanych nie tylko miejscowych, lecz i ziem polskich pozosta
łych zaborów41. Zastrzeżenia w tej dziedzinie wyrazili też przywódcy 
Stronnictwa Narodowego zaboru pruskiego, gdy na łamach „Przeglądu

40 Zdając sobie jednak sprawą z niepopulamości Koła Polskiego wśród górno
śląskiej klasy robotniczej, prasa endecka starała sią niejednokrotnie w dziedzinie tej 
uspokoić wyborców. Tak np. w „Górnoślązaku" z 29 V 1903 r., a więc bezpośrednio 
przed wyborami, czytamy: „Kandydatury największych zwolenników ceł w Kole 
Polskim upadły. Dwie znienawidzone przez lud kandydatury, pp. Cegielskiego 
i Dziembowskiego, upadły. Na ich miejsce wybrano dr. Skarżyńskiego i dr. Chła
powskiego. Jest to dla nas Polaków na Śląsku rzecz bardzo ważna". W innym zaś 
miejscu, 25 II 1903 r. toż pismo, wyjaśniając czym jest Koło Polskie, wskazuje, że 
„Jest to związek posłów Polaków, wybieranych w Księstwie i Prusach Zachodnich. 
W tych dzielnicach inne panują stosunki jak na Górnym Śląsku. Tam są jeszcze 
wielkie obszary ziemi w rękach polskich, tam są całe wsie gospodarskie czysto 
polskie i setki Polaków, właścicieli majątków ziemskich. Robotnik tamtejszy to prze
ważnie robotnik zatrudniony w gospodarstwie rolnym, aczkolwiek nie brak i tam 
wielkiej liczby robotników zarabiających na kawałek chleba w przemyśle, szcze
gólnie po miastach. W Kole Polskim są odpowiednio do tego układu społeczeństwa 
przedstawiciele rolnictwa warstw ludowych. Polityką Koła zaś rządzi z a s a d a  s o 
l i d a r n o ś c i ,  tzn. w parlamencie i sejmie posłowie muszą głosować tak, jak uchwa
liła większość Koła na zebraniu poufnym. Ponieważ zaś dotychczas większość Koła 
składała się z zastępców rolnictwa, naturalną rzeczą było, że głosowali za prawami 
takimi, jakie przynosiły według ich mniemania korzyść rolnictwu. Polityka Koła 
Polskiego różni się zasadniczo od polityki partii niemieckiej. Koło Polskie uprawia 
politykę taką, która zdaniem jego przynosi korzyść narodowi polskiemu".

41 Tak np. „Gazeta Toruńska", jak wskazuje E. Szramek, „zarzucała partyzantom 
»Górnoślązaka«, że tylko umieją podszywać się pod najpopularniejsze hasła i zdolni 
są żniwie cudze zasiewy oraz zuchwale narzucać się na wodzów zastępom, które 
nie oni powołali do szeregu i nauczyli władać orężem", i oświadczyła krótko i węzło- 
wato, że „Polska na Śląsku jest tam, gdzie stoją ks. Skowroński, p. Koraszewski 
1 p. Napieralski oraz ich zwolennicy". Por. E. S z r a m e k ,  Ks. A leksander Skowroński. 
Obraz życia i pracy na tle problem atyki kresów  zachodnich  (RTPN na Śląsku, t. V, 
Katowice 1939, s. 112).



Wszechpolskiego" pisali: „Przezorność i cierpliwość w polityce nie 
wykluczają bynajmniej dążeń radykalnych zarówno narodowych jak 
i społecznych. Na Górnym Śląsku w obu tych kierunkach ruch demo
kratyczny radykalnym być musi, lecz też w obu działalność swą musi 
zaczynać od podstaw, rozważnie i oględnie, bo ma przeciw sobie trzy, 
nierówne wprawdzie siły, ale równie niebiezpieczne; rządu pruskiego, 
duchowieństwa niemieckiego i socjalistów"42. Podobnie w kilka mie
sięcy później wskazywali, że „istniała i istnieje obawa, czy rozdwojenie 
w obozie narodowym nie będzie wodą na młyn socjalistów, czy wypo
wiedzenie otwartej walki »Katolikowi« nie będzie robotą dla socja
lizmu”. Zdaniem ich hasła „Precz z Centrum" nie należy z wyżej wy
mienionych przyczyn wysuwać w charakterze postulatu kategoryczne
go, lecz jako wskazanie dla endecji kierunku, w jakim powinna działać, 
tj. przede wszystkim „spotęgować energię »katolikowców« w kierunku 
narodowym" 43.

Jednakże Korfanty pozwolił sobie w najgorętszym okresie przedwy
borczym nie zastosować się do powyższych rad. Czy samodzielna tak
tyka przywódców endecji na Górnym Śląsku wynikała z odmienności 
ich poglądów? Wydaje się, że jedną z najważniejszych ról w tej dzie
dzinie odgrywała znajomość nastrojów panujących wśród klasy robot
niczej tych ziem i w związku z tym zrozumienie konieczności wysuwa
nia haseł radykalnych nie tylko w kwestii narodowej, lecz i społecznej, 
jeśli miał rzeczywiście nastąpić przełom i umocnienie się hegemonii 
mieszczaństwa w rozwijającym się ruchu. W walce o wpływy wśród 
proletariatu narodowcy nie ograniczali się wcale do „demagogii anty- 
kapitalistycznej", o której pisze K. Piwarski44. Najbardziej bowiem 
charakterystyczne są ich pozytywne hasła w kwestii robotniczej. Tak 
np. na przełomie lat 1902 i 1903 „Górnoślązak" poświęcał wiele miejsca 
krytycznemu omawianiu działalności Bytomskiego Związku Wzajemnej 
Pomocy, domagania się reorganizacji tego ostatniego w kierunku wię
kszej jego demokratyzacji, odbiurokratyzowania itp., przy czym radził, 
by robotnicy pozostawali do wyborów w szeregach tego związku, który 
zostanie wkrótce zreformowany45.

Lecz najciekawszym dokumentem, którego nie znajdziemy zarówno 
w historiografii okresu międzywojennego zajmującej się ruchem naro
dowym, jak i w naszej powojennej, a który — jak wydaje się — ilu
struje pod tym względem dość dobitnie obóz Korfantego, jest odezwa 
przedwyborcza. Oto skonkretyzowane w niej postulaty:

42 „Przegląd Wszechpolski", nr 141, marzec 1901.
43 Ibid., nr 288, sierpień 1901.
44 P i w a r s k i ,  op. cit., s. 341.
45 Por. „Górnoślązak", 3 I, 19 VII, 27 VII, 30 VII 1902, 19 III 1903.



ni« Walka o rzeczywiste równouprawnienie z Niemcami, o przywró
cenie języka polskiego w szkole, w sądach i urzędach, piętnowanie ger- 
manizatorów i pracodawców.

2. Domaganie się tajnych wyborów do sejmu i do rad gminnych.
3. Walka przeciw marnotrawieniu grosza publicznego.
4. Przeciw cłom i podatkom pośrednim żądać, gdy trzeba będzie, 

powiększenia podatku dochodowego.

D la  r o b o t n i k ó w :
1. Unormować stopniowo dzień pracy na 8 godz.
2. Udzielić rentę na starość w 55-tym, a nie jak to się dzieje dziś, 

w 70-tym roku życia.
3. Ułatwić uzyskanie renty na niemoc [inwalidztwo — B. S.].
4. Stworzyć zabezpieczenie robotnika na czas bezrobocia.
5. Dla członków kas chorych przeprowadzić wolny wybór pomiędzy 

lekarzami miejscowymi.
6. Zaprowadzić jednolitą kasę bractwa dla hutników.
7. Dopuścić do wydziału czuwającego nad bezpieczeństwem robotni

ków przy pracy doświadczonych robotników.
8. Założyć po wszystkich wielkich miastach i centrach Przemysło

wych biura, które by robotnikowi bezpłatnie wskazywały miejsce, gdzie 
pracę znaleźć może. /

9. Otworzyć granicę dla nierogacizny.
Oto garść wymagań skromnych, lecz zdolnych znośnym uczynić 

ciężki los robotnika, a ziszczenie ich nie przysporzy rządowi zbyt wiele 
wydatków i trudności; p r z e p r o w a d z e n i e  i c h  — t o  o b o w i ą 
zek,  k t ó r e g o  z r a d o ś c i ą  p o d e j m ą  s i ę  n a s i  p o s ł o w i e .

D l a  c h ł o p ó w :
Plagą nieznośną rolników naszych — to zwierzyna pańska: docho

dzenia o odszkodowanie są bardzo utrudnione, za szkody wyrządzone 
przez zające w ogóle nie płacą. Zadaniem posłów naszych będzie zmie
nić i uzupełnić tę lukę w prawodawstwie.

Rzemiosło nasze cierpi pod wygórowanymi cenami na skórę, drzewo 
i inne materiały surowe, a ceny te wyśrubowały tak nadmiernie cła 
wysokie; ostatecznie odbiorcy, a więc lud, opłacać je muszą, dlatego 
słusznym jest żądanie, aby znieść te cła" 46.

Przytoczone wyżej postulaty przedwyborcze narodowców nie odbie
gały daleko od żądań zarówno charakteru ogólnodemokratycznego, jak 
i robotniczego, jakie stawiała Socjaldemokratyczna Partia Niemiec oraz

46 Ibid., 19 V 1903.



je j organizacja — podobnie jak PPS na terenie Górnego Śląska. Nic też 
dziwnego, że obóz Korfantego zdobywał sobie z dnia na dzień coraz 
więcej zwolenników wśród proletariatu i szerszych mas, w szczegól
ności zaś tych robotników, których dzieliła od partii socjaldemokra
tycznej wiara katolicka i nieufność ze względów narodowościowych. 
Wpływy jego wzrastały w miarę zaostrzania się walki w wyniku wy
dania przez kardynała Koppa orędzia specjalnego, które wywołało 
z kolei ostré ataki kleru centrowego przeciw polskiej prasie narodowej 
i je j zwolennikom.

Hasła obozu Korfantego w kwestii robotniczej miały w zasadzie 
charakter demagogiczny. Były one przeznaczone dla okręgu górniczo- 
-hutniczego. Na ich celowość wskazuje niejednokrotnie „Górnoślązak”. 
Tak np. w artykule z 16 I 1903 r. czytamy m. in.: „Socjaliści na Górnym 
Śląsku tracą na powadze u ludu naszego. Nie chcę sobie palić kadzideł, 
możemy mimo to stanowczo zaznaczyć, że przede wszystkim myśmy im 
postawili tamę »onej ich robocie«. Lud niezadowolony z polityki centro
wej i obrony jego interesów zarobkowo-gospodarczych wierzył ślepo 
socjalistom, tym więcej że zbliżali się do niego jako Polacy. Dziś, gdy 
»Górnoślązak« zahypnotyzowanym przez socjalistów rodakom otworzył 
oczy, że mogą być na świecie ludzie, którzy, nie będąc socjalistami 
i nie pozbawiając ich ni narodowości, ni wiary świętej, mogą, chcą 
i umieją bronić. Dziś — powtarzamy — najdzielniejsze jednostki ze 
sfery robotniczej przyłączyły się do nas i opuściły szeregi socja
listyczne” 47.

Zaś 20 V 1903 r. gazeta ta chwali się z kolei, jak wiele uczyniła 
dla zwalczania socjalistycznych idei na Górnym Śląsku. „Każdy uczci
wy katolik i Polak — czytamy — przyznać musi, że »Górnoślązak« 
dzielnie spełnia swe zadanie i wiele zrobił dobrego, choć dopiero od 
roku wychodzi. Naturalnie zdrajca »Katolik« w sposób ulicznika oczer
nia p. Korfantego i napada na niego ... Sam wyhodował u nas socjalizm 
swoją nędzotą polityczną, a teraz, gdy znalazł się człowiek, który trzebi 
skutecznie chwast socjalistyczny, zamiast podziękowaniem, darzy go 
wyzwiskami ... Tak samo ma się rzecz z księżmi, którzy prześladują 
»Górnoślązaka«. Sami przez lata nie zdołali przeszkodzić szerzeniu się 
socjalizmu. Przyszedł »Górnoślązak« i poskromił »czerwonych«”.

Podobnie ocenił rolę narodowców ks. Skowroński, gdy na zjeździe 
księży górnośląskich, który odbył się w kwietniu 1906 r., m. in. stwier
dził, że „»Górnoślązak« wyrwał lud z objęć socjalnej demokracji; ban
kructwo tego wspólnego wroga naszego jest jego chlubnym dziełem.

47 Jak wykazują badania nad ruchem robotniczym, przechwałki te były nie
prawdziwe.



Duchowieństwo odetchnęło swobodnie, gdy ta zmora spadła z jego 
piersi" 48.

Przytoczone wypowiedzi nie wymagają specjalnego komentarza. 
One też potwierdzają w całej rozciągłości fakt, że między obu polskimi 
stronnictwami na interesującym nas terenie istniały jedynie sprzecz
ności nieantagonistyczne. Różnice polegały na odmiennej taktyce dzia
łania. Niemniej wydaje się, że mimo tej całej frazeologii społecznej 
można zaryzykować twierdzenie, że obóz Korfantego na danym, kon
kretnym etapie cechował względny demokratyzm, postępowość, która 
wypływała z jednej strony z układu sił społecznych, jaki istniał na 
Górnym Śląsku, z drugiej zaś z pozycji tej warstwy niesamodzielnej, 
która nie reprezentowała, jak np. w Kongresówce, interesów wielkiego 
kapitału. Mieszczaństwo polskie tych ziem mogło wysuwać postulaty 
robotnicze bez narażania na szkodę swych interesów, przeciwnie, skie
rowane były bowiem do burżuazji zaborczej. Jednakże, jak  wskazują 
przytoczone materiały, postępowość ta była ograniczona.

Analiza dziejów ruchu robotniczego i narodowego na Górnym Śląsku 
wykazuje, że narodowcy działali na bazie rozwijającego się ruchu na
rodowowyzwoleńczego, na bazie narastającej opozycji wobec Centrum, 
który przybierał jedynie na sile w pierwszych latach XX w .49 Ciekawy

Liczba głosów oddanych na poszczególne stronnictwa

Okręgi wyborcze
Socjaldem. Konserw. Centrum Wolnomyśl. Ende

cja

1898 1903 1898 1903 1898 1903 1898 1933 1903

Kluczbork—Olesno 131 310 8896 9433 117 399
Opole 521 1284 — 609 11669 13267 — 48 —
Strzelce — Koźle 81 — — — 11856 12868 — — 1175
Lubi.—Toszek—Gli w. 2366 985 — — 14600 12851 889 2991 8370
Bytom—Tarnows. G. 7955 10258 — — 24054 28071 934 1284 6854
Katowice—Zabrze 9829 10044 — — 20265 19992 — 2C33 11670
Pszczyna—Rybnik 627 130 5618 4189 10404 10477 — — 13151
Racibórz 1743 1750 4510 3498 9627 12146 — — 2461
Głubczyce 293 379 226 279 6831 8412 — — —
Prudnik 1149 1217 963 — 7441 9392 — 66 —
Niemodlin—Grotków 220 295 37 1405 7666 9067 — 26 —
Nysa 794 867 2970 31 9398 11978 — 80 —

Razem 25709 27519 23220 19444 134802 143961 1823 7619 44074

48 ,,RTPN na Śląsku", t. V, Katowice 1936, s. 199.
49 Por. P i w a r s k i ,  op. cil.) J.  R a b a ,  W alka o jedność organizacyjną w górno

śląskim  ruchu robotniczym na przełom ie XIX i XX wieku  (Sobótka, 1955, nr 3); 
B. S z e r e r ,  Ruch robotniczy na Śląsku w latach 1905—1907 (Studia i materiały 
z dziejów Śląska, t. I, s. 232—236).



w tej dziedzinie obraz daje dokładny przegląd wyników wyborów 
1903 r .50

Bardziej szczegółowa analiza przebiegu walki wyborczej i je j wy
ników pozwala więc skorygować w pewnym stopniu oraz uzupełnić 
dotychczasowe tezy historiografii okresu międzywojennego i powo
jennego, zajmującej się powyższą tematyką. Liczby te wskazują bo
wiem na:

1. Poważne uaktywnienie się pewnych warstw społeczeństwa górno
śląskiego, które do tego czasu nie brały udziału w życiu politycznym. 
Liczba wyborców wzrosła mianowicie z 185 554 w 1898 r. na 248 618 
w 1903 r., tj. o około 34°/o, w tym jednym z najbardziej zacofanych 
okręgów, będących do niedawna pod przemożnym wpływem Centrum 
i konserwatystów (Pszczyna—Rybnik) o 66,5%. Mniejszy nieco, lecz 
poważny wzrost głosów zaznaczył się również w okręgach: Katowi
ce—Zabrze (47%), Lubliniec—Toszek—Gliwice (42%) oraz Bytom—Tar
nowskie Góry (40%).

2. Na Górnym Śląsku zmalały jedynie wpływy konserwatystów. 
Wzrosła natomiast — co jest charakterystyczne, gdy weźmie się pod 
uwagę antycentrowe wystąpienia endecji — liczba głosów oddanych 
na Centrum (ponad 11%), przy czym wzrost ten nastąpił zarówno dzięki 
obozowi „Katolika”, jak i Korfantego. Z inicjatywy Napierałskiego wy
sunięto bowiem w okręgu Bytom—Tarnowskie Góry kandydaturę by
łego pracownika kopalni, Polaka, przewodniczącego Bytomskiego 
Związku Wzajemnej Pomocy, Królika. Kandydaturę tę żywo poparła 
cała prasa mieszczańska. Zaś w okręgach Opole (gdzie kandydował 
mjr Szmula) i Prudnik oba stronnictwa mieszczańskie poparły i wezwa
ły masy do głosowania na kandydatów centrowych. A więc Centrum 
dzięki polskim stronnictwom zachowało nadal dominujące znaczenie 
polityczne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że głosowało za nim 60,1% 
wszystkich wyborców górnośląskich. Jednakże należy w tym miejscu 
podkreślić, że osiągnięcia tego stronnictwa nie były równoznaczne 
z umocnieniem się jego pozycji, czego świadectwem obok wyżej wyka
zanej pomocy był m. in. wyjątkowo zaostrzony terror przedwyborczy, 
w którym niemałą rolę odegrał Kościół.

3. Obóz Korfantego, występujący po raz pierwszy na arenie poli
tycznej tych ziem, uzyskał na 120 tys. głosujących w danych okręgach 
powyżej 44 tys. głosów, wyprzedzając pod tym względem SD oraz dzia
łającą z nią wspólnie PPS. Charakterystyczny jest jednak fakt, że po
parcie to nie dokonało się w zasadzie ani kosztem Centrum, ani też

50 Na podstawie „Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, Statistik 
der Reichstagswahlen von 1907", Berlin 1907, s. 16—18; „Volkswacht", 20 VI 1903.



obu partii socjalistycznych, które mimo rozpalonej agitacji korfan- 
towców, prowadzonej za pośrednictwem trzech pism oraz zorganizowa
nych wieców publicznych, wzmocniły swe pozycje w dwóch najwięk
szych okręgach przemysłowych: Bytom—Tarnowskie Góry, Katowi
ce—Zabrze oraz w Opolu i w niektórych mniejszych rejonach. Większą 
stratę ponieśli socjaliści jedynie w okręgu Lubliniec—Toszek—Gliwice. 
Najbardziej świadoma część klasy robotniczej nie uległa radykalnej 
frazeologii narodowców. Tak np. w okręgu Katowice—Zabrze socja
lista F. Morawski zdobył powyżej 10 tys. głosów, zaś Korfanty około 
11 700, lecz w samych Katowicach oraz w Zabrzu decydującą przewagę 
w tej dziedzinie miał Morawski (3020 : 1550 głosów). Podobnie przed
stawiała się sytuacja w okręgu bytomsko-tarnogórskim. Przewaga gło
sów socjaldemokratycznych (3780 : 1870) zaznaczyła się w największych 
skupiskach proletariatu górniczo-hutniczego: w Bytomiu, Królewskiej 
Hucie, Świętochłowicach i Bismarckhucie.

I tutaj, wydaje się, dochodzimy do istoty rzeczy. Korfanty rozpoczął 
swą działalność nie na surowym terenie. Zradykalizowane masy, panu
jące wśród nich nastroje narodowowyzwoleńcze, dyktowały mu taktykę 
przeciwstawną taktyce Napieralskiego. A więc aktywna rola mas pra
cujących Górnego Śląska polegała w tym wypadku na oddziaływaniu 
na postawę polityczną mieszczańskich stronnictw politycznych. Pod 
wpływem panujących nastrojów kształtowały się bowiem ich programy 
oraz taktyka. Natomiast nie ulega wątpliwości, że proces ten miał rów
nież i swoją odwrotną stronę. Wystąpienia Korfantego przeciw umiarko
wanemu stronnictwu Napieralskiego, przeciw germanizującemu Cen
trum, wezwanie do politycznego usamodzielnienia się polskich mas 
ludowych, tj. do walki o większy udział w samorządach gminnych, 
o wybieranie własnych posłów, do organizowania się w polskich stowa
rzyszeniach kulturalno-oświatowych, do przeciwstawienia się germani
zacji i — co najważniejsze — do walki o realizację haseł zarówno 
charakteru ogólnodemokratycznego, jak i robotniczego odegrały nie
małą rolę w dalszym aktywizowaniu się politycznym tych warstw spo
łeczeństwa polskiego na Górnym Śląsku, które do niedawna jeszcze 
pozostawały w zasadzie na marginesie życia politycznego. I te osią
gnięcia należy moim zdaniem zapisać na konto zasług obozu Korfantego, 
niezależnie od intencji politycznych tego ostatniego.

Kilkadziesiąt tysięcy głosów oddanych na kandydatów narodow
ców — to głosy chłopów, drobnomieszczan, a przede wszystkim robotni
ków słabo uświadomionych klasowo, to głosy mas pracujących, które 
opowiedziały się za hasłami wyborczymi Korfantego, czyli za walką 
przeciw wyzyskowi ekonomicznemu, uciskowi społecznemu i narodo
wemu. Były więc wyrazem narastającej opozycji przeciw reakcyjnej



polityce klas panujących zaborczego państwa. Na marginesie powyższe
go niesłuszny wydaje się zarzut czyniony górnośląskim socjalistom za 
poparcie Korfantego w wyborach ściślejszych51. Organizacje socjali
styczne nie miały widoku na przeforsowanie własnego kandydata, jedy
nym wyjściem było wobec tego wezwanie wyborców do wstrzymania 
się od głosowania, lecz wówczas przeszedłby na pewno kandydat cen
trowy. Zaś w tym wypadku bezsprzecznie słuszniejsze było poparcie 
kandydata polskiego, reprezentującego bądź co bądź stanowisko opo
zycyjne wobec zaborcy. Nacjonalizm Korfantego to nacjonalizm narodu 
uciskanego; zawierał więc w sobie również treść ogólnodemokra- 
tyczną, treść, którą partie socjalistyczne w walce przeciw wszelkiemu 
uciskowi zobowiązane były bezwarunkowo poprzeć.

Charakterystyczny jest fakt, że pogłębiający się w pierwszych la
tach XX w. ruch narodowowyzwoleńczy rozsadzał na Górnym Śląsku 
ramy, w jakie starała się go wtłoczyć endecja. Jako ilustracja tej tezy 
mogą posłużyć m. in. zaiścia, jakie się wydarzyły w Siemianowicach 
przed wyborami ściślejszymi. Zgromadzeni robotnicy rozbili wiec cen
trowy, zmusili księży do ucieczki, przeciwstawili się policji, następnie 
zaś zdemolowali probostwo oraz biura pobliskiej huty. Doszło do starć 
z policją, w wyniku których został zabity robotnik Trofalczyk oraz 
kilka osób zostało rannych. Krwawe zajścia wydarzyły się również 
przed wybojami ściślejszymi na terenie Zabrza 52. Znalazły one wpraw
dzie odzwierciedlenie w niektórych pracach okresu międzywojennego, 
lecz nie zostały — podobnie jak i w naszej historiografii — powiązane 
z pewnym przegrupowaniem sił w polskim obozie mieszczańskim, a prze
cież bezpośrednio po tych wydarzeniach wzrósł wyraźnie niepokój 
wśród burżuazyjnych działaczy polskich zaboru pruskiego 53.

Wyrazem tego niepokoju była, po pierwsze, szeroka dyskusja, jaka 
rozwinęła się na łamach prasy, na temat słuszności czy f:eż szkodliwości 
metod działania narodowców w okręgu górniczo-hutniczym. Tak np. 
zachowawczy „Kurier Poznański”, analizując „niebezpieczną politykę" 
Korfantego na terenie robotniczym,, wskazywał, że „staje się ona mie
czem obosiecznym, który przeciwko własnemu zwraca się panu ..., bo 
oswoi się lud łatwo z myślą zwalczania księży w ogóle, zapali się do 
nich nienawiścią, uniemożliwi ich wpływ nawet w kościele, popchnie 
go w socjalisty" 54. Również „Dziennik Poznański" stwierdzał pod ko-

51 Por. P i w a r s k i, op. cit., s. 347.
52 Por. Sz  r a m e k ,  op. cit., s. 113— 114; „Keiolik", 30 VI 1903.
52 Analizy tej brak również u K. Piwarskiego. Stąd też, jak się wydaje, nie

słuszna jest teza o zadowoleniu, jakie zaistniało w kołach burżuazji w wyniku sukce
sów wyborczych Korfantego. Por. P i w a r s k i ,  op. cit., s. 348.

S4 Por. „Katolik", 2 VII 1903.



nieć listopada 1903 r.: „Czarnym punktem tegorocznych wyborów na
szych jest Górny Śląsk, nie dlatego, iżbyśmy tam ponieśli stratę, lecz 
dlatego, że najzupełniej chybiły nadzieje. Pokazało się, że »Katolik« 
lepiej zna pole swego działania aniżeli młodzi ludzie dobrej woli, ale 
małej rozwagi, i ci, co z daleka ... popierali ich działalność. Znów się 
raz jeszcze pokazało, że jesteśmy lichymi politykami, że lubimy się 
przechwalać, więcej sobie obiecywać, aniżeli spełnić możemy” 55.

Obawa przed dalszym rozbudzeniem, radykalizacją mas pracujących, 
w szczególności zaś klasy robotniczej, doprowadziła do skonsolidowa
nia się skłóconego w okresie przedwyborczym górnośląskiego obozu 
mieszczańskiego. Pierwszym pomostem do porozumienia powinno było 
być Polskie Towarzystwo Ludowe, założone w jesieni tegoż roku z ini
cjatywy ks. Skowrońskiego. Zdaniem tego ostatniego, jak stwierdza 
E. Szramek, „błędem Polskiego Towarzystwa Wyborczego była nie
umiejętność skupienia wszystkich stanów, gdyż pominięto duchowień
stwo”. A ruch narodowy — czytamy — żeby nie rozpłynął się w pia
sku kosmopolityczno-socjalnym, musi zostawić miejsce dla kleru rodzi
mego, który ma czuwać, by ten ruch w krewkości swej nie zboczył 
z drogi prawej i nie dostał się na pochyłość radykalna” 56.

W świetle przytoczonej wyżej wypowiedzi cel Polskiego Towarzy
stwa Ludowego nie nasuwa specjalnych wątpliwości, tym bardziej że 
— jak zaznacza E. Szramek — ks. Skowroński, a więc jego założyciel 
„stał w pewnej mierze pod wpływem ks. Wawrzyniaka, który właśnie 
wtedy jako prezes rady nadzorczej »Kuryera Poznańskiego« przeprowa
dzał w redakcji tego pisma reorganizację pod kątem widzenia nie par
tyjnym, lecz narodowym, a zarazem katolickim, i energicznie prze
ciwstawiał się zakusom usunięcia kleru od wpływu na sprawy publiczne. 
Wskazując bowiem na przykład nieszczęsnych skutków takiej absencji 
duchowieństwa we Francji, gdzie księża, usunąwszy się od wpływów 
na bieg dziejów narodu, bezbronnym uczynili Kościół” 57.

Sprawa jest więc w zasadzie jasna. Ruch narodowy na Górnym

s5 S z r a m e k ,  op. cif., s. 112.
56 Ibid., s. 115. O intencji PTW świadczy również jego odezwa, która na wstępie 

ubolewa nad tym, co się na Górnym Śląsku stało. „Bracia stawali przeciw braciom, 
gazety polskie ostre z sobą staczały walki, inteligencja, a przede wszystkim lud nasz 
w największą popadł rozterkę. Komitet nurtuje obawa, że stan ten okaże się stałym ... 
Religijnym naszym skarbom — czytamy dalej — grozi wielkie niebezpieczeństwo ze 
strony socjalnej demokracji, narodowym zaś od systemu germanizacyjnego. Jeżeli 
wobec tak silnych przeciwników nie zdołamy przywrócić zgody i jedności między 
braćmi naszymi, lud nasz zniechęcony nieustającą rozterką popadnie w stan znieczu
lenia i stanie się pastwą naszych religijnych i narodowych przeciwników". „Katolik", 
4 VIII 1903.

57 S z r a m e k ,  op. cit., s. 115— 116.



Śląsku musiał wprawdzie być radykalny, lecz równocześnie ze względu 
na bazę społeczną, na jakiej się opierał, musiał też mieć bardzo ograni
czony charakter. W jego kierownictwie powinno było nadal odgrywać 
poważną rolę duchowieństwo, które przecież z racji swego stanu speł
niało konkretną funkcję zawodową i zarazem społeczną, polegającą 
m. in. na utrzymaniu mas pracujących w duchu uległości, w odciąganiu 
ich od walki klasowej.

Scharakteryzowany wyżej ruch narodowy był oddolnie ruchem 
wyzwoleńczym. Jego siłą napędową były polskie masy pracujące, na 
czoło których wysuwała się klasa robotnicza. Jednakże odgórnie był 
to typowy ruch narodowy mieszczański, ograniczony ciasnymi ramami 
interesów klasowych, jakimi kierowała się ta kształtująca się burżu- 
azja. Ograniczoną postępowość jego potwierdza również postawa Kor
fantego w słynnym procesie bytomskim, gdzie robotnicy i chłopi polscy 
śmiało demaskowali antypolską i zarazem antyludową działalność Ko
ścioła, zainspirowaną za pośrednictwem wspomnianego wyżej listu 
pasterskiego kardynała Koppa. Korfanty natomiast wycofał się z pola 
walki, zgłosił uniżoną prośbę o cofnięcie oskarżenia. I mimo że zdawał 
sobie sprawę z tego, że kler górnośląski był bądź co bądź jedynie na
rzędziem w rękach wyższej hierarchii kościelnej, przywódca endecji 
złożył całą winę na niższe duchowieństwo, ogłaszając równocześnie 
na łamach swej prasy kardynała jako „księcia pokoju" 58. W rzeczy
wistości więc Kościół, który na Górnym Śląsku odgrywał niepoślednią 
rolę w dziele germanizacji tych ziem, powinien był nadal w planach 
mieszczaństwa polskiego zaboru pruskiego wykonywać funkcję jednego 
z głównych „wychowawców" rodzimych mas pracujących.

58 W świetle powyższego dość dziwna wydaje sią ocena procesu bytomskiego 
dana przez większość historyków okresu międzywojennego: Moralne zwycięstwo ruchu 
polskiego. O procesie por. S z r a m e k ,  op. cit., s. 120; T o b i a s z ,  op. cit., s. 100; 
M. T o b i a s z ,  W ojciech Korlaniy, Katowice 1947, s. 129—147; M a r c h l e w s k i ,  
op. cit., s. 354—355.



ROZRUCHY GŁODOWE W ŻARACH W ŚWIETLE MATERIAŁÓW 
ARCHIWALNYCH I PRASY REGIONALNEJ

W dniu 15 września 1923 r. doszło w Żarach do demonstracji głodo
wych, które zakończyły się dwoma salwami oddanymi do tłumów przez 
oddziały policji specjalnej z Senftenbergu, w wyniku czego 12 osób 
poniosło śmierć na miejscu, 16 zostało ciężko rannych, a 30 lżej ran
nych.

Bezpośrednim powodem zajść były niezwykle wysokie ceny artyku
łów żywnościowych, wzrastające z dnia na dzień, całkowite albo 
częściowe bezrobocie i niewspółmiernie niskie zarobki robotników.

Rozruchy zaczęły się 14 IX 1923 r. na placu targowym. Na skutek 
wysokich cen doszło do zatargów między ogrodnikami a kupującymi. 
Jeden z ogrodników, niejaki Najork Z' Kunic Żarskich, wzniósł de
monstracyjny okrzyk: „Robotnicy mogliby więcej pracować, a zaro
bionych pieniędzy nie przepijać", co spowodowało jeszcze większe 
oburzenie robotników. Stragan Najorka został przewrócony, a on sam 
dotkliwie pobity. Policja była zmuszona dla jego własnego bezpieczeń
stwa osadzić go w areszcie 1. Wzburzony tłum udał się z placu targo
wego do sklepów nabiałowych, domagając się obniżenia ceny marga
ryny z 32 milionów marek za 1 kg na 10 milionów. Technicznie 
wyglądało to tak: do sklepów wchodziła kilkuosobowa „komisja”, któ
ra obwieszczała kupcowi „wolę klasy robotniczej" podkreślając, że 
w wypadku nieobniżenia cen robotnicy drogą przemocy zrealizują 
swoje żądania.

Zachodzi pytanie, czy wypadki, które wzięły swój początek na placu 
targowym, były akcją zorganizowaną czy też ruchem żywiołowym. Ze 
wszystkich zachowanych materiałów archiwalnych, szczególnie z wy
powiedzi landrata, różnego rodzaju sprawozdań landratury i pism

1 WAP Zielona Góra, Landratsamt Sorau, September-Unruhen in Sorau — 1923. 
Fach 21, nr 8, pag. 43.



pierwszego burmistrza Żar, jak również wypowiedzi prasy, szczególni© 
„Sorauer Tageblatt” i „Lausitzer Volkszeitung", należy przyjąć, że 
o zorganizowanej akcji nie może tutaj być mowy, mimo iż czynione 
przez pewne reakcyjne czynniki próby szły w kierunku obarczenia 
odpowiedzialnością za wypadki wrześniowe w Żarach Niemieckiej 
Partii Komunistycznej.

Przymusowa sprzedaż artykułów żywnościowych trwała przez cały 
14 września. Część kupców, chcąc ustrzec się przed tym, nie otworzyła 
swoich sklepów po przerwie obiadowej, tj. po godz. 15. „Komisje”, 
o których nic bliżej powiedzieć się nie da z powodu braku materiałów 
źródłowych, udały się do mieszkań właścicieli sklepów, przeważnie 
mięsnych, żadając natychmiastowego otwarcia ich i obniżenia cen mię
sa z 36 milionów na 4 miliony, a kiełbasy na 6 milionów za kg. Akcja 
ta objęła również sklepy rybne, w których znajdowały się na składzie 
śledzie solone. Cenę jednego śledzia ustalono na 200 000 marek.

Jest zrozumiałe, że ten stan rzeczy wywołał popłoch wśród drobnego 
kupiectwa żarskiego. Ceny ustalone przez „komisje” robotnicze były 
tylko pretekstem. Według prasy żarskiej2 zakup odbywał się na za
sadzie dobrowolnego datku, a niekiedy zakupione artykuły żywnościo
we zostały zabierane bez zapłacenia należności3. 14 września odbyły 
się przymusowe sprzedaże po zniżonych cenach w 11 sklepach nabia
łowych i 17 sklepach mięsnych4. Tegoż dnia w godzinach wieczornych 
odbyło się posiedzeńie drobnych kupców żarskich, które zaszczycił 
swą obecnością landrat von Schönfeld i pierwszy burmistrz Seelinger. 
Chodziło o przedsięwzięcie środków zabezpieczenia drobnego kupie
ctwa przed podobnymi wypadkami w przyszłości. Zebrani doszli do 
wniosku, że akcje przymusowej sprzedaży przybrały już takie rozmia
ry, że „własnymi siłami nie będzie im można zapobiec”. Podkreślenia 
godny jest fakt, że policja żarska wyraźnie sympatyzowała z robotni
kami, ograniczając swą działalność do utrzymania porządku w toku 
sprzedaży.

Już w godzinach popołudniowych landrat przeprowadził rozmowę 
telefoniczną z komendą policji we Frankfurcie nad Odrą, prosząc 
o przysłanie oddziału policji. Major Welth skierował go bezpośrednio 
do komendanta oddziałów policji specjalnej w Senftenbergu, majora 
Genza, który tłumił już przed kilku tygodniami rozruchy robotnicze

2 „Sorauer Tageblatt", nr 217, 16 IX 1923.
3 Wg „Sorauer Tageblatt“, nr 216, 15 IX 1923.
4 Wg pisma pierwszego burmistrza z 22 IX 1923 r. do prezydenta rejencji frank

furckiej.



w Senftenberskim Zagłębiu Węgla Brunatnego5. Zaraz po zebraniu, 
które skończyło się około północy, landrat Schönfeld i burmistrz Seelin- 
ger udali się do urzędu pocztowego i zawezwali oddziały policyjne 
z Senftenbergu6. Następnego dnia około godz. 8 przybyło stamtad 40 
policjantów, którzy obsadzili ratusz i przystąpili do aresztowania po
dejrzanych osób. Przeprowadzono rewizje osobiste, domowe itp. Jest 
zrozumiałe, że postępowanie takie oburzyło masy robotnicze. Na rynku 
zaczęły się zbierać tłumy, pod adresem policji padały różne okrzyki: 
„żądamy pracy i chleba", „precz z policją" itp.

Wezwanie obcych sił policyjnych do Żar było bezpośrednim powo
dem demonstracji. Przy odpowiednio zorganizowanej akcji można było 
opanować sytuację siłami własnej policji7 8. Wydaje się, że landratowi 
i burmistrzowi chodziło wiecej o ukaranie robotników niż o opanowanie 
sytuacji. To pierwsze mogło dojść do skutku jedynie przy użyciu 
obcych sił policyjnych.

Około godz. 10 przybyła do landrata, burmistrza i komendanta po
licji delegacja robotnicza z przedstawicielem związków zawodowych 
Kudewehem na czele, domagając się wycofania przybyłej policji i prze
kazania utrzymania porządku publicznego w ręce robotników oraz 
zwolnienia wszystkich aresztowanych. Żądania robotników zostały 
odrzucone. Odrzucono również propozycję wyłączenia na razie z akcji 
przybyłych oddziałów policyjnych, by związki zawodowe miały czas 
uspokoić wzburzone tłumy. Zezwolono jedynie na wygłoszenie prze
mówienia do demonstrantów, z czego Kudeweh skorzystał, nie osiąga
jąc jednak zamierzonych skutków.

Przyczyna odmowy wynika jasno ze sprawozdania pierwszego bur
mistrza, który ją określa następująco:

Sowohl ich, als auch der anwesende Landrat mussten diese Forderung ab
lehnen, weil wir einmal nach den Vorgängen des vorhergehenden Tages und der 
Erfolglosigkeit der Kudewehschen Ansprache keine Gewähr hatten, dass die Ge
werkschaften jetzt den genügenden Einfluss hätten, sich durchzusetzen und ande
rerseits es zweifellos ein Zeichen der Schwäche für die Staatsautorität gewesen 
wäre, wenn die Schupo jetzt abgetreten wäre’.

5 W Senftenberskim Zagłębiu Węglowym mieszkały znaczne ilości ludności 
polskiej, które także brały udział w rozruchach. O ilości ludności polskiej w okoli
cach Senftenbergu piszą: K. K o l a ń c z y k ,  W.  R u s i ń s k i ,  Polacy na ziemi lu
buskiej 1 Łużycach przed 1939 r., Poznań 1946.

6 „Lausitzer Volkszeitung", nr 219, 19 IX 1923; pismo landrata żarskiego z 18 IX 
1923. Tgb., nr 6809, WAP Zielona Góra, Landratsamt Sorau, Fach 21, nr 8, Bd. I, 
pag. 12.

7 Podkreśla to szczególnie „Lausitzer Volkszeitung" na przestrzeni długiego okre
su czasu. Znalazło to także miejsce w licznych protestach i oświadczeniach urzędów 
gminnych, rezolucjach partii politycznych (SPD i KPD) itp.

8 WAP Zielona Góra, Landratsamt zu Sorau, Fach 21, nr 8, pag. 47.



Związki zawodowe udzieliły jak najdalej idącego poparcia policji, 
biorąc udział w patrolach i rozpraszaniu tłumów, o czym z wielkim 
uznaniem wyrażał się landrat w swym sprawozdaniu wysłanym do pre
zydenta rejencji frankfurckiej i komisarza do spraw porządku publicz
nego w Berlinie 9.

O godz. 14 odbył się w sali restauracji ,,Flora" zwołany przez 
związki zawodowe wiec. Wyłoniły się na nim dwie grupy: umiarko
wana i radykalna. Dążenia przywódców związków zawodowych, zmie
rzających do opanowania sytuacji wśród robotników spełzły na niczym. 
Hasło: „Udajcie się do domów i zachowajcie spokój", nie zostało przez 
tłumy wykonane. Stenogram rozmowy telefonicznej landrata von 
Schönfelda z ministerstwem, przeprowadzonej 17 IX 1923 r., i prze
słany landraturze do autoryzacji, tak określa to wydarzenie:

Am Sonnabend 3 Uhr nachm, fand eine grosse Arbeiterversammlung statt, 
in der die Führer der Gewerkschaften eifrig, aber vergeblich versuchten, die 
Gemüter zu beruhigen und die Bevölkerung vor unüberlegten Schritten der Po
lizei und Geschäftswelt gegenüber zu warnen. Von anscheinend radikalen 
Schreiern in der Versammlung wurde gefordert, gegen die Behörden aufzutreten 
und sofort einen Demonstrationszug zu bilden. Die stürmisch verlaufene Ver
sammlung endete im Sinne der Schreier. Vom Versammlungslokal aus zog ein 
Zug, in dem zahlreiche Frauen und Kinder bemerkt wurden, nach dem Markt
platz, der in Kürze von Tausenden erregter Menschen angefüllt war 10.

Na temat wypadków, jakie nastąpiły po wiecu, panują dwa sprzeczne 
sądy:

KPD, SPD, Wolne Związki Zawodowe, a nawet część drobno
mieszczaństwa, stanęły w opozycji do landrata, burmistrza i policji, 
usiłując dowieść za pomocą prasy („Vorwärts", „Lausitzer Volkszei- 
tung") i szeregu innych środków, że wypadki zostały wywołane wy
łącznie z winy policji i władz, które „zupełnie straciły głowę", biorąc 
spokojnie idących ludzi z wiecu do domu za demonstrantów. Według 
ich mniemania nie może być tutaj mowy o demonstracji.

Przeciwstawne stanowisko zajmują władze państwowe, prasa rzą
dowa, Związek Pracodawców, Związek Rolników itp., wychodząc z za
łożenia, że tłumy zebrane na rynku usiłowały rozbroić policję, zatraca
jąc zupełnie poczucie praworządności, że działały pod wpływem pro
pagandy komunistycznej, uzasadniając to ogromną ilością plakatów 
komunistycznych, jakie w dniach 14 i 15 pojawiły się w mieście, ora* 
przebiegiem wiecu.

Niewątpliwie oba sądy są subiektywne. Przyjąć należy, że po wiecu 
elementy lewicowe doprowadziły do żywiołowej demonstracji, która

# Pismo landrata z 18 IX 1923, Tgb., nr 6809, WAP Zielona Góra, loc. cit.
10 Ibid., pag. 19.



bez określonego celu udała się na rynek, obsadzony przez policję, 
z okrzykami: „żądamy chleba i pracy", „żądamy godziwych zarobków", 
„precz z policją" itp. Dzieci „złościły" policjantów pokazywaniem ję 
zyka, pluciem, mimiką, lecz próby rozbrojenia policji przez tłum są 
mało prawdopodobne. W sprawozdaniach i pismach landrata, burmi
strza i Związku Pracodawców jest o tym mowa, lecz nigdzie nie podaje 
się naocznych świadków, którzy by to mogli potwierdzić, a same wypo
wiedzi traktuje się jako marginesowe, podczas gdy mogły w rzeczy
wistości stanowić bezpośredni powód użycia broni.

Wypadki, które miały miejsce na rynku, dobrze ilustruje oświad
czenie anonimowego świadka, niewątpliwie tendencyjnego, gdyż odda
nego do dyspozycji landrata przez Związek Pracodawców:

Ein Augenzeuge berichtet über die Vorgänge am Sonnabend, wie folgt: Ich 
kam am Sonnabend Nachmittag gegen 3 Uhr auf den Marktplatz. Da befand sich 
eine ziemlich grosse Menschenmenge, und im Quadrat standen 5 — 5 Schupo
beamte. Die übrigen befanden sich im Wachlokal. Ich hatte erfahren, dass von 
den Kommunisten eine Versammlung in der „Flora” war, und wollte nun ab- 
warten, wie sich die Sache entwickeln würde,. Ich stellte mich in die Nähe des 
Dietrichschen Geschäftes. Nim kamen eine Unmasse Menschen die Niederstrasse 
herauf und stellten sich auf den Markt und riefen: „schlägt sie tot, entwaffnet 
sie". Der Hauptmann sagte den Leuten, wenn nicht binnen zwei Minuten der 
Markt geräumt wäre, dann wird geschossen. Die Leute riefen dann: „die schiessen 
ja doch nicht, und wenn sie schiessen, dann nur blind". Der Hauptmann pfiff 
seine Leute zusammen, worauf die Beamten niederknieten, und nach zweimaligen 
vergeblichen Auffordem, den Platz zu räumen, würde geschossen. Die Leute 
strömten nun nach den Ausgangsstrassen zu und nach dem Schloss. Eine Anzahl 
junger Burschen rief den Beamten zu: „Kommt nur, Euch werden wir schon krie
gen". Die Beamten gingen mit aufgepflanztem Seitengewehr und säuberten die 
Nebenstrassen. Verdächtig aussehende Menschen wurden nach Waffen unter
sucht und einigen Leuten haben sie auch Revolver abgenommen.

Am meisten fiel es auf, als die Leute fliehen wollten, dass gerufen wurde: 
„Ihr Feiglinge, die schiessen ja  doch nicht". Darauf blieb alles wieder stehen. 
Verschiedene der Beamten waren ziemlich im Gedränge. Wie ich hörte, ist der 
eine Beamte niedergeworfen worden und sie wollten ihm den Karabiner entreis- 
sen. Das alles fand um ca. 1/2 4 Uhr statt*1.

A oto oświadczenie innego świadka:
Ich ging mit meiner Frau, um Einkäufe zu besorgen, nach der Stadt. Mein 

Weg führte mich über den Markt und ich sah zu meinem Erstaunen, dass Schupo 
den Markt besetzt hielt, von deren Anwesenheit ich bis dahin nichts wusste. 
Auf dem Markte sah ich einen kleinen Knäuel Menschen, der sich hin und her 
schob. Darauf trat ich, um besser zu sehen, auf den Bürgersteig vor das Schau
fenster des Juweliers Dietrich. Kaum dort, sah ich, dass Schupoleute aus dem 11

11 WAP Zielona Góra, Landratsamt Sorau, Fach 21, nr 8, pag. 10. Oświadczenie 
to zostało przekazane przez Urbana, kierownika Związku Pracodawców, 18 IX 1923 r.



Rathause herausstürmten und Aufstellung zum Schiessen nahmen. Einige Leute 
aus der Menge liefen schon jetzt aus Furcht davon. Allerlei Rufe, wie „Stehen
bleiben, Hall, Strasse frei" gingen durcheinander. Weitere Rufe waren mir nicht 
verständlich. Es folgte ein Pfiff eines Schupobeamten und auch Kommandorufe, 
welche allerdings ich auch nicht verstehen konnte. Die Menge spaltete sich da
rauf auseinander, so dass vor der Schupo vollständig freier Raum war. Die Menge 
wich an den Seiten bis zum Geschäft von Mannheim und Seidenberg zurück. 
Jetzt bemerkte ich, dass die Schupo die Gewehrläufe in andere Richtung drehte, 
um strahlenförmig in die Menge hineinzuschiessen. Ich, das Unheil kommen 
sehend, wollte mich schnell in Sicherheit bringen, was aber der vielen Menschen 
wegen nicht ging. Im gleichen Moment krachte die erste Salve und vor mir 
stürzten die ersten beiden Menschen zusammen. Es war unmittelbar am Bürger
steig vor Dietrich, also von den schiessenden Schupoleuten ca. 15 bis 20 Meter 
entfernt. Im ganzen wurden kurz hintereinander drei Salven abgegeben, obwohl 
schon nach der ersten Salve die Menge regellos floh. Während der drei Salven 
konnte ich nur die kleine Wegstrecke von Dietrich bis zum Hotel Stern zurück
legen. Als aktiv gedienter Soldat muss ich mein Urteil dahin zusammenfassen, 
dass das Schiessen der Schupo gänzlich unnötig war 12.

Oba oświadczenia pochodzą z dwóch skrajnych źródeł i są prawdo
podobnie stronnicze. Na ich podstawie można sobie jednak wyrobić 
ogólny pogląd na rzeczywisty stan rzeczy. Prawda leży pośrodku.

Na podstawie różnych wypowiedzi na temat zajść można by ulec 
złudzeniu, że demonstranci przygotowali się do zbrojnej walki z policją. 
Według materiałów pochodzących od władz żarskich demonstranci mieli 
być uzbrojeni w pistolety i białą broń. Temu przeczą same wydarzenia. 
Ze strony robotników nie padł ani jeden strzał do policji, żaden z po
licjantów nie został nawet draśnięty zarówno bezpośrednio przed Odda
niem strzałów do demonstrujących tłumów, jak i po zajściach. Sprawy 
te mogłyby wyjaśnić akta sądowe, które niestety uległy zniszczeniu 
w czasie wojny.

Natychmiast po wypadkach zaczęto rozgłaszać, że winę za śmierć 
12 robotników, w tym jednej kobiety i 9-letniego dziecka, ponoszą 
kupcy żydowscy, którzy wezwali oddziały policyjne z Senftenbergu. 
Landrat i burmistrz mieli według tych pogłosek być nieobecni w Ża
rach 13. Sprawy te jednak przybrały inny obrót. Znaleźli się świadkowie, 
którzy o tym mówili inaczej. W oficjalnych pismach i sprawozdaniach

12 „Lausitzer Volkszeitung", nr 219, 19 IX 1923.
13 „Lausitzer Volkszeitung", nr 219, 19 IX 1923, w artykule W er trägt die Schuld 

w taki sposób rozprawia się z tym: „Kaum ist das entsetzliche Unglück geschehen, 
da finden sich auch schon allerlei Elemente zusammen, welche die unglaublichsten 
Gerüchte über die Schuldfrage verbreiten und diese zu verdunkeln suchen. So wird 
die Ansicht verbreitet, dass die Schupo durch die jüdischen Geschäftsleute nach 
Sorau gerufen worden ist. Die ehrenwörtliche Erklärung der jüdischen Geschäftswelt 
in aller Öffentlichkeit durch die Presse entzieht dieser Behauptung vollständig den 
Boden".



landratury nie podaje się tego, a winą obarcza się KPD, początkowo 
niezbyt zdecydowanie, wreszcie coraz śm ielej14.

Związek Pracodawców15 zwołał 17 września zebranie w celu usto
sunkowania się do wypadków. W piśmie do landrata z 18 września 
kierownik tej organizacji Georg Urban stwierdza, że aczkolwiek Zwią
zek nie spowodował sprowadzenia obcych sił policyjnych do Żar, to 
jednak w zupełności decyzję landrata w tym przedmiocie aprobuje 
i pochwala, wyrażając mu za to pełne uznanie. Żąda natychmiastowego 
usunięcia ze stanowiska inspektora policji żarskiej i domaga się reor
ganizacji miejscowej policji oraz pozostawienia w Żarach na stale 
silnego oddziału policji państwowej.

Pod przewodnictwem drugiego burmistrza Żar, Grossego, zostało 
zwołane nadzwyczajne zebranie wszystkich urzędników państwowych. 
Zaproponowano im podjęcie podobnej rezolucji. Urzędnicy, nie wdając 
się w dyskusję, prawie jednogłośnie odrzucili projekt rezolucji, po 
czym opuścili miejsce zebrania.

Zrzeszenie Rolników16 podjęło rezolucję podobną do stanowiska 
zajętego przez Związek Pracodawców. Ponieważ organizacja ta pozo
stawała pod przemożnym wpływem wielkiej własności ziemskiej, dla
tego je j stanowisko jest zrozumiałe samo przez się. Ponadto organizacja 
ta była obiektem ciągłych ataków ze strony KPP, SPD i Związków Za
wodowych za je j skrajnie samolubną politykę gospodarczą, wyrażającą 
się w ożywionej propagandzie antyrobotniczej, w tendencjach do podno
szenia cen za płody rolne i we wstrzymywaniu dostaw do miast. Po 
zajściach wrześniowych ataki te wzmogły się znacznie.

Chcąc odeprzeć stawiane zarzuty, Zrzeszenie Rolników wydało 
ulotkę większych rozmiarów, w której obok rezolucji polemizowano 
także z prasą lewicową. Winę za rozruchy głodowe w Żarach według 
niej ponoszą tylko i wyłącznie komuniści, bo „warunki bytowe są

14 Na nadzwyczajnej sesji Miejskiej Rady Narodowej w Żarach (Stadtverordneten
versammlung) poświęconej wypadkom (odbyła się 20 września) burmistrz Seelinger 
usiłował obarczyć winą związki robotnicze i KPD w następujący sposób: „Es wurde 
dann noch gesagt Herrn Hauptmann Kühn [dowódca policji senftenberskiej] hätte 
man darauf aufmerksam machen müssen, die Führer der Gewerkschaften zu hören. 
Sie sind gehört und auf das eindringlichste gebeten worden, mitzuarbeiten. Es ist 
aber nur von Herrn Kudeweh in diesem Sinne mitgewirkt worden. Von anderer Seite 
ist die Unterstützung ausgeblieben. Es lag also für mich kein Anlass vor, mich mit 
den Führern der Gewerkschaften in Verbindung zu setzen und auch am Sonnabend 
Hoch weitere Verhandlungen zu pflegen, denn es handelte sich darum die Staats
autorität, die durch k o m m u n i s t i s c h e  H e t z e  absichtlich untergraben wurde, 
Untergraben ist und noch wird, aufrechtzuerhalten".

15 Gewerkschaft der Arbeitsgeber von Sorau. N.L.
16 Landbund Sorau — Forst.



mniej więcej jednakowe w całej Brandenburgii i Łużycach, a tylko 
w Żarach doszło do rozruchów głodowych“.

Jest bardzo prawdopodobne, że rezolucje wspomnianych organizacji 
wzięły swój początek w bytności prezydenta rejencji frankfurckiej, 
Bartelsa, w Żarach (17 września). Wskazuje na to jeszcze szereg innych 
zjawisk, a między innymi także zarządzenie ministra spraw wewnętrz
nych Prus z 15 IX 1923 r .17 18, które zostało ogłoszone ze znacznym 
opóźnieniem. Zarządzenie powyższe zostało wydane w związku z wy
padkami żarskimi, mimo że tego wyraźnie w nim nie zaznaczono 10.

Ostro natomiast potępiły działalność landrata, burmistrza i policji 
ugrupowania lewicowe, jak KPD, SPD, związki zawodowe, czasopisma 
,,Vorwärts", „Lausitzer Volkszeitung" i inne. Komitet Okręgu 2 KPD 
w Cottbus wydał obszerną ulotkę propagandową, potępiającą w naj
ostrzejszych słowach wypadki żarskie. W ulotce tej zwrócono uwagę, 
że kolaboracja SPD z rządem niemieckim nie wyszła je j członkom na 
dobre. Socjaldemokraci na własnej skórze doświadczyli, do czego rząd 
niemiecki zmierzał w czasie krwawych rzezi, które niedawno miały 
miejsce w Senftenbergu, a ostatnio w Żarach, w tłumieniu strajków 
w Łużyckim Zagłębiu Węgla Brunatnego i zajściami w Forst. Za wy
danie tej ulotki policja19 wytoczyła proces je j redaktorowi, Erichowi 
Hausenowi20.

W całym powiecie rozpoczęto akcję zmierzającą do usunięcia lan
drata i burmistrza ze stanowisk. Niektóre urzędy gminne w pow. żar
skim wypowiedziały landratowi posłuszeństwo. Tego samego zdania 
byli radni zebrani na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej w dniu 20 
września. Radni uznali, że są niekompetentni do podjęcia uchwały 
o usunięciu landrata i burmistrza ze stanowisk. Ich działalność jednak 
bardzo ostro potępili. Postanowiono na tejże sesji powołać sejmik po
wiatowy, który rozstrzygnie te sprawy. Nastąpiło to 4 X 1923 r.

17 Bf. d. Mdl. v. 15 IX 1923 — II G 3583, betr. Zurückziehung eingesetzter Schutz
polizei. Ministerialblatt für die innere Verwaltung, nr 40, s. 965.

18 „Bei den Unruhen, die letzthin in vielen Teilen des Preussischen Staatsge
biets stattgefunden haben, ist mehrfach von seiten der Ruhestörer die Forderung 
gestellt worden die Schutzpolizei eines Orts aus dem Strassendienst zurückzuziehen 
oder von ausserhalb herangezogene Schutzpolizei wieder zu entfernen. Derartige 
Forderungen dürfen unter keinen Umständen den Gegenstand einer Verhandlung mit 
den Ruhestörern bilden". W dalszym ciągu cytowanego zarządzenia minister spraw 
wewnętrznych grozi sankcjami karnymi tym wszystkim, którzy będą wchodzili w ukła
dy z tzw. Ruhestörerami.

19 Wg pisma przesłanego do wiadomości landratowi żarskiemu 28 IX 1923 r. przez 
Zusammengefasstes Schutzpolizeikommando im Niederlausitzer Braunkohlenrevier.

20 Erich Hausen był kierownikiem oddziału politycznego Dolnołużyckiego Komi
tetu KPD w Cottbus.



Powołanie sejmiku powiatowego z góry przesądzało o załatwieniu 
nabrzmiałych spraw wrześniowych nie po myśli klasy robotniczej, po
nieważ wchodziło doń dużo przedstawicieli wielkiej własności ziemskiej 
i przemysłu. Projekt rezolucji przygotowany przez frakcję lewicową 
został odrzucony większością tylko jednego głosu.

Członkowie sejmiku powiatowego operowali jednak dokładnymi ma
teriałami. Udowodniono, że z przymusowej sprzedaży artykułów żywno
ściowych 14 września korzystali nie tylko robotnicy, lecz także żony 
urzędników, służące właścicieli domów, a nawet drobnych przemy
słowców. W czasie samej sprzedaży nie wybito ani jednej szyby, nie 
próbowano zabronić robotnikom kupna po zniżonej cenie, lecz wręcz 
przeciwnie, sprzedaż odbywała się prawie pod patronatem policji. Nie 
dopatrzono się więc wybitnie złej woli u kupujących.

Inspektorowi żarskiej policji wytoczono proces za bezczynność 
władzy. Proces zakończył się wyrokiem I Senatu Preussische Oberver- 
waltungsgeiicht, który uwolnił inspektora, kpt. Roberta Kailuweita, od 
winy i kary. Nastąpiło to dopiero w 1925 r. Wyroki w niższych instan
cjach były skazujące.

Wypadki żarskie zwróciły uwagę rządu pruskiego na położenie 
klasy robotniczej. Związek Pracodawców w Żarach odbył kilka po
siedzeń, które doprowadziły do podniesienia płac w przemyśle. KPD 
uzyskała atuty do walki, które wyzyskiwała nawet w parlamencie. 
Zajścia w Żarach skierowały robotników żarskich w stronę KPD, która 
zyskiwać będzie od tego czasu coraz więcej zwolenników.


