
KOMUNISTYCZNA PARTIA NIEMIEC 
WOBEC PROBLEMÓW NARODOWOŚCIOWYCH NA G. ŚLĄSKU

W LATACH 1922—1933

Ruch komunistyczny na Górnym Śląsku rozwijał się w niezwykle 
skomplikowanych warunkach społeczno-politycznych, a w pierwszym 
rzędzie narodowościowych. Już w zaraniu swych dziejów — w latach 
1918—1921 — wydzielając się dopiero z ogólnego nurtu niemieckiej i pol
skiej socjaldemokracji, stanął przed koniecznością określenia stosunku do 
tak zawiłych, a często drażliwych politycznie problemów, jak rozwija
jący się polski ruch narodowowyzwoleńczy, plebiscyt, powstania pol
skie. Słabość ideowa i organizacyjna, przesadna wiara w szybką i po
wszechną rewolucję proletariacką, która miała rozwiązać wszystkie skom
plikowane problemy społeczne, polityczne i, ekonomiczne pozostawione 
w spadku przez ustrój kapitalistyczny, dążenie do zdecydowanego odcięcia 
się od wszystkiego, co w przybliżeniu tej rewolucji mogło stanowić prze
szkodę, zadecydowały w sumie o tym, że ruch komunistyczny na Górnym 
Śląsku widział w polskim ruchu narodowowyzwoleńczym czynnik hamu
jący rozwój walki rewolucyjnej proletariatu, że nie potrafił — przez 
wysunięcie jasnych i niedwuznacznych haseł — uczynić z niego natural
nego sprzymierzeńca rewolucji proletariackiej. W latach 1918—1921, kiedy 
kwestia narodowa była bez wątpienia najważniejszym problemem poli
tycznym na Górnym Śląsku, komuniści górnośląscy — polscy i niemiec
cy — nie potrafili zająć wobec niej konsekwentnie leninowskiego stano
wiska, polegającego w pierwszym rzędzie i przede wszystkim na uznaniu 
prawa narodów do samostanowienia o sobie 1.

1 Szerzej na temat stosunku komunistów do ruchu narodowowyzwoleńczego 
w latach 1918—1921 piszą H. Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka górnośląskiego pro
letariatu w latach 1918—1922, Warszawa 1957; T. J ę d r u s z c z a k ,  Polityka Polski 
w sprawie Górnego Śląska 1918—1922, Warszawa 1958; F. H a w r a n e k ,  Z badań 
nad ideologią Komunistycznej Partii Górnego Śląska (Kwartalnik Opolski, 1959, nr 2, 
s. 50—57); O. S. P o p i o ł e k ,  Stan i potrzeby badań nad dziejami ruchu komuni
stycznego na Górnym Śląsku (Kwartalnik Opolski.' 1959, nr 2, zwłaszcza s. 17—22).



Podział Górnego Śląska, rozdarcie jednolitego gospodarczo i w du
żej mierze etnicznie organizmu, nie rozwiązały bynajmniej problemów 
narodowościowych, lecz je jeszcze znacznie zaostrzyły przez stworzenie 
stałego punktu zadrażnień i konfliktów między Polską a Niemcami, które 
nie chciały pogodzić się z decyzją mocarstw o podziale Górnego Śląska. 
Świadomie rozniecany po jednej i drugiej stronie granicy nacjonalizm 
i szowinizm czynił z Górnego Śląska krainę namiętności nacjonalistycz
nych, zaszczepianych przez klasy posiadające — polskie i niemieckie — 
własnym masom pracującym, a przede wszystkim klasie robotniczej. Pol
ska i niemiecka burżuazja wysuwały hasło przyłączenia całego Śląska do 
własnego państwa: Polska w oparciu głównie o argumenty etniczne, 
Niemcy — kulturalne, polityczne i gospodarcze. W tej sytuacji ruch ko
munistyczny musiał przeciwstawić własną koncepcję ostatecznego rozwią
zania problemu górnośląskiego, tj. jego zjednoczenia zgodnie z interesami 
socjalizmu oraz wymogami etnicznymi, kulturalnymi i gospodarczymi.

Pozostawienie po stronie niemieckiej Górnego Śląska wielosettysięcz- 
nej polskiej grupy etnicznej, stanowiącej w wielu powiatach zdecydowaną 
większość mieszkańców, uczyniło sprawę narodowościową, sprawę spe
cyficznej polskiej mniejszości narodowej (specyficznej, gdyż na tym te
renie stanowiła ona w rzeczywistości większość ludności) jednym z naj
bardziej palących problemów. Intensywnie prowadzona germanizacja 
i konsekwentna realizacja planu całkowitego zlikwidowania „problemu 
mniejszościowego“, godzące w najbardziej elementarne prawa i swobody 
obywatelskie poważnej ilościowo grupy obywateli republiki weimarskiej, 
stawiały przed partią komunistyczną problem, obok którego nie mogła 
ona przejść obojętnie. Tak więc młoda partia komunistyczna, zdziesiąt
kowana w czasie powstań i plebiscytu, i tylko odbudowująca swe orga
nizacje po 1922 r., stanęła znów przed najbardziej skomplikowanymi pro
blemami społeczno-politycznymi, jakimi bezsprzecznie są problemy naro
dowościowe. Konieczność żajęcia się nimi właśnie przez partię komuni
styczną podyktowana była także jej szczególnym miejscem w układzie 
sił polityczno-partyjnych na Śląsku Opolskim. KPD była jedyną partią 
p o l s k i c h  i n i e m i e c k i c h  mas pracujących, przeciwną uprzywi
lejowaniu jednego języka, jednej kultury kosztem drugiej. W szczegól
ności odnosiła się ona wręcz wrogo do wszelkiej działalności oficjalnej 
i nieoficjalnej, państwowej, społecznej i partyjnej-, mającej na celu „umac
nianie niemczyzny“ na Śląsku Opolskim, rozpowszechnianie tu języka 
niemieckiego, kultury, obyczajów, wzorów życiowych niemieckich itd., 
co w mniejszym czy większym stopniu charakteryzowało partię centrową, 
demokratyczną czy socjaldemokratyczną, nie mówiąc już o partii faszy
stowskiej. Dlatego też partie te miały charakter „czysto“ niemiecki, za
równo w sensie składu narodowego przeważającej ilości członków, jak



i zadań programowych. Natomiast partia komunistyczna w znacznej mierze 
rekrutowała się z Polaków, którzy stanowili w niej sporą część członków 
szeregowych i aktywu. Doktrynalnie był jej także obcy wszelki nacjona
lizm, co zresztą nie znaczy, iż zawsze i na każdym etapie swego rozwoju 
potrafiła się obronić przed jego wpływami, przenikającymi nawet do jej 
kierowniczych ogniw.

Zadaniem tego artykułu jest próba dania odpowiedzi na pytanie, czy 
i w jakim stopniu partia komunistyczna na Śląsku Opolskim wyciągnęła 
wnioski z doświadczeń okresu 1918—1921, jak z perspektywy lat oceniała 
swą ówczesną postawę,- jak kształtował się jej pogląd na możliwości i spo- 
'soby ostatecznego rozwiązania problemu górnośląskiego, jaki był jej sto
sunek do nacjonalizmu niemieckiego, do rewizjonistycznych dążeń nie
mieckiego imperializmu, do ucisku narodowego i wreszcie do nurtu ruchu 
polskiego reprezentowanego przez Związek Polaków w Niemczech, Polsko- 
Katolicką Partię Ludową, Zjednoczenie Zawodowe Polskie itd. Odpowiedź 
na te pytania pozwoli nam, jak sądzę, ujrzeć rolę KPD w sposób bardziej 
dokładny i zbliżony do rzeczywistości.

Literatura — polska i obca — naświetlająca postawione tu problemy 
jest jeszcze bardzo skąpa * i 2, a wiele postawionych przez nią kwestii uznać 
należy za sporne3. Dlatego też przy opracowaniu tego artykułu opar
łem się w głównej mierze na prasie komunistycznej, przede wszystkim 
na „Schlesische Arbeiter Zeitung“ 4, pojedynczych egzemplarzach „Neue

- Przykładowo z najważniejszych pozycji wymienić należy: H. Z i e l i ń s k i ,  Wa
runki rozwoju i przejawy polskiej świadomości narodowej na Opolszczyźnie w la
tach 1918 do 1939 tSprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1950, 
z. 1, Wrocław 1953, s. 87—94); S. M i g d a ł ,  Opolszczyzna przeciw faszyzmowi 
w  przededniu dojścia Hitlera do władzy, Katowice 1960, s. 88—113; M. O r z e 
c h o w s k i ,  Na .marginesie pracy A. Targa, „Opolszczyzna pod rządami Lukaschka
i Wagnera“ (Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka“, 1959, nr 1, s. 96—98); 
J. L u b o s, KPD i ruch polski na Opolszczyźnie w okresie międzywojennym  (Kwar
talnik Opolski, 1959, nr 2, s. 85—91); G. S c h m e r b a c h ,  Das deutsch-polnische
Freundschaftstreffen 1933 (w pracy zbiorowej pt. September 1939, Berlin 1959, 
s. 15—26).

3 Tak np. S c h m e r  b a c h  (op. cit., s. 15) kategorycznie stwierdza, że „Komuni
styczna Partia Niemiec rozwinęła jako jedyna partia polityczna jasny program 
społecznego i — co było szczególnie ważne dla Górnego Śląska — narodowego wy
zwolenia mas pracujących ...“ Migdał konkluduje już bardziej ostrożnie: „Pomimo 
ciążących na komunistach błędów luksemburgistowskich w pojmowaniu patriotyzmu 
i kwestii narodowej, błędów, które najbardziej wyraziły się w niesłusznym często 
stosunku do polskich organizacji narodowych ... szczery internacjonalizm podsuwał 
komunistom Opolszczyzny w zasadzie słuszny pogląd na przyszłość Śląska“ (op. cit., 
s. 101).

4 Od 1926 r. jako kontynuacja ukazuje się „Arbeiter Zeitung für Schlesien und 
Oberschlesien“, a następnie „Arbeiter Zeitung für Schlesien“. W pracy będziemy 
używać skrótu AZ.



Zeitung“ i „Głosu Pracy“. Z tego ostatniego została zaczerpnięta dekla
racja KPD w sprawie Górnego Śląska z 1930 r., stanowiąca podstawowy 
dokument poznania stanowiska partii w kwestii narodowej w okresie 
przed przewrotem hitlerowskim, Rewne ciekawe dane przyniosła kwe
renda archiwalna, głównie w zespołach Rejencji Opolskiej i Nadprezy- 
dium Prowincji Górnośląskiej (Archiwum Państwowe we Wrocławiu), 
a także w zespole Konsulatu RP w Opolu (Archiwum Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w Warszawie).

OCENA POWSTAŃ I PLEBISCYTU

U podstaw wszelkich rozważań komunistów na temat rozwiązania pro
blemu górnośląskiego legły trzy zasadnicze, w dużym stopniu charaktery
styczne dla całego ruchu komunistycznego w Europie, założenia:

1. W warunkach imperializmu nie może być mowy o żadnym włąści- 
wym rozwiązaniu problemów narodowych, o zjednoczeniu rozdartych 
przemocą organizmów narodowych itd. Każda taka próba kończy się nie
uchronnie stworzeniem nowych węzłów sprzeczności, dalszým zaostrze
niem przeciwieństw narodowościowych.

2. Przykładem ogólnym, potwierdzającym tezę pierwszą był traktat 
wersalski i stworzony przez niego system nowych państw, opartych na 
ucisku narodowym, będących zaprzeczeniem zasady narodowościowej, 
która przyświecała twórcom Wersalu. Problem oceny systemu wersal
skiego przewijał się tak czy inaczej przez całą działalność ruchu komuni
stycznego w międzywojennej Europie. Zaciążyły na niej w sposób decy
dujący dwie — jak się wydaje — sprawy: a) nadzieja na wybuch rewo
lucji w Niemczech. Jednym z jej źródeł było — wedle oceny komuni
stów — niezadowolenie szerokich mas narodu niemieckiego z rezulta
tów traktatu pokojowego z Niemcami, niezadowolenie, które należy pod
sycać i rozbudzać, gdyż w ostatecznym rachunku podrywa ono istniejący, 
powojenny, układ stosunków politycznych w kapitalistycznej Europie. 
Ale taki punkt wyjściowy przy ocenie Wersalu w odniesieniu do Nie
miec abstrahował od tego, co było w nim słuszne i sprawiedliwe, a co 
niesłuszne i niesprawiedliwe. Czy jednakowo krzywdzące i niesprawie
dliwe były ciężary gospodarcze, których koszt płacić musiały niemieckie 
masy pracujące, i postanowienia terytorialne w pewnej zresztą tylko 
mierze będące naprawieniem niesprawiedliwości, odebraniem Niemcom 
imperialistycznym części ich wcześniejszych zdobyczy? Jednak komu
niści w swych ocenach nie odróżniali tych dwóch stron systemu wersal
skiego,% zwalczali go bez jakiejkolwiek próby zróżnicowanego traktowania 
jego poszczególnych elementów; b) pogląd, że nowe państwa w centralnej 
i południowej Europie — to jedynie świadomie stworzone i najniebez



pieczniejsze zapory dla ruchu rewolucyjnego, ogniwa frontu antyradziec
kiego, węzły sprzeczności narodowych i ucisku narodowego. Komuniści 
nie dostrzegali, że odbudowa tych państw, przywrócenie jedności poli
tycznej narodom skazanym na zagładę było faktem postępowym, nie
zależnie od charakteru tych państw i nadziei wiązanych z nimi przez 
mocarstwa imperialistyczne 5.

3. W oczach komunistów problem górnośląski w szczególnym stopniu 
potwierdzał i ilustrował dwie pierwsze tezy. Plebiscyt, a następnie podział 
nie rozwiązały kwestii, lecz ją jeszcze zaogniły. Górny Śląsk stał się 
źródłem głębokich sprzeczności polsko-niemieckich, które w warunkach 
kapitalistycznych nie mają żadnych szans rozwiązania, stając się w ten 
sposób zarzewiem nowej wojny. V Kongres Międzynarodówki Komuni
stycznej stwierdzał, że „plebiscyt 1921 roku, w rezultacie którego na
stąpił podział Śląska, nie usunął bynajmniej dawnej nienawiści narodo
wościowej“ 6.

Te trzy założenia w mniejszym czy większym stopniu znajdziemy pra
wie we wszystkich ocenach plebiscytu i powstań, które podejmowała KPD 
w latach 1922—1933. Oceny te postaramy się przedstawić w ich rozwoju 
historycznym, gdyż pozwoli to na bardziej plastyczne prześledzenie ewo
lucji partii.

Pierwsze oceny dokonywane są pod bezpośrednim jeszcze wrażeniem 
podziału Górnego Śląska i skutków przez niego wywołanych. Kryzys go
spodarczy po jednej i drugiej stronie podzielonego kraju, klęska bezro
bocia, masowy ruch strajkowy i rewolucyjny, terror antypolski i anty
komunistyczny na Śląsku Opolskim, działalność terrorystyczna korfan-

5 Ocena traktatu wersalskiego ■ stanowiła jedną z istotniejszych różnic między 
Komunistyczną (III) Międzynarodówką i II Międzynarodówką. W 1931 r. na kon
gresie wiedeńskim II Międzynarodówki O. Bauer oświadczył, że według jego oceny 
traktaty pokojowe zawierają także elementy postępowe, że są one w pewnym sensie 
wykonaniem konieczności dziejowej. Zjednoczenie przemocą rozdartych narodów, 
przywrócenie im państwowości — to „wielki postęp, stanowiący osiągnięcie na 
zawsze“ (cyt. za J. D. L e w i n ,  Nacjonalnyj wopros w poslewojennoj Jewropie,
Moskwa 1934, s. 148). Ocena Wersalu wywoływała także różnice zdań wewnątrz
samego ruchu komunistycznego. Tak np. na II Zjeździe Komunistycznej Robotniczej
Partii Polski w 1923 r. delegatka Górnego Śląska chyba trafnie podkreślała:
„...w oczach naszych rozpływają się stare narody, żyjemy w epoce ruchomych 
granic narodowych, codziennie przeżywamy nowe ugrupowania się narodowości, 
a w przesunięciach tych nie widzimy nic więcej prócz intryg imperialistycznych“ 
(Protokoły II Zjazdu Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, „Z pola walki“. 
1959, nr 3, s. 195). Wykładnią sekciarskiej, jednostronnej oceny Wersalu na tym sa
mym Zjeździe była wypowiedź H. Steiń-Kamieńskiego (Domskiego): „nowo utwo
rzone państewka narodowe są najniebezpieczniejszą zaporą dla rewolucji proleta
riackiej i przeciwko ich dalszemu tworzeniu się należy walczyć“ (jw., s. 203). 

ß KPP. Uchwały i rezolucje, t. II, Warszawa 1955, s. 566.



towskiego Bloku Narodowego (do którego wciągano pewne ogniwa formu
jących się organizacji powstańczo-kombatanckich) skierowana przeciwko 
Niemcom, komunistom, socjaldemokratom, w polskiej części Górnego Ślą
ska, miały decydujący wpływ na kształtowanie się stanowiska partii wo
bec plebiscytu i powstań, gdyż zdawały się formalnie potwierdzać tezy 
głoszone przez nią w latach 1918—1922. Niezwykle silny kontrast między 
tym, co głosili przywódcy polscy i niemieccy w czasie kampanii ple
biscytowej, a tym, co istniało obecnie na całym Górnym Śląsku, wpływał 
w poważnym stopniu na formowanie się wewnątrz partii określonego kli
matu wokół problemów plebiscytu i powstań. Dla klimatu tego, w pierw
szych latach po podziale Górnego Śląska, charakterystyczne są takie mo
menty, jak niezwykle sekciarskie oceny charakteru ruchu powstańczego 
jako „puczów narodowych“, często obraźliwe7 dla robotników powstań
ców, niedostrzeganie klasowych momentów w polskim ruchu narodowo
wyzwoleńczym, dopatrywanie się w nim jedynie intencji przywódców 
i mocarstw zachodnich, zacieranie różnicy między szowinistycznymi, terro
rystycznymi organizacjami narodu uciskającego a nacjonalistycznymi or
ganizacjami narodu uciskanego czy wreszcie bezkrytyczne podejście do 
własnej ówczesnej postawy i taktyki. Pod wpływem wypadków we Wło
szech i przenikania działalności faszystowskiej na Górny Śląsk komu
niści górnośląscy skłonni są widzieć w polskich i niemieckich formacjach 
zbrojnych prawzory polskiego i niemieckiego faszyzmu, co zresztą w wy
padku tego ostatniego jest w pewnym sensie nawet uzasadnione 8. Takie 
oceny — jak się wydaje — oparte były na wystąpieniach jednego z przy
wódców Komunistycznej Partii Robotniczej Polski; H. Steina-Kamień- 
skiego (L. Domskiego), który przebywał wtedy w Berlinie i publikował 
swe artykuły m. in. na łamach wrocławskiej „Schlesische Arbeiter Zei
tung“, rozwijając tu cały system sekciarskich, głęboko niesłusznych po
glądów na problem górnośląski,J. Pod wpływem fałszywej koncepcji o fa
szystowskim czy prefaszystowskim charakterze ruchu zbrojnego w okre
sie powstań i plebiscytu rodzi się teza — nie zawsze zresztą wyraźnie pre
cyzowana — o jakimś zasadniczym podziale między polskimi i niemiec
kimi „faszystami“ a robotnikami, którzy poszli do powstań pod nacis
kiem przywódców faszystowskich. W ten sposób w tych pierwszych oce
nach neguje się nawet częściowo udział robotników w powstaniach, udział

'A . J a d a s c h* Zu dem Streik in Oberschlesien (AZ, 27 III 1923). 
s Vor dem Generalstreik in Oberschlesien (AZ, 20 III 1923).
0 L. D o m s k i, Das oberschlesische Proletariat in Gefahr (AZ, 31 VII 1922). 

O powstaniach pisze bardzo obraźliwie (samo słowo powstanie bierze w cudzysłów). 
Przyłączenie części Górnego Śląska do Polski jest dla niego dziełem „wyzwolicieli“, 
pod którymi rozumie burżuazję, jej wojska itd.



masowy i dobrowolny10. Jest to wyraźny krok wstecz w porównaniu 
z okresem samych powstań i plebiscytu.

Bardziej rozwinięte poglądy na temat powstań i plebiscytu znajdujemy 
na- łamach prasy komunistycznej w latach 1924—1929, tj. w okresie 
względnej stabilizacji systemu kapitalistycznego. Zasadniczo nie różnią 
się one od już zreferowanych, niemniej pojawiają się nowe elementy, 
świadczące o pewnej ewolucji ideowej partii komunistycznej, przede 
wszystkim w porównaniu z latami 1922—1923. Wszystkie trzy polskie 
powstania i plebiscyt rozpatrywane są jako rezultat imperialistycznych 
rozgrywek, jako wynik działalności polskich i niemieckich nacjonalistów. 
Polski ruch narodowy („nacjonalistyczny“) to w istoeie rzeczy skutek 
terrorystycznej i antypolskiej działalności Hörsinga i orgeszowców, w re
zultacie której nacjonaliści polscy zdobyli tysiące polskich robotników11. 
Górny Śląsk podzielono tylko dlatego, by nie skupić w jednym państwie 
liczebnie silnego proletariatu górnośląskiego, gdyż mogło to w konse
kwencji grozić obaleniem władzy kapitału w tym państwie i przerwaniem 
w ten sposób jednolitego kordonu antyradzieckiego 12. W tym burzliwym 
okresie jedynie partia komunistyczna miała rację, gdy mówiła robotnikom: 
„Nie wierzcie oszustwu plebiscytowemu. Tylko w komunistycznej repu
blice rad nie będzie ucisku narodowego...“ 13 Jednakże przyznaje się — 
i to właśnie stanowi pewien krok naprzód w ocenie okresu powstań 
i plebiscytu — że dla ruchu komunistycznego nastały niezwykle trudne 
czasy. Polacy (w sensie „przywódcy polskiego ruchu nacjonalistycznego“) 
zwalczali komunistów jako „niemieckich orgeszowców“, a Niemcy jako 
„agentów polskich“ 14. Komuniści „byli przeklinani, opluwani i źle trakto
wani przez własnych towarzyszy klasowych“ 15, a ich postawa była 
niezrozumiała dla wielu robotników górnośląskich, którzy uwierzyli przy
wódcom polskim czy niemieckim. W tej nader ciekawie zapowiadającej 
się analizie partia jakby zatrzymała się w połowie drogi, nie próbując 
nawet rozwinąć sformułowanych wyżej tez. Co więcej, prawie w tym 
samym czasie „Schlesische Arbeiter Zeitung“ z całą mocą podkreśla, 
że komuniści mieli rację twierdząc, iż niemiecki i polski kapitalizm, 
niemiecką i polska republika burżuazyjna są jednakowe, że jednakowy

10 Vor dem Generalstreik in Oberschlesien (AZ, 20 III 1923).
11 Oberschlesien — das Schmerzenskind der deutschen Bourgeoisie (AZ,

23 VII 1924).
12 F. R e 1 g i f, Ob er Schlesiens Schicksal und wie es abgewandt wird (AZ, 

18 XI 1924).
13 An unsere Bauern in Oberschlesien (AZ, 29 V 1924).
14 Oberschlesien — das Schmerzenskind der deutschen Bourgeoisie (AZ,

23 VII 1924).
15 Jw.



jest wszędzie głód, wyzysk i ucisk 16, że „my, robotnicy, nie mamy ojczy
zny. Wojna nacjonalistyczna [tj. narodowa — M. O.] jest szaleństwem...“ 17 
Podobne oceny znajdujemy także w rok później w artykule podsumowu
jącym rozwój partii na Górnym Śląsku na przestrzeni ostatnich lat. Autor 
twierdzi, że partia komunistyczna na Górnym Śląsku co najmniej „od 
6 lat pracuje w kwestii narodowej świadomie, zgodnie z duchem Le
nina“ 18. Swój obecny autorytety swe zdobycze i wpływy w masach za
wdzięcza ona przede wszystkim swej postawie w okresie plebiscytu, kiedy 
przeciwstawiała się głosowaniu za kapitalistyczną Polską i kapitalistycz
nymi Niemcami, a także za zdobytą kartką do głosowania republiką rad 
(Patent-Stimmzettel-Räte Republik) i oświadczała robotnikom: „w impe
rialistycznej Europie my, robotnicy, nie mamy ojczyzny“. Walka przeciw 
oszustwu plebiscytowemu, odrzucanie udziału w nim — to „była jedyna 
możliwość zachowania wyraźnego oblicza komunistycznego i oczyszcze
nia atmosfery politycznej“.

Specjalną okazję do snucia rozważań na temat problemu górnośląskie
go stwarzała 5 rocznica plebiscytu, kiedy wszystkie partie prawicowe 
i centrowe rozpętały w całych Niemczech prawdziwą burzę nacjonali
styczną. Zwalczając nacjonalizm burżuazji, KPD na* Górnym Śląsku 
rozwijała swój własny punkt widzenia. Na łamach „Schlesische Arbeiter 
Zeitung“ uczynił to gliwicki działacz partyjny B. Kanzai19.

Sięgając do przeszłości Górnego Śląska, Kanzai podkreśla, że niemiec
kie klasy posiadające świadomie germanizowały lud górnośląski, „rabo
wały mu język macierzysty, dusiły jego wolę wolności i rozkwitu“. Ucisk 
narodowy był „bez wątpienia straszny“. Jednak straszliwszy był wyzysk 
kapitalistyczny, wyciskanie niesłychanych dochodów z politycznie mało 
doświadczonego, organizacyjnie słabo rozwiniętego i narodowo uciskanego 
ludu. Znaczna część mas pracujących nie zdawała sobie wszakże dobrze 
sprawy ze stosunku między uciskiem narodowym i wyzyskiem społeczno- 
gospodarczym. Ucisk narodowy był dla nich często jednoznaczny z wy
zyskiem kapitalistycznym, gdyż wyzyskiwacze byli równocześnie nosicie
lami ucisku narodowego. Podświadomie, w sposób niejasny, nurtowała 
w masach myśl: „wyzwolenie od ucisku narodowego (nationalistische) 
jest równoznaczne z wyzwoleniem od kapitalistycznego niewolnictwa“. 
To ostatnie sformułowanie jest nader znamienne. Oznacza ono bowiem 
przyznanie oczywistego dziś dla nas faktu, że polski ruch narodowy był 
jednocześnie szerokim ruchem mas ludowych przeciw niemieckim kapi

16 Etwas von Korfąnty... (AZ, 3 VIII 1924).
17 Jw.
18 W. K a n z a i ,  Stimme aus dem Tintergrund. Ein Diskussionsartikel für die 

oberschlesischen Genossen (AZ, 9 XI 1925).
19 W. K a n z a i ,  Fünf Jahre zerreissenen Oberschlesien (AZ, 20 III 1926).



talistom i obszarnikom, którzy występowali w podwójnej roli: wyzyski
waczy i germanizatorów, że w ruchu tym — niezależnie od intencji jego 
przywódców — krył się poważny ładunek rewolucyjnych treści, podwa
żających podstawy ustroju kapitalistycznego. Kanzai jednak takiego wnio
sku expressis verbis nie sformułował, zatrzymał się w połowie drogi. 
Przyznaje on także, że w polskiej i niemieckiej agitacji plebiscytowej 
elementy demagogii społecznej odgrywały niezmiernie ważną, jeżeli nie 
pierwszorzędną rolę (przysłowiowa „krowa“ i dom Korfantego oraz koza, 
dom i wyższa płaca Urbanka), ale i z tego nie wysuwa wniosku, iż do
wodzi to tylko jeszcze raz, jak ścisły związek istniał między polskim ru
chem narodowym i walką klasy robotniczej o wyzwolenie społeczne. 
Decydujące dla niego jest to, co istnieje obecnie w Polsce i w Niemczech. 
Z obietnic Korfantego i Urbanka nie pozostało nic. Doświadczenia pople- 
biscytowe udowodniły, że droga wyzwolenia od nędzy i ucisku narodo
wego nie • została znaleziona. Plebiscyt był więc oszustwem, oszustwem 
były powstania. Rację mieli komuniści głosząc: „Walka bratobójcza jest 
szaleństwem, nacjonalizm oszustwem, plebiscyt kłamstwem, ale kapita
lizm pozostaje kapitalizmem...“ 20

Nad scharakteryzowaną powyżej postawą w sposób zupełnie ewidentny 
zaciążyło niezrozumienie różnicy między walką o wyzwolenie narodowe 
i społeczne, niedostrzeganie ścisłej między nimi więzi. Zupełnie jawnie 
występuje także niedocenianie kwestii narodowej w ogóle, a ruchów 
narodowowyzwoleńczych jako siły sojuszniczej proletariatu w szczegól
ności. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na sam ton wypowiedzi Kanzai’a, 
na unikanie przesadnych ocen, epitetów, dążenie do obiektywnego spoj
rzenia na rozgrywające się w latach 1918—1921 wypadki. Nie ma tu już 
kategorycznie negatywnych ocen powstań i polskiego ruchu narodowo
wyzwoleńczego, sformułowań mogących obrazić uczucia patriotyczne pol
skich robotników i chłopów, ą zwłaszcza byłych powstańców. Nie znaczy 
to jednak, że wszyscy działacze, że o&ła organizacja partyjna na Śląsku 
Opolskim utrzymała ten ton. Dosłownie w miesiąc po ópublikowaniu 
artykułu Kanzai’a poseł komunistyczny do Landtagu z Górnego Śląska 
F. Jendrosch pisze o „von den nationalistischer Drahtziehern inszenierter 
Aufstand“ 21. W dwa lata później, w 1928 f., jeden z redaktorów „Schle
sische Arbeiter Zeitung“ pisze o „niemieckich i polskich hakatystach“, 
o „polskim orgeschu-bojówce“ itd .22 Ale i on przyznaje, że „na szcze
gólnie ciężkim posterunku walczyli nasi towarzysze górnośląscy“. Ich 
walka o pozyskanie robotników polskich i niemieckich była w rzeczywi

20 Jw.
21 F. J e n d r o s c h ,  Werf will ein selbstständiges Oberschlesien? (AZ, 22 VI 1926).
22 A. D o m b r o w s k i ,  Zehn Jahre KPD. in Schlesien und Oberschlesien (AZ, 

29/30 XII 1928).



stości „walką p r z e c i w k o  p r ą d o w i “. Ten sam motyw powtarza 
się prawie we wszystkich późniejszych ocenach plebiscytu. Tak w 10- 
lecie plebiscytu organ KPD ma Górnym Śląsku, „Neue Zeitung“, pod
kreśla, że w pkresie powstań i plebiscytu masy pracujące nie poszły za 
rewolucyjnymi hasłami walki klasowej, lecz za niemieckimi i polskimi 
nacjonalistami i „socjalpatriotami“. Na przestrzeni 10 lát „górnośląska 
ludność robotnicza ... wiele się nauczyła“ 23. Te słowa są niezwykle cha
rakterystyczne dla całej postawy partii komunistycznej, dla jej poglądów 
na lata 1918—1921. Jej taktyka i hasła były słuszne, ale masy nie rozu
miały tego i poszły za przywódcami ruchu narodowego. Na przestrzeni 
10 lat masy robotnicze zrozumiały, że tylko partia komunistyczna miała 
rację, i przyjęły wysuwane przez nią hasła walki o wyzwolenie społeczne 
i narodowe. Potwierdza to jeszcze raz, że w okresie powstań i plebiscytu 
partia miała rację. Uporczywa niechęć do przyznania się do swych błę
dów (w myśl niesłusznej teorii, że mogą wyzyskać to przeciwnicy, że 
podziała to demobilizująco na masy robotnicze) prowadziła do lansowania 
zgoła niesłusznej tezy. W latach kryzysu 1929—1933 partia komuni
styczna na Śląsku Opolskim, rzeczywiście wyrosła na poważną siłę poli
tyczną. Jednym ze źródeł tego było właśnie wysunięcie nowych haseł 
w kwestii narodowej, które dowodziły, że — niezależnie od doktrynal
nych założeń — partia krytycznie oceniła swe doświadczenia plebiscytowe 
(będzie o tym mowa w następnym podrozdziale).

W latach kryzysu następuje wyraźne zdogmatyzowanie postawy partii, 
wzmocnienie w niej sekciarskich tendencji. Odbija się to także na ocenie 
powstań górnośląskich. Tak np. w 1932 r. na wielkim wiecu w Zabrzu 
E. Thälmann powtarza tezę o „bojówce, polskiej organizacji faszystow
skiej“, a trzecie powstanie przedstawia jako dzieło generała Le Ronda,

23 Kampf gegen Burgfrieden, Abstimmungsrummel und Kriegsgefahr. Für die 
nationale und soziale Befreiung der Werktätigen Oberschlesiens (Neue Zeitung, 
17 III 1931). Stanowisko Komunistycznej Partii Polski wobec plebiscytu i powstań 
reprezentuje wydana w 1931 r. broszura G. R w a ł a ,  W dziesiątą rocznicę oszustwa 
plebiscytowego, b.m.w., s. 18. Plebiscyt dla niego to jedynie „największe oszustwo 
plebiscytowe w dziejach powojenńej Europy“ (s. 3). Niezależnie od nad wyraz 
sekciarskiego, jednostronnego spojrzenia na powstania i polski ruch narodowo
wyzwoleńczy w latach 1918—1921 broszura Rwała zawiera wiele interesujących 
uwag, m. in. na temat splatania się ucisku narodowego i wyzysku społecznego (s. 5) 
i stosunku mas pracujących do haseł partii komunistycznej („większość robotników 
i chłopów była jeszcze głucha ... na wołania komunistów“ — s. 4). Mimo wszystko 
stanowisko Rwała było krokiem wstecz w porównaniu z głosami rozlegającymi się 
na II Zjeździe KPRP, na którym np. W. Kwiatkowski oświadczył, iż „na Górnym 
Śląsku powstanie narodowe było pewnego rodzaju pognębieniem baronów węglo
wych ...“ (Protokoly II Zjazdu Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, „Z pola 
walki“, 1958, nr 2, s. 144—145).



który uzbroił powstańców 24. Powtarza się także tezę o „wprowadzonych 
w błąd powstańczych robotnikach“ 25, która jest słuszna tylko częściowo.

KPD nie potrafiła do końca krytycznie spojrzeć na'w łasną strategię 
i taktykę w latach 1918—1921. Oceny powstań i polskiego ruchu na
rodowowyzwoleńczego, pochodzące z lat 1922—1933, w zasadzie po
wtarzają to, co partia głosiła w latach 1918—1921, a niekiedy stanowią 
nawet pewien krok wstecz. Partia patrzyła na powstania i plebiscyt 
bardzo jednostronnie, dopatrywała się w nim prawie wyłącznie intencji 
przywódców, a nie widziała dążeń szerokich mas robotniczych i chłop
skich. Nie dostrzegając istotnej różnicy między nacjonalizmem narodu 
uciskającego a uciskanego, nie widziała w polskim ruchu narodowo
wyzwoleńczym poważnego zasobu energii antykapitalistycznej i anty- 
imperialistycznej, nie dostrzegała, że obiektywnie dążenie polskich robot
ników i chłopów do połączenia się z Polską jest faktem postępowym, 
czego nie może zmienić nawet ten fakt, że w tej Polsce istniał głód 
i wyzysk, ucisk, mniejszości narodowych, bezrobocie, terror policyjny itd. 
Połączenie części Śląska z Polską, dokonane przede wszystkim dzięki po
wstaniom, było poważnym krokiem naprzód w dziele zjednoczenia na
rodu polskiego, co stanowiło fakt sam w sobie sprawiedliwy i postępowy. 
Błędnie oceniając powstania, komuniści jednocześnie z całą ostrością 
i bezwzględnością wypominali partiom burżuazyjnym i SPD ich anty
polską postawę w czasie powstań, ich udział w terrorze skierowanym 
przeciwko polskim robotnikom i komunistom26.

WALKA O PRAWO GÓRNEGO ŚLĄSKA DO SAMOSTANOWIENIA O SOBIE.
PROBLEM RADZIECKIEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA

Dla komunistów górnośląskich ocena powstań i plebiscytu z perspek
tywy czasu i pod kątem nowych doświadczeń walk klasowych nie była 
nigdy rzeczą samą dla siebie, nie posiadała tylko historycznego znaczenia. 
Miała być ona przede wszystkim uzasadnieniem aktualnej taktyki partii, 
a zwłaszcza jej haseł dotyczących ostatecznego rozwiązania problemu 
górnośląskiego, zlikwidowania raz na zawsze tyaśni narodowościowych 
i ucisku narodowego, potwierdzeniem generalnej tezy, iż w warunkach

24 Thälmanns Kampfruf für ein Sowjet-Oberschlesien (Neue Zeitung, 18 VII 1932).
25 Gegen neue „Volkswachť‘-Verleumdung (AZ, 18 I 1933).
26 „Der Sozialdemokrat Hoffmeister und seine Gesinnungsfreunde waren es, die 

während der Aufstände 1920/21 die Bluterurteile gegen aufständische polnische 
Arbeiter und Kommunisten unterschrieben. Der Sozialdemokrat Hoffmeister war 
verantwortliches Mitglied des blutiges Zwölferausschusses und mit seiner Unter
schrift und der anderer sozialdemokratischer Mitglieder des Aufschusses erschien 
ein Ukas, in dem es u. a. hiess: »Wer von den polnischen Arbeitern mit der Waffe 
in der Hand angetroffen wird, wird sofort standrechtlich erschossen«“ (jw.).



imperializmu nie może być mowy o rozwiązaniu problemów narodowoś
ciowych.

W pierwszych latach po podziale Śląska partia komunistyczna ze 
szczególną siłą podkreśla swe zdecydowanie wrogie stanowisko wobec 
prób rozwiązania kwestii górnośląskiej przez przyłączenie całego Górnego 
Śląska do k a p i t a l i s t y c z n e j  Polski czy k a p i t a l i s t y c z n y c h  
Niemiec. W latach 1922—1924 jej własny pozytywny program jest nie
zwykle ogólnikowy. Sprowadza się on do głoszenia tezy, że rewolucja 
proletariacka i dyktatura proletariatu, a nie polski czy niemiecki nacjo
nalizm, nie fałszywa faszystowska teoria rasowa wskazują drogi narodo
wego i społecznego wyzwolenia Górnego Śląska. Komuniści głoszą — 
w języku polskim i niemieckim — że po zdobyciu władzy „wyrwiemy 
słupy graniczne i w braterskim związku republik radzieckich wszystkim 
mniejszościom narodowym damy pełne prawa...“ 27 W tym okresie 
w żadnym z dostępnych nam w tej chwili dokumentów partii nie znaj
dziemy leninowskiej tezy o prawie narodów do samostanowienia o sobie. 
Złożyło się na to według mojego przekonania wiele powodów. Poważną 
rolę odgrywała niedojrzałość partii, żywe jeszcze wspomnienia okresu 
powstań i plebiscytu oraz zajmowanej wtedy postawy. Były jednak i mo
tywy chyba znacznie poważniejsze. Ignorowanie prawa narodów do samo
stanowienia o sobie było, jak się wydaje, wyrazem pewnego ulegania 
nastrojom nacjonalistycznym, szeroko ogarniającym całe Niemcy, a w tym 
także i Górny Śląsk. Świadczyć może np. o tym postawa K. Radka i jego 
artykuły o L. Schlageterze28. Partia obawiała się — zresztą nie bez 
podstaw — iż wyraźne postawienie kwestii samostanowienia może utrud
nić jej kontakt z n i e m i e c k i m i  masami pracującymi, uczynić ją 
niepopularną i niezdolną do szerokiego oddziaływania. Są to jednak 
tylko hipotezy. Ich przyjęcie lub odrzucenie wymagać będzie jeszcze 
dodatkowych dociekań.

Pewne nowe momenty w podejściu komunistów do sprawy górno
śląskiej pojawiają się w 1925 r. w związku z Locarno. Tak np. w sierpniu 
1925 r. na polsko-niemieckim robotniczym zebraniu w Berlinie A. Jadasch 
wyraźnie mówi o prawie narodów do samostanowienia o sobie, podkreśla
jąc, że konsekwentnie bronią go tylko komuniści, że jego urzeczywistnie
nie będzie możliwe w rezultacie rewolucji proletariackiej w Niemczech 
i w Polsce29. 24 XI 1925 r. E. Thälmann na forum parlamentu Rzeszy 
(w czasie dyskusji nad układami lokarneńskimi) oświadczył, że Między

27 Der oberschlesische Bauernkongress (AZ, 13 VI 1924).
28 Por. A. L e n ' o w i c z ,  Na II Zjeździe KPRP (Wspomnienia uczestnika) (Z pola 

walki, 1958, nr 2, s. 144—145).
29 Gegen deutsch-polnischen Zollkrieg und Optantenelend (AZ, 19 VIII 1925).



narodówka Komunistyczna, KPD i KPP stoją na stanowisku, iż pogra
niczne tereny polsko-niemieckie mają prawo do samostanowienia o sobie, 
które może wyrazić się w opowiedzeniu się za Polską, Niemcami albo za 
całkowitą niezależnością (Unabhängigkeit). Jednak realizacja tego prawa 
może nastąpić dopiero w rezultacie rewolucyjnej walki robotników i chło
pów 30. Te dwa oświadczenia nie znalazły większego oddźwięku w kon
kretnej propagandzie organizacji górnośląskiej. Do r. 1930 propaganda ta 
nosi charakter ogólnikowy. Jako przykład rozwiązania spraw narodowoś
ciowych i terytorialnych służy jej ustrój Związku Radzieckiego. Podkreśla 
się stale i niezmiennie, że droga do takiego rozwiązania prowadzi nie 
przez plebiscyty, ale dyktaturę radziecką31. Tak np. wspólne oświad
czenie KPD i KPP z 15 VIII 1926 r., skierowane Do górników polskiego 
i niemieckiego Górnego Śląska, stwierdza w ogólnikowej formie, że 
„w ogniu walki zostaną obalone mury wzniesione przez kapitalistów 
po to, aby nas rozdzielić i wnieść rozłam do naszych szeregów“ 32, na
wołuje do walki „z politycznymi granicami państw kapitalistycznych“. 
Jednakże drogi prowadzące do likwidacji starych granic, do osiągnięcia 
jedności Górnego Śląska, a przede wszystkim formy polityczno-państwowe 
tej jedności nie zostały nakreślone wyraźnie33.

Przełomowym momentem w kształtowaniu się poglądów partii na 
ostateczne rozwiązanie problemu górnośląskiego był r. 1930. Organizacja 
partyjna na Śląsku Opolskim opublikowała wtedy dokument pt. Prokla
mation der KPD zur Minderheitenfrage in Oherschlesien, stanowiący 
rozwiniętą wykładnię poglądów partii na całokształt problemów narodo
wościowych na niemieckim Górnym Śląsku, a także na Górnym Śląsku 
w ogóle34.

30 E. T h ä l m a n n ,  Gegen den Kriegspakt (AZ, 26 XI 1925): „Robotnicy nie
mieccy muszą zwracać baczną uwagę na to, aby usiłowania burżuazji niemieckiej 
do ponownego zdobycia utraconych prowincji wschodnich nie stały się przygrywką 
do najbliższej wojny“.

31 K a n z a i, Fünf Jahre ...
32 AZ, 16 VIII 1926.
33 Mówi się ogólnikowo o utworzeniu z jednej i drugiej strony granicy republik 

robotniczo-chłopskich „w związku z ZSRR“ (jw.). W wypowiedziach tego okresu 
często powtarza się teza, że „die Weltrevolution wird die Grenzpfähle niederreissen“ 
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu — skrót: AP Wrocław, Rejencja Opolska I 
— skrót: RO I — 1701, k. 217, prezydent policji do prezydenta rejencji z 31 VII 1929 
w.sprawie spotkania nadgranicznego w Głuchołazach).

34 „Głos Pracy“. Dwutygodnik poświęcony sprawom robotników i chłopów pol
skich w Niemczech, 7 XI 1930. Deklaracja częściowo wyzyskana została w pracach 
M i g d a ł a ,  op. cit., s. 100—101, i S c h m e r b a  c.h a, op. cit., s. 16—17. Schmerbach 
podaje błędnie datę wydania deklaracji — październik. W rzeczywistości ogłoszono 
ją 27 września. (Zob. „Nowy Przegląd“, 1930, nr 6, s. 91).



Deklaracja odrzuca przede wszystkim rozwiązania problemu górno
śląskiego możliwe w warunkach kapitalizmu. „Ani Polska Piłsudskiego, ani 
Niemcy Hindenburga, ani też autonomia Górnego Śląska, którą propagują 
niektórzy pachołkowie imperializmu, nie wyzwoli mas pracujących Gór
nego Śląska z ucisku społecznego i narodowego“. Wyzwolenie to przy
niesie „wyłącznie i jedynie rewolucja proletariacka, która zwycięży nie 
plebiscytem, ale walką rewolucyjną, nie szczuciem nacjonalistycznym, 
lecz międzynarodową wspólną walką polskich i niemieckich robotników“. 
Zasadą rozwiązania sprawy Górnego Śląska będzie prawo narodów do 
samostanowienia o sobie. Jedynie „rewolucja proletariacka, władza ra
dziecka w Niemczech i w Polsce, rozwiąże także sprawę narodową Gór
nego Śląska ... na gruncie prawa narodów do samookreślenia i prawa każ
dej mniejszości narodowej do rozwoju swojej proletariackiej, socjali
stycznej kultury w jej formie narodowej“. Zgodnie więc z zasadami le- 
ninizmu KPD wypowiedziała się zupełnie wyraźnie zą prawem Górnego 
Śląska do samostanowienia o sobie, przyswajając w ten sposób znane 
słowa Lenina: „Proletariat narodów uciskanych nie może poprzestać na 
ogólnikowych, szablonowych ... frazesach ... za' równouprawnieniem na
rodów w ogóle ... Proletariat nie może nie walczyć przeciw trzymaniu 
przemocą narodów uciśnionych w granicach danego państwa, a to właśnie 
oznacza walkę o prawo do samookreślenia. Proletariat powinien domagać 
się swobody politycznego oderwania się ... narodów uciskanych przez 
»jego« naród. W przeciwnym razie internacjonalizm proletariatu będzie 
czymś pustym i werbalnym, ani zaufanie, ani solidarność klasowa nie 
jest możliwa między robotnikami narodu uciśnionego i narodu uciskają
cego“ * 30 * * * * 35.

Wysunięcie przez KPD hasła o prawie Górnego Śląska do samostano
wienia o sobie posiadało rewolucyjne znaczenie36, stwarzało wielkie

35 W. L e n i n ,  Dzieła, t. XX, s. 169.
30 Hasło to musiało mieć zgoła odmienne znaczenie, gdy wysuwała je Komuni

styczna Partia Polski. Problem samookreślenia Górnego Śląska stał się aktualny
dla polskiego ruchu komunistycznego już w 1923 r., na II Zjeździe. Przeciwko niemu 
wypowiedziała się wtedy znaczna większość delegatów. W. Biały np. stwierdzał: 
„Radziłbym sprawy Górnego Śląska nie poruszać, bo moglibyśmy obudzić wrogi 
dla nas ruch. Tam Niemców uważam za narodowość panującą. Pamiętajmy przy 
decydowaniu tych spraw, aby nie robić więcej wrogów niż przyjaciół“ (Protokoły 
II Zjazdu Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, „Z pola walki“, 1959, nr 3, s. 203). 
Nawet H. Stein-Kamieński wypowiedział się przeciw wysuwaniu hasła samookreślenia, 
gdyż „niewątpliwie powinniśmy się liczyć z uczuciami narodowymi szerokich mas
drobnomieszczańskich, i nawet robotniczych, i nie uzbrajać ich przeciwko sobie tam,
gdzie to może utrudnić nam zwycięstwo“ (jw., s. 203). Również III Zjazd wypowie
dział się przeciwko hasłu samookreślenia Górnego Śląska, uważając, iż jest to nie
zgodne z faktycznie panującymi* tam stosunkami etnicznymi. Dopiero V Zjazd KPP
\v 1930 r. wypowiedział się za hasłem samookreślenia Górnego Śląska aż do ode



możliwości agitacyjne i mobilizacyjne. Był to akt, na jaki nie mogła 
się zdecydować żadna inna partia polityczna w Niemczech. Jest prawdą, 
że jeszcze przed KPD inne partie polityczne w Niemczech, a zwłaszcza 
na Górnym Śląsku, mówiły o prawie narodów do samostanowienia o so
bie. Odnosiło się to jednak zawsze do p o l s k i e j  części Górnego Śląska, 
która miała sama zadecydować o swym losie w sensie przyłączenia do 
Niemiec. Hasło samookreślenia narodów w interpretacji centrowców, so
cjaldemokratów i narodowych socjalistów miało zawsze i niezmiennie 
antypolski charakter.

Analiza deklaracji KPD z 1930 r. dowodzi jednak, że partia przy
swoiła sobie leninizm w kwestii narodowej w sposób niepełny, a nawet 
wypaczony. Deklaracja interpretuje prawo do samostanowienia narodów 
o sobie w taki sposób, który jest w istocie rzeczy poważnym ogranicze
niem tego prawa, wypaczeniem jego najgłębszego sensu. Deklaracja głosiła: 
„rewolucja proletariacka ustanowi na miejsce dzisiejszych granic jedno
lity r a d z i e c k i  G ó r n y  Ś l ą s k ,  w którym nie będzie żadnego 
społecznego ani narodowego ucisku robotników i chłopów, czy to nie
mieckich, czy polskich“. Określenie „radziecki Górny Śląsk“ jest mało 
precyzyjne, jednak jego sens jest dość jasny. Samookreślenie Górnego 
Śląska partia wyobrażała sobie w formie samodzielności państwowo- 
^politycznej w jakiś sposób ograniczonej związkiem politycznym z ra
dzieckimi Niemcami i radziecką Polską37.

Wysunięcie hasła radzieckiego Górnego Śląska w sensie samodziel
ności państwowej w programowym dokumencie partii ograniczało dość 
poważnie i wbrew podstawowym zasadom leninizmu w kwestii narodo
wej prawo narodów do samostanowienia o sobie. Partia przesądzała

rwania od Polski. Wypływało to z niesłusznej oceny sytuacji międzynarodowej, 
stosunków społecznych i narodowych na Górnym Śląsku i niedoceniania uczuć na
rodowych polskich na tym terenie. Hasła tego nie mogły zrozumieć polskie masy 
pracujące Górnego Śląska, stanowiące znakomitą większość jego mieszkańców, 
decydujące o jego właściwym obliczu narodowym i w trzech kolejnych powstaniach 
walczące o jego połączenie z Polską. Niesłuszny stosunek KPP do sprawy górno
śląskiej rzutował na jej działalność praktyczną na tym terenie, był jedną z nader 
istotnych przyczyn, które nie pozwoliły jej ria zdobycie większości wśród klasy robot
niczej. Zmiana haseł w kwestii górnośląskiej następuje dopiero po przewrocie hi
tlerowskim w Niemczech, o czym jeszcze będzie mowa.

37 Zupełnie sporadycznie hasło radzieckiego Górnego Śląska pojawiło się już 
w 1924 r. w odezwie górnośląskiej organizacji Bund der Freunde der Internationalen 
Arbeiterhilfe (AZ, 18 X 1924). Jako hasło propagandowe używane było jeszcze przed 
pojawieniem się deklaracji. Tak np. na wiecu Poisko-Katolickiej Partii Ludowej 
w Mikulczycach 7 IX 1930 r. komuniści polscy - w polemice z działaczami Związku 
Polaków (m. in. J. Kaczmarkiem, sekretarzem generalnym Związku) rzucili hasło 
górnośląskiej republiki radzieckiej (Nowiny Codzienne, 13 IX 1930).



z góry formy przyszłego bytu państwowego38. Był to wyraz nieprze
zwyciężonych do końca błędnych ocen leninowskiego hasła samostano
wienia, w myśl których było ono hasłem wyłącznie n e g a t y w n y m 39, 
które należy uzupełnić i rozszerzyć hasłami i sformułowaniami praktycz
nymi, pozytywnymi. Siłą rzeczy musi się nasunąć pytanie, dlaczego KPD 
nie wysunęła innej jeszcze możliwości „pozytywnego“ rozwiązania pro
blemu górnośląskiego, innej jeszcze interpretacji hasła samookreślenia, 
np. w sensie przyłączenia Górnego Śląska do radzieckiej Polski, polskiego 
państwa robotników i chłopów, co w zasadzie odpowiadałoby etnicznemu 
charakterowi zdecydowanej większości ludności górnośląskiej? Czy wobec 
tego, że partia takiej możliwości nie widziała, że negowała prawa socja
listycznej nawet Polski (a także i socjalistycznych Niemiec) do Górnego 
Śląska, nawet do tej jego części, która wchodziła już w skład państwa 
polskiego, było w owym okresie aktem świadomie antypolskim, czy 
dowodziło antypolskiego nastawienia partii? Analiza dostępnych nam 
enuncjacji KPD nie upoważnia w żadnej mierze do twierdzących odpo
wiedzi na powyższe pytania. Źródła takiej a nie innej postawy kryły się 
zupełnie gdzie indziej, nie miały absolutnie nic wspólnego z jej „anty
polską“ czy „proniemiecką“ orientacją. Kryły się one w ocenie sytuacji po 
jednej i drugiej stronie podzielonego Górnego Śląska, w zjawiskach, które 
były wynikiem wielowiekowej historii ziemi górnośląskiej, oderwanej nie
gdyś od państwa polskiego, przez wiele wieków systematycznie i plano
wo germaniżowanej.

Komuniści górnośląscy wychodzili z założenia — chociaż materiały 
potwierdzające niżej formułowane wnioski są nader skąpe, co prowadzi 
do tego, że są one raczej oparte na analizie kierunku działalności KPD, 
tonie i formach jej propagandy, a nie na konkretnych sformułowaniach 
dokumentów partyjnych — że prawdziwe samookreślenie ludności Gór
nego Śląska w" sensie zupełnie obiektywego, wolnego od wszelkich na
cisków i sugestii opowiedzenia się za jedną czy drugą narodowością 
(a w konsekwencji państwem) raczej nie jest możliwe. Grupy ludzi o zde
cydowanej i wyraźnie sprecyzowanej świadomości narodowej są stosun
kowo nieliczne i nie one decydują o narodowym obliczu Górnego Śląska. 
Zdecydowanie przeważająca część ludności górnośląskiej — tak po stro
nie polskiej, jak i niemieckiej — nie posiada wykrystalizowanego oblicza 
narodowego, chociaż w życiu codziennym posługuje się językiem pol

38 Istniała tu pewna analogia ze stanowiskiem KPP w sprawie rozwiązania 
sprawy Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. KPP — jak wiadomo — przez 
długi okres czasu wysuwała hasło połączenia tych terenów z USRR i BSRR (por. 
J. B ru  n, Jeszcze w zwrocije w stosunku do ruchu narodowowyzwoleńczego, „Pisma 
wybrane“, t. II, cz. 1, Warszawa 1956, s. 166—188).

30 Leni n' ,  op. cit., s. 433.



skim. Z drugiej zaś strony w jej postawie silne są ślady niemieckiej kul
tury, cywilizacji itd. Język — jeden z najistotniejszych elementów przy
należności narodowej — sam w sobie o przynależności tej nie decyduje 
(jeżeli nie będziemy jej oczywiście utożsamiać z przynależnością etnicz
ną), zwłaszcza że przeważająca część ludności górnośląskiej posługuje 
się także językiem niemieckim. Dwujęzyczność — świadomie wyolbrzy
miona przez pruskie statystyki narodowościowe i publicystykę nacjonali
styczną — jest jednak zjawiskiem realnym, typowym dla wszystkich 
mieszanych pod względem etnicznym okręgów pogranicznych.

W rezultacie specyficznego układu sił narodowych, przeszłości histo
rycznej na Górnym Śląsku nad przynależnością narodową niemiecką 
i polską dominuje poczucie odrębności regionalnej, górnośląskiej 40. Wy
raża się to we wrogości wobec napływowych elementów: Niemców 
z Reichu na Śląsku Opolskim, „galicyjoków“ i ,,goroli“ na polskim 
Górnym Śląsku. W takiej sytuacji najwłaściwszym rozwiązaniem nie
zwykle zawiłego problemu będzie utworzenie samodzielnego górno
śląskiego organizmu państwowego. Trudno dziś stwierdzić, ile w haśle 
tym było t a k t y k i ,  dążenia do skupienia pod sztandarami partii ko
munistycznej jak najszerszych nias, a ile ulegania wpływom śląskiego 
regionalizmu, a nawet separatyzmu. Jest jednak rzeczą niewątpliwą, że 
hasło radzieckiego Górnego Śląska było niesłuszne, że nie mogło być 
ono popularne wśród ludności polskiej na Górnym Śląsku, zwłaszcza na 
polskim Górnym Śląsku, gdzie w okresie władzy polskiej procesy roz
woju świadomości narodowej ludności górnośląskiej rozwijały się dość 
szybko, niezależnie i nawet często wbrew wszelkim przeciwdziałaniom 
i przeszkodom. Dlatego też partia komunistyczna po pewnym czasie wy
cofała niesłuszne hasło radzieckiego Górnego Śląska.

W haśle radzieckiego Górnego Śląska — niezależnie od jego wadliwości 
w sensie narodowym — zawarty był także spory ładunek sekciarstwa, 
wyrażającego się w przecenianiu stopnia politycznej dojrzałości mas 
pracujących, w niedocenianiu tkwiących w nich iluzji demokratyczno- 
parlamentarnych. Autorzy hasła wychodzili z błędnego założenia, że masy 
pracujące na Górnym Śląsku gotowe są do przyjęcia władzy radzieckiej, 
że problem zdobycia większości przez komunistów został już w zasadzie 
rozwiązany. Połączenie rewolucyjnego w swej istocie hasła o prawie na

40 O kwestii tej wspomina jeden z dokumentów KPP w sprawie górnośląskiej. 
Mówi on o tym, że wieloletnie procesy germanizacyjne na Górnym Śląsku do
prowadziły do wytworzenia pewnych różnic językowych, kulturalnych i obyczajo
wych, ,,co ... wywołuje tendencje separatystyczne i szczególnego rodzaju górno
śląski „patriotyzm“ (Rezolucja KC KPP w sprawie Górnego Śląska, kwiecień 1934, 
„Nowy Przegląd“, 1934, nr 3, s. 84). Ze zjawiskami tymi komuniści muszą się liczyć 
i wyzyskiwać je w walce politycznej.



rodów do samostanowienia o sobie z przedwczesnym jeszcze wtedy ha
słem władzy radzieckiej musiało zwężać zasięg wpływów partii, odsuwać 
od niej te wszystkie grupy ludności polskiej, które skłonne były walczyć 
o samookreślenie, chociaż nie były skłonne jeszcze do przyjęcia hasła 
władzy radzieckiej, a raczej samookreślenia w formie władzy radzieckiej, 
radzieckiego Górnego Śląska.

Musiał upłynąć pewien czas, aby KPD dostrzegła błędność swego sta
nowiska. Pierwszy okres po wydaniu deklaracji 1930 r. polegał raczej 
na konkretyzowaniu hasła radzieckiego Górnego Śląska w sensie okre
ślenia jego stosunków z przyszłą radziecką Polską i radzieckimi Niemcami. 
Tak np. w 10 rocznicę plebiscytu „Neue Zeitung“ nawołuje masy do 
walki o „radziecki Górny Śląsk w związJku (im Verein) z radzieckimi 
Niemcami i radziecką Polską“ 41. W podobnym duchu wypowiada się 
E. Thälmann na wiecu w Zabrzu w 1932 r .: „Chcemy radzieckiego Gór
nego Śląska w związku (im Anschluss) z radzieckimi Niemcami i radziecką 
Polską“ 42. Thälmann mówi także „o związku (Anschluss) ze Związkiem 
Radzieckim“ 43.

Nowe akcenty w podejściu do kwestii górnośląskiej pojawiają się na 
łamach prasy komunistycznej i w wypowiedziach przywódców partii 
w końcu 1932 r. Hasło radzieckiego Górnego Śląska nie pojawia się już 
w propagandzie partyjnej. Na plan pierwszy wysuwa się po prostu prawo 
narodów do samostanowienia o sobie, bez uzupełniania go jakimkolwiek 
hasłem „pozytywnym“. Występuje to np. w przemówieniu Neubauera 
(przedstawiciela KC KPD) na wiecu w Gliwicach w październiku 1932 r. 44, 
w odezwie KPD Do polskiego ludu pracującego w Niemczech z listopada 
193 2 45, w której m. i. wzywa się do walki „o samookreślenie się uciska
nych mas polskich na Górnym Śląsku“, w artykułach ze stycznia 1933 r. 
na łamach „Schlesische Arbeiter Zeitung“ 46 i wreszcie na polsko-nie

41 Kampf gegen Burgfrieden, Abstimmungsrummel und Kriegsgefahr (Neue 
Zeitung, 17 III 1931). Hasło radzieckiego Górnego Śląska znalazło się także na 
transparentach w czasie manifestacji komunistycznej w Mikulczycaph 22 III 1931 
(AP Wrocław, RO I, 1704, k. 507—508).

42 Thälmanns Kampfruf für ein Sowjet-Oberschlesien (Neue Zeitung, 18 VII 
1932).

43 Jw. „Unter der Verwaltung selbstgewählter Sowjets wollen wir den Anschluss 
an die UdSSR vollziehen“.

44 Begeisterte Grenzland-Kundgebung der KPD. in Gleiwitz (Neue Zeitung, 
29/30 X 1932).

43 „Głos Pracy“. Wydanie nadzwyczajne, listopad 1932.
46 Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen (AZ, 1 I 1933) oraz E. Thälmann, 

Verschärfte antiimperialistische Offensive (AZ, 11 I 1933): „Wespół z Komunistyczną 
Partią Polski walczymy o prawo swobodnego samookreślenia ludności Górnego 
Śląska“.



mieckim Kongresie Wolności w Gliwicach 29 I 1933 r . 47, chociaż i teraz 
występują sekciarskie tendencje, wyrażające się np. w próbach zamiany 
leninowskiego hasła samookreślenia n a r o d ó w  hasłem samookreślenia 
m a s  p r a c u j ą c y c h 48.

Długa i pełna wahań, potknięć i błędów była droga KPD do zro
zumienia i przyswojenia leninowskich wskazówek w kwestii narodowej. 
Na drodze tej partia komunistyczna przeszła w zasadzie trzy wyraźnie 
zarysowujące się etapy: pierwszy charakteryzował się wysuwaniem ogól
nikowych haseł i rozwiązań, negowaniem w zasadzie hasła o prawie 
narodów do samostanowienia o sobie; drugi charakteryzował się wy
sunięciem hasła o prawie narodów do samostanowienia o sobie, ale 
w ograniczonym i zawężonym sensie (propagowanie radzieckiego Górnego 
Śląska); trzeci wreszcie, zaczynający się mniej więcej od końca 1932 r., 
to początek drogi do całkowitego przyswojenia prawa narodów do samo
stanowienia o sobie w leninowskim brzmieniu i w leninowskiej inter
pretacji. Ewolucja ta została przerwana po przewrocie hitlerowskim 
przez radykalną zmianę warunków działania partii, co w konsekwencji 
musiało także prowadzić do zmiany taktyki w kwestii narodowej. W okre
sie hitlerowskim w kwestii tej — jak się wydaje — ujawniły się różnice 
między stanowiskiem centralnego kierownictwa KPD, przebywającym 
na emigracji, a stanowiskiem lokalnych działaczy na Górnym Śląsku49.

47 „Neue Zeitung“, 30 I 1933; Górnośląski kongres walki przeciw hecy nacjonali
stycznej i wojnie imperialistycznej (Nowy Przegląd, 1933, nr 1/2, s. 112).

40 Hasło takie sformułowała XVII Konferencja KPD na Śląsku (grudzień 1932) 
w manifeście pt. Zerreisst die Grenzen — schliesst die Fronten (AZ, 5 XII 1932).

49 Działacze terenowi uważali za nadal aktualne hasło samookreślenia, co znaj
duje potwierdzenie w ulotkach rozpowszechnianych w 1937 r. na terenie pow. głub- 
czyckiego (AP Wrocław, RO I, 1987). Centralne kierownictwo emigracyjne hasła 
tego już nie wysuwa (zob. Zur Geschichte der deutschen antifaschistischen Wider
standbewegung 1933—1945. Eine Auswahl von Materialien, Berichten und Doku
menten, Berlin 1958, s. 57). Po przewrocie hitlerowskim również w stanowisku KPP 
dokonują się pewne zmiany. W 1933 r. G. Rwał pisał, iż komuniści „dla obu części 
Górnego Śląska widzą ostateczne rozwiązanie w zwycięstwie rewolucji proleta
riackiej i w Polsce, i w Niemczech ... Ludność Górnego Śląska sama zdecyduje, czy 
chce należeć do polskiej republiki radzieckiej, czy do Niemiec radzieckich, czy 
też istnieć samodzielnie“ (G. R w a ł ,  Wzrost szowinizmu imperialistycznego i walka 
z nim, „Nowy Przegląd“, 1933, nr 3/4, s. 57). Hasło samookreślenia zawarte jest 
również w cytowanej tu rezolucji KC KPP z 1934. Podkreśla się w niej, iż „partia 
wirina występować przeciwko przyłączeniu Górnego Śląska do Niemiec“, a o samo
dzielności mówi się w sposób nader charakterystyczny: „partia nie wyklucza wy
sunięcia hasła samodzielności Górnego Śląska...“ (Nowy Przegląd, 1934, nr 3, s. 84, 86). 
Z samookreślenia w dawnej interpretacji nie pozostało tu już prawie nic. Jest 
rzeczą charakterystyczną, iż KPP w rezolucji tej wysuwa hasło walki w obronie 
autonomii polskiego Górnego Śląska. Wreszcie znana odezwa KPP z 1937 r., Śląsk 
jest zagrożony, nie wysuwa w ogóle kwestii samookreślenia (KPP w obronie nie
podległości Polski. Materiały i dokumenty, Warszawa 1953, s. 367—371).



WALKA PRZECIW NIEBEZPIECZEŃSTWU WOJNY POLSKO-NIEMIECKIEJ, 
NACJONALIZMOWI I UCISKOWI NARODOWEMU

Konsekwencją, stanowiska KPD w sprawie samostanowienia Górnego 
Śląska o sobie była jej zdecydowana walka przeciwko wszelkim prze
jawom nacjonalizmu i szowinizmu, bujnie kwitnącego przede wszystkim 
w niemieckiej części Śląska, ucisku narodowego i próbom rozwiązania 
polsko-niemieckich problemów granicznych w drodze nowej wojny. Ko
muniści w okresie międzywojennym występowali jako rzecznicy pokoju, 
przeciwnicy wszelkich wojen imperialistycznych i niesprawiedliwych. 
Na Górnym Śląsku ich główny wysiłek skierowany był przeciwko groź
bie konkretnej wojny polsko-niemieckiej.

Kampania KPD na rzecz pokoju, przeciw groźbie wojny i odwe
towym dążeniom imperializmu niemieckiego staje się szczególnie ak
tywna w trakcie i po zawarciu układów lokarneńskich, które rozwiązały 
ręce rewizjonistom niemieckim i doprowadziły w całych Niemczech, 
a przede wszystkim w ich wschodnich prowincjach, do niebywałego na
silenia propagandy antypolskiej. Prasa komunistyczna na Górnym Śląsku 
i w całych Niemczech podkreśla i alarmuje, że imperializm niemiecki 
przygotowuje wojnę na wschodzie w celu odebrania Polsce przyznanych 
jej przez traktat wersalski terytoriów. Demaskując cele nagonki przeciw 
Polsce, komuniści podkreślają z całą siłą, że w ostatecznym rachunku 
jej koszt ponosić będzie klasa robotnicza50. Pewien zwrot w ocenie 
stosunków polsko-niemieckich następuje w latach 1928—1930. Komuniści 
dochodzą w tym okresie do wniosku, że sprzeczności polsko-niemieckie 
są raczej pozorne, że między Polską a Niemcami każdej chwili może 
dojść do porozumienia przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W tym okre
sie w działalności KPD dominuje walka przeciwko niebezpieczeństwu 
wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Niebezpieczeństwo wojny pol
sko-niemieckiej jest raczej bagatelizowane i niedoceniane, a antypolskie 
intencje militarystów i szowinistów niemieckich odczytywane opacznie. 
Na tego rodzaju postawę poważny wpływ wywarło m. in. zawarcie polsko- 
-niemieckiej konwencji likwidacyjnej i umowy handlowej 51. W związku 
z tym teren niemieckiego Górnego Śląska uważany jest za bazę wy
padową imperializmu niemieckiego nie przeciwko Polsce, lecz Związkowi 
Radzieckiemu52. Niedocenianie a n t y p o l s k i e g o  w głównej mierze

50 Sozialdemokraten für die Hohenzollern (AZ, 21 IX 1925).
51 AP Wrocław, RO I, 1701, k. 501, Resolution über die politische Lage u. Auf

gaben. Vorgelegt von der Bezirksleitung zum VII. Bezirksparteitag der KPD. 
Oberschlesiens 17/18. Mai 1930.

•r>- Jw., k. 503, zob. także k. 146—147, Anträge an den XII. Reichsparteitag der 
KPD.  Ten sam moment podkreślano we wnioskach organizacji gdańskiej i wschodnio- 
pruskiej.



ostrza imperializmu niemieckiego, a przede wszyskim w s c h o d n i o -  
p r u s k i e g o ,  występuje np. bardzo dobitnie w ocenie charakteru Stahl- 
helmu i jemu podobnych odwetowych organizacji jako organizacji wy-’ 
łącznie antyradzieckich i antykomunistycznych 53.

Walka przeciwko przygotowaniom wojennym imperializmu niemiec
kiego i nawoływaniom do rewizji granic polsko-niemieckich wzmaga się 
w latach 1932—1933. Na wiecu w Zabrzu w 1932 r. Thälmann, mówiąc
0 niebezpieczeństwie wojny polsko-niemieckiej, rzuca hasło: ,,Nigdy wię
cej mordu bratobójczego. Jeżeli już wojna — to polskich i niemieckich 
robotników przeciwko wspólnym wyzyskiwaczom, przeciwko polskiemu
1 niemieckiemu faszyzmowi i jego pomocnikom“ 54. Partia zdecydowanie 
demaskowała i zwalczała wszelkie nawoływania do zmiany granicy 
z Polską, wskazując, że za tym kryje się wojna. Tak było np. w wypadku 
wystąpienia w końcu grudnia 1932 r. przywódcy centrowego, prałata 
Ulitzki55, nawołującego do „celowej zmiany“ (zweckmässige Aenderung) 
granicy wschodniej Niemiec, tak było w wypadku odezwy Vereinigte 
Verbände Heimattreuer Oberschlesier ze stycznia 1933 r., głoszącej, iż 
Górny Śląsk zgodnie z wynikami plebiscytu (?) „musi niepodzielnie ria- 
leżeć do Rzeszy Niemieckiej“ 56, czy wreszcie z głośnym przemówieniem 
przewodniczącego Landbundu, Willikensa, z 18 I 1933 r. we Wrocławiu, 
który nawoływał do zdobycia nowych terenów osiedleńczych na wscho-

53 Das Ziel Hugenbergs: Den Osten wolen wir reiten (AZ, 25 III 1931); Gegen 
Faschismus, Hunger und Krieg. Gegen den Stahlhelm (AZ, 16/17 V 1931). W po
dobny, chociaż nie identyczny, sposób oceniała stosunki polsko-niemieckie w tym 
okresie KPP. Rwał pisał o kompromisie zawieranym przez imperializm polski i od
nowiony imperializm niemiecki pod przewodem imperializmu francuskiego „prze
ciwko robotnikom i chłopom ZSRR“ ( Rwał ,  W dziesiątą rocznicę oszustwa plebis
cytowego..., s. 16). Podkreślał on także szczególnie ważne znaczenie strategiczne 
Górnego Śląska (jw., s. 18). J. Leński zwracał jednak uwagę na to, że zbliżenie 
polsko-niemieckie nie kładzie kresu „demonstracyjnym wystąpieniom briiningowskich 
prałatów w rodzaju Kaasa za rewizją granic wschodnich Niemiec“ (J. L e ń s k i ,  
Za kulisami Genewy, „Nowy Przegląd“, 1931, nr 2, s. 8). Według Leńskiego sprawy 
graniczne polsko-niemieckie nie mogą być rozwiązane „w drodze porozumienia 
między imperializmem polskim i niemieckim“ (jw., s. 7). Na ten temat pisze także 
J. B r a t k o w s k i ,  Kwestia narodowościowa na V Zjeździe KPP (Nowy Przegląd, 
1930,. nr 5, s. 39).

54 Thälmanns Kampfruf für ein Sowjet-Oberschlesien (Neue Zeitung, 18 VII 
1932). „Wenn unsere Faschisten kriegsbegeistert singen und rufen: »Den Ostland 
woll’n wir reiten« dann sagen wir: Wir werden euren Ritt mit allen Mitteln' auf
zuhalten wissen“.

55 Kriegsrufe über Oberschlesien und gegen die Sowjetunion. Prälat Ulitzka 
mobilisiert zum Krieg im Osten und der „zweckmässigen“ Aenderung der Ost
grenzen (AZ, 6 I 1933).

50 Die KPD. ergreift die Initiative (AZ, 4 I 1933).



dzie (Siedlungsland im Osten) 57. Już po przewrocie hitlerowskim (przed 
zdelegalizowaniem KPD) wrocławska „Arbeiter-Zeitung für Schlesien“ 
pisała: „Rewizja granic wschodnich, tak jak tego żąda faszyzm, oznacza 
wojnę, w o j n ę  n i e  n a r o d o w ą ,  a l e  i m p e r i a l i s t y c z n ą ,  
która będzie prowadzona nie w interesach narodu, ale w interesach klasy 
wyzyskującej“ 58. <

Partia komunistyczna była jedyną partią polityczną w Niemczech 
prowadzącą walkę przeciwko wszelkim przejawom nacjonalizmu, szowi
nizmu, ucisku narodowego i germanizacji59. W tej dziedzinie istnieje 
nieprzerwana linia postępowania zaczynająca się w latach 1918—1921, 
kiedy partia występowała przeciwko antypolskiemu terrorowi Grenz- 
schutzu, Orgeschu itd. oraz antypolskiej polityce socjaldemokracji nie
mieckiej z Hörsingiem i Hoffmeisterem na czele, a kończąca się w latach 
terroru faszystowskiego, kiedy komuniści ‘występowali przeciwko anty
polskim ekscesom brunatnych bojówek i terrorowi Gestapo.

Bezkompromisowe stanowisko wobec terroru antypolskiego i ucisku 
narodowego ludności polskiej przejawia się w działalności komunistów 
od pierwszych dni po podziale Śląska. Jeszcze na kilka dni przed wkro
czeniem na teren Śląska Opolskiego wojsk niemieckich, kiedy szczegól
nie groźnie i bezkarnie hulał tam terror antypolski, partia komunistyczna 
jako jedyna podnosi głos w obronie prześladowanych Polaków. Jej prasa1 
pisze o „nacjonalistycznych bandytach“, o zbrodniach popełnianych przez 
orgeszowców na Polakach i komunistach 60. W artykule pod bardzo wy
mownym tytułem Deutsche Kulturschande in Oberschlesien „Schlesische 
Arbeiter Zeitung“ pisała, iż ci sami Niemcy, którzy oburzają się na 
„barbarzyńskie“ postępowanie Francuzów w Zagłębiu Ruhry, w zupełnie 
podobny sposób postępują na Górnym Śląsku. „Ogniu oddano zabudo
wania polskich chłopów, zaczęły funkcjonować tzw. komisje oczyszczające 
(Räumungskommissionen), które gwałtem wypędzają Polaków z ich mie

57 Grossagrarier hetzen offen zum Krieg (AZ, 19 I 1933); por. S c h m e r b a c h ,  
op. eit, s. 22.

58 Ein wuchtiger Schlag gegen die Kriegstreiber (AZ, 18/19 II 1933). Dla wcześ
niejszego okresu zob. także AZ, 7/8 I 1933 i 9 I 1933.

59 Samo uznawanie przez partię istnienia systemu germanizacyjnego na Śląsku 
Opolskim jest bardzo znamiene i odróżnia ją od Centrum, a nawet SPD. Tak np. 
już po przewrocie hitlerowskim organ SPD na Górnym Śląsku w artykule pt. Un
geschickte Minderheitenpolitik dowodził, że na Śląsku Opolskim nie może w ogóle 
być mowy o germanizacji. „Na Górnym Śląsku nie ma po prostu niczego do zgerma- 
nizowania“. Górnoślązacy nie są Słowianami i pod względem kulturalnym ciążą 
ku kulturze niemieckiej (Volksblatt, 4 II 1933).

00 Zum Attentat auf die „Oberschlesische Rote Fahne“ (AZ, 10 VII 1922); An
schlag auf die Druckerei der „Oberschlesischen Roten Fahne“ (AZ, 11 VII 1922).



szkań“ 61. KPD domaga się od władz państwowych natychmiastowego za
prowadzenia ładu i porządku na Górnym Śląsku, zakazu i natychmiasto
wego rozpuszczenia wszelkich antydemokratycznych, antyrepublikańskich 
i monarchistycznych organizacji itd. 62 Nie trzeba tu dodawać, że tego 
rodzaju postulaty leżały jak najbardziej w interesach ludności polskiej, 
jako że ona była przede wszystkim (obok komunistów) obiektem zbrod
niczej działalności wszelkiego typu formacji nacjonalistycznych i reak
cyjnych.

Partia oceniała nacjonalizm niemiecki, skierowany przeciwko Pola
kom i Polsce, za najbardziej niebezpieczny oręż ideowy klas posiadają
cych, skutecznie ujarzmiający masy pracujące i odciągający je od walki 
klasowej. Dlatego też KPD poświęciła wiele uwagi zdemaskowaniu kla
sowych i społecznych korzeni i funkcji propagandy nacjonalistycznej na 
Śląsku Opolskim, starając się wykazać, że jegq rozniecanie i podsycanie 
leży przede wszystkim i wyłącznie w interesach burżuazji i obszamic- 
twä 63. Główny cel nagonki nacjonalistycznej — to skłócenie wewnętrzne 
klasy robotniczej i odciągnięcie jej od walki klasowej oraz stworzenie 
zasłony dymnej w celu łatwiejszego przeprowadzenia ustaw antyrobotni- 
czych, godzących w najbardziej żywotne interesy mas pracujących. Nie 
bez racji na konferencji okręgowej Związku Walki z Faszyzmem (wrze
sień 1931) F. Wuttke wskazywał, że organizacje nacjonalistyczne i para
militarne (jak np. Stahlhelm) krzyczą ,,o powstaniu Polaków“, aby „od
ciągnąć górników od oczekującej ich walki“ 64. Miał także rację delegat 
z Gliwic, gdy przypominał, iż partie prawicowe z SPD włącznie starały 
się paraliżować ruch strajkowy przez rozpowszechnianie pogłosek, że 
„Polacy przygotowują następne powstanie i chcą maszerować do Wro
cławia“ 65. Ten sam motyw występował także na łamach „Arbeiter-Zeitung 
für Schlesien“ 66, w przemówieniach E. Thälmanna w Zabrzu67 
i W. Piecka, również w Zabrzu w styczniu 1933 r . 68 KPD wskazywała 
także na jeszcze jeden nader istotny sens nacjonalizmu, podkreślając, iż 
staje się on spoiwem łączącym w jeden blok nacjonalistyczny wszystkie 
partie prawicowe i SPD. Z całą siłą KPD demaskowała wszystkie te 
partie, które mieniąc się demokratycznymi, brały udział w kampanii

01 AZ, 11 VII 1922.
02 Jw.
G3 Gegen deutsch-polnischen Zollkrieg und Optantenelend (AZ, 19 VIII 1925).
64 AP Wrocław, Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej, 83, k. 34, Bezirkskonfe

renz des Kampfbundes gegen den Faschismus. Pismo prezydium policji do prezy
denta rejencji.

85 Jw., k. 35—36.
GG AZ, 21 III 1931.
67 Thälmanns Kampfruf für ein Sowjet-Oberschlesien (Neue Zeitung, 18 VII 1932).
08 Aus der Rede des Genossen Pieck in Hindenburg (AZ, 10 I 1933).



nacjonalistycznej. Ciężar ataków skierowano przeciwko SPD i pokrewnym 
jej organizacjom (Reichsbanner) 69 oraz przeciwko Centrum 70 71.

Zgodnie ze swym internaejonalistycznym stanowiskiem KPD wystę
puje przeciwko organizowaniu imprez nacjonalistycznych i antypolskich, 
w rodzaju „Dni Niemieckich“ n , przeciwko wydawaniu społecznych pie
niędzy na tego rodzaju cele72, przeciwko uroczystym obchodom rocznic 
plebiscytu, które zawsze stawały się widownią szczególnie silnej fali na
cjonalizmu antypolskiego73, przeciwko usuwaniu robotników polskich 
(obywateli państwa polskiego) ze Śląska Opolskiego74 itd. KPD zdecydo
wanie walczy także z wszelkimi przejawami ucisku narodowego ludności 
polskiej, z pogardliwym stosunkiem do Górnoślązaków, wyrażającym się 
np. w nazywaniu ich Wasserpolakami75. Nader wymownym przykładem 
stosunku KPD do ucisku narodowego ludności polskiej na Śląsku Opol
skim jest cytowana już deklaracja z 1930 r. „Komunistyczna Partia Nie
miec jako międzynarodowa partia walki klasowej, partia wszystkich, 
zarówno niemieckich, jak i polskich robotników i chłopów Górnego Ślą
ska, zwalcza wszelki ucisk społeczny i narodowy polskich mas pracują
cych Górnego Śląska 76 Zgodnie z doświadczeniami dnia codziennego, 
z marksistowsko-leninowskimi założeniami w kwestii narodowej dekla
racja zawiera głęboką myśl, trafiającą w sedno rzeczy, iż „ucisk narodo
wy jest w istocie rzeczy dalszym zaostrzeniem ucisku społecznego mas 
pracujących przez panowanie klasowe kapitalistów, bankowych i prze
mysłowych obszarników“. Ucisk narodowy prowadzi nieuchrohnie do 
spotęgowania wyzysku społecznego. Niemieccy wyzyskiwacze „przy zwal
nianiu z pracy zaczynają od polskich robotników“, a „niemieccy nacjo
nalistyczni poborcy i urzędnicy ze szczególną bezwzględnością ściągają 
podatki z polskich chłopów na niemieckim Górnym Śląsku“. Deklaracja

69 SPD. und Hakenkreuzler einig in O.-S. (AZ, 3 IX 1922).
70 Der Katholikentag, das Zentrum und die ober schlesischen Wahlen (AZ, 4 IX 

1924). Robotnicy Górnego Śląska „haben noch nicht vergessen, wie aller deutscher 
nationalistischer Terror gegen die Polen ... gerade von dem Zentrum gebilligt und 
gefördert wurden“.

71 An unsere Bauern in Oberschlesien (AZ, 29 V 1924); Hurra „Deutscher Tag“ 
(AZ, 29 XI 1928).

72 Oberschlesien. Aus dem oberschlesischen Provinzialausschuss (AZ, 22 II 1926).
73 AZ, 25 III 1926; Arbeiter gegen Abstimmungsrummel (AZ, 23 III 1931).
74 AP Wroclaw, RO I, 1701, k. 503, Resolution über die politische Lage u. Auf

gaben. Vorgelegt von der Bezirksleitung zum VII. Bezirksparteitag der KPD. Ober
schlesiens 17/18. Mai 1930.

75 Kiedy jedna z gazet niemieckich nazwała Jadascha „posłem Wasserpolaków“, 
AZ odpowiadała: „Das zeigt am besten, wie Sie die Bevölkerung Oberschlesiens in 
Wirklichkeit einschätzen“ (AZ, 7 VIII 1925).

76 „Głos Pracy“, 7 XI 1930.



wypowiada się przeciw upośledzeniu języka polskiego w życiu publicz
nym, szkole, administracji i sądownictwie. Na szczególną uwagę zasługują 
następujące słowa: KPD zwalcza „jak najostrzej każdą próbę przymuso
wego germanizowania ... zwalcza próby zamykania polskich szkół mniej
szościowych albo doprowadzania ich do upadku przez szykany niemieckich 
nacjonalistycznych i centrowych nauczycieli“. Słowa te dowodzą, jak dia
metralnie różne było stanowisko KPD w sprawie narodowej w porówna
niu ze wszystkimi innymi partiami politycznymi na Śląsku Opolskim. 
Na potępienie nauczyciela nacjonalisty, świadomie rujnującego szkołę 
polską, zdobyli się jedynie komuniści.

Byłoby jednak błędem sądzić, że KPD w dziedzinie walki z uciskiem 
narodowym i nacjonalizmem posiadała wyłącznie program „nie“, pro
gram negatywny. Jeszcze przed wydaniem deklaracji 1930 r. komuniści- 
występowali z programem pozytywnym, którego celem było zabezpiecze
nie faktycznych praw narodowych ludności polskiej. Przykładem może tu 
być działalność frakcji komunistycznej w Landtagu Prus, a zwłaszcza 
jej wniosek z 1925 r. w sprawie wydania specjalnych zarządzeń wyko
nawczych do osławionego § 113 konstytucji republiki weimarskiej, a tak
że poparcie wniosku posła Baczewskiego w kwestii szkolnictwa mniej
szościowego 77'. W deklaracji z 1930 r. KPD domagała się „całkowitego 
równouprawnienia języka polskiego w szkole, sądzie i urzędzie“, żądała 
„dla każdego pracującego prawa posługiwania się swoim językiem oj
czystym i wychowania w tym języku dzieci“ 78. Postulat rpówiący o szko
łach polskich znajduje się także w odezwie KPD Do polskiego ludu pra
cującego w Niemczech z listopada 1932 79. Jednocześnie partia niezmier
nie silnie podkreślała, że szkoły z polskim językiem nauczania i świeckie 
„mogą być stworzone dopiero przez. rewolucję proletariacką“ 80. Jest to 
wyraz pewnego maksymalizmu, niewiary w demokrację parlamentarną, 
w zrealizowanie postulatów demokratycznych przed obaleniem ustroju 
kapitalistycznego. Zbyt daleko naprzód wybiegał także — jak się wy
daje — postulat szkół świeckich, który nie mógł być wtedy zrozumiały 
i do przyjęcia dla większości społeczeństwa polskiego na Śląsku Opol
skim* Stojąc na gruncie internacjonalizmu i klasowej jedności polskich 
i niemieckich mas pracujących, KPD wypowiadała się za jednolitymi

77 „Nowiny Codzienne“, 12 V 1925.
7H „Głos Pracy“, 7 XI 1930. Postulat ten komuniści wysuwali nawet w okresie 

terroru faszystowskiego. Raport władz policyjnych z 1936 r. informuje, że dwaj ko
muniści (najprawdopodobniej Polacy) wnieśli do władz skargę z powodu zakazu 
używania języka polskiego w kopalniach okręgu gliwickiego (AP Wrocław, RO I, 
1935).

7n „Głos Pracy“, wydanie nadzwyczajne, listopad 1932.
s° „Głos Pracy“, 7 XI 1930.



organizacjami klasowymi, politycznymi i społecznymi przy całkowitym 
jednak równouprawnieniu obu języków81. Postulat ten KPD realizowała 
we własnym zakresie z całą konsekwencją 82.

Istotnym elementem składowym stosunku KPD do nacjonalizmu i uci
sku narodowego była jej walka przeciwko burżuazyjnym i nacjonalistycz
nym projektom Osthilfe i Sofortprogrammom. KPD bynajmniej nie ne
gowała, że sytuacja tzw. wschodnich prowincji Rzeszy jest niezwykle 
ciężka, przeciwstwiała się jednak argumentacji nacjonalistycznej, upatru
jącej źródło nędzy górnośląskiej w postanowieniach poplebiscytowych. 
KPD widziała te źródła w prawidłowościach systemu kapitalistycznego, 
w charakterze powojennej gospodarki Rzeszy 83.

Już przy pojawieniu się pierwszych projektów Osthilfe KPD głosiła, że 
celem jej nie jest bynajmniej realna pomoc dla najbardziej potrzebują
cych warstw ludności, ale stworzenie gruntu do wzmocnienia nacjona
lizmu 84. Jednocześnie KPD demaskowała podejrzanej wartości miłośę do 
ludu przejawianą ze strony partii, które zawsze były inicjatorkami poli
tyki antyludowej i antypolskiej85. Również w wypadku Sofortprogrammu 
KPD dowodziła, że jego geneza wiąże się bezpośrednio z wymogami re
wizjonistycznej polityki zagranicznej Stresemanna i niemieckiej burżuazji 
w ogóle. Nie jest to rzecz nieoczekiwana, gdyż prasa burżuazyjna pod
kreślała niejednokrotnie — zwłaszcza po Locarno — że „tu, na- wschodzie, 
rozstrzyga się przyszłość państwa i narodu“ 86. Tak więc nie rzeczywiste 
potrzeby prowincji wschodnich, a w pierwszym rzędzie Śląska, nie in
teresy mas pracujących, ale interesy imperializmu niemieckiego, nie
mieckiego ruchu odwetu legły u podstaw Osthilfe i Sofortprogrammów 
i szczególnego uwzględnienia w nich Górnego Śląska, który — według 
prasy burżuazyjnej —, „jest tą przegrodą (Prellblock), która ma przyjąć 
na siebie słowiański cios“ 87. KPD zajmuje negatywne stanowisko wobec 
tych imprez nacjonalizmu konsekwentnie aż do końca swej działalności 
parlamentarnej i legalnej w ogóle. Jej program pozytywny w tej dzie-

81 Jw.
82 Wyrażało się to w prowadzeniu dwujęzycznych obrad na zjazdach, konferen

cjach, prowadzeniu propagandy w języku polskim itd.
83 Ap Wrocław, RO I, 1701, k. 210—211; Oberschlesien und Waldenburg vor dem 

Ostausschuss des Preussischen Landtags (AZ, 21 IX 1925); Der Ostausschuss in 
Beuthen OS. (AZ, 7 X 1925); Die Bilanz des Ostausschusses (AZ, 12 X 1925).

84 Der Ostausschuss in Beuthen OS. (AZ, 7 X 1925).
85 Oberschlesien und Waldenburg vor dem Ostausschuss der Preussischen Land

tags (AZ, 21 IX 1925).
88 E. H a u s e n ,  Die Not im Osten und das „Sofortprogramm“ (AZ, 16 XI 1926).
87 Jw.



dżinie sprowadza się do postulatów udzielania pomocy potrzebującym, 
a nie junkrom i kapitalistom 88.

Wśród najbardziej popularnych i skutecznych form walki KPD z nacjo
nalizmem, szowinizmem, niebezpieczeństwem wojny i uciskiem narodo
wym należy wymienić organizowane regularnie tzw. spotkania nad
graniczne (Grenztreffen) z udziałem robotników z Polski i Czechosłowacji 
oraz działalność organizacji samoobrony robotniczej (głównie Związek 
Walki z Faszyzmem). Szczególnie popularne stały się po 1930 r. spotka
nia nadgraniczne89. O ich znaczeniu i roli świadczy przede wszystkim 
szczególne zainteresowanie się nimi władz niemieckich90, wypaczanie 
ich sensu przez polską prasę burżuazyjną 91, Spotkania te stały się prak
tyczną lekcją internacjonalizmu i solidarności międzynarodowej klasy 
robotniczej, co posiadało szczególnie ważne znaczenie właśnie na Górnym 
Śląsku, tej prawdziwej arenie nacjonalistycznego szczucia jednej narodo
wości na drugą 92. Były one także — jak słusznie zauważa autor polski 
— „protestem i formą walki przeciw prześladowaniom Polaków“ 93.

Walka z nacjonalizmem i uciskiem narodowym stała się także punk
tem wyjściowym zorganizowania samoobrony robotniczej. A. Jadasch 
pisał, że „hasła nacjonalistyczne i żądania utworzenia nacjonalistycznej

88 Zob. m. in. Ein neuer „Ostausschuss“ (AZ, 10 III 1926); Zum „Sofort“-Pro
gramm! Erklärung der kommunistischen Landtagsfraktion (AZ, 19 XI 1926); „Sofort
programm in Reichstag (AZ, 3 XII 1926); Kommunistisches Ostprogramm (AZ, 9 XI 
1928); E. W o 11 w e b  er, Staatshilfe für die Ostprovinzen. Die KPD. und die anderen 
Parteien (AZ, 14 XI 1928); AP Wrocław, RO I, 1701, k. 829, instrukcja komunistycznej 
frakcji poselskiej KPD do wszystkich frakcji KPD w organach samorządu; AP Wro
cław, Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej, 86, k. 20, wystąpienie redaktora 
Parisa 29 III 1931.

89 Szerzej na ten temat piszą M i g d a ł ,  op. cit., i S c h m e r b a c h ,  op. cit. 
O największym z nich — gliwickim (29 I 1933) — zob. także Górnośląski kongres 
walki przeciw hecy nacjonalistycznej i wojnie imperialistycznej (Nowy Przegląd, 
1933, nr 1/2, s. 110—113).

bo AP Wrocław, Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej, 75, k. 10, pismo mini
sterstwa spraw wewnętrznych z 23 VII 1932. W 1931 r. w marcu socjaldemokratycz
ny prezydent policji w Gliwicach zakazał odbycia spotkań nadgranicznych „im In
teresse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung (AZ, 
23 III 1931). Zob. także S c h m e r b a c h, op. cit.

91 „Polska Zachodnia“, 27 II 1931; „Polonia“, 24 VI 1931. We współczesnej litera
turze polskiej w podobny sposób ocenił je A. Targ: „... w lutym 193,1 r. odbyły się 
prowokacyjne demonstracje nad granicą polską, szczególnie w okręgu przemysło
wym. W demonstracjach brały również udział te niemieckie ośrodki polityczne, 
które zdecydowanie zwalczały ruch hitlerowski i o których tak często się mówi, 
że miały pozytywny stosunek do Polski i do sprawy polskiej“ (A. Ta r g ,  Opol
szczyzna pod rządami Lukaschka i Wagnera, Katowice 1958, s. 126—127).

92 Thälmanns Kampfruf für ein Sowjet-Oberschlesien (Neue Zeitung, 18 VII 1932).
93 M i g d a ł ,  op. cit., s. 108.



samoobrony wywołały wśród proletariatu górnośląskiego zagadnienie i dą
żenie do stworzenia samoobrony proletariackiej“ 94. Wewnątrz klasy ro
botniczej znajdował zrozumienie fakt, że „nie walka bratóbójcza po
między robotnikami polskimi a .niemieckimi, lecz walka przeciw nie
mieckiemu i polskiemu kapitalizmowi i faszyzmowi“ 95. KPD wskazywała 
robotnikom polskim, że tworzenie oddziałów samoobrony robotniczej jest 
jedynie skutecznym środkiem walki z antykomunistycznym i antypolskim 
terrorem bojówek hitlerowskich. Hitlerowcy „nie tylko mordują nie
mieckich, ale i polskich robotników ... tylko wspólna walka robotników 
niemieckich i polskich może kres położyć bandyckim napadom faszy
stów ...“ 96 Oddziały samoobrony robotniczej — jak wykazała praktyka 
— stały się skutecznym środkiem walki z terrorem faszystowskim, 
skierowanym przeciwko robotnikom polskim 97.

LUDNOŚĆ POLSKA I KPD. STOSUNEK DO RUCHU POLSKIEGO 
I . ORGANIZACJI POLSKICH

Układ sił polityczno-partyjnych na Śląsku Opolskim w okresie między
wojennym polegał m. in. i na tym, że o wpływ na ludność p o l s k ą  mo
gły skutecznie rywalizować jedynie ugrupowania polityczne: KPD oraz 
Związek Polaków w Niemczech i jego wyborcza przybudówka — Polsko- 
-Katolicka Partia Ludowa, a także Zjednoczenie Zawodowe Polskie. 
KPD, partia niemieckich i polskich mas pracujących (w niektórych okre
sach Polacy stanowili w niej zdecydowaną większość członków), cieszyła 
się wśród polskiej ludności Śląska Opolskiego wielkim autorytetem, gdyż 
przynależność do niej nie oznaczała konieczności opowiedzenia się po 
stronie niemieckiej, wyrzeczenia się polskości, jak to działo się w więk
szości wypadków przynależności Górnoślązaków do pozostałych partii 
politycznych. Program narodowy KPD, jej hasła w sprawie rozwiązania 
kwestii górnośląskiej, konsekwentnie przestrzegane równouprawnienie 
w życiu partyjnym, walka przeciw nacjonalizmowi, szowinizmowi, uci
skowi narodowemu i upośledzeniu Górnoślązaków stwarzały trwałe pod
stawy popularności KPD wśród polskich mas pracujących i- czyniły z niej 
poważnego konkurenta polskich organizacji narodowych. W walce o masy 
polskie, w rywalizacji o nie ze Związkiem Polaków i Zjednoczeniem Za
wodowym Polskim KPD rozporządzała także dodatkowym, nader atrak
cyjnym atutem, którego pozbawione były organizacje polskie. Atutem 
tym 'był program społeczny KPD, wysuwane przez nią hasła walki o zie

94 A. J a d a s z ,  W strachu przed głodującymi masami (Głos Pracy, 24 XII 1930).
95 Jw. >
96 Alarm  (Biuletyn informacyjny gazety Głos Pracy, nr 11, kwiecień 1931).
97 AP Wrocław, Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej, 166.



mię dla małorolnych i bezrolnych chłopów, o uspołecznienie fabryk, 
hut, kopalń i banków, o władzę robotniczo-chłopską, która przekształciłaby 
Górnoślązaków w prawdziwych i jedynych gospodarzy ich krainy, o skró
cenie dnia pracy, podniesienie zarobków, o prawa do urlopów, zabezpie
czenia przed bezrobociem itd. Hasła te — w połączeniu z hasłami 
w kwestii narodowej — przeniosły poważne sukcesy partii komunistycz
nej już w czasie wyborów 1924 r. Na pierwszym walnym zebraniu Dziel
nicy Śląskiej Związku Polaków w Niemczech (lipiec 1924) nie bez troski
0 wpływy organizacji polskich stwierdzano, że w ostatnich wyborach 
głosy Polaków padły w większości na komunistów, ,,a to dlatego, że 
komuniści wystąpili radykalnie, a ludzie nasi byli tego zdania, że radyka
lizmem więcej się osiągnie. Z tego powodu musimy także radykalniej 
postępować 98 * loo

Jednak oficjalne kierownictwo Związku Polaków w Niemczech i Zjed
noczenie Zawodowe Polskie dalekie były od myśli o jakimkolwiek rady
kalizmie społecznym i politycznym. Nie były one w stanie ukazać pol
skim masom pracującym realnego programu walki z nędzą, bęzrobociem
1 drożyzną". Hasła narodowe i program społeczny oparty na wskaza
niach encykliki Rerum novarum nie mogły być magnesem przyciągają
cym w kraju, który stanowił jeden z najbardziej drastycznych przykładów 
wyzysku i ucisku kapitalistycznego. W takim stanie rzeczy wpływy 
organizacji polskich musiały systematycznie maleć, wpływy zaś KPD — 
systematycznie wzrastać. Związek Polaków w Niemczech i Zjednoczenie 
Zawodowe Polskie skłonne były upatrywać przyczyn swych niepowodzeń 
wyłącznie w terrorze niemieckim i w braku odpowiednich kadr 10°. Ale

98 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Konsulat RP w Opolu, wiąz
ka 1, teczka 282, sprawozdanie z I Walnego Zebrania Dzielnicy Związku Polaków 
w Niemczech, 6 VII 1924.

911 Oficjalny program ZZP stwierdzał, iż „celem Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego jest podnoszenie poziomu materialnego i kulturalnego ludu pracującego 
wszelkimi środkami możliwymi, a w szczególności: 1. płaca^ odpowiadająca rzeczy
wistej wartości pracy [sic!] pracy i potrzebna do prowadzenia życia godnego czło
wiekowi; 2. takie skrócenie czasu pracy, aby pracujący mógł zająć się własną ro
dziną i korzystać z dóbr kulturalnych; 3. głos rozstrzygający we wszystkich brac
kich i publicznych instytucjach socjalnych; 4. udoskonalenie prawodawstwa i pu
blicznych instytucji socjalnych; 5. udział w zyskach przedsiębiorstwa; 6. uspołecz
nienie przedsiębiorstw drogą udziałów“ (Regulamin Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego Okręgu Śląska Opolskiego, b.m.d., s. 3. Zob. AP Wrocław, RO I, 1860, k. 207). 
W 1931 r. ZZP tak formułuje swoje zadania: „obrona prawna przed sądami robot
niczymi, urzędami ubezpieczeń oraz układy taryfowe“ (Archiwum Akt Nowych, 
Światowy Związek Polaków, 164, k. 35, pismo ZZP z 8 IV 1931 do Rady Organi
zacyjnej Polaków z Zagranicy).

loo Archiwum Akt Nowych, Akta S. Kauzika, 14, k. 7, informacja Dzielnicy 1 
Związku Polaków w Niemczech z 23 VII 1926; jw., k. 51, pismo Dzielnicy I Związku 
Polaków w Niemczech z 10 VIII 1926.



przecież komuniści nie byli w lepszej sytuacji. Bardzo często ich położenie 
było jeszcze gorsze, gdyż prześladowano ich jako Polaków i jako komu
nistów. A jednak nie znajdowali się oni tak jak Związek Polaków w stanie 
„ubliżającej i beznadziejnej defensywy“ 101, byli partią walki, która mimo 
prześladowań i represji potrafiła z roku na rok poszerzać krąg swych 
zwolenników i sympatyków. Tymczasem zasięg organizacyjny ruchu pol
skiego kurczył się z roku na rok. Tak np. we wrześniu 1923 r. Dzielnica 
Śląska Związku Polaków w Niemczech liczyła około 7000 członków, 
na początku 1924 r. już tylko 5129 102, a w 1926 r. — zaledwie około 
1000 103. Podobne zjawisko zachodziło w Zjednoczeniu Zawodowym Pol
skim, które w 1931 r. np. liczyło 1200 członków 104, a w 1932 r. — 813 105, 
co praktycznie oznaczało, iż utraciło ono wszelkie znaczełiie w ruchu 
robotniczym. Z roku na rok spadała liczba głosów oddawanych na listy 
polskie w wyborach do Reichstagu, Landtagu, sejmików prowincjonal
nych i powiatowych oraz rad miejskich loe. Tak mścił się brak programu 
społecznego, niedocenianie tego, iż „w masie naszego ludu tkwi poczucie 
krzywdy społecznej“ 107, że „nasz lud polski to wielka masa ludności pra
cującej, odczuwającej głęboko, że obcy kapitalista wyzyskuje ją z całą 
zapamiętałością“ 108, że „dopiero wówczas, gdy polski ruch narodowy 
w Niemczech będzie równocześnie ruchem społecznym setek tysięcy ro
botników polskich i chłopów polskich ... dopiero wówczas zaspokoi on 
odczucia mas polskich ...“ 109 Świadomość tego faktu zaczęła przenikać do 
ruchu polskiego bardzo późno, kiedy w zasadzie nie można już było po
wstrzymać kryzysu zaufania i przeciwstawić się skutecznie działalności 
komunistycznej. W 1928 r., kiedy w wyborach do Reichstagu Polacy 
utracili prawie 12 000 głosów (w porównaniu z r. 1924), a KPD zyskała

I

101 Jw., k. 15, informacja Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech z 23 VII 
1926.

102 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Konsulat RP w Opolu, w. 1, 
teczka 282, sprawozdanie z I Walnego Zebrania Dzielnicy Związku Polaków w Niem
czech.

103 AP Wrocław, RO I, 1859, k. 482, betrifft die Polenbewegung in Deutschland 
Stand vorn 1. Januar 19.27. Memorial sprawozdawczy ministerstwa spraw wewnętrz
nych.

104 Archiwum Akt Nowych, Światowy Związek Polaków, 164, pismo ZZP z 8 IV 
1931 do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy.

105 H. Z i e l i ń s k i ,  Stanowisko międzynarodowego kapitału finansowego i ośrod
ków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji polskiej wobec Śląska w latach 
1917—1945 (Konferencja Śląska, t. II, Wrocław 1954, s. 112).

106 Zestawienie wyników wyborów do Reichstagu daje Z i e l i ń s k i ,  Warunki 
rozwoju..., s. 90 i n.

107 O społeczne oblicze naszej pracy narodowej (Dziennik Berliński, 7 XII 1932).
108 Jw.
109 Jw.
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ponad 5500 no, prasa polska uderzyła na alarm. Jednak jej analiza po
wyborcza była daleka od rzeczywistości. Chowaniem głowy w piasek było 
bowiem jej twierdzenie, że do komunistów idzie tylko wynaradawiająca 
się młodzież, pozbawiona przez system germanizacyjny języka w szkole 
i kościele m . Szczególnie niepokojącym dla organizacji polskich zjawi
skiem było przenikanie komunistów na teren wiejski, do wsi i osiedli, nie 
bez racji nazywanych przez niemiecką prasę nacjonalistyczną „twier
dzami polskości“. Pod wpływem tych klęsk próbowano poszukać środków 
zaradczych, myślano m. in. o założeniu gazety polskiej w języku niemiec
kim, która sprawy społeczne — według propozycji Arki Bożka — miała
by ujmować „z nieco radykalnego punktu widzenia. Mogłoby to przy 
wyborach bezsprzecznie, zjednać polskim listom zwolenników odpadłych 
z tego względu, że ich przyciągnęli Niemcy tymiż hasłami“ u"2. Jednak 
wobec oporu konserwatywnych elementów w ruchu polskim projekty 
te nigdy nie zostały urzeczywistnione. Powołane do życia w 1930 r. 
Górnośląskie Zjednoczenie Rolników110 111 112 113, mające za zadanie zorganizowa
nie chłopów przyznających się do polskości, uświadomienie ich narodowe, 
podniesienie ich poziomu zawodowego i zorganizowanie pracy kulturalno- 
-oświatowej 114, nie było w stanie przeciwstawić się skutecznie agitacji 
komunistycznej na wsi opolskiej. Dowiodły tego wyniki wyborów do 
Reichstagu w 1930 r. Polacy zdobyli w nich o prawie 7000 głosów więcej 
w porównaniu z r. 1928, ale KPD aż o 39 000 115, jak się wydaje, w dużej 
mierze na wsi polskiej. Nie bez podstaw „Nowiny Codzienne“ alarmowały: 
„Wieśniak śląski zaczął się przeradzać w komunistę ...“ 116 Przed wy
borami 1932 r. prasa polska, nauczona gorzikimi doświadczeniami lat po
przednich, próbuje zradykalizować swe wystąpienia, głosi konieczność 
stworzenia wspólnego frontu robotników i chłopów przeciw kapitalistom 
i obszarnikom niemieckim itd .117 Ale jednocześnie Zjednoczenie Zawo
dowe Polskie wypowiada się przez usta swego przewodniczącego prze
ciwko 6-godzinnemu dniu pracy, upaństwowieniu przemysłu, za wysunię

110 Z i e l i ń s k i ,  Warunki rozwoju..., s. 90.
111 „Nowiny Codzienne“, 27 VI 1928; „Dziennik Berliński“, 8 VIII 1928.
112 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Konsulat RP w Opolu, 

wiązka 2, 1929, teczka 17, raport konsula z 13 III 1929 pt. Akcja wśród rolników 
na Śląsku Opolskim.

113 1 9 3 1  r Uczyło ono 400 członków w 7 oddziałach powiatowych (Archiwum 
Akt Nowych, Światowy Związek Polaków, 164, k. 26, pismo Centralnego Zarządu 
GZR z 16 III 1931 do Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy).

1111 Jw.
115 Z i e l i ń s k i ,  Warunki rozwoju..., s. 90.
110 Komunizm na wioskach naszych (Nowiny Codzienne, 25 X 1930).
117 W obliczu kryzysu gospodarczego (Nowiny Codzienne, 12 I 1932); „Nowiny 

Codzienne“, 21 IV 1932 (wystąpienie Arki Bożka na wiecu przedwyborczym).



ciem w agitacji wyborczej na plan pierwszy kwestii narodowo-kultural- 
nych, a nie społecznych118. Tego rodzaju postawa musiała przynieść 
klęskę, chociaż w żadnym wypadku nie chcemy tylko w tym dopatrywać 
się jej źródeł. W wyborach do Ręichstagu w 1932 r. lista polska stra
ciła prawie 25 000 głosów, komuniści zyskali dalsze 8000 119. Ich stan 
posiadania był obecnie prawie 10-krotnie większy od stanu posiadania 
strony polskiej 12°. Dopiero teraz następuje w obozie polskim jakby 
otrzeźwienie. Pojawiają się głosy domagające się natychmiastowego zra- 
dykalizowania programu społecznego, a właściwie rzecz biorąc jego 
stworzenia. W „sprawach społeczno-narodowych musimy koniecznie prze
ścignąć dążenia radykalne naszych wrogów“ 121 — piszą „Nowiny Co
dzienne“. Refleksje te były już spóźnione, czas po prostu nie pozwalał 
na wypracowanie programu, nie mówiąc już o wciąż dających o sobie 
znać oporach przeciwko jakiemukolwiek radykalizmowi społecznemu 122. 
Na przestrzeni lat 1922—1933 r. rywalizacja między KPD a organizacjami 
polskimi o wpływy na szerokie masy ludności polskiej została bezsprzecz
nie wygrana przez komunistów. Ruch polski w tej dziedzinie poniósł 
klęskę. Jedną z najpoważniejszych przyczyn (jeżeli nie główną) tej klęski 
był brak sprecyzowanego, radykalnego programu społecznego, wyrasta
jącego z potrzeb ludu polskiego, składającego się na Śląsku Opolskim 
w znakomitej większości z najbardziej upośledzoriych społecznie i poli
tycznie grup robotników i chłopów.

Jest zapewne wiele racji w twierdzeniach przedwojennej prasy pol
skiej, że na Śląsku Opolskim komuniści „rekrutują się w połowie z tam
tejszej ludności polskiej“ 123. Stan ten prasa polska w Niemczech próbo
wała wyjaśniać wyłącznie treścią haseł społecznych komunistów, podkreś
lając, że do ich realizacji podchodzą oni nieszczerze, demagogicznie. Jed
nocześnie podkreślała ona, że do komunistów idą wyłącznie germanizujący 
się Górnoślązacy, a nie świadomi Polacy. Cytowany „Ilustrowany Kurier 
Codzienny“ stwierdzał jednak, że komuniści umieją trafić do Górnoślą
zaków mową polską, „unikając przy tym haseł nienawiści narodowej“ 124. 
Przytoczone przez nas fakty mówią znacznie więcej. Dowodzą one, że ro
botnik i chłop polski szedł do KPD także i dlatego, iż widział, że wystę

118 „Nowiny Codzienne“, 2 III 1932.
119 Z i e l i ń s k i ,  Warunki rozwoju..., s. 90.
120 Punkt wyjściowy dawał znaczną przewagę stronie polskiej. W 1922 r. 

w wyborach do Reichstagu Polacy uzyskali 51 437 głosów, a komuniści tylko 37 120.
121 Co dalej? (Nowiny Codzienne, 4 VIII 1932).
122 Tak np. w sprawie agrarnej wysunięto nader enigmatyczny postulat prze

prowadzenia „sprawiedliwej reformy rolnej, takiej jak przeprowadziły ją inne 
państwa“, zwłaszcza Polska (Nowiny Codzieńne, 8 I 1933).

123 „Ilustrowany Kurier Codzienny“, 29 VIII 1932.
124 Jw .



puje ona w obronie jego interesów narodowych, w obronie jego języka 
ojczystego, kultury, że komuniści przyczyniają się nawet do jej szerze
nia 125. Równocześnie chłop polski i robotnik zaczynał dostrzegać, że par
tia komunistyczna ukazuje ludności polskiej bardziej skuteczne środki 
obrony polskości niż organizacje polskie: Związek Polaków w Niemczech, 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie czy nawet związany z Polską Partią 
Socjalistyczną Polski Centralny Związek Zawodowy. Dlatego porzucał on 
nawet te organizacje i przechodził do komunistów, nie przestając być Po
lakiem 126. Zjawiskiem powszechnym był fakt należenia do KPD całko
wicie uświadomionych narodowo robotników i chłopów polskich, często 
nie władających nawet językiem niemieckim/27. Już w 1923 r. władze 
zwracają uwagę na fakt licznych wypadków wstępowania do KPD uświa
domionych narodowo Polaków, oskarżając ich o dążenie do prowadzenia 
„propagandy polskiej“ pod płaszczykiem partii komunistycznej 128. Nie
zależnie od intencji władz niemieckich stwierdzony przez nie fakt pozo
staje faktem: w KPD na Górnym Śląsku znajdowało się wielu ludzi o wy
krystalizowanej polskiej świadomości narodowej 129 *. Jest bardzo wiele 
prawdy w stwierdzeniu nacjonalistycznej „Oberschlesische Zeitung“ 
z 1931 r., iż na Górnym Śląsku „robotnicy z przekonaniami polskimi znaj
dują się w większości w szeregach komunistycznych“ 13°.

Rywalizacje o wpływy na masy robotników i chłopów polskich nie 
wyczerpywały wszakże stosunków między KPD a organizacjami polskimi

125 Warto np. wspomnieć o tym, że w 1931 r. nakładem „Głosu Pracy“ (jego 
redaktorami byli Górnoślązacy K. Achtelik i F. Jendrosch) wydano zbiorek pieśni 
i wierszy rewolucyjnych pt. Pieśni robotnicze. Oprócz znanych pieśni rewolucyj
nych (Czerwony sztandar, Warszawianka, Na barykady, Mazur kajdaniarski L. Wa
ryńskiego) zawierał on wiersze Broniewskiego, Wandurskiego, Standego (Biuletyn in
formacyjny gazety Głos Pracy, nr 11, kwiecień 1931).

126 26 X 1930 r. walne zebranie Polskiego Centralnego Związku Zawodowego 
w Mikulczycach podjęło rezolucję stwierdzającą m. in.: „Oddział w Mikulczycach 
Polskiego Centralnego Związku Zawodowego staje na stanowisku, ogłoszonej przez 
Partię Komunistyczną dn. 27 września br. odezwy w kwestii narodowej na Górnym 
Śląsku“. Jednocześnie w deklaracji podkreśla się, że członkowie oddziału solidary
zują się z programem KPD i RGO i postulują przekształcenie PCZZ w rewolucyj
ną „organizację zawodową niemieckich i polskich robotników Górnego Śląska...“ 
(Nowy Przegląd, 1930, nr 6, s. 91).

127 Tak np. w zorganizowanym przez KPD Kongresie Chłopskim (Opole 1925 r.) 
brali udział chłopi polscy, którzy w ogóle nie władali językiem niemieckim (Bericht 
vom oberschlesischen Bauern-Kongress — AZ, 12 VI 1925).

128 AP Wrocław, RO I, 1859, k. 5, prezydent policji w Gliwicach do prezydenta 
rejencji z 15 XI 1923.

129 W 1927 r. landrat w Strzelcach donosił władzom zwierzchnim, że w Łazi
skach grupa RFB składa się prawie wyłącznie z ludzi o przekonaniach polskich 
(polnische Gesinnung) (AP Wrocław, RO I, 1717, k. 527).

1,0 ..Oberschlesische Zeitung“, 19 IX 1931.



ani też nie przesądzały ich charakteru w sposób jednoznaczny. Ruch pol
ski — Związek Polaków w Niemczech, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, 
Górnośląskie Zjednoczenie Rolników czy Polski Centralny Związek Zawo
dowy — mimo słabości ideowej i organizacyjnej był jednak istotnym 
czynnikiem życia społeczno-politycznego na Śląsku Opolskim. Partia ko
munistyczna nie mogła go — nie popełniając poważnego błędu taktycz
nego — nie dostrzegać i ignorować. Od właściwej taktyki wobec ruchu 
polskiego zależało w pewnym stopniu (proporcjonalnym do realnych wpły
wów tego ruchu) powodzenie KPD wśród uświadomionej narodowo lud
ności polskiej i stworzenie jednolitego frontu walki przeciwko faszyz
mowi.

Materiały rzucające światło na stosunek KPD do organizacji polskich 
są nader skąpe. Można jednak niezbicie stwierdzić, że już w pierwszych 
latach po podziale Górnego Śląska partia komunistyczna nie wyrzekała 
się działalności w organizacjach polskich, wyzyskując ich zebrania (a prze
de wszystkim wiece przedwyborcze) do szerzenia agitacji komunistycz
nej 131. Jednakże oceny ruchu polskiego, charakteru organizacji polskich 
nie zawsze były właściwe, a często wręcz błędne i sekciarskie, i obraźliwe 
dla ich członków132. Należy jednak stwierdzić, że podstawy do takich, 
a nie innych ocen dawali sami działacze polscy, ich antykomunistyczna 
postawa, prowadząca na pozycje solidaryzowania się z niemieckimi par
tiami prawicowymi i antypolskimi133.

Niedostrzeganie różnicy między nacjonalizmem narodu uciskającego 
a nacjonalizmem narodowości uciskanej dawało o sobie znać także przy 
ocenie ruchu polskiego. Dla komunistów nie było w zasadzie różnicy 
między nacjonalistami niemieckimi a polskimi, nie dostrzegali oni, że ci 
ostatni mogą być ich naturalnymi sprzymierzeńcami przeciw pierwszym, 
bardziej groźnym, bo dysponującym poparciem aparatu państwowego, 
wielkimi zasobami finansowymi itd. Komuniści bagatelizowali także prak
tyczne znaczenie organizacji polskich, zwłaszcza ich przedstawicielstwa

131 AP Wrocław, RO I, 1859, k. 7, informacja o wystąpieniu komunistów Drzy
mały i Langego na zebraniu Związku Polaków w Bytomiu w listopadzie 1923 r.; 
AP Wrocław, Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej, 115; k. 96, informacja o wy
stąpieniach komunistów polskich na polskich zebraniach przedwyborczych w Byto
miu i Mikulczycach w kwietniu 1924 r.

132 Jw.; zob. także „Leninburg“, trotz alledem  (AZ, 5 IX 1924).
133 Znamiennym tego przykładem może być postawa frakcji polskiej w Radzie 

Miejskiej w Zabrzu w czasie głosowania nad wnioskiem komunistów w sprawie 
przemianowania miasta Hindenburg na Leninburg. Frakcja polska opowiedziała się 
jednomyślnie przeciw wnioskowi. Dokonanie wyboru między Hindenburgiem a Lenin- 
burgiem urasta tu do pewnego symbolu (AZ, 5 IX 1924).



w Landtagu i organach samorządu 134. Konsekwencją ich postawy w spra
wie jednolitego frontu było zwracanie się do członków organizacji pol
skich ponad głowami ich przywódców, co nie mogło przynieść pożąda
nych rezultatów135. O wyraźnie błędnym podejściu do ruchu polskiego 
świadczy także stosunek komunistów do Arki Bożka, jednego z najbar
dziej postępowych i radykalnych działaczy tego ruchu 136. Partia nie po
trafiła dostrzec, że właśnie tacy ludzie, jak Bożek, mogą stać się jej 
sprzymierzeńcami i przez krzywdzące oceny odpychała ich od siebie137.

Zupełnie wyraźne usztywnienie stosunku*do organizacji polskich na
stępuje w latach wielkiego kryzysu gospodarczego i politycznego, kiedy 
według oceny KPD Niemcy znajdowały się bezpośrednio przed rewo
lucją socjalistyczną, dla której ruch narodowy (nacjonalistyczny) nie może 
być sojusznikiem. Tak np. dla autorów deklaracji KPD z 1930 r. Związek 
Polaków w Niemczech i Polsko-Katolicka Partia Ludowa — to przedsta
wiciele polskiego kapitalizmu i agentury Piłsudskiego, o czym — nawia
sem mówiąc — ma świadczyć ich powiązanie z polskimi bankami ludo
wymi na Śląsku Opolskim 138. Dla komunistycznego „Głosu Pracy“ Zwią
zek Polaków w Niemczech — to „obszarniczo-burżuazyjny Związek Po
laków“, reprezentant „polskich kapitalistów i mieszczuchów“ i „polskiego 
imperializmu“, a prasa polska — to rozsadnik nacjonalizmu i centrala 
„polskiego faszyzmu“ 139 140. Komuniści nie dostrzegali nurtujących w ruchu 
polskim sprzeczności i kierunków walki między działaczami ludowymi 
Śląska Opolskiego a zbiurokratyzowaną i podporządkowaną sanacji cen
tralą berlińską 14°. Próby poszukiwań ideowych, ewolucję niektórych dzia
łaczy w kierunku przyjęcia haseł bardziej radykalnych i postępowych

134 „Denn ob unter den hunderten nationalistischen, demokratischen, sozial
demokratischen Volksbetrügern in dem Parlamenten noch zwei polnische Gaukler 
sitzen, ist für das Proletariat vollkommen nebensächlich“ (AZ, 24 VII 1924).

135 An die kämpfenden Bergarbeiters in Oberschlesien (AZ, 19 V 1924).
130 Oberschlesien im Blitzlicht (AZ, 1/2 IX 1928); Oberschlesien im Blitzlicht. 

Markowitz (AZ, 15/16 IX 1928); AP Wroclaw, Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej, 
86, k. 64—65, powielana komunistyczna gazetka pt. Der rote Beobachter, rozpo
wszechniana w Markowicach w styczniu 1933 r.

137 Arka Bożek należał do tych działaczy polskich, którzy stosunkowo naj
bardziej zbliżali się do stanowiska KPD. Świadczy o tym ton jego-wielu wypowiedzi 
na zebraniach, osobiste opowiedzenie się za kandydaturą E. Thälmanna w czasie 
wyborów prezydenckich (zob. A. B o ż e k ,  Pamiętniki, Katowice 1957, s. 132), umiar
kowanie w ocenach ruchu komunistycznego nawet w oficjalnych, przedwyborczych 
deklaracjach i broszurach (zob. np. A. B o ż e k ,  Co chłopa boli na Śląsku Opolskim?, 
Markowice 1930, s. 10, 15).

138 „Głos Pracy“, 7 XI 1930.
139 W obliczu nowych walk (Głos Pracy, 15 VI 1930).
140 Do polskiego ludu pracującego w Niemczech (Głos Pracy, wydanie nad

zwyczajne, listopad 1932).



oceniali wyłącznie jako manewr oszukańczy itd. 141 Przy takich ocenach 
zasięg oddziaływania KPD na ludność polską .musiał być zawężony, a wal
ka o jednolity front wszystkich ludzi pracy utrudniona 142 143.

Problem niezmiernie dużej wagi — w taktyce partii wobec ruchu na
rodowego chyba najistotniejszy — jakie elementy w ruchu narodowym 
należy pozyskać, jakie zwalczać, a jakie tylko neutralizować, gdzie i jak 
przeprowadzić linię podziału między wrogami a przyjaciółmi, nie został 
nawet postawiony.

Sekciarstwo komunistów z jednej strony oraz jawny i niczym nie 
maskowany antykomunizm wielu przywódców organizacji polskich z dru
giej 14:1 nie pozwoliły w konsekwencji ną stworzenie jednolitego działa
nia w walce przeciwko niebezpieczeństwu faszyzmu, w obronie zagrożo
nych swobód demokratycznych. Wbrew jednak doktrynalnym i sekciar- 
skim ocenom KPD i antykomunizmowi przywódców organizacji polskich 
racje codziennej walki przeciwko faszyzmowi i nacjonalizmowi' niemieckie
mu dyktowały bardzo często konieczność wspólnych wystąpień, których wi
downią były najczęściej instytucje samorządowe — sejmik prowincjonalny 
i sejmiki powiatowe. Konkretny układ sił politycznych powodował, że 
nieliczne frakcje polskie w tych instytucjach znajdowały sprzymierzeńców 
jedynie w komunistach 144. Znane w tej chwili materiały mówią o wielu 
wypadkach wspólnych wystąpień komunistów i przedstawicieli organi
zacji polskich przeciwko skrajnej prawicy społecznej i szowinizmowi nie
mieckiemu 145. Znane są także wypadki współpracy członków organizacji

141 „Głos Pracy“, 7 XI 1930.
142 W końcu 1932 r. KPD zwraca się do wszystkich Polaków w Niemczech — ka

tolików, ewangelików i ateistów — do wszystkich członków „jednej wielkiej rodziny 
proletariackiej“ z apelem o stworzenie wspólnego frontu walki o „chleb i pracę, 
o ziemię dla biednych chłopów, o większe zapomogi dla bezrobotnych, o wyzwolenie 
klasowe i narodowe, o samookreślenie się uciskanych mas polskich na Górnym 
Śląsku, o polskie szkoły, o solidarną walkę z proletariatem niemieckim“. Ale w tej 
samej odezwie mówi się o „polskich faszystach spod znaku Polskiej Listy“, jakby 
nie dostrzegając, że wiele postulatów KPD w ten czy inny sposób uwzględniono 
także w programach wyborczych Listy Polskiej (Do polskiego ludu pracującego 
w Niemczech, „Głos Pracy“, wydanie nadzwyczajne, listopad 1932).

143 Antykomunizm ten szedł aż do uciekania się do pomocy policji n i e m i e c 
k i e j  w walce z komunistami p o l s k i m i .  Wypadek taki zdarzył się np. na ze
braniu przedwyborczym Polsko-Katolickiej Partii Ludowej w Mikulczycach w 1930 r„ 
kiedy przewodniczący zebrania zażądał od policji usunięcia z sali komunisty Bonka 
(Bąka?) i jego współtowarzyszy polemizujących z działaczami polskimi (AP Wro
cław, RO I, 1861, k. 141).

144 J. Ł a n g o w s k i, Kościół a sprawa polska pod zaborem pruskim  (Strażnica 
Zachodnia, 1949, s. 214); t e n ż e ,  Moja droga do Opola (Pamiętniki opolan, Kraków 
1954, s. 164)'

145 A-. S m o l k a ,  Współpraca KPD z Polską Partią Ludową (Kwartalnik Opolski, 
1959, nr 2, s. 83—84); L u b o s, op. cit.



polskich z KPD, np. przy przemycaniu literatury komunistycznej do 
Polski14(i. Ślady tych elementów wspólnego frontu dały o sobie znać po 
przewrocie hitlerowskim, kiedy wielu prześladowanych komunistów zna
lazło schronienie i obronę wewnątrz organizacji polskich146 147.

*

*■  *

Przytoczone w tym artykule dane pozwalają na stwierdzenie, iż 
w działalności KPD na Śląsku Opolskim kwestia narodowa, stanowiąca 
tu cały kompleks różnorodnych zagadnień — od problemu przynależności 
państwowej Śląska począwszy, na ucisku narodowym skończywszy — 
odgrywała nader istotną rolę. Przezwyciężając wiele błędów i potknięć, 
partia komunistyczna wskazywała masom pracującym Śląska Opolsikiego 
w zasadzie słuszną drogę wyzwolenia narodowego i społecznego, przede 
wszystkim przez wysunięcie hasła o prawie narodów do samostanowie
nia o sobie i powiązanie go z radykalną zmianą stosunków społeczno-eko
nomicznych. Zgodnie z tym hasłem jego rewolucyjną treścią KPD prowa
dziła konsekwentną walkę przeciwko wszelkim formom niemieckiego na
cjonalizmu i szowinizmu, przeciwko uciskowi narodowemu ludności pol
skiej i germanizacji, o szkołę polską, język polski w administracji i są
downictwie, o całkowite polityczne, kulturalne i ekonomiczne równo
uprawnienie polskiej grupy narodowej. W ten sposób KPD stała się w du
żej mierze partią polskich mas pracujących na Śląsku Opolskim, co wy
raziło się m. in. w składzie narodowościowym jej członków.

146 AP Wrocław, RO I, 1704, k. 241 i n.; Angehörige der polnischen Minderheit 
als Schmuggler von Werbmaterial der KPD., prezydent policji w Opolu do nad- 
prezydenta prowincji z 25 VII 1932; „Polska Zachodnia“, 29 III 1932; „Gazeta 
Gdańska“, 7 IV 1932; w przemycaniu tego rodzaju literatury — według informacji 
b. działacza KPD — brał tfekże udział Arka Bożek ( S mo l k a ,  op. cit., s. 84).

147 F. R y s z k a ,  Ustawa o ochronie granic Rzeszy z 1937 r. jako narządzie 
ucisku robotnika polskiego na Górnym Śląsku (Przegląd Zachodni, 1949, nr 5/6, 
s. 462, 463); Z i e l i ń s k i ,  Warunki rozwoju..., s. 94; L u b o s, op. cit., s. 89—90; 
S m o l k a ,  op. cit., s. 84; AP Wrocław, RO I, 1932, k. 2653, prezydent policji 
w Gliwicach do prezydenta rejencji 14 I 1936; jw., k. 3584, 3097.


