
Z DZIEJÓW WALK Z RUCHEM ROBOTNICZYM W NIEMCZECH 
W OSTATNICH LATACH XIX WIEKU.

Ostatnie lata XIX wieku stanowią w walce klasowej na terenie 
Niemiec okres bardzo znamienny.

Jedną z cech przechodzenia kapitalizmu w jego ostatnie sta
dium, imperializm, było powstawanie w partiach socjaldem okra
tycznych kierunku oportunistycznego. Zagadnienie to bardzo szero
kie i od dawna zwrócono na nie uwagę. Już Lenin stwierdził, że 
„względnie „pokojowy“ charakter okresu lat 1871 do 1914 żywił 
oportunizm z początku jako nastrój, potem jako kierunek i wreszcie 
jako grupę lub warstwę biurokracji robotniczej i chwilowych sprzy
mierzeńców drobnomieszczańskich“ 1). Pasożytniczy charakter im
perializmu nie wykluczał wzrostu kapitalizmu w poszczególnych 
dziedzinach i w poszczególnych krajach. Nie całkowite zahamowa
nie, lecz nierównomiemość wzrostu była cechą charakterystyczną 
monopolizmu. „Na ogół, kapitalizm wzrasta bez porównania szyb
ciej niż dawniej, ale ten wzrost nie tylko staje się w ogóle bardziej 
nierównomierny, lecz nierównomiemość przejawia się także w szcze
gólności w gniciu najbardziej zasobnych w kapitały krajów*'2). 
I dalej „otrzymywanie wysokich zysków monopolistycznych przez 
kapitalistów jednej z wielu gałęzi przemysłu, jednego z wielu kra
jów itp. daje im ekonomiczną możność przekupywania poszczegól
nych warstw robotników, a chwilowo nawet dość znacznej ich 
mniejszości, przez co przeciąga się ich na stronę burżuazji danej 
gałęzi albo danego narodu przeciwko wszystkim pozostałym. 
I spotęgowany antagonizm narodów imperialistycznych w związku 
ze sprawą podziału świata wzmaga to dążenie. W ten sposób wy
twarza się związek imperializmu z oportunizmem...“ 3).

h L e n i n ,  Oportunizm i krach II Międzynarodówki, (Dzieła Wybrane, 
t. I, str. 872).

2) L e n i n ,  Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu, (Dzieła 
Wybrane, t. I, str. 988—9).

3) L e n i n ,  op. cit., str. 989.



Zjawisko to, jak stwierdził Lenin, najwcześniej wystąpiło 
w Anglii. Ale podobnie jak cały imperializm nie mogło ono pozo
stać ograniczone do jednego kraju. Przecież „walka dwóch zasad
niczych tendencji w ruchu robotniczym — socjalizmu rewolucyj
nego i socjalizmu oportunistycznego — zapełnia całą epokę od 
1889 r. do 1914 r.“ 4). I w Niemczech na początku lat 90-tych za
częły wyraźniej występować poszczególne cechy, składające się na 
treść polityczną oportunizmu „współpraca klas, wyrzeczenie się 
dyktatury proletariatu, wyrzeczenie się działalności rewolucyjnej, 
uznanie bez zastrzeżeń burżuazyjnej praworządności, nieufność 
względem proletariatu, zaufanie do burżuazji" 5).

Zastanawiając się nad wpływem imperializmu na wewnętrzną 
strukturę klasy robotniczej, Otto Grotewohl wymienia: a) rosnący 
dopływ elementów drobnomieszczańskich do proletariatu (na sku
tek bankructw, wywołanych przez monopole), b) utworzenie arysto
kracji robotniczej, tj. grupy uprzywilejowanych, lepiej opłacanych 
robotników, którzy popadali w konflikt z masami robotniczymi, 
c) wzrost liczby urzędników w organizacjach robotniczych i nie
bezpieczeństwo oderwania się ich od mas 6). Wpływ zaś imperializmu 
na ideologię klasy robotniczej ułatwiony według niego przez:
1) wpływ ideologii Lassalla, przecenianie prawa wyborczego, a nie
docenianie znaczenia państwa jako instrum entu władzy w rękach 
klas rządzących i iluzje o pokojowym wrastaniu w socjalizm,
2) mały opór kół kierowniczych socjal-demokracji wobec wpływu 
nauki burżuazyjnej („socjalistów z katedry"), 3) mentalność kół 
kierowniczych partii i związków zawodowych 7).

U podstawy powstania oportunizmu w nięmieckiej socjal
demokracji tkwił program gotajski. „Wiadomo, z jakim zadowole
niem witają robotnicy sam fakt zjednoczenia, ale mylą się ci, 
którzy sądzą, że ten chwilowy sukces nie został zbyt drogo oku
piony" 8). To też „pozbawiony zasad kompromis gotajski musiał 
się wkrótce zemścić" 9). Zemścił się nie w ten sposób, aby na jego

4) L e n i n ,  Oportunizm, str. 873.
5) Ibid.
6) G r o t e w o h l  O., Dreissig Jahre spater, Berlin 1948, str. 32.
7) Ibid,  str. 5.
7) I b i d., str. 31.
8) M a r k s  K., List do W. Brackego z 5 V 1875, (Dzieła Wybrane, t. II, 

str. 8).
B) O e l s s n e r  F., Das Kompromiss von Gotha und seine Lehren, Ber

lin 1952, str. 26.



skutek powstał oportunizm, bo miał on szersze podłoże, ale że stwo
rzył on podstawę dla zatrzymania oportunistów w łonie partii 
socjal-demokratycznej. Engels w liście do Liebknechta 31 lipca 
1877 r. pisał: „Moralny i intelektualny upadek partii rozpoczyna się 
od zjednoczenia i był do uniknięcia, gdyby wtedy okazano nieco 
więcej powściągliwości i rozsądku" 10).

Póki jednak nad całą socjal-demokracją wisiały bismarckowskie 
ustawy, póty te wewnętrzne sprzeczności były mniej widoczne. 
Dopiero ustanie ich działania w r. 1890 spowodowało natychmiasto
we odkrycie faktu, że partia socjal-demokratyczna nie jest bynaj
mniej jednolita. Wprawdzie jeszcze w r. 1885 większość frakcji 
chciała głosować za subwencjami na kilka spośród żądanych przez 
kanclerza linii okrętowych. Ale dopiero 13 kwietnia 1890 r. frakcja 
wydała odezwę, odradzającą świętowanie 1-go maja, a w r. 1891 
Vollmar odpowiedział na zniesienie ustaw antysocjalistycznych 
hasłem „wyciągnięta ręka wobec dobrej w o li"n ). Konsekwencją 
programu gotajskiego było, że na zjeździe w Erfurcie w 1891 r. 
doszło do porozumienia z oportunistą Vollmarem. W programie 
erfurckim nie było też ani słowa o dyktaturze proletariatu.

Fakt powstawania w socjal-demokracji niemieckiej kierunku 
oportunistycznego i fakt, że kierunek ten wywierał silny wpływ na 
politykę partii, nie może zamazywać tego, że w tych samych 
latach masy proletariatu prowadziły nieustępliwą walkę z panują
cym systemem, wyrażającą się nie tylko nowymi setkami tysięcy 
głosów socjalistycznych, ale także ruchem strajkowym, aby przy
pomnieć choćby jako przykład wielki strajk robotników portowych 
w Hamburgu na przełomie la t 1896 i 1897.

Z drugiej strony ruch robotniczy i przemiany w partii socjal
demokratycznej wywierały także wpływ na politykę klas posiada
jących. Wybory z r. 1890 oznaczały klęskę dotychczasowej większo
ści kartelu konserwatystów, Reichspartei i narodowych liberałów. 
Czteroletnie rządy kanclerza Capriyiego u progu okresu imperia
lizmu i na tle ogólnego solidaryzowania się interesów klas posiada
jących cechowało jednak wyraźne starcie pomiędzy zasadniczymi 
grupami tych klas, agrariuszami i przemysłowcami. Rozpad kartelu 
i sprzeczności wewnątrz obozu rządzącego miały także swój wpływ 
na jego stanowisko względem ruchu robotniczego. Obóz ten zaczął

10) O e 1 s s n e r, op. cit., str. 27. 
n) O e 1 s s n e r, op. cit., str. 28.



się rozszerzać, bo coraz wyraźniej przechodzą do niego ugrupowa
nia, dotychczas mniej lub bardziej opozycyjne, jak Centrum, potem 
wolnomyślni. Stąd polityka rządu stawała się coraz bardziej wy
kładnikiem dążeń ogółu klas posiadających w walce z proletariatem. 
Wśród przedstawicieli rządu poczucie tego stawało się w pewnych 
wypadkach zupełnie jasne, czego dowodem mogą być, wymienione 
poniżej, poczynania ministrów Miąuela i Posadowskiego.

Jednocześnie zaś w łonie klas posiadających współistnieją 
różne koncepcje zwalczania „niebezpieczeństwa przewrotu społecz- 
nego“. Według jednej z nich starano się odciągnąć robotników od 
partii socjal-demokratycznej i od socjalistycznych związków zawo
dowych przez organizowanie „związków robotniczych" — kato
lickich, ewangelickich i innych, które zawsze zwalczały zasadę 
walki klasowej; liczono dalej na powstający w partii oportunizm 
i na zaspokojenie proletariatu ustępstwami ustawodawstwa społecz
nego. Cała ta  koncepcja pozostawała w ścisłym związku z prze
mianami w socjal-demokracji. Generalny kwatermistrz, gen. Walder- 
see, człowiek, wysuwany nawet jako ewentualny kandydat na 
kanclerza, z oburzeniem pisał: „Jak bezkrytyczna jest u nas masa 
t. zw. wykształconych, można stwierdzić w tym, że obecnie 
powszechnie mówi się. i powtarza, że socjal-demokraci zmienili się 
(w publicystyce określano to terminem „linienia się“ — Mauserung) 
w niegroźną partię reform ..."12) Specjalnie silnie ta koncepcja 
występowała w polityce Centrum. Właśnie około roku 1890 nastąpił 
pod tym względem zasadniczy zwrot. Na dorocznym wiecu kato
lickim w Koblencji w r. 1890 kierownik partii, Wjndhorst, stw ier
dził, że „paktowanie z zasadami socjal-demokratycznymi jest nie
możliwe", ale w prasie centrowej od jesieni 1890 r, bardzo silnie 
podkreślano, że rozwiązanie sprawy robotniczej zależy od ruchu 
związkowego 13). W licznych w tym okresie broszurach antysocja
listycznych obok wezwania do organizowania robotników, poja
wiają się także hasła dobrego poznania socjal-dem okracji14). 
A jednocześnie prasa z upodobaniem pisała o wszelkich niesnaskach 
w łonie partii socjalistycznej.

12) Denkwiirdigkeiten, t. II, str. 419.
13) E r d m a n n  A., Die christlische Gewerkschaften insbesondere ihr 

Verhaltniss zu Zentrum und Kirche, str. 33.
14) Np. E h 1 e r s O., Der Kampf gegen die Sozialdemokratie, Bre- 

slau 1890.



Przeciwnicy tego kierunku uporczywie powracali do koncepcji 
zdławienia ruchu robotniczego przemocą, środkami policyjnymi 
i ustawodawstwem wyjątkowym. Z dawnej zasady Bismarcka: mit 
Zucker und Peitsche, pierwsi kładli silniejszy nacisk na „cukier", 
drudzy na „bat".

W r. 1890 przestały obowiązywać bismarckowskie ustawy anty
socjalistyczne, ale już w krótkim czasie wśród burżuazji, szczegól
nie wśród najbardziej reakcyjnej jej części, obudziło się ponownie 
dążenie do zwalczania ruchu robotniczego drogą ustaw wyjątko
wych. Ze szczególną siłą wystąpiły te żądania w r. 1894, a wiązały 
się one także z ustąpieniem kanclerza Capriviego, który nie nada
wał się do tego rodzaju akcji. W r. 1894 obok pism konserwatyw
nych i wolnokonserwatywnych, także i narodowo-liberalne żądały 
jakiegoś środka zastępczego w zamian za ustawy antysocjalistycz
ne 15) a znana mowa Wilhelma II w Królewcu oznaczała także 
przejście do wspólnej walki z „przewrotem" poprzez likwidację 
zatargów z agrariuszami. Nic też dziwnego, że następne lata za kanc- 
lerstwa starego Hohenlohe-Schillingfiirsta określano w otoczeniu 
cesarza nazwą „ery Stumma" od nazwiska jednego z najbardziej 
reakcyjnych i reprezentatywnych przedstawicieli burżuazji, „króla 
Saarabii", starającego się za wszelką cenę zdławić ruch robotniczy. 
Okres pomiędzy r. 1894 a 1899, to ciągle ponawiane starania rządu, 
działającego bezpośrednio w interesie kapitalistów, o stworzenie 
w t Reichstagu odpowiedniej większości, która uchwaliłaby nowe 
projekty ustaw antyrobotniczych.

W tym kierunku szły także zmiany w składzie rządu, specjal
nie rządu pruskiego, aby przypomnieć tylko zastąpienie na stano
wisku pruskiego ministra handlu i przemysłu, barona Berlepscha, 
zwolennika ustawodawstwa społecznego, przez Brefelda, uchodzą
cego powszechnie za męża zaufania głównej organizacji kapita
listów, Zentralverband deutscher Industrie ller16).

15) Z e c h 1 i n E., Staatsstreichplane Bismarcks und Wilhelms II, 1890— 
1894, Stuttgart und Berlin 1929, str. 95.

16) Z i e k u r s c h  J., Politische Geschichte des neuen deutschen Kaiser- 
reiches III, str. 79. Dymisjonowany Berlepsch wyraził się na jubileuszowym 
zebraniu Verein fiir Sozialpolitik w Kolonii we wrześniu 1897 r., że odróżnia 
socjal-demokrację od walki robotników o poprawę bytu, co miało oznaczać 
poparcie ustawodawstwa społecznego, a co wywołało oburzenie skrajnej pra
wicy ( W i p p e r m a n n ,  Deutscher Geschichtskalender 1897, t. II, str. 85). 
Wystąpienie Barlepscha w Kolonii uznano za początek jego frondy przeciwko 
ustawie o ochronie łamistrajków (Grenzboten, t. 58, cz. 3, 1899, nr. 31, str. 201).



Ponieważ Reichstag opierał się przedkładanym projektom, po
jawiały się w kołach rządowych pomysły dokonania zamachu stanu 
i zlikwidowania w Niemczech powszechnego prawa głosu17). 
Specjalnie żywo zagrożeniem powszechnego prawa wyborczego zaj
mowano się w maju 1898 r., kiedy to nawet rząd widział się zmu
szonym zdementować pogłoski na łamach pisma Reichs-Anzeiger 18).

Obok prób zmiany ustawodawstwa widzimy zresztą także cały 
szereg pociągnięć władz, mających na celu zdławienie ruchu robot
niczego drogą rozporządzeń administracyjnych i środków policyj
nych. I tak np. 29 stycznia 1897 r. Główny • Sąd Administracyjny 
Rzeszy wydał wyrok, który reakcyjne pisma uznały za postawienie 
socjal-demokracji poza ustrojem państwowym, a Berliner Neueste 
Nachrichten określiły jako wstęp do przywrócenia ustaw anty
socjalistycznych 19). W procesie przeciwko grupie robotników 
w Saksonii w czerwcu 1899 r. padły niezwykle wysokie wyroki od 
4 do 10 lat więzienia 20). W ciągu 1899 r. paru ministrów wydało 
kolejno rozporządzenia o zwalczaniu ruchu robotniczego w pod
ległych im dziedzinach życia państwowego: rozpoczął akcję mini
ster poczty, Podbielski, wydając w czerwcu 1898 r. zarządzenie 
przeciwko wpływom socjal-demokracji wśród podległych mu urzęd
ników 21), poszło za tym rozporządzenie pruskiego ministra spraw 
wewnętrznych dla prezydentów rejencyj z 4. VII. 1898, rozporzą
dzenie ministra wojny z 30. VIII. 1898, rozporządzenie ministra 
oświaty o zwalczaniu socjal-demokracji w zarządach szkół ludo
wych z 21. IX. 1898 22) i inne. Prasa socjalistyczna przytaczała 
równocześnie bardzo wiele przykładów, wskazujących na starania

17) Z i e k u r s c h ,  op. cit., str. 81—3; W a l d e r s e e ,  op. cit. II, str.338, 
372, 386 nn.; H o h e n l o h e ,  Denkwiirdigkeiten II, str. 523. Por. także debaty 
w pruskiej Izbie Panów 23 III 1899, kiedy hr. Mirbach zażądał zniesienia 
powszechnego prawa wyborczego. Z e c h 1 i n E., Staatsstreichplane Bismarcks 
und Wilhelms II 1890—1894. Stuttgart 1929.

18) S c h u 11 h e s s, Europaischer Geschichtskalender 1898, str. 121—22. 
Por. także szereg artykułów w Volkswacht z maja 1898 r.

19) W i p p e r m a n n, op. cit., 1897, t. I, str. 347—8.
20) S c h u 11 h e s s, op. cit., 1899, str. 38.
21) Volkswacht nr 148 z 28 VI 1898. Por. też Volkswacht nr 151 z 1 VII 

1898 (w warsztatach wojskowych i w stoczniach marynarki od dłuższego 
czasu działają już rozporządzenia przeciwko udziałowi robotników w ruchu 
socjalistycznym), oraz nr 210 z 8 IX 1898 (okólnik dyrekcji kolei w Meklem
burgii do urzędników, zakazujący jakichkolwiek stosunków z socjal-demo- 
kracją).

22) W i p p e r m a n n, op. cit., 1898 II, str. 37—40.



przemysłowców dokonywane przy poparciu władz, a mające na celu 
jak najskuteczniejsze wykorzystanie już istniejących przepisów 
przeciwko ruchowi robotniczemu (np. karanie za wystawianie 
pikiet strajkowych, za wpływanie na łamistrajków itd .)23). O ter- 
roryźmie ze strony właścicieli fabryk może świadczyć również po
wstawanie specjalnych organizacji antyrobotniczych, jak np. Towa
rzystwo ubezpieczeniowe od strajków (Streikversicherungs-Gesell- 
schaft Industria), w którego programie czytamy: „Chodzi tu o prze
ciwstawienie trwałym  organizacjom robotników takiego samego 
dzieła jedności i wzajemności (pracodawców)... Chcemy rozsądniej
sze elementy między robotnikami uwolnić od wyprowadzającego 
na manowce wpływu partyj politycznych i dać im oparcie przez 
celową organizację ich związków"24). Do walki z proletariatem 
zaczęto także coraz wyraźniej używać związków wojackich (Krie- 
gervereine).

Jako pierwszy krok, rozpoczynający „erę Stumma" 6 grudnia 
1894 r. wniesiony został do Reichstagu projekt tzw. Umsturzvorlage, 
który groził karami więzienia za wszelkie próby, zmierzające do oba
lenia „porządku państwowego". Na wiosnę 1896 r. w Saksonii wprowa
dzono na wzór pruski trójklasowe prawo wyborcze. 15 maja 1897 r. 
Sejmowi pruskiemu przedstawiona została nowela do Ustawy
0 związkach i zebraniach, zwana popularnie „małą ustawą anty
socjalistyczną". W r. 1898 przeprowadzona została w Sejmie pruskim 
ustawa, usuwająca socjalistów od katedr na uniwersytetach prus
kich. Wreszcie w r. 1899 przedstawiony został w Reichstagu projekt 
ustawy o ochronie „chcących pracować" (Schutz der Arbeitswilli- 
gen), który nazwany został wkrótce przez opinię „projektem wię
ziennym" (Zuchthausvorlage). Upadek jego w listopadzie 1899 r. 
zakończył „erę Stumma". Jest rzeczą charakterystyczną, że właśnie 
w tym samym roku 1899 doszło do wielkiego wystąpienia Bern
steina na zjeździe socjal-demokracji w Hannowerze i opublikowana 
została jego znana praca, zawierająca program rewizjonizmu „Die 
Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozial- 
demokratie". Na danym stopniu rozwoju niepodobieństwem oka
zało się dostatecznie zunifikowanie wysiłków całej burżuazji prze
ciwko proletariatowi, gdyż zbyt wielkie istniały jeszcze różnice 
pomiędzy poszczególnymi jej częściami.

23) Volkswacht nr 33 z 9 II 1898, nr 256 z 1 XI 1898, nr 266 z 12 XI 1898
1 wiele innych.

24) Yolkswacht, nr 1 z 3 I 1898.



Tym niemniej wspomniany okres jest jak gdyby stadium 
pośrednim w procesie solidaryzowania się interesów klas posiada
jących pomiędzy okresem Kartelu z ostatnich lat rządów Bismarcka, 
a na szerszej podstawie opartym blokiem B ulowa z r. 1907. Wspólna 
walka z proletariatem znajdowała w tych latach już swoich zdecy
dowanych zwolenników, a jednym z najenergiczniej szych był 
hr. Posadowsky-Wehner, sekretarz stanu skarbu, od r. 1897 sekre
tarz stanu do spraw wewnętrznych, który np. 27 kwietnia 1898 r. 
oświadczył w Reichstagu, zapewniając tym razem zresztą, że nie jest 
zamiarem rządu wprowadzenie ustaw antysocjalistycznych: „moim 
zdaniem mieszczańskie klasy w Niemczech muszą same dojść do 
przekonania, że walka, którą rząd przeciwko socjal-demokracji 
prowadzić musi, gdyż socjal-demokracja występuje przeciwko 
własności prywatnej i istniejącemu ustrojowi państwowemu, że ta 
walka nie jest pojedynkiem rządu i partii socjal-demokratycznej, 
ale walką, którą klasy posiadające muszą prowadzić razem z rzą
dem i po stronie rządu... Ponieważ w tej walce socjal-demokratom 
chodzi właśnie o sprawę klas posiadających, o sprawę istniejącej 
państwowości, dlatego właśnie musi przeniknąć klasy mieszczańskie 
poczucie niebezpieczeństwa ruchu socjalistycznego i poczucie, że 
jest obowiązkiem obrony, samoobrony, poprzeć rząd w tej walce, 
niezależnie od tego, czy jest popularny, czy nie“ 25). Drugim polity
kiem rzucającym bardzo zdecydowanie hasła zjednoczenia bur- 
żuazji przeciwko proletariatowi był minister finansów, Miąuel 
z jego słynną naówczas Sammlungspolitik.

Hasła sojuszu klas posiadających przeciwko socjalistom widocz
ne są także w szeregu innych wypowiedzi. I tak rip. Hamburger 
Nachrichten umieściły 11 marca 1897 r. artykuł pod znamiennym 
tytułem „Ein Karteli der produktiven Stande", w którym czytamy 
m. in. „ale specjalnie będzie się on nadawał, lepiej niż jakikolwiek 
inny, do wykonania głównego zadania, które stoi przed obecnym 
rządem, do zwalczenia i unieszkodliwienia socjal-demokracji"26). 
Słusznie też socjalistyczna Yolkswacht mogła stwierdzić: „Połącze- * 20

25) Reichstag 27 IV 1898. Por. także list otwarty Posadowskiego o po
dobnej treści, umieszczony na łamach Berliner Neueste Nachrichten z 7 VI 
1898 ( S c h u l t h e s s ,  op. cit., 1898, str. 130—1).

20) Podobne założenie miało także utworzenie Verein der nationalen 
Parteien na zebraniu wyborców konserwatywnych, wolnokonserwatywnych, 
narodowo-liberalnych i członków Związku Rolników w Mors 6 III 1898 
(W i pp er mann,  op. cit., 1897, t. I, str. 385—6).



nie wszystkich partyj burżuazyjnych przeciw socjal-demokracji 
przy wyborach do Reichstagu jest ciągle ulubionym tematem na
szych reakcyjnych polityków kawiarnianych" 27).

Specjalnie ciekawe są losy ostatniego z wymienionych wyżej 
projektów nowych ustaw wyjątkowych. Przedstawiony parlamento
wi w czerwcu 1899 r., posiada także swoją „prehistorię". Szczególną 
aktywność w kierunku przygotowania, a następnie przeprowadzenia 
projektu wykazał Wilhelm II, który w omawianych latach ze spe
cjalnym zapałem popierał interesy wielkiego kapitału i przeciwny 
był związkom robotniczym organizowanym przez klasy posiadające 
(słynny list cesarza do dawnego wychowawcy, Hinzpetera, ogłoszony 
przez pismo Post 9. V. 1896, nazywający działalność partii 
Christlich-sozialen nonsensem). Nawet w prasie katolickiej stwier
dzano, że cesarz jest narzędziem w ręku S tum m a28).

Daleką zapowiedzią było przemówienie Wilhelma II w Sparen- 
berge koło Bielefeldu, wygłoszone 17. IX. 1897, kiedy zapowiedział 
on „bezwzględne zdławienie każdego przewrotu" i roztoczenie opieki 
nad łamistrajkami (die schwerste Strafe dem, der sich untersteht, 
einen Mitmenschen, der arbeiten will, am freiwilligen Arbeiten 
zu h indern)29). Bezpośrednio zaś poprzedzała wniesienie ustawy 
mowa cesarza, wygłoszona 6 września 1898 r. w Oeynhausen. 
Stwierdził on w niej: „Na ukończeniu znajduje się ustawa i zosta
nie ona przedłożona przedstawicielom ludności (t. zn. posłom) jeszcze 
w tym roku (jak wiemy, ostatecznie nastąpiło to dopiero w roku 
następnym), według której każdy, kimkolwiek byłby i jakkolwiek- 
by się nazywał, kto będzie próbował przeszkadzać w pracy robotni
kowi niemieckiemu, chcącemu pracować, lub nawoływał do strajku, 
będzie karany więzieniem" (nb. od tego właśnie wyrażenia cesarza,

27) Volkswacht nr 103 z 4 V 1898.
28) Kólnische Volkszeitung, na podstawie S c h u l t h e s s ,  op. cit. 1896, 

str. 67.
2e) Stosunek cesarza do wielkiego kapitału charakteryzują także słowa 

jego przemówienia w Kolonii, wygłoszonego 17 VI 1897, gdzie jako swój pro
gram określił on: „zapewnienie i utrzymanie naszej ojczyźnianej pracy i prze
mysłowi klas pracujących terenów zbytu...“ (W i p p e r m a n n, op. cit., 1897, 
II, str. 12). Już 26 II 1897 na bankiecie z okazji brandenburskiego sejmiku 
prowincjonalnego mówił Wilhelm II o walce z przewrotem przy pomocy 
wszystkich środków, stojących do dyspozycji. „Musi być zgnieciona partia, 
która waży się atakować podstawy państwa, która powstaje przeciw religii, 
a nawet nie zatrzymuje się przed osobą Najjaśniejszego Pana“ (Wi ppe r -  
m a n n, op. cit., 1897 I, str. 4—6).



jak często niezręcznego w sformułowaniach, ustawa przybrała nazwę 
Zuchthausvorlage). W odpowiedzi na tę mowę cesarską grupa naj
większych związków przemysłowców z Zentralverband der Indu- 
strieller na czele wystosowała do Wilhelma II telegram, w którym 
zapewniała: „Niżej podpisani przedstawiciele niemieckiego prze
mysłu odważają się wyrazić Jego Wysokości z głębokim poważa
niem zapewnienie, że stoimy wiernie przy Jego Majestacie w walce 
z bezwzględnym wrogiem porządku państwowego i moralnego. 
Z niezachwianym zaufaniem w siły i mądrość Jego Majestatu 
będziemy popierać te wszystkie kroki, które Jego M ajestat uzna za 
stosowne wprowadzić dla zniszczenia zbrodniczych celów bezrozum- 
nego fanatyzmu i dla utrzymania zagrożonego autorytetu państwa". 
Rolę Wilhelma określiło najlepiej pismo Tagliche Rundschau, 
pisząc że właściwie cesarz zastąpił tutaj „króla Stumma" 30).

Ostateczne sformułowanie projektu nowej ustawy natrafiało, 
jak się wydaje, na pewne opory głównie wśród rządów południowo- 
niemieckich 31), ale znalazła się o nim wzmianka już w mowie tro
nowej, inaugurującej nową sesję Reichstagu w grudniu 1898 r. 32). 
Na początku kwietnia 1899 r. projekt został przedłożony Radzie 
Związkowej (Bundesrat), przy czym specjalnie nalegał na jego 
przeprowadzenie Wilhelm II, stwierdzając, że nie boi się krytyki, 
a jeżeli odpowiedzialność za odrzucenie projektu spadnie na Reichs- 
tag, to obudzi to tylko niechęć do parlamentu ze strony zwolen
ników projektu spośród kół przemysłowców 33).

Ostateczny p ro jek t34) został ogłoszony 2 czerwca 1899 r. pod 
nazwą: Gesetzentwurf zum Schutz des gewerblichen Arbeiterver- 
haltnisse. Głównymi jego postanowieniami było: kto siłą, groźbą 
lub zniesławieniem (durch Zwang, Drohung, Ehrverletzung oder 
Yerrufserklarung) starać się będzie pracodawcę lub pracobiorcę

30) S c h u 11 h e s s, op. cit., 1898, str. 160—2.
31) Volkswacht, nr 223 z 23 IX 1898. Wolnomyślna Frankfurter Zeitung, 

pisząc o trudności ostatecznego ustalenia tekstu projektu, stwierdziła: „Nie
wtajemniczony nie docenia siły wielkich przemysłowców stali i żelaza, opie
rającej sią na indywidualnym wpływie pojedynczych osób i organizacji pra
sy..." (Volkswacht nr 98 z 27 IV 1898), co było zresztą po części zamaskowaną 
obroną samego kapitalizmu.

32) Volkswacht, nr 286 z 7 XII 1898.
33) C h l o d w i g  zu H o h e n l o h e - S c h i l l i n g f i i r s t ,  Denkwiirdig- 

keiten der Reichskanzlerzeit, str. 498.
34) Volkswacht, nr 126 z 2 VI 1899; G e b h a r d t ,  Handbuch der deu- 

tschen Geschichte II, str. 627.



skłonić do udziału w zebraniach lub obradach, które m ają na celu 
wpływać na stosunki pracy i płacy, karany będzie więzieniem do 
roku, w okolicznościach łagodniejszych karą pieniężną. Było to roz
szerzeniem § 153 Ustawy przemysłowej i podwyższeniem zawartej 
w niej kary z 3 miesięcy do roku. W następnych paragrafach zwró
cono specjalną uwagę na wywoływanie strajków i zmuszanie do 
udziału w nich. Najostrzejszy i najbardziej osławiony był § 8, który 
groził, że jeżeli na skutek wywołanego strajku zagrożone zostanie 
bezpieczeństwo państwa, życie ludzkie lub własność prywatna, 
zastowana będzie kara więzienia do 3 lat, dla przywódców do 
5 l a t 35).

Nie sposób przedstawiać tu całej, dość skomplikowanej, gry 
poszczególnych partyj na tle interesów, reprezentowanych przez nie, 
grup burżuazji. W każdym razie projekt ten wywołał powszechne 
oburzenie nie tylko wśród proletariatu, ale i szerokich kół 
mieszczaństwa, czy to dlatego, że należało ono do zwolenników 
innej metody walki z ruchem robotniczym, czy też, że nie ulegało 
jeszcze działalności tych organizacji, które niedawno historyk nie
miecki, Jurgen Kuczyński, nazwał „Propagandaorganisationen des 
Monopolkapitals“. Odezwały się głosy, że projekt nowej ustawy ma 
jeszcze mniej szans realizacji niż znany projekt ustawy o przewro
cie (Umsturzvorlage) z r. 1894 36). Sejm w Gocie prawie jedno
głośnie wypowiedział się przeciwko stanowisku rządu 37). Berliński 
sąd przemysłowy orzekł, że projekt „równa się zniszczeniu prawa 
koalicji“ 38). Zdecydowanie przeciwko ustawie wypowiedział się 
drobnomieszczański ekonomista, Lujo Brentano 39). O powszechnym 
oburzeniu pisało parę razy pismo Die Nation 40), wspomniał o tym

35) S c h u l t h e s s ,  op. cit. 1899, str. 96—8.
36) Volkswacht nr 128 z 6 VI 1899.
37) Por. przemówienie Heinego w Reichstagu, Stenographische Berichte 

t. 167, str. 2736.
38) Przemówienie Lezmanna w Reichstagu 20 VI 1899. Sten. Ber., t. 167, 

str. 2684; Preussische Jahrbiicher XCVII, str. 180. W u e s s i n g  F., Geschi- 
chte des deutschen Volkes, str. 210—11.

39) B r e n t a n o  L., Der Schutz der Arbeitswilligen, odczyt wygłoszony 
w Volkswirtschaftliche Gesellschaft w Berlinie 26 I 1899 (Volkswirtschaftliche 
Zeitfragen Jg. XX, H. 7, Berlin 1899).

40) Die Nation, XVI Jg., nr 23 z 4 III 1899, str. 327—330, nr 24 z 11 III 
1899, str. 338—341. H e i n e m a n n  H., Der Schutz der Arbeitswilligen, 
nr 37 10 VI 1899, str. 520—1. B a r t h  Th., Die „Zuchthausvorlage“, nr 39, 
z 24 VI 1899, str. 5'50—1.



w Reichstagu wolnomyślny poseł, Rósicke41), a znany publicysta 
i historyk Delbriick, stwierdził, że wrogo względem ustawy nasta
wione są takie koła jak uczeni, czy nawet część konserwatystów42).

Z pism za projektem opowiedziały się najbardziej reakcyjne 
jak arcykonserwatywna Kreuzzeitung, bismarckowskie Hamburger 
Nachrichten, czy Berliner Neueste Nachrichten, związane bez
pośrednio z wielkim przemysłem 43). Z organizacji poparły go jedy
nie związki, reprezentujące kapitalistów, jak Verein zu Wahrung 
der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und 
Westfalen 44). Natomiast przeciwko podobnemu zaostrzeniu prawo
dawstwa opowiedziały się zdecydowanie wszystkie organizacje, ma
jące służyć klasom posiadającym do opanowania p ro letaria tu45), 
nie mówiąc o robotnikach, zorganizowanych przez socjaldem okra
cję 46). Proletariat niemiecki odpowiedział na „ustawę więzienną'* 
wielkim strajkiem górników w czerwcu 1899 r., któremu towarzy
szyło poparcie szerokich mas robotniczych47).

W przerwie obrad Reichstagu, pomiędzy pierwszym a drugim 
czytaniem projektu, wpłynęło do parlamentu 2106 petycji, z któ
rych 1537 wypowiadało się przeciwko ustawie. Były to: 1336 petycji 
socjalistycznych związków zawodowych, 136 petycji związków 
Hirsch-Dunckerowskich, 38 petycji wystosowanych przez publiczne 
wiece, 12 ze strony związków wolnomyślnych, 3 narodowo-społecz- 
nych. Za projektem występowało 569 petycji, wystosowanych albo 
ze strony związków pracodawców, albo ze strony cechów, w któ
rych rej wodzili majstrowie (48 petycji związków pracodawców

41) Sten. Ber. des Reichstages, t. 167, str. 2718.
42) Preussische Jahrbticher XCVII, str. 362.
43) S c h u 11 h e s s, op. cit. 1988, str. 96—8.
44) Ibid. ,  1899, str. 116.
45) Np. protest Zgromadzenia Prowincjonalnego ewangelickich Związ

ków Robotniczych w Reutlingen w Wirtembergii 3 IV 1899, protest zjazdu 
delegatów Robotniczego Związku Ewangelickiego w Altonie 23 V 1899 i in. 
( S c h u l t h e s s ,  op. cit. 1899, str. 75 i 95 i Volkswacht nr 122 z 29 VI 1899). 
Agitacja przeciwko projektowi ustawy ze strony Rady Centralnej wolnomyśl- 
nych związków Hirsch-Dunckera (Volkswacht nr 234 z 6 X 1899) i negatywny 
stosunek do projektu zjazdu partii National-sozialen (Volkswacht nr 223 
z 23 IX 1898) świadczą także o tym dowodnie.

46) I tak np. tylko 7 VI odbyło się w Berlinie 19 zebrań protestacyjnych. 
O „gniewnym okrzyku", jako odpowiedzi proletariatu niemieckiego na mowę 
cesarską w Oyenhausen, pisał publicysta H a r d e n  (Zukunf XXIV, str. 541).

47) J e r u z a l i m s k i j ,  Wniesznaja politika i dipłomatija germanskogo 
imperializma, str. 664—5.



i cechów budowlanych, 520 — cechów rzemieślniczych, 1 — związku 
przemysłowców węgla brunatnego w Halle) 48).

W rezultacie projekt postał w pierwszym czytaniu w dniach 
19—22 czerwca 1899 r. odrzucony bez odesłania nawet do specjal
nej komisji, jak było zwyczajem Reichstagu. Cesarz nie uważał sta
nowiska Reichstagu za ostateczne, gdyż 26 czerwca 1899 r. wystoso
wał do kanclerza telegram, w którym stwierdził: „odroczenie nie 
jest jeszcze zlikwidowaniem. Mieszczaństwo wbrew przewidywa
niom najwidoczniej kapituluje w tym momencie w polu przed ata
kującym je socjalizmem. Tym ostrzej musi obecnie rząd walczyć, 
dlatego projekt zostanie w jesieni ponownie przedłożony, a Izba 
musi go przyjąć albo zniknąć'*49). Podobnie w dorocznej podróży 
morskiej na północ Wilhelm II podkreślał, że mieszczaństwo za
wiodło i że musi działać rząd. Nosił się także z planami zamachu 
stanu, aby stwierdzić w końcu: „Potrzebujemy ustawy, według któ
rej wystarczy być socjal-demokratą, aby zostać zesłanym na Karo
liny" 50). Tym niemniej koła rządowe nurtowały już poważne w ąt
pliwości, co do celowości kontynuowania starań o przeprowadzenie 
projektu ustawy. Należy, rzecz prosta, z dużym krytycyzmem pod
chodzić do zdania tych polityków, którzy, opisując znacznie później 
swoje stanowisko, stwierdzali własną opozycję względem pro
jektu 51). Pamiętać bowiem musimy, że cała sprawa Zuchthaus- 
vorlage była mocno kompromitująca dla rządu, już choćby z tego 
powodu, że zbyt otwarcie przekreślała, specjalnie wobec później
szych rewelacji, ponadklasowy jego charakter, tak że nawet arcy- 
reakcyjny publicysta-historyk Massow, nazwie go w kilkanaście lat 
później „ustawodawczą niezręcznością" 52).

Różne koncepcje walki z proletariatem znajdowały już swoje 
odzwierciedlenie w rządzie, gdzie znajdowali się także ludzie, któ
rzy w walce tej myśleli posłużyć się innymi sposobami. Sam kan-

48) Sten. Ber. des Reichstages, t. 168, str. 2910—1.
4B) H o h e n 1 o h e, Denkwiirdigkeiten der Reichskanzlerschaft, str. 508— 

509, por także Vorwarts z 29 VIII 1929 na podstawie: B a c h e m ,  Vorgeschi- 
chte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumpartei V, str. 419.

50) B u l ó w ,  Denwurdigkeiten I, str. 349.
51) Por. np. B u l ó w ,  op. cit. I, str. 350—1, choć w tym wypadku auto

rowi można częściowo wierzyć.
52> Von M a s s o w  W., Die deutsche innere Politik unter Kaiser Wil

helm II, str. 176. Inny historyk nazwał okres walki Stumma z „socjalistami 
z katedry11: „najsmutniejszym epizodem krótkowzrocznej reakcji11 (Herz-  
f e 1 d H. Joh. von Miąuel II, str. 535).



derz w odpowiedzi na wspomniany wyżej telegram cesarza zapew
nił go wprawdzie, że zrobi wszystko, ażeby w jesieni projekt prze
prowadzić 53). Gdy jednak w połowie października 1899 r. wielki 
książę badeński wystosował do cesarza obszerny memoriał, stwier
dzający, że nie ma nadziei na uchwalenie ustawy, że dalej wzmacnia 
ona tylko socjal-demokrację, rozkłada partie „państwowo-twórcze“ 
i osłabia autorytet rządu, Hohenlohe zgadzał się z nim w wielu 
punktach i tylko tłumaczył dalsze trzymanie się projektu trudno
ściami,' jakie wywołałoby wycofanie go 54), względnie, jak napisał 
w innym miejscu, trudnościami w wyperswadowaniu projektu 
cesarzowi55). Już i w kołach rządowych przeważały jednak 
widocznie poglądy przeciwne forsowaniu ustawy.

Ostatecznie projekt „ustawy więziennej" pogrzebany został 
w drugim czytaniu w dniu 20 listopada 1899 r. Nacisk opinii był tak 
silny, że za paragrafem 8 nie głosował żaden poseł.

Na próżno jeszcze w czasie obrad czerwcowych kanclerz Hohen
lohe i sekretarz stanu Posadowsky zapewniali, że projekt nie ogra
nicza żadną miarą prawa do stowarzyszania się, a „ma jedynie 
zapobiec ograniczaniu wolności osobistej i działalności zawodowych 
agitatorów i podżegaczy". Na próżno przedstawiciele skrajnej pra
wicy podkreślali niebezpieczeństwo socjalistyczne, twierdząc, że so
cjaliści mają własną organizację finansową, podatkową etc. 56), że 
nawet tworzą wprost państwo w państw ie57), że wszelkie spory 
wewnętrzne w łonie socjal-demokracji mają charakter rozgrywek 
taktycznych i osobistych, a wobec ciągle żywego niebezpieczeństwa, 
nie ma mowy o łagodzeniu rewolucyjności partii (co w ówczesnej 
publicystyce burżuazyjnej określano terminem M auserung)58).

Nie pomogło poparcie dla rządu, które wyraziła Izba Panów, 
przyjmując 5 lipca 1899 r., wniosek hr. Mirbacha, wyrażający zado
wolenie z projektu ustawy 59). Sytuacja była tam zupełnie inna na

53) H o h e n l o h e ,  op. cit., str. 509.
54) I b i d., str. 532. Syn kanclerza nazwał ją ustawą „głupią i zbytecz- 

ną“, (i b i d., str. 526—7).
35) I b i d., str. 532—3.
50) Przemówienie sekr. stanu, Posadowskiego, z 19 VI 1899. Sten. Ber. 

des Reichstages, t. 167, str. 2638—43.
57) Przemówienie konserwatysty Levetzowa 20 VI 1899. Sten. Ber., t. 167, 

str. 2659—60.
ss) przemówienie wolnokonserwatysty, Stumma 20 XI 1899. Sten. Ber., 

168, str. 2905—10.
59) Stenogr. Ber. des Herrenhauses, 1899 II, Anlagen nr 127, str. 476



skutek kolosalnej przewagi junkrów, a wniosek Mirbacha po 
krótkiej debacie, w której energiczniej przeciwstawiał się mu tylko 
znany ekonomista, Schmoller, przyjęty został bez trudności60).

„Częściowego naprawienia błędu zniesienia ustaw antysocjali
stycznych", jak określił ustawę wolnokonserwatywny poseł, 
A ren d t61), nie dało się przeprowadzić. A nie dało nie dlatego, że 
większość Reichstagu dbała rzeczywiście o zagrożone interesy robot
ników, ale dlatego, że wybierała inną drogę walki z ruchem prole
tariackim. Wzrost oportunizmu i rozwój nieklasowych organizacji 
robotniczych stanowiły główne ich atuty w walce z socjalizmem.

Specjalnie ważne było pod tym  względem stanowisko partii 
narodowo-liberalnej, reprezentującej znaczną część wielkiego prze
mysłu. W łonie partii powstały dwa kierunki. Jeden z nich domagał 
się poparcia projektu rządowego choć jednocześnie z domaganiem 
się pewnych poprawek w jego treści i ustępstw. Z tego stanowiska 
krytykował odrzucenie projektu, Bennigsen, który wolałby dalsze 
obrady nad projektem i poczynienie w nim ewentualnie zm ian62). 
W czasie debat jesiennych północno-niemieccy przedstawiciele partii 
próbowali ratować ustawę wniesieniem wniosku B usinga63), który 
obok zniesienia zakazu stowarzyszania się związków, zawierał 
zmianę brzmienia § 153 w tonie nieco złagodzonej „ustawy więzien
nej". Wniosek ten upadł jednak wraz z całym projektem.

Silniejsza bowiem w partii i w łonie zbliżonych do niej grup 
społecznych była tendencja inna. Ku zgorszeniu i oburzeniu orga
nów konserwatywnych większość narodowych-liberałów głosowała 
przeciwko ustawie. Pismo Grenzboten pisało wprost o „niezmiernie 
ciężkim wypadku choroby opinii publicznej"64), a o stanowisku 
Reichstagu jako o „upadku powagi politycznej i politycznego rozu
mu, które grożą uczynieniem nadchodzącego kryzysu bardzo długim 
i niebezpiecznym"65 *). W rzeczywistości wypowiedzi przeciwników

60) Ibid. ,  I, str. 307—314.
61) Sten. Ber. des Reichstages, t. 167, str. 2676—80.
62) List Bennigsena do Hammachera z 11 VII 1899, O n c k e n H., 

Von Bennigsen II, str. 609—610. Dalsza korespondencja Bennigsena z Ham- 
macherem na temat Zuchthausvorlage została przez Onckena niestety po
minięta.

63) Sten. Ber. des Reichstages, Antrag nr 420, t. 175, str. 2525.
64) Grenzboten LVIII, cz. 4, nr 48, str. 487.
°5) Grenzboten LVIII, cz. 3, str. 49. Tamże narzekania na „brak sumien

ności męża stanu i przewidywania patriotycznego" wykazany przez polityków
narodowo-liberalnych i centrowych (i b i d., str. 50).



projektu z łona klas posiadających wskazują wyraźnie na tendencje 
tego rodzaju polityki. Bassermann, kierownik frakcji narodowo- 
liberalnej w Reichstagu, zapewniając o tym, że „jesteśmy zdecydo
wanymi zwolennikami monarchii i... obecnego porządku społecz
nego" 66), obawiał się jednak, że projekt ustawy naruszy „poczucie 
monarchiczne" wśród robotników, podczas gdy przez kontynuowa
nie polityki ustawodawstwa społecznego będzie można ich pozy
skać 67). Wyraźnie też mówił on dalej o dwóch poglądach na sprawę 
robotniczą, przy czym ze swojej strony widział możliwość wzmoc
nienia wśród proletariatu przywiązania do państwa na drodze odpo
wiedniego rozwoju organizacji 68). Łączyło to się ściśle z liczeniem 
na kryzys wewnątrz socjal-demokracji niemieckiej, czego dowodzi 
powoływanie się przez Bassermanna na artykuł w Kólnische Zeit- 
ung, zalecający baczne obserwowanie i staranie się o wykorzystanie 
tego kryzysu69). Podobnie Schmoller w Izbie Panów stwierdził, 
że projekt ustawy zraża resztę robotników 70). Jeszcze z okazji 
mowy cesarza w Oeynhausen drobnomieszczański organ, Die Nation, 
pisał: „każde nie usprawiedliwione ograniczenie musiałoby ludność 
robotniczą, aż do ostatniego myślącego człowieka, przywiązać do 
socjal-demokracji..."71) O liczeniu na osłabienie rewolucyjności 
socjal-demokracji wspominał D elbruck72), który przez nieklasowe 
związki zawodowe chciał utworzenia „silnego, zdyscyplinowanego 
zrzeszenia robotników" 73). Na innym miejscu pisał on „Silna roz
budowa organizacji (robotniczych) wskaże robotnikowi trw ałe miej
sce w państwie, wraz ze wzrostem jego znaczenia i siły wzrośnie 
także zainteresowanie dla całości, w którą zostanie on silniej włą
czony przez te organizacje", zapewni to współdziałanie robotników 
dla dobra państwa 74).

afl) Sten. Ber. des Reichstages, 167, str. 2664.
07) I b i d., t. 167, str. 2665. Por. także jego przemówienie w Hockenheim 

koło Mannheimu 15 X 1899, w którym obwiniał on wielki przemysł i jego 
prasę o agitację na rzecz projektu, podczas gdy celem najlepszej polityki 
winno być pozyskanie wszystkich grup ludności ( S c h u l t h e s s ,  op. cit. 1899, 
str. 150—1).

68) Sten. Ber., t. 167, str. 2672.
°9) Ibid. ,  str. 2667.
70) Sten. Ber. des Herrenhauses 1899 I, Berichte str. 310—1.
71) Die Nation XV nr 50 z 10 IX 1898, str. 709.
72) Preussische Jahrbiicher, str. 364.
73) Ibid. ,  XCIV, str. 183.
74) I b i d . ,  XCVI, str. 83.



Motywy, kierujące katolickim Centrum przy odrzucaniu pro
jektu Zuchthausvorlage, wyraźnie podkreślił jego kierownik, Lie- 
ber: „Walka z pozostałymi partiam i zeszła wyraźnie na dalszy plan 
wobec coraz ostrzejszej walki ze śmiertelnym wrogiem Centrum, 
socjalną-demokracją", ale też lepiej do tego nadają się pozytywne 
środki dla ochrony oddanych porządkowi robotników niż zarządze
nia administracyjne 75). Czołowe pismo centrowe, Kólnische Volks- 
zeitung, stwierdzało, że za najskuteczniejszy środek działania uważa 
zorganizowanie niesocjalistycznych robotników 76), a kiedyindziei 
ostrzegało niedwuznacznie, że „przez akcję ustawodawczą, której 
wyniku nie można z pewnością przewidzieć, powstrzymany zostanie 
„proces oczyszczania" (Klarungsprozess) wewnątrz socjaldem o
kracji" 77).

Tego rodzaju nastroje w łonie partyj, bądź całkowicie „pań
stwowo twórczych", bądź porzucających już ostatecznie swoją pozy
cję, znajdowały swoje odbicie także wśród przedstawicieli rządu. 
I rzecz charakterystyczna, właśnie ci politycy, którzy najwięcej ener
gii wkładali w prace nad stworzeniem sojuszu klas posiadających 
przeciw proletariatowi, jak Posadowsky czy Miąuel, projektowi 
„ustawy więziennej" byli wyraźnie n iechętn i78). W październiku 
1899 r. Posadowsky miał nawet planować przekonanie Wilhelma II 
o konieczności poniechania całej sprawy 79), a jak słusznie stwier
dzono w prasie, na forum Reichstagu bronił projektu z rezy
gnacją80).

To też porażkę swoją rząd zniósł bardzo lekko. Wilhelm II za
jęty był przyjęciami w W indsorze81), a ogólna uwaga zwrócona 
była na nowe zagadnienie, sprawę przeprowadzenia projektu budo
wy kanałów i budowy floty. Wprawdzie kanclerz Hohenlohe w nie- 
datowanej notatce stwierdził, że celem rządu w Reichstagu winno 
być uniknięcie prostego odrzucenia Zuchthausvorlage bez odesłania 
do komisji, co równałoby się klęsce rządu 82), wprawdzie rząd pla-

75) Przemówienie Liebera w Moguncji 24 IX 1899 ( S c h u l t h e s s ,  op. 
cit. 1899, str. 144).

76) Na podstawie Volkswacht nr 135 z 13 VI 1899.
77) Na podstawie Volkswacht nr 269 z 17 XI 1898.
78) H e r z f e 1 d, op. cit. II, str. 536—7. Autor zresztą niesłusznie całą 

niemal winę za projekt składa na Wilhelma II.
79) H o h e n l o h e ,  op. cit., str. 532—3.
80) Zukunft XXVIII z 1 VII 1899, str. 47.
81) B ii 1 o w, op. cit. I, str. 306—7.
82) H o h e n l o h e ,  op. cit., str. 542.



no wał nawet ofiarowanie pewnych koncesji jak zniesienie zakazu 
tworzenia stowarzyszeń związków i zniesienie ustawy przeciw 
jezuitom 83), wreszcie pojawia się wprawdzie w historiografii twier
dzenie, że nie rozwiązano Sejmu pruskiego po odrzuceniu projektu 
budowy kanałów, właśnie po to, aby zapewnić sobie głosy konser
watystów za projektem „ustawy więziennej" 84) — ale ostatecznie 
mimo uprzednich pogróżek cesarza Reichstagu nie rozwiązano 
i pozwolono sprawie utonąć w niepamięci.

Przypomniana została ona w niemal rok później przez najmniej 
pożądane czynniki. W dniu 28. X. 1900 socjal-demokratyczne pismo, 
Leipziger Volkszeitung, ogłosiło artykuł p. t. „Mysterien der Zucht- 
hausvorlage“ 85), w którym zamieszczono pismo Zarządu głównej 
organizacji przemysłowców, Zentralverband deutscher Industriellen, 
do szeregu wielkich przedsiębiorców. Pismo to, podpisane przez 
sekretarza tej organizacji, znanego wroga proletariatu, Buecka, 
a datowane 3. VII. 1898, stwierdzało, że Urząd Rzeszy do spraw 
wewnętrznych zwrócił się do przemysłu z prośbą o wypłacenie mu 
na agitację za projektem „ustawy więziennej" sumy 12.000 mk. 
Zawiadomiony o tym przewodniczący Związku, tajny radca finan
sowy, Jencke, uznał za wskazane „aus naheligenden Gninden" 
w imieniu firmy Kruppa wypłacić 5.000 marek.

Tak jaskrawe wykazanie łączności pomiędzy wielkimi kapita
listami a rządem było nie na rękę znacznej części klas posiadają
cych, stąd posypały się ataki ze strony nie tylko pism socjaldem o
kratycznych (z których Vorwarts pisała o niemieckiej „Panamie"), 
ale także drobnomieszczańskich i części narodowo-liberalnych.

Fakt, podany przez Leipziger Volkszeitung, okazał się w pełni 
prawdziwy. Bueck sprostował tylko, że pismo to pochodziło nie 
z r. 1898 ale z r. 1899, a Posadowsky, przejęty obawą o własną 
karierę, starał się odpowiedzialność za kompromitującą aferę prze

83) Ibid. ,  str. 542 i 543.
84) H e r z f e 1 d, op. cit. II, str. 607. Twierdzenie to jest zresztą dość 

wątpliwe, bo jak napisał Hohenlohe w liście do cesarza, za Zuchthausvorlage 
albo będą głosowały partie pośrednie (t. zn. narodowi liberałowie i Centrum), 
a wtedy pójdą za nią także konserwatyści, albo partie te będą głosowały 
przeciw projektowi, a wówczas konserwatyści nic nie pomogą ( H o h e n 
l ohe ,  op. cit., str. 520—1).

85) W i p p e r m a n n, op. cit. 1900 II, str. 127; S c h u l t h e s s ,  op. cit. 
1900, str. 135; B ii 1 o w, op. cit. t. I, str. 467 nn.; E y c k  E., Das persónliche 
Regiment Wilhelms II, str. 344. Autorem artykułu był poseł do Reichstagu 
z Wrocławia dr Bruno Schoenlank (Zukunft XXXIII, str. 183).



rzucić na podległego mu dyrektora departamentu, W oedtkego86), 
który miał tę sumę otrzymać na pokrycie kosztów własnych.

W miesiąc później socjal-demokraci wnieśli odpowiednią inter
pelację w Reichstagu 87). Interpelacja ta jednak była znacznie słab
sza aniżeli głosy prasy socjalistycznej. Uzasadnił ją skłaniający się 
ku oportunizmowi, Auer, którego Biilow, już wówczas kanclerz, uznał 
za jednego z najsympatyczniejszych członków frakcji, a który bia
dał tylko, że wpływ przemysłowców powstrzymuje postępy usta
wodawstwa społecznego, a więc w gruncie rzeczy stawał na stano
wisku burżuazyjnych przeciwników „ustawy więziennej". To też 
Biilow mógł po pochwaleniu mowy Auera, a zganieniu ostrego 
tonu prasy socjalistycznej, zapewnić tylko, że rząd stoi ponad po
szczególnymi klasami i że podobna droga nie będzie nadal stoso
wana. Zadowoliło to nie tylko przedstawicieli partyj, bez zastrze
żeń prorządowych, jak konserwatyści (Levetzow), czy wolnokonser- 
watyści (Kardorff), ale także rzekomą opozycję — Centrum (Lieber) 
i wolnomyślnych (Munckel i Pachnicke). Wszyscy uspokoili się na 
wieść o tym, że odtąd walka z ruchem proletariackim pójdzie inny
mi drogami, a wspominany już publicysta Delbriick stwierdził, że 
potrzebne jest jednak dalsze zwalczanie socjal-demokracji przez 
rząd 88). Koncepcja walki przy pomocy „cukru" uzyskiwała w tych 
latach zdecydowaną przewagę, choć jeszcze i potem przedstawiciele 
najbardziej reakcyjnych grup burżuazji będą narzekać na brak 
ochrony „chętnych do pracy" 89).

Zanim rząd przystąpił do próby przeprowadzenia „ustawy wię
ziennej", zorganizował zakrojoną na szeroką skalę akcję porozu
miewania się z władzami lokalnymi dla uzyskania danych, popiera
jących jego zamierzenia. Na podstawie zebranego materiału spo
rządzone zostało nie tylko uzasadnienie ustawy, ale i osobno obszer
ny memoriał, przedstawiający rzekome nadużycia, popełniane przez 
robotników, walczących przeciwko istniejącemu porządkowi90). Jak 
określił sam Posadowsky, m ateriał dla sporządzenia memoriału

86) Berliner Korespondenz z 25 X 1900 na podstawie W i p p e r m a n n a ,  
op. cit., por. też B ii 1 o w, op. cit. Woedtke zmarł w parę tygodni później.

87) Reichstag 24 XI 1900 — Interpelacja Albrechta i towarzyszy.
8B) Preussische Jahrbiicher, t. 102, str. 567.
8B) Np. B u e c k H. A., u. Dr L. e i d i g, Der Ausstand der Bergarbeiter 

im Ruhrkohlenbezirk, Berlin 1905, str. 33.
90) Sten. Ber. des Reichstages t. 174, 3 Anlageband, nr 347, str. 2238—48 

(projekt i jego uzasadnienie), zu nr 347, str. 2248—98 (Denkschrift betr. die 
Ausschreitungen bei den Arbeitskampfen der letzen Jahren).



zebrany został od urzędów policyjnych, prokuratorii i urzędów 
administracji, a główną odpowiedzialność za jego prawdziwość 
ponosiły rejencje<J1). Inni przedstawiciele rządu starali się memo
riał ten w jakiś sposób usprawiedliwić91 92), gdyż wywołał on ataki 
zarówno w parlamencie jak i w p rasie93).

W Archiwum Państwowym we Wrocławiu znajdują się akta, 
obrazujące taką akcję rządu na niewielkim odcinku Dolnego Śląska, 
a właściwie nawet tylko rejencji wrocławskiej 94). Składają się one 
z okólnika, przesłanego 14 lutego 1898 r., przez pruskiego ministra 
handlu i przemysłu, Brefelda, w porozumieniu z ministrem spra
wiedliwości, Schónstedtem i ministrem spraw wewnętrznych, von 
Reckem, prezydentowi rejencji wrocławskiej, który przesłał ten 
okólnik z kolei landratom, prezydentom policji i inspekcjom przemy
słowym 95), a dalej z 25 odpowiedzi, obrazujących stosunek do pro
jektu ustawy władz lokalnych 96).

Nie była to zresztą jedyna tego rodzaju akcja władz. Jeszcze 
11. XI. 1897 r. znany nam już sekretarz stanu, Posadowsky, wysto
sował poufne pismo do podległych sobie władz, ogłoszone następnie 
przez socjalistyczną Vorwarts 97). Podobnie jak w piśmie, ogłoszo
nym poniżej, stwierdzono w nim, że rząd ze względu na liczne 
strajki w latach 1896 i 1897 chce zbadać, ,,czy nie powstała potrzeba 
zapewnienia przy strajkach silniejszej niż obecnie opieki osobom, 
chcącym pracować, przeciw zmuszaniu i straszeniu przez strajkują
cych lub przez inne jednostki, za nich występujące“. Po rozważeniu 
zagadnień karalności za wzywanie do łamania kontraktów, zapyty
wał dalej minister, czy nie ma potrzeby „wprowadzenia takich środ
ków, aby przy zasadniczym utrzymaniu wolności stowarzyszania 
się przeciwdziałać używaniu niedozwolonych środków w walce

91) Przemówienie Posadowskiego w Reichstagu. Sten. Ber. t. 167, str. 2716.
“) Sten. Ber. t. 167, str. 2673—6, 2754, 2754—7.
93) Szczególnie prasa socjalistyczna przytaczała długie listy wypadków 

sfałszowania prawdy przez materiał, por. np. Volkswacht nr 130 z 7 VI 1899 
i wiele innych.

94) Berichte betr. Schutz gegen Missbrauch der durch § 152 der Gewer- 
beordnung gewahrleistete Koalitionsfreiheit. Repert. 201 a. Zg. 119/35 II nr 17, 
Band I vom Mai 1898.

95) Por. załącznik 1.
96) Brak jest natomiast ostatecznego memoriału, przesłanego przez pre

zydenta rejencji ministrowi na podstawie odpowiedzi landratów.
97) Vorwarts z 15 I 1899 na podstawie W i p p e r m a n n a ,  op. cit. 1898, 

t. I, str. 17—18 i Yolkswacht nr 12 z 15 I 1898.



0 warunki pracy i płacy". Wreszcie na końcu pisma znajduje się 
pytanie, czy nie potrzeba „specjalnie według miejscowych doświad
czeń lepszej ochrony przy strajkach dla osób pragnących pracować
1 karania tych, którzy, aby innych odciągnąć od pracy, wystawiają 
pikiety, pilnują miejsc pracy, dojść do nich, ulic i placów (dworców, 
portów), niepokoją łamistrajków mową i czynami, zatrzymują ich 
lub odbierają narzędzia pracy". Raporty miały być podstawą dla 
wniesienia projektu przy następnej sesji Reichstagu, do czego zre
sztą, jak widzieliśmy wyżej, nie doszło.

W prasie spotykamy także wzmianki o innych tego rodzaju 
akcjach. I tak np. na wiosnę 1899 r. uległa pewnej poprawie taryfa 
płac dla krawców w Kilonii. Wkrótce jednak policja miejscowa roz
poczęła badanie wśród pracodawców, czy nie było nacisku ze strony 
komisji, wybranej przez krawców. Prasa socjalistyczna określała to 
jako zbieranie materiału do „ustawy w ięziennej"98).

Materiał, znajdujący się we wspomnianej teczce, ma znaczenie 
nie tylko dla charakterystyki stosunku władz do projektu nowej 
ustawy, ale także wobec częstego powoływania się piszących na 
strajki, rzuca światło na szereg szczegółów ruchu robotniczego 
w rejencji wrocławskiej w latach 80-tych i 90-tych.

Odpowiedzi są różne. Kilka z nich stwierdza lakonicznie, że 
wobec braku strajków w odnośnych powiatach piszący muszą 
wstrzymać się z odpowiedzią na pytanie ministra. Są to landraci 
z Góry, Bystrzycy, Namysłowa, Ścinawy i Trzebnicy oraz Inspekcja 
przemysłowa z Oleśnicy "). Na tym miejscu dodać jednak warto, że 
bynajmniej nie zawsze możemy wierzyć w prawdziwość twierdze
nia o braku ruchów robotniczych na terenie poszczególnych powia
tów, aby przypomnieć tylko strajk tokarzy w Świdnicy w maju 
1898 r. 10°). Niektórzy zajmują wobec projektów stanowisko nega
tywne. I tak np. landrat milicki nie widzi potrzeby zaostrzania 
przepisów bo „właśnie ostatnie wypadki w związku z zeszłorocz
nym strajkiem  rzemieślników budowlanych w Krotoszynie, który 
rozszerzył się na nasz powiat, dostarczyły dowodu, jak ostrożnie

°8) Volkswacht nr 102 z 3 V 1899.
") Pisma: landrata z Góry z 18 III, z Bystrzycy z 15 III, Namysłowa 

z 17 III, Świdnicy z 21 IV, Ścinawy z 23 IV, Trzebnicy z 26 IV, Inspekcji 
Przemysłowej z Oleśnicy z 4 V 1898. Podobnie landrat z Oławy (pismo z 25 IV 
1898), który stwierdza poza tym, że dla karania lżejszych wypadków wy
starczyłyby istniejące przepisy (wyrok sądu okręgowego z 21 IV 1890, skazu
jący robotnika, Pallucha na 3 dni aresztu).

10°) Volkswacht nr 115 z 15 V 1998.



rozprzestrzenia się organizacja strajkowa, niedostrzegana na ze
wnątrz przez osoby trzecie. Nie zaobserwowano tutaj najmniejszych 
objawów tego, aby miał być wywierany na robotników, niechęt
nych strajkowi, nacisk przy pomocy obrażania, siły, zniesławiania, 
gróźb lub przy pomocy innych niedozwolonych środków" 101). Prze
ciwko projektowi ustawy wypowiadają się landraci z Sycowa 
i Strzelina, a ten ostatni dodaje: „w tutejszym okręgu miasta miał 
miejsce strajk na terenie miejskich kamieniołomów w okresie od 
22 maja do 5 czerwca 1894 r. Nie było jednak przy tym żadnego 
zmuszania robotników przez użycie jakiegokolwiek przymusu, 
groźbą, obrażaniem lub zniesławieniem do zaprzestania pracy, ani 
przeszkadzania w podjęciu względnie kontynuowaniu p racy "102).

Z odgłosów tych widoczny jest fakt, że solidarne wystąpienia 
robotników nie dawały władzom żadnych możliwości użycia prze
ciwko proletariatowi istniejących ustaw.

Większość jednak przedstawicieli władz lokalnych opowiedziała 
się za zaostrzeniem prawodawstwa. Landrat kłodzki, stwierdziwszy, 
że przedsiębiorcy w jego powiecie przeciwni są zmianie ustawo
dawstwa, dodaje: „Przy takim położeniu... uważam za zbędne przed
stawianie powodów, dla których sądzę, że pożądana jest projekto
wana zmiana § 153 Ustawy przemysłowej" 103). Cały szereg land- 
ratów, zaznaczywszy, że nie było u nich żadnych strajków, dodaje 
zaraz, iż mimo to uważają projekt za konieczny 104). ,,Że podwyż
szona ochrona przeciwko nadużywaniu... wolności stowarzyszania 
się jest bardzo pożądana, jeśli nie wprost konieczna, nie ulega żad
nym wątpliwościom..." pisze np. landrat ziębicki. Niektórzy z nich 
powołują się na wypadki z innych terenów 105), a landrat z Wołowa 
opisuje wypadek z powiatu średzkiego. Z kolei landrat średzki żąda 
wprowadzenia przepisów karnych przeciw łamaniu kontraktów 
przez robotników przemysłowych na wzór postanowień, obowiązu
jących robotników rolnych (jak wiadomo, ci ostatni byli w Niem
czech przed pierwszą wojną światową pozbawieni niemal zupełnie 
wszelkich praw z prawem stowarzyszania się na czele), tłumacząc 
postulat „bezradnością" pracodawcy. Na łamanie umów przez robot

101) Pismo landrata milickiego z 28 IV 1898.
102) Pismo landrata strzelińskiego z 5 IV 1898.
103) Pismo landrata kłodzkiego z 26 IV 1898.
104) Pisma: landrata ziębickiego z 12 IV 1898, ząbkowickiego z 4 V, sy- 

cowskiego z 1 V i wołowskiego z 15 IV.
105) Landraci strzegomski i sycowski.



ników nie może on, zdaniem piszącego, nic poradzić, bo nawet skar
ga sądowa przynosi jedynie bezużyteczne koszty. Landrat Środy 
nie był odosobniony w swoich żądaniach wprowadzenia przeciwko 
ruchowi robotniczemu jak najostrzejszych środków, bo w piśmie 
landrata z Dzierżoniowa czytamy o projekcie konfiskowania.kas ro
botniczych i używania ich do odszkodowania pracodawców za ponie
sione na skutek strajku szkody106). A znowu landrat wałbrzyski 
uznał, iż skuteczniejsza aniżeli wszelkie środki ustawowe jest dosta
tecznie silna ochrona policyjna 107).

Parę raportów nie ogranicza się do samej odpowiedzi na pyta
nia, ale podaje także charakterystykę ruchu robotniczego na terenie 
odnośnych pow iatów 108). Na ogół landraci stwierdzają, że na 
większą skalę nie było zjawisk, o których wspominało pismo mini
stra. Dlaczego zaś publiczne wezwanie do porzucenia pracy i specjal
ny nacisk na towarzyszy był rzadki, najlepiej wyjaśnia landrat 
średzki: ,,Robotnicy przemysłowi należą najczęściej do organizacji 
robotniczych i dlatego w czasie strajków oświadczają się całkowicie 
za zaprzestaniem pracy". To też łatwo znaleźć w raportach elementy 
bezsilności wobec zorganizowanego ruchu robotniczego. Landrat 
wrocławski, opowiadając się zresztą zdecydowanie za zaostrzeniem 
obowiązujących ustaw, stwierdza jednak: „Znaczniejszego zmniej
szenia strajków nie chciałbym sobie obiecywać jedynie po wydaniu 
przepisu karnego przeciwko oficjalnemu wzywaniu do zaprzestania 
pracy, gdyż przy bardziej lub mniej przeprowadzonej organizacji 
robotników strajki nie są zależne od publicznego wezwania..."

Natomiast landrat Niemczy podkreślił, że we wszystkich do
tychczasowych wypadkach nie trudno było zaspokoić strajkujących 
pewnymi ustępstwami, jak podwyżka płac, czy skrócenie czasu 
pracy, względnie „pomagało" szybkie usunięcie głównych oponen
tów. Wystąpienia powodowane były zaś lekturą opisów wypadków 
w innych okolicach i przez przybyłych agitatorów. Opisując stosunki 
na terenie swojego powiatu, pisze on: „Wspomniane większe wy
stąpienie robotników w jednym z kamieniołomów powiatu było 
naśladowaniem wypadków w kamieniołomach sąsiednich powiatów 
i zakończyło się u nas także wtedy, gdy w tamtych kopalniach 
powrócił spokój po uzyskaniu porozumienia z pracodawcami, przy

i°6) por załącznik 2.
107) Por. załącznik 3.
108) Por. załączniki 2—6, poza tym pisma landrata wrocławskiego z 28 IV 

1898, landrata z Niemczy z 1 V 1898 i ze Środy z 24 IV 1898.



czym tutejsi robotnicy kamieniarscy osiągnęli bez specjalnego wy
siłku te same korzyści, jakie zostały zapewnione robotnikom z są
siednich powiatów. W kamieniołomach w Górce Sobockiej (Gor- 
kau), zawierających granit łatwy do wydobycia i obróbki, w których 
liczba robotników waha się od 100—140, doszło już wcześniej do 
niepokoju, ale ani wtedy, ani przy ostatnich wypadkach nic nie 
wiadomo, aby robotnicy zmuszali swoich towarzyszy przy pomocy 
siły fizycznej, groźbami, obrażaniem lub zniesławianiem do zaprze
stania pracy, albo przeszkadzali w kontynuowaniu pracy. Rozmowy 
i zebrania, poprzedzające zawsze tego rodzaju wystąpienia, w wię
kszości wypadków odbywały się potajemnie, a niemal nigdy publicz
nie. Sygnał do rozpoczęcia tego rodzaju ruchu dają kamieniołomy 
zamiejscowe w postaci strajku generalnego. Wszystkie mniejsze 
kopalnie, granitu, sienitu i bazaltu, których liczba na tym terenie 
jest znaczna, mniej lub więcej naśladowały przykład dany przez 
inne, główne kamieniołomy". A dalej landrat Niemczy podkreślił, 
że strajki nie ograniczały się do miejscowości z przewagą robotni
ków przemysłowych, ale przenosiły się także na tereny o przewadze 
robotników rolnych, którzy natychmiast przyłączali się do nich, 
aby osiągnąć podwyżkę płac i inne korzyści materialne.

Jeżeli pominiemy tendencję do przerzucania źródeł strajków 
poza granice własnego powiatu, która wynikała niewątpliwie z za
miaru postawienia swojej działalności w jak najlepszym świetle, 
i w tej relacji zauważyć możemy, że zorganizowany ruch proleta
riatu budził w przedstawicielu biurokracji pruskiej respekt, jeżeli 
nie wprost przestrach. Raporty powyższe rzucają także pewne 
światło na ruch strajkowy na Dolnym Śląsku w, ostatnich latach 
XIX wieku, a jeszcze lepiej oświetlają stosunek władz do ruchu 
robotniczego. Nie był on, jak widzieliśmy, zupełnie jednolity, gdyż 
część landratów opowiadała się przeciwko projektom nowych 
ustaw. Tym niemniej, jeżeli przypomnimy sobie wspomniane na 
wstępie dwie koncepcje walki z proletariatem, wśród urzędników 
przeważała tendencja do zwalczania ruchu robotniczego brutalną 
metodą Stumma, a nie okrężnymi drogami „żółtych związków" 
i liczenia na oportunizm socjal-demokracji.

Wreszcie, jeżeli porównamy na tym wąskim jedynie odcinku 
akta, zawarte w omawianej korespondencji z tymi miejscami 
w memoriale, w których mowa jest o stosunkach na Dolnym Śląsku, 
wyraźnie można zaobserwować tendencyjne przeinaczanie faktów. 
Podczas gdy raporty charakteryzują przeważnie ruch robotniczy



jako silny, zdecydowany i zdyscyplinowany, na kartach memoriału 
przybiera on charakter dzikich wystąpień, w których zasadniczymi 
argumentami miały być pięść i nóż. Celowo pomija memoriał wy
stąpienia robotników wielkiego przemysłu, kładąc główny nacisk na 
strajki robotników budowlanych (odnośnie Dolnego Śląska naj
częściej wymieniane są strajki robotników budowlanych, głównie 
strajki murarzy we Wrocławiu w maju 1896 r. i w lecie 1898 r.). 
Miało to swój konkretny cel, gdyż jednym z argumentów obrońców 
projektu ustawy było twierdzenie, że ma ona chronić rzemiosło 109).

Losy projektu „ustawy więziennej" są z wielu powodów bardzo 
znamienne. Wyrosła na podłożu zaostrzającej się walki klasowej, 
aczkolwiek nie ogarniała całokształtu tej walki i ze względu na 
odrzucenie przez parlament nie dotykała najistotniejszego terenu 
walki, bo nie był nim parlament, wiąże się jednak ściśle z tym, co 
się poza parlamentem działo. Do upadku projektu doprowadziła nie 
opozycja parlamentarna, bo jak widzieliśmy chodziło jej jedynie 
o zmianę metod walki; i nawet nie frakcja socjal-demokratyczna, 
bo tylko parlam entarna walka nie mogła zmienić systemu. Szukanie 
nowych metod przeciwstawiania się proletariatowi, było wynikiem 
nieustępliwej postawy tego proletariatu, który tak, jak przetrzymał 
okres ustaw antysocjalistycznych, tak samo uniemożliwił ich wzno
wienie w okresie 1894—9 w „erze Stumma" i prędzej czy później 
musiał unicestwić cały system bismarckowski i pobismarckowski.

Załącznik 1.
(Odpis dla landratów, prezydentów policji i inspektorów przemysłowych).
Minister handlu i przemysłu, Brejeld *) do prezydenta rejencji opolskiej *).
(Na piśmie podpisani także min. sprawiedliwości Sćhónstedt3) i min. 

spraw wewn. von der Recke4).

Berlin 14. II. 1898.
B. 12020/97 I Aug. M. f. H.
I. 8878197
I. 1181. J. M.

ioo) por np stenogr. Berichte des Reichstages t. 167, str. 2757; podobne 
znaczenie miał, niewątpliwie zorganizowany, napływ petycji za ustawą ze stro
ny organizacji rzemieślniczych, wspomniany już wyżej.

*) Pruski minister handlu i przemysłu w latach 1896 — 1901. •
2) Von Heydebrand und der Łasa.
:’) Pruski minister sprawiedliwości w latach 1894 — 1905.
4) Pruski minister spraw wewnętrznych w latach 1895 — 1899.



In letzter Zeit ist in der Tagespresse und Fachliteratur wie in 
Vereinsversammlungen die Frage lebhaft erortert worden, ob nicht 
angesichts der durch die Arbeiterbewegung der letzten Jahre gelie- 
ferten Erfahrungen von der Gesetzgebung ein erhohter Schutz gegen 
Missbrauch der durch § 152 der Gewerbeordnung gewahrleisteten 
Koalitionsfreiheit zu verlangen sei. Dabei sind mehrfach Bestimmun- 
gen fur erforderlich erklart worden, wie sie von den verbiindeten Re- 
gierungen im Jahre 1890 in dem Entwurfe dem Gewerbeordnungsno- 
velle (Reichstags-Drucksache 1890 No 4) zur Erweiterung und Ver- 
scharfung der Strafbestimmungen des § 153 a. a. O. yorgeschlagen, 
damals aber vom Reichstage mit erheblicher Mehrheit, zum Teil aus 
Bedenken grundsatzlicher Art, abgelehnt worden s in d 5). Bei der 
Wichtigkeit der Sache scheint es geboten, an der Hand der bisheri- 
gen Erfahrungen diese Frage einer nochmaligen Erwagung zu un- 
terziehen und dabei insbesondere zu priifen, ob sich das Bediirfniss 
herausgestellt hat, bei Arbeiteraufstanden den arbeitswilligen Per- 
sonen gegen Vergewaltigung und Einschiichterung einen kraftigeren 
Schutz ais bisher zu leihen.

Erhebungen hieruber gerade im gegenwartigen Zeitpunkte las- 
sen ein wertvolles Materiał um deswillen erwarten, weil die letz
ten Jahre, namentlich 1896 und 1897, an Ausstanden und Aussper- 
rungen in verschiedenen Gewerbezweigen besonders reich waren.

Wir ersuchen Sie daher, Sich binnen 3 Monaten iiber nachste- 
hende Fragen zu aussem:

I. Ist gegenwartig eine W iederaufnahme der in der Gewerbe- 
ordnungsnovelle vom Jahre 1890 zu § 153 gemachten Abanderungs- 
yorschlage geboten, und zwar sowohl zur Erweiterung der straf- 
baren Tatbestande ais auch zur Verscharfung des in Anwendung 
zu bringenden Strafmasses? Welche inzwischen heryorgetretenen 
Erscheinungen sprechen besonders fur ein solches Vorgehen?

1. Ist es haufiger unternommen worden, A rbeiter durch An
wendung korperlichen Zwanges, durch Drohungen, Ehryerletzun- 
gen oder V erruftserklarungen zur Einstellung der Arbeit zu bestim- 
men oder an der Aufnahme oder Fortsetzung der Arbeit zu hin- 
dem, ohne dass es sich dabei nachweisbar um Verabredungen und 
Vereinigungen der im § 152 bezeichneten A rt handelte? — Sind 
gleiche W ahmehmungen gemacht worden hinsichtlich widerrecht- 
licher Einwirkungen auf Arbeitgeber, sei es um sie zur Entlassung 
von Arbeitern zu bestimmen oder um sie an der Annahme solcher 
zu hindern? — Konnte sich in solchen Fallen eine Bestrafung nach 
den allgemeinen Strafgesetzen stattfinden oder musste eine Bestra
fung unterbleiben, insbesondere weil der ausgeiibte Zwang nicht eine 
Verabredung zum Zweck hatte und aus diesem Grunde § 153 der 
Gewerbeordnung unanwendbar war?

5) Projekt z r. 1890 różnił się od ustawy „więziennej" tym, że zamiast 
wprowadzania nowej ustawy postulował obostrzenie § 153 Ustawy prze
mysłowej.



2. Hat sich im § 153 vorgesehene Strafmass ais ausreichend er- 
wiesen, um auch schwerere Falle der dort bezeichneten widerrechtli- 
chen Einwirkung auf Andere zur Durchfiihrung von Arbeitsein- 
stellungen, Aussperrungen u. s. w. ausreichend zu siihnen?

3. War bei den in den letzten Jahren vorgekommenen Arbeits- 
einstellungen, die mit K ontraktbruch der Arbeiter verbunden waren, 
vorher zur Einstellung der Arbeit offentlich aufgefordert worden? 
War eine Bestrafung nach § 110 des Strafgesetzbuchs unmoglich? 
Ist von einer Strafvorschrift gegen die offentliche Aufforderung zur 
Arbeitseinstellung, insbesondere wenn diese widerrechtlich ist, eine 
Verminderung des Streikes und des Kontraktbruchs zu erwarten?

II. Sind, abgesehen von den in der Novelle von 1890 zu § 153 
enthaltenen Vorschlagen weitere gesetzliche Massnahmen in Aussicht 
zu nehmen, um bei grundsatzlicher Aufrechterhaltung der Koali- 
tionsfreiheit der Anwendung unerlaubter Mittel zur Durchfiihrung 
der Kampfe um Lohn — und Arbeitsbedingungen entgegenzutreten? 
Welche Vorschlage konnen in dieser Beziehung gemacht werden?

Besteht insbesondere nach den dort gemachten Erfahrungen ein 
Bedurfniss, bei Ausstanden arbeitswillige Personen gegen den Ter- 
rorismus der Ausstandigen und der Agitatoren durch Strafbestim- 
mungen gegen diejenigen besser zu schiitzen, die um Andere von 
der Aufnahme oder Fortsetzung der Arbeit abzuhalten, Posten aus- 
stellen, Arbeitsstatten, Zugange zu diesen, offentliche Strassen und 
Platze, (Bahnhofe, Hafenplatze) iiberwachen, Arbeitswillige durch 
Reden oder Thatlichkeiten belastigen, ihnen das Arbeitsgerat 
rechtswidrig vorenthalten oder bei Seite schaffen?

Bei Beantwortung der vorstehenden Fragen wollen Sie mo- 
glichst eingehend und vollstandig diejenigen wahrend der letzten 
Jahre beobachteten e i n z e l n e n  T a t s a c h e n  mitteilen, die fur 
die Beurteilung der Frage von Bedeutung sind, ob von den an Arbei- 
terausstanden oder Aussperrungen zunachst Beteiligten haufiger ver- 
sucht worden ist, Andere durch Drohungen, Ehryerletzungen oder 
sonstige verwerfliche Mittel in die Kampfe hineinzuziehen. Namen- 
tlich legen w ir W ert darauf, dass bei Erorterung der unter I. 1. auf- 
geworfenen Fragen nahere Aufschliisse iiber Zahl und Art derjeni- 
gen Falle, in denen wegen Ausschreitungen der bezeichneten Art 
eine Bestrafung auf Grund der Bestimmungen des Strafgesetzbuchs 
oder nach § 153 der Gewerbeordnung erfolgt ist, sowie derjenigen 
Vorkommnisse gegeben werden. bei denen sich von Standpunkte 
des allgemeinen Rechtsbewusstseins und des offentlichen Interesses 
der Mangel an Strafbestimmungen fiihlbar gemacht hat.

Auch im Ubrigen wollen Sie unter Vermeidung allgemeiner the- 
oretischer Erorterungen die konkreten — soweit thunlich durch zahl- 
enmassige Angaben zu belegenden — Ehrfahrungen Ihres Bezirks 
wiirdigen und insbesondere, falls Sie eine Erweiterung oder Verschar^ 
fung des bestehenden Strafbestimmungen fur erforderlich erachten, 
diejenigen Tatsachen angeben, auf welche Sie Ihre Ansicht stiitzen.



Fem er ist uns eine Festellung dariiber erwunscht, in welchem 
Masse an dem Missbrauche des Koalitionsrechts, an Gewalttatig- 
keiten und an der Ausiibung unerlaubten Zwanges bei Durchfiih- 
rung von Arbeiterkampf en u n o r g a n s i e r t e  Arbeiter einer- 
seits und M i t g l i e d e r  v o n  A r b e i t e r o r g a n i s a t i o n e n  
(Gewerkschaften, Gewerkvereinen, Fachvereinen, Arbeitervereinen 
oder sonstigen Vereinigungen, die sich die V ertretung der Arbeiter- 
interessen zur hauptsachlichen Aufgabe gestellt haben) andererseits 
beteiligt gewesen sind, ob insbesondere eine i i b e r w i e g e n d e  
Betheiligung der einen oder anderen Kategorie der Arbeiter an den 
bezeichneten Ausschreitungen nachweisbar ist.

Sie wollen auch die Herren Ersten Staatsanwalte der Łandge- 
richte um eine gleichmassige Beantwortung der vorstellenden Fra- 
gen ersuchen und die Ihnen ubermittelten Ausserungen hierher ein- 
reichen.

Auf die Einhaltung der fur die Berichterstattung gestellten 
Termins legen wir Wert.



gehen, sich um so eher bereit finden wird, Zugestandnisse an die 
Ausstandigen zu machen.

Da jeder langere Ausstand nur durch Zuwendungen aus Stri- 
kenkassen und auswartigen Sammlungen zu ermoglichen ist, liesse 
sich ein Kontraktbruch vielleicht amehesten dadurch verhindern, 
dass die zur Unterstutzung der Strikenden gesammelten Betrage, so 
lange der Schaden des Arbeitsgebers nicht ersetzt ist, der sofortigen 
Beschlagnahme unterliegen.

Die Boykotterklarungen werden nach den hier gemachten Er- 
fahrungen in der A rt bewerkstelligt, dass in Zeitungen Inserate fol- 
gender Art erscheinen: ,,bei dem NN haben die A rbeiter ihre Arbeit 
niedergelegt. Im Interesse der Strikenden ist unbedingt jeden Zuzug 
fem  zu halten“.

Derartige Veroffentlichungen sind bisher mehrfach ais grober 
Unfung bestraft werden, es durfte sich empfehlen, auch Verrufts- 
erklarungen gegen Arbeitgeber, sowie offentliche W amungen jeder 
Art vor dem Eintrit in das Arbeitsverhaltniss bei einem bestimmten 
Arbeitgeber unter die nach § 153 der Gewerbeordnung strafbaren 
Handlungen mit aufzunehmen.

Załącznik 3.
Wałbrzych 4. V. 1898.
L II 4222.
Landrat wałbrzyski7) do prezydenta rej. opolskiej.
(Jako załącznik przesyła raport kopalni węgla Vereinigte Gluckhiilf- 

Friedenhoffnung, Nieder Hermsdorf8).
Die letzten Jahre liefern im hiesigen Kreise fur die Abgabe des 

verlangten Gutachtens yerhaltnissmassig wenig Materiał, da nur 
wenige Arbeitseinstellungen von einiger Bedeutung vorgekommen 
sind. Die Berichte der Ortspolizei-Behorden wie der zur Sache ge- 
horten groseren Privatverwaltungen, von dereń bedeutendster ich 
ein Gutachten in Urschrift beifiige (Anlage), greifen daher meist auf 
die Erfahrungen des allerdings fast 10 Jahre zuriickliegenden 
grossen Bergarbeiterausstandes des Jahres 1889 zuriick.

Ich muss mich deshalb auch, um die Mitteilungen der Genann- 
ten, die mit den Verhaltnissen in engster Fiihlung standen und ste- 
hen, verwerten zu konnen, zum Teil auf jene zunickliegende Zeit 
beziehen, obwohl die damals gesammelten Erfahrungen, speziell die 
erfolgten Bestrebungen u n t e r  g l e i c h e m  B e w e i s e  d e r  
N o t w e n d i g k e i t  e i n e r  A b a n d e r u n g  d e s  § 153 d e r  
G e w e r b e - O r d n u n g ,  bereits in dem von hier auf die Rund- 
verfiigung vom 3 Dezember 1890 — I. XIV. 3761 — am 3 Januar 
1891 — S 106 — erstatteten eingehenden Berichte wiedergelegt 
worden sind.



zu I. W iederaufnahme der s. Z. gemachten Abanderungsvorschla- 
ge zu § 153 a. a. O. w ird allgemein fur dringend erwiinscht gehalten. 
Insbesondere geht dies von der Bestimmung unter Ziffer 2 dort, 
wonach derjenige, der es untem im m t, mit Gewalt, Drohung ect. Ar- 
beiter zu Einstellung der Arbeit zu bestimmen der Fortsetzung oder 
Annahme der Arbeit zu hindem

strafbar wird
1. Eine solche Erweiterung des strafbaren Thatbestandes wird 

durch die Erfahrungen der jiingster Zeit gerechtfertigt. In den letzten 
Streiks ist es wiederholt beobachtet worden, dass zur Arbeit ge- 
hende Leute von Aussstandigen durch Drohungen, Beleidigungen, 
Steinwiirfe ect. zuriickgehalten wiirden; auch ist es vorgekommen, 
dass Bergleuten, welche sich auf der Grube in Arbeit befanden, des 
Nachts in ihren Wohnungen die Fenster eingeworfen wurden.

Tatsachliches Materiał dafiir, dass in solchen Fallen Bestrafun- 
gen unterbleiben mussten, weil der ausgeiibte Zwang nicht eine 
Verabredung zum Zwecke hatte und aus diesem Grunde § 153 Ge- 
werbe-Ordnung nich anwendbar war, wird von den Kgl. Staatsan- 
waltschaften beigebracht werden konnen. Ein Amstvorsteher (in 
Weisstein) berichtet iiber einen solchen Fali wortlich folgendes:

„Beim Streik der Arbeiter der Porzellanfabrik Neu-Altwasser 
dagegen im Jahre 1896 soli eine Bestrafung des diesseits zur Anzeige 
gebrachten D reher Ernst Binder aus Altwasser nicht geschehen 
sein, der auf der Strasse vor der Fabrik die Arbeiter m it den Wor- 
ten bedrohte: Wehe Euch, wenn Ihr noch einmal auf die Dreherbude 
heraufgeht, Euch brechen wir das Genick!“ Die Acten des Kgl. 
Amstgerichts in Waldenburg miissen die Grunde enthalten, warum 
Binder und Andere trotzdem nicht bestraft w urden“.

W ahmehmungen iiber widerrechtliche Einwirkung auf Arbeit- 
geber, sei es um sie zur Entlassung von A rbeitem  zu bestimmen oder 
um sie an der Annahme solcher zu hindem, wurdeh nich gemacht.

2. Eine Verscharfung des Strafmasses durch Erhohung der 
Mindestgrenze, wie sie der beabsichtigte Wortlauf des § 153 vor- 
sieht, erachte ich fur nicht angezeigt. — Die Bestrafung mit m i n -  
d e s t e n s  1 Monat Gefangniss wiirde oft eine ungewohnliche Hartę 
sein, z. B. wenn es sich um bisher unbescholtene Personen handelt, 
die sich zu einem Verstoss gegen § 153 in der Erregung und durch 
Einfluss von M itarbeitem  pp. haben fortreissen lassen. Es erscheint 
mir nicht ganz ausgeschlossen, dass durch den Zwang, auf mindes- 
tens ein Monat Gefangniss zu erkennen in solchen Fallen nicht sel- 
ten das Gegenteil von dem Gewollten erreicht wiirde, nahmlich die 
Straffreiheit des Schuldigen, weil zu seinen Gunsten angenommen 
wiirde, der immerhin denkbare Tatbestand (was ist Drohung? Ehr- 
verletztung?) sei nicht geniigend erwiesen.

Die Erweiterung des bisherigen Hóchstmasses der Strafe (3 Mo- 
nate) dagegen erscheint m ir gerechtfertigt, weil letztere schwerere 
Falle bisher nicht ausreichend siihnen konnte. Namentlich gegen die



gewohnheits-massige Aufwiegelung, die freilich nur selten nach- 
weisbar sein wird, ist solche Verscharfung durchaus am Platze.

3. Eine o f f e n t l i c h e  Aufforderung zum Streik ist in vielen 
Fallen beobachtet worden. Nur trugen die Plakate, die des Nachts 
heimlich angeschlagen wurden, niemals Unterschriften, auch wa- 
ren die Anstifter nie zu vermitteln.

Dass eine Strafvorschrift gegen die offentliche Aufforderung 
zur Arbeitseinteilung in einzelnen Fallen eine Verminderung der 
Streiks und ihrer Dauer nach sich ziehen wiirde, scheint ausser 
Zweifel zu sein. Auch die private Aufforderung zum Streik unter 
Strafe zu stellen, wie es der anliegende Bericht yorschlagt, halte ich, 
solange nicht das Streiken selbst verboten ist, nich fur angangig.

zu II. Anderweite gesetzliche Massnahmen habe ich nicht vor- 
zuschlagen. Der beste Schutz von arbeitswilligen A rbeiter ist auch 
nicht iń dem Vorhandensein von Strafe-Bestimmungen zu suchen, 
sondern darin, dass ihnen durch g e n i i g e n d e  Polizeimannschaf- 
ten an der Arbeitsstatte, an dereń Zugangen auf Bahnhofen etc. 
bedrohende, belastigende und aufwiegelnde Elemente fern gehal- 
ten werden. Die bestehende Ober-Prasidial-Polizeiverwaltung von 
9. Februar 1892, Am tsblatt Stiick 8 Seite 63, geniigt, um dus Herum- 
stehen von feiem den A rbeitem  dort, wo sie nichts zu suchen haben, 
zu verhindern.

zu III. W eitere Beobachtungen iiber die zum Bericht gestellten 
Punkte sind nicht gemacht worden, und es fehlt auch, da bei dem 
letzten grassen Streik (1889) Arbeiterorganisationen in dem jatzigen 
Umfange (Knappen-, Bergarbeiteryereine etc.) noch nicht bestanden, 
die Erfahrung dariiber, ob und inwiefem  solche Organisationen fiir 
den Ausbruch und die Durchfuhrung von Ausstanden von Einfluss 
sind.

Bei den letztjahrigen kleineren Ausstanden befanden sich unter 
den Feiem den organisierte und unorganisierte Arbeiter.

Załącznik 4.



ren Beamten auf dem Spiele standen, lebhaft in Erinnerung geb- 
lieben.

Dieser Ausstand hatte sicherlich den bosartigen Charakter nicht 
angenommen, wenn vor demselben die Reichsgewerbe-Ordnung vom 
1 Juni 1891 in K raft gestanden und der § 153 dieser Ordnung den 
in dem Entwurf der Novelle geforderten Zusatz, welcher lautet: 
„die gleichen Strafvorschriften finden auch auf denjenigen Anwen- 
dung, welcher A rbeiter zur widerrechtlichen Einstellung der Arbeit 
oder Arbeitgeber zur widerrechtlichen Entlassung von A rbeitem  
offentlich auffordert" enthalten hatte.

Die seit dem Streik vom Jahre 1889 in allen Bergrevieren ins 
Leben getrettenen Fachvereine (Knappenvereine) verbunden mit der 
sozialistischen Agitation lassen es ais besonders wiinschenswert 
erscheinen, das Strafmass gegen widerrechtlich in Scene gesetzte 
Streiks zu erhohen, weitergehende Strafvorschriften zu erlassen 
und den arbeitswilligen Arbeitern gegen den Terrorismus Ausstan- 
diger einen wirksameren Schutz ais bisher angedeihen zu lassen.

Zur Begriindung des Vorstehenden bemerkten wir, dass der im 
Monat Mai 1889 auf den Steinkohlenwerken Gliickhilf — und Frie- 
denshoffnung ausgebrochene Streik hauptsachlich von jungen For- 
derleuten einzelner Steiger-Abteilungen der Gliickhilfgrube in Scene 
gesetzt wurde, welche durch Bergarbeiter anderer Werke unter- 
stiitzt, die Schachte belagerten, die Einfahrt der arbeitswilligen 
Leute verhinderten und nach dem dies geschehen durch Misshand- 
lung von Beamten, Zerstorung von Gebauden, Maschinen, Sicher- 
heitslampen und verschiedener anderer Inwentarstiicke einen Auf- 
ruhr inscenirten, welcher, wenn nicht in der hochsten Noth mili- 
tarische Hilfe engetroffen ware, grosses Ungluck herbeigefiihrt 
hatte. Die bis dahin arbeitswilligen Bergleute schlossen sich nunm ehr 
den Streikenden an und zwar ohne vorher eine im Sinne des § 153 
der Reichsgewerbe-Ordnung erfolgte Verabredung oder Vereinba- 
rung unter sich oder m it der Tum ultanten getroffen zu haben.

Eine Bestrafung m ehrerer Excedenten hat wegen Landsfrie- 
densbruch und W iderstand gegen die Staatsgewalt stattgefunden.

Diejenigen Personen, welche nicht tum ulirten, aber arbeits- 
willige Leute durch Drohungen, Ehrverletztung ect. — von der Ar
beit zuriickhielten, sind nicht bestraft worden, ebenso sind auch 
diejenigen Personen nicht bestraft worden, welche fur den Streik 
agitirten und zur Arbeitseinstellung aufforderten, weil der, ausge- 
iibte Zwang nicht eine Verabredung zum Zwecke hatte und folge- 
dessen der § 153 der Reichsgewerbeordnung unanwendbar war. Der 
§153 hat sich also ais nicht ausreichend erwiesen.

Der Streik im Jahre 1869 w ar ein vollstandig organisiertes Un- 
ternehmen des Hirsch-Dunkerschen G ew erkvereins9). Es bestand 
ein Haupt-Streike-Comitee, sowie an verschiedenen Orten Local-



Comitees, welche tagliche Versammlungen abhielten. Damals ha- 
ben auch vor Eroffung der Arbeitseinstellung Unterhandlungen mit 
den Gruben Verwaltungen geschwebt und hat beispielweise Dr. Max 
Hirsch wegen dieses Angelegenheit bei dem damaligen Direktor der 
Gliickhilfgrube vorgesprochen. Der Streik verlief in aller Ruhe. Aus- 
schreitungen bei demselben sind nur ab und zu insofern vorge- 
kommen, dass ausfahrende Bergleute von den Streikenden auf dem 
Grubenwege oder von ihren Hausmitbewohnern belastigt worden 
sind. Obwohl damals zum Streik offentlich aufgefordert worden ist, 
hat doch weder eine Bestrafung der Agitatoren noch anderer Streik
enden statgefunden.

Wesentlich anders setzte sich der Streik im Jahre 1889 in Scene. 
Demselben ging die Arbeitseinstellung in Westfalen voraus, welche 
sich sodann nach Ober — und Niederschlesien fortpflanzte, und im 
letzterem Revier in der Hauptsache von jungen, unweisen Forder- 
leuten ins Leben gerufen wurde und ohne jede Organisation war

Eine Strafvorschrift gegen die Aufforderung zur w iderrechtli- 
chen Arbeitseinstellung wiirde nach unseren Dafiirhalten eine Ver- 
minderung der Streiks und des Kontraktbruchs zur Folgę haben.

Es unterliegt demnach keinem Zweifel, dass eine Erweiterung 
und Verscharfung der Strafbestimmungen im Sinne der Novelle zur 
Reichsgewerbe — Ordnung vom 1 Juni 1891 von Nutzten ware. Die- 
selbe durfte aber in ihrer damals vorgeschlagenen Fassung kaum 
ausreichend sein widerrechtliche Streiks ganz zu beseitigen. Wenn 
einzelne A rbeiter Lust zum Streik verspiiren, so werden dieselben 
im Geheimen fiir den Streik agitieren bezw. zum Streik auffordern 
und, da ihre Aufforderung nicht offentlich ist m it dem Strafgesetz- 
buch nicht in Berfiihrung komme. Es durfte aus diesem Grunde 
zweckmassig erscheinen, den projecktierten Schlusssatz des § 153 da- 
hin abzuandem, dass das Wort “o f f e n t l i c h "  in Wegfall karne.

Ein Bediirfniss, bei Ausstanden den arbeitswilligen Personen 
gegen den Terrorismus der Ausstandigen und Agitatoren durch 
Strafbestimmungen gegen diejenigen besser zu schiitzen, welche, 
um Andere von der Fortsetzung der Arbeit abzuhalten, Posten aus- 
stellen, Arbeisstellen, Zugange zu den Schachtsanlagen, Strassen, 
Bahnhofe pp. iiberwachen, Arbeitswillige durch Reden oder That- 
lichkeiten belastigen, ihnen das Arbeitsgerath vorenthalten und sie 
an die Einfahrt hindern, ist ebenfalls im vollsten Masse vorhanden.

Der Streik auf Friedenshoffnungsgrube im Jahre 1889 ware 
vielleicht nicht ausgebrochen, wenn nicht Bergleute von anderen 
Gruben, der zur Ein — und Ausfahrt dienenden Guibalschacht bela- 
gert behalten, die Arbeitswilligen Bergleute bedroht und die in der 
Lampenstube aufbewahrten Sicherheitslampen zertriim m ert hatten.

Die Betriebsdirektion 

(—) Trunenberg?



Załącznik 5.
Wrocław 25. IV. 1898.
Nr. A 506.
Królewska Inspekcja Przemysłowa Wrocław, do prezydenta rejencji 

wrocławskiej.

Auf Grund der wahrend der letzten Arbeiterausstande gemach- 
ten Beobachtungen muss das Bediirfniss zu einer Abanderung oder 
Erweiterung des Bestimmungen des § 153 der Gewerbeordnung aner- 
kannt werden.

(W odpowiedzi na pismo ministra):
I. Die volle W iederaufnahme der in der Gewerbeordnungsno- 

velle von 1890 zu § 153 gemachten Abanderungsyorschlage erscheint 
nicht erforderlich und wiirde meines Erachtens in den Folgen nicht 
unbedenklich sein. Namentlich halte ich die Verscharfung des in 
Anwendung zu bringenden Strafmasses nicht fur durchaus notwen- 
dig und befiirchte, dass eine eine solche Massregel durch Schaffung 
von M artyrem  die Bestrebungen des Sozialdemokratie fordem  
wiirde. Ferner konnte meines Erachtens der Satz 3 der erwahnten 
Vorschlage fallen gelassen werden, wahrend der Ausdruck „Wer es 
untemim mt, durch... Drohungen..." genauer zu umschreiben ware, 
da nach der bisherigen Rechssprechung das Angedrohte nicht eine 
an sich strafbare Handlung oder iiberhaupt etwas widerrechtliches 
zu sein braucht. Bei dem Bildungsgrade der hier doch hauptsachlich 
in Frage kommenden Arbeiter wiirden aber solche Drohungen, welche 
n i c h t  eine strafbare Handlung oder etwas Widerrechtliches be- 

treffen, nicht allzuschwer ins Gewicht fallen und es wiirde bei einer 
Arbeitseinstellung sehr leicht eine iibermassige Anzahl von Bestra- 
fungen herbeigefiihrt werden konnen oder miissen, wodurch das 
Rechtbewusstsein des Volkes eher verletzt ais gehoben werden 
wiirde. Die Nichtaufnahme des Absatzes 3 oder yorschlage vom 
Jahre 1890 glaube ich damit begriinden zu konnen, dass, sofern kor- 
perlicher Zwang, Drohungen, Ehryerletzung oder Verrufserklarung 
angewendet werden sollten, schon die Bestimmung zu 2 der Yor
schlage geniigend auch den unter 3 erwahnten Bestrebungen ent- 
gegentritt, weil m it derartigen Forderungen — Entlassung misslie- 
biger Arbeiter oder Werkmeister — gewohnlich die Androhung der 
Arbeitseinstellung verbunden zu sein pflegt. Ein solcher Fali ist hier 
nur yereinzelt aus dem Jahre 1896 bekannt geworden.

Der Schlussatz der erwahnten Vorschlage vom Jahre 1896 „die 
gleichen Strafyorschriften finden auf denjenigen Anwendung, wel- 
cher Arbeiter zur widerrechtlichen Einstellung der Arbeit oder 
Arbeitgeber zur widerrechtlichen Entlassung von A rbeitem  offen- 
tlich auffordert“, — betrifft nur die Aufforderung zum Kontrakt- 
bruch, es erscheint jedoch notwendig, auch den Kontraktbruch 
selbst unter Strafe zu stellen. Die iiber diesen Punkt bestehenden 
Bestimmungen der Gewerbeordnung (§§ 119a, 124b, u. 134) konnen



nur in seltenen Fallen zur Anwendung gebracht werden, da, wo 
Arbeitermangel herrscht, lassen sich die Arbeiter eine Lohneinhal- 
tung zur Sicherung gegen Kontraktbruch nicht gefallen und gehen 
entsprechende Bedingungen bei Annahme der Arbeit nicht ein. Ist 
aber eine Lohneinbehaltung im Arbeitsvertrage nicht ausbedungen, 
so ist der Arbeitgeber meistens nicht in der Lagę, sich schadlos zu 
halten oder den Arbeiter in eine Geldstrafe zu nehmen, weil der 
A rbeiter den Vertrag gewohnlich erst dann bricht, wenn er den ver- 
dienten Lohn bereits in der Tasche hat und weil gerichtliche Kla- 
gen meistens keinen Erfolg haben. In welcher Form eine Strafe ge
gen den K ontraktbruch aufzuerlegen sein wird, ob hier eine Geld
strafe oder eine kurze Haftstrafe anzuwenden sein wird, diese Frage 
mochte ich zustandigeren Stellen zur Entscheidung iiberlassen. In 
wieviel Fallen in den letzten Jahren die Niederlegung der Arbeit 
unter Kontraktbruch erfolgt ist, vermag ich allerdings m it Zahlen 
nicht anzugeben. Dagegen mochte ich mir erlauben, zur Beleuchtung 
der sammtlichen vorliegenden Fragen folgende Tatsachen anzu- 
fiihren. Es sind namentlich zwei Arbeiterausstande, welche im Vor- 
jahre in grosserem Umfange und unter denselben Erscheinungen im 
diesseitigen Aufsichtsbezirke ins Scene gesetzt wurden und zwar 
waren dies der Strike der Kupferschmiede und der Strike der Tisch- 
ler. Die grundsatzlichen Forderungen der A rbeiter waren in beiden 
Fallen diesselben; sie betrafen Verkiirzung der Arbeitszeit und Fest- 
setzung eines Minimallohnes und eines Lohntarifs. Beide Ausstande 
waren von sozialdemokratischer Seite eingeleitet und wurden von 
organisierten Fachvereinen gefiihrt. An Gewalttatigkeiten und an der 
Ausubung unerlaubten Zwanges haben sich soweit diesseits festge- 
stellt werden konnte, hauptsachlich die organisierten A rbeiter betei- 
ligt. In den vor Ausbruch der Ausstande abgehaltenen Versamm- 
lungen der Fachvereine ist zur Einstellung der Arbeit aufgefordet 
worden. In wieweit diese Versammlungen ais offentliche ange- 
sehen werden konnen, vermag ich nicht anzugeben. In der Fabrik 
von C. Heckman h ierse lbst10), legten von 22 Kuppferschmieden die 
Halfte, also 11 Mann die Arbeit nieder. In dieser Fabrik ist tagliche 
Kiindigung vorgesehen. Kontraktbruch lag daher nich vor.

Die W eiterarbeitenden wurden jedoch zum Teil durch Uberre- 
redung, zum Teil durch Misshandlungen seitens der Ausstandigen 
von der Arbeit zuruckgehalten. Fremde Arbeiter, ca 13 Gesellen, 
welche aus Bohmen herangezogen wurden und zwar durch Ver- 
mittlung einer amtlicher Arbeitemachweisstelle in Smichow-Prag, 
wurden von den Ausstandigen auf den Bahnhofen abgefangen und 
teils durch Uberredung, teils durch Drohungen von der Annahme 
der Arbeit abgehalten. Sowohl die sammtlichen Breslauer Bahn- 
hofe, ais auch die Fabriken waren von den Ausstandigen von friih



bis spat bewacht. Die genannte Firma konnte sich nur dadurch hel- 
fen, dass sie die auswarts angenommenen A rbeiter auf Umwegen 
nach denjenigen Zuckerfabriken schickte, in welchen eilige Arbeiten 
zu erledigen waren, so dass die Leute Breslau gar nicht beruhrten. 
Von Interesse ist es vielleicht, hierbei zu konnen, dass der Ausstand 
hauptsachlich durch Sprengung der Strikekasse beendet wurde, weil 
infolge der in vielen aus — und inlandischen Zeitungen durch die 
Firma eingedriickten Anzeigen eine grosse Anzahl Gesellen nach 
Breslau zusammenstromten, welche zum grossten Teil von den Stri- 
kenden an den Bahnhofen abgefasst wurden, dann aber aus der S tri
kekasse entweder mit Geld zur Riickreise oder zum Lebensunterhalt 
versehen werden mussten.

Ahnliche Vorgange sind auch bei dem Tischlerstreike zu ver- 
zeichnen gewesen. Hier ist aber mehrfach Kontraktbruch yorgekom- 
men. Genauere Żahlen lassen sich bei der Menge der Tischlerbe- 
triebe nicht angeben.

Bei allen diesen Vorfallen hat es sich aber um Verabredungen 
und Vereinigungen der im § 152 der Gewerbeordnung bezeichneten 
Art gehandelt.

Gegen die Arbeitsgeber direct ist meines Wissens ein Zwang 
seitens der Ausstandigen nicht ausgeiibt worden.

In dem mir bekannt gewordenen Fale des korperlichen Zwan- 
ges gegen einen A rbeiter ist eine Strafverfolgung nicht eingetreten, 
weil der Tater nicht verm ittelt worden ist und seitens des zustan- 
digen Polizei-Kommissars von der Verfolgung abgerathen wurde.

Einer Beantwortung der Fragen zu 12 und 13 mochte ich mich 
enthalten.

Zu II. Wie bereits yorhererwahnt, halte ich es fur wiinschens- 
wert, dass der Kontraktbruch unter Strafe gestellt wird und glaube 
auch aus dem yorstehend Angegebenen begriinden zu konnen, dass 
ein Bediirfniss yorliegt, arbeitswillige Personen bei Ausstanden 
durch Strafbestimmungen gegen diejenigen besser zu schiitzen, die 
um Andere von der Aufnahme oder Fortsetzung der Arbeit abzuhal- 
ten, Posten ausstellen, Arbeitsstatten, Zugange zu diesen, offentliche 
Strassen und Platze (Bahnplatze, Hafenplatze) iiberwachen, Arbeits
willige durch Reden oder Tatlichkeiten belastigen, ihnen das Arbeits- 
gerath rechtswidrig yorenthalten oder bei Seite zu schaffen.

(—) podpis nieczytelny



bezeichneten A rt handelte, sind nur 2-mal beobachtet worden und 
betreffen nur widerrechtliche Einwirkungen auf Arbeitgeber.

Die Inhaber der Firma Weyl und Nassau h ierse ibstn ) hatten 
einen missliebig gewordenen A rbeiter gekiindigt, mussten jedoch 
diese Kundigung wiederrufen, da die gesammte Arbeiterschaft fur 
den Genossen eintrat und bei A ufrechterhaltung der Kundigung mit 
sofortiger Arbeitseinstellung drohte.

Der gleiche Vorgang wiederholte sich m it demselben Erfolge ais 
dieselbe Arbeitgeber einen bei der Arbeiterschaft sehr beliebten 
W erkmeister kiindigten. Auch hier wurden sie durch den angedroh- 
ten sofortigen Ausstand zur Zurucknahme ihrer Kundigung genci- 
thigt.

In beiden Fallen tra t eine Bestrafung nicht ein, da die Firma im 
Interesse der Aufrechterhaltung des Friedens auf Weiteryerfolgung 
der Angelegenheit Verzicht leistete.

Ob eine Bestrafung der Schuldigen nach den bestehenden ge- 
setzlichen Bestimmungen iiberhaupt moglich war, vermag ich nicht 
zu beurteilen, doch durfte sich bei etwaiger W iederaufnahme der 
1890 vorgeschlagenen Fassung des § 153 eine dementsprehende, 
etwas folgendermassen lautende Abanderung der Ziffer 3 empfehlen:

„3. Arbeitgeber zur Annahme und Entlassung von Arbeitern 
zubestimmen oder daran zu h indem “.

Uberhaupt halte ich die Wiederaufnahme der damaligen Fassung 
des § 153 fur angebracht, weil hierdurch die Agitatoren harter be- 
straft werden konnen.

Zu I 2-vermag ich mich nicht zu aussern, da ich hieriiber Er- 
fahrungen nicht besitze.

Zur 3. Bei den Arbeitseinstellungen, welche mit Kontraktbruch 
der Arbeiter verbunden waren, erfolgte vorher eine offentliche Auf- 
forderung nicht, yielmehr waren derartige Ausstande im Geheimen 
durch Besprechungen und Laufzettel yorbereitet.

Zu II. Die jetzt bestehenden gesetzlichen Vorschriften gegen 
Kontraktbruch erweisen sich wohl hin und wieder dem einzelnen Ar
beiter, nicht aber grosseren Arbeitermassen gegenuber, ais praktisch 
durchfiihrbar.

Dem Andringen einer erregten Menge steht der einzelne Arbeit
geber, falls nicht staatliche Hilfe sofort zur Hand, in den meisten 
Fallen machtlos gegenuber. Eś wird schon des Friedens wegen und 
weil er weitere Nachteile befiirchten muss, auf seine Rechte ver- 
zichten.

Auch der Umstand, dass eine wenig gesetzeskundige oder we- 
nig gewissenhaffte Konkurrenz kontraktbriichige Arbeiter oft ohne 
weiteres einstellt, durfte die Lagę eines derart bedrangten Arbeit- 
gebers sehr erschwehren.

u) Firma Weyl und Nassau, tkalnia mechaniczna.



Von einer Verscharfung der Bestimmungen iiber Kontraktbruch 
verspreche ich mir daher aus vorstehenden Griinden keine beson- 
dere Wirkung.

Eine solche durfte sich vielmehr besser bemerkbar machen, 
wenn die Arbeitgeber in diesem Falle zur Selbsthilfe greifen und die 
Annahme kontraktbriichiger und nicht mit ordnugsmassigen Entlas- 
sungsschein versehener A rbeiter durchaus unterlassen.

Es durfte sich bei gesetzlichen Massnahmen, meiner Ansicht 
nach, allenfalls eine Abanderung des § 125, Abs. 2. d. R. G. O. dahin 
empfehlen, dass die Frist, binnen welcher Kontraktbriichiger nicht 
ohne weiteres beschaftigt werden durf, erhoht wird.

Obwohl die hiesiegen Ausstande im allgemeinen ruhig verliefen, 
so sind doch verschiedene Falle vorgekommen, welche das Bediirfniss 
hervortreten lassen, arbeitswillige Personen gegen den Terroris- 
mus des Ausstandigen, wie er z. B. durch Postenaustellung, Reden, 
oder Tatlichkeiten u. a. m. hervortritt, besser zu schiitzen. Es wur- 
den z. B. 2 Arbeiter sowie verschiedene Arbeiterinnen durch Be- 
schimpfungen bezw. Tatlichkeiten genothig, mit den Ausstandigen 
gemeinsame Sache zu machen. Endlich wurden die A rbeiter einer 
grosseren Fabrik vor Beginn der Arbeit durch aufgestellte Posten 
der in einer anderen Fabrik ausstandig gewordenen Arbeiter, eben- 
falls zum Ausstand verleitet.

Uber die Teilnahme unorganisierter A rbeiter bezw. der Mitglie- 
der von Arbeiterorganisationen an den Missbrauch des Koalitions- 
rechtes, an der Ausubung unerlaubten Zwanges ist m ir genaues nicht 
bekannt. Jedenfals ist die Einwirkung der Sozialdemokratie haupt- 
sachlich bei dem im Jahre 1896 bei B. Neugebauer — Sohn — 
Langenbielau12 ausgebrochenem Streike in den Vordergrund ge- 
tretten, wahrend bei den iibrigen Ausstanden zumeist nur unorga- 
nisierte Arbeiter beteiligt waren.

(—) Podpis nieczytelny.
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