
RUGI PRUSKIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU (1885—1890)

1. IMIGRACJA POLSKA NA SLĄSK W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH

Fakt sprowadzania na Górny Śląsk robotników polskich z Kró
lestwa i Galicji nie jest zjawiskiem nieznanym. Konieczność takiej 
imigracji uznawała historiografia niemiecka tłumacząc ją poło
żeniem geograficznym okręgu przemysłowego. Ze strony polskiej 
już dawniej na to zjawisko zwrócił uwagę Pampuch 1, ostatnio m. in. 
dla okresu wcześniejszego Długoborski1 2, a dla początku XX w. 
Galos 3. Tym niemniej uwaga badaczy kierowała się przede wszyst
kim na lata późniejsze (tzn. po r. 1890) oraz na kwestię sprowadza
nia robotników sezonowych, niewiele zajmowano się natomiast la
tami osiemdziesiątymi oraz całokształtem imigracji.

Kwestia ta zaś jest tym ciekawsza, że przecież lata te znamio
nuje gwałtowne zaostrzenie polityki antypolskiej rządu pruskiego, 
której integralną częścią były zarządzenia z r. 1885, nakazujące wy
siedlenie z terenu wschodnich prowincji państwa pruskiego wszyst
kich obcokrajowców pochodzenia polskiego.

O tych słynnych „rugach pruskich" pisano i wiele, i mało. Wiele 
dlatego, że wspomina o nich niemal każde opracowanie zajmujące 
się kwestią stosunków polsko-niemieckich, mało zaś, bo wszyscy 
piszący obracali się w kręgu tych samych materiałów idąc przeważ-

1 ę. P a m p u c h ,  Fossores ex Polonia — szkic o dawniejszym napływie 
górników z innych ziem Polski do górno-śląskiego okręgu przemysłowego 
(1704—1885) (Zaranie Śląskie, 1934, t. X, s. 208—216).

2 W. D ł u g o b o r s k i ,  Rekrutacja górników w zagłębiu górno-śląskim 
w okresie przed zniesieniem poddaństwa, nadb. z „Przeglądu Zachodniego", 
Poznań 1950, nr 7—8, s. 20—23.

* A. G a l o s ,  Walka kapitalistów górno-śląskich o robotnika galicyj
skiego (1904—1914) (Sobótka, Wrocław 1949, R. IV, s. 160—186).



nie za pracą Buzka Polityka narodowościowa rządu pruskiego 
wzglądem Polaków 4. Jedyny historyk, który zajął się rugami nieco 
bliżej, J. Feldman, naświetlił je w sposób zgoła niezadowalający wy
suwając na plan pierwszy zagadnienia polityki zagranicznej 5.

Tymczasem wysiedlenie kilkudziesięciu tysięcy Polaków musiało . 
być związane ściśle ze stosunkami wewnętrznymi i musiało na te 
stosunki wywrzeć silne piętno. Walka z polskością prowadzona przez 
klasy posiadające Niemiec hohenzollernowskich była ściśle spleciona 
z wszystkimi zagadnieniami wewnętrznymi państwa, a więc w pierw
szym rzędzie z walką przeciwko ruchowi robotniczemu. Wyśledzenie 
związku, jaki zachodził pomiędzy rugami a walką z proletariatem 
zarówno polskim, jak i niemieckim, jest dla Górnego Śląska zagad
nieniem specjalnie ważnym. Pozornie bowiem można by sądzić, że 
wobec walki z polskością interesy ekonomiczne niemieckich junkrów 
i kapitalistów musiały ustąpić na plan dalszy i że w imię ,,dobra 
ojczyzny" godzili się oni na usuwanie potrzebnych im robotników 
polskich z zagranicy. Co więcej, już w r. 1885 pojawiły się 
wypowiedzi rządu twierdzące, że wysiedlenie Polaków oznacza 
w praktyce korzyść dla robotników miejscowych, gdyż usuwa 
groźną dla nich konkurencję tańszych rąk do pracy6. Na zapy
tanie, czy rzeczywiście rząd występował w roli obrońcy interesów 
robotników pruskich, mają dać odpowiedź niniejsze uwagi. Dotyczą 
one przede wszystkim sprowadzania robotników do przemysłu jako 
zjawiska specjalnie charakterystycznego dla terenu Górnego Śląska. 
Jednocześnie w odniesieniu do przemysłu łatwiej jest wykazać 
wpływ, jaki wywierała imigracja na położenie proletariatu.

Jak zresztą wiadomo, odcięcie Prus od dopływu robotników ze 
wschodu trwało niedługo, gdyż od r. 1890 junkrzy i przemysłowcy 
mogli przynajmniej na część roku sprowadzać robotników z Kró
lestwa i Galicji, a w praktyce gómo-śląskiej czasowy powrót na 
parę tygodni do domów nie zawsze był przestrzegany7. Wówczas 
sytuacja była znacznie prostsza. Wielcy właściciele i przemysłowcy 
narzekali wprawdzie, że ograniczenia w imigracji robotników sezo-

1 A. B u z e k ,  Polityka narodowościowa, Lwów 1909, s. 188—189, oparł 
się przede wszystkim na sprawozdaniach stenograficznych z parlamentów 
niemieckiego i austriackiego.

3 J. F e l d m a n ,  Bismarck a Polska, 1947, s. 323 nn.
0 W ten sposób starała się np. umotywować rozporządzenie rządu ofi

cjalna „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" z 31 V 1885 r. na podstawie Schul- 
thess Europdischer Geschichtskalender, 1885, s. 100.

7 G a 1 o s, op. cit., passim.



nowych są dla nich krępujące, ale w rzeczywistości nie były one 
wcale dotkliwe. Władze nie kwestionowały bowiem nigdy ilości 
sprowadzanych robotników, a sama sezonowość zawierała w sobie 
bardzo ważną, dogodną stronę. Sprowadzony bowiem robotnik pol
ski traktowany był jako pozbawiony wszelkich praw i trzymany 
pod stałą groźbą usunięcia w razie jakiejkolwiek próby ostrzejszego 
sprzeciwu. Przed rokiem 1890 jednak, jak można by sądzić, nie 
wolno było w ogóle sprowadzać polskich robotników z zagranicy.

Dodać zaś trzeba, że lata osiemdziesiąte stanowiły pod względem 
ruchów migracyjnych pomiędzy Śląskiem a ziemiami Polski cen
tralnej okres przełomowy. Już i poprzednio stwierdzić można wę
drówkę na Śląsk, ale jednocześnie występowała także wędrówka 
i w odwrotnym kierunku związana z rozwojem przemysłu w Kró
lestwie 8. Od lat osiemdziesiątych ruch ludnościowy nabrał zdecy
dowanie jednostronnego charakteru. Wędrówka ze Śląska na wschód 
grała odtąd tak niewielką rolę w stosunku do masowej wędrówki 
na zachód, że można ją właściwie całkowicie pomijać9. I chociaż 
twierdzenie Pampucha o dziesiątkach tysięcy ludzi z Galicji i Kró
lestwa pracujących w tym czasie na Śląsku należy niewątpliwie do

8 Zagadnienie czeka jeszcze na szczegółowe opracowanie. Dla przykładu 
podamy, że w latach 1865—1867 migracje pomiędzy rejencją opolską a Rosją 
i Austrią przedstawiały się następująco (Preussische Statistik, t. XVII, 
s. 410—421):

Imigracja z Emigracja do
Rok

Rosji Austrii Rosji Austrii

1865 79 46 181 94
1866 40 52 179 36
1867 38 62 84 77

Liczby te dotyczą jednak tylko tych osób, które wyjeżdżały, względnie 
przyjeżdżały na stałe uzyskując w tym celu specjalne dokumenty.

ft Wprawdzie spotkać można zdania, że emigracja z Górnego Śląska do 
Królestwa była równa czy nawet wyższa od imigracji, ale znacznie bardziej 
prawdopodobne jest zdanie radcy górniczego, Lobego, z 1 V 1885, że stanowiła 
ona już wówczas tylko 20°/« imigracji (Archiwum b. rejencji opolskiej, cyto
wane ARO, znajdujące się obecnie w Archiwum Państwowym we Wrocła
wiu, nr prow. 4763, k. 26—27). Do przemysłu (także i tekstylnego) szli zwłasz
cza robotnicy z powiatu pszczyńskiego (ARO, 14120, k. 31—36, 37—49).



przesady 10, ale tym niemniej ilość ta była znaczna i — co ważniejsze 
— wykazywała stałą tendencję zwyżkową u .

Aby zrozumieć znaczenie rugów dla Górnego Śląska, należy 
przede wszystkim scharakteryzować imigrację z ziem Polski cen
tralnej. Wędrówki te dla wsi polskiej posiadały ogromne znaczenie. 
Ratowały małorolnych chłopów Królestwa i Galicji przed głodem 
i skrajną nędzą, stanowiły za cenę poniewierki źródło dodatkowych 
dochodów. Wobec stosunków panujących na wsi ówczesnej były 
one koniecznością, a jednocześnie przyczyniały się do podnoszenia 
świadomości klasowej chłopa szczególnie wówczas, gdy znajdował 
on pracę w przemyśle.

Jeżeli chodzi o Górny Śląsk, to prezydent rejencji opolskiej 
w piśmie do nadprezydenta śląskiego z 25 VI 1885 wyszczególnił

10 P. P a m p u c h ,  op. cit., s. 213. opierał się przy tym na zdaniu landrata 
bytomskiego S o 1 g e r a, Der Kreis Beuthen, 1860, s. 27—28, o istnieniu trzech 
grup ludności: 1. reszty dawnej ludności polskiej, drobnych właścicieli ziemi 
i drobnomieszczaństwa, 2. dawnych imigrantów niemieckich, zwłaszcza wiel
kich właścicieli, na poły spolonizowanego drobnomieszczaństwa i starych ro
dzin górniczych oraz 3. nowej imigracji ze wszystkich części Prus i z Króle
stwa, 'robotników, urzędników i rzemieślników. Przy tej ostatniej grupie cho
dziło autorowi jednak, jak wynika z dalszych wywodów, także o napływ lud
ności do powiatu bytomskiego z innych powiatów górno-śląskich. Obok tego 
stwierdzić trzeba, że powiat bytomski był najsilniej ze wszystkich nasycony 
napływem.

11 J. P i e r n i k a r c z y k ,  Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym 
Śląsku, Katowice 1933, t. II, s. 417—418, podaje następujące dane o ilości 
robotników zagranicznych, przeważnie Polaków, na terenie Górnego Śląska:

rok ogólna ilość z zaboru rosyjsk. z zaboru austr.

1871 3950 1076 2379
1880 10881 974 4104
1885 10260 2379 7498

Przy bałamutnym sposobie cytowania przez autora nie wiadomo dokład
nie, skąd pochodzą te dane. Są one identyczne lub prawie identyczne z da
nymi oficjalnych statystyk i stamtąd prawdopodobnie zaczerpnął je Piernikar- 
czyk (zob. niżej), ale statystyki te dotyczyły ogółu obywateli rosyjskich 
i austriackich, a nie wyłącznie Polaków. Jednocześnie zaś w raportach urzę
dowych natknąć się można na stwierdzenia, że władze pruskie nie posiadały 
dokładnych liczb (np. ARO, 14120, k. 37—49; pismo landrata kozielskiego do 
prezydenta rejencji opolskiej z 22 VIII 1885, ARO 14018 b. p.). Statystyki 
pruskie podawały jedynie ilość obcych obywateli zamieszkujących tereny po-



trzy rodzaje przybyszów: 1. przybywający na parę godzin, względ
nie na cały dzień, 2. przybywający na pewne części roku, 3. przy
bywający na stałe 12. Tylko kategoria trzecia a częściowo i druga 
mogły być ujęte przez ewidencję administracji pruskiej, pierwszą 
władze najmniej się interesowały.

Nawet zresztą kategoria ostatnia, stosunkowo najłatwiej uchwyt
na, nie była bynajmniej w całości ujmowana w danych statystycz
nych. Przybysze z Galicji i Królestwa, a szczególnie z Królestwa, 
skąd imigracja posiadała dawniejsze tradycje, byli w szeregu wy
padków bardzo silnie zrośnięci z terenem 13. Już później, w trakcie

szczególnych rejencji i powiatów. Według tych danych ilość obywateli rosyj
skich i austriackich w rejencji opolskiej przedstawiała się następująco:

rok obywatele austr. obywatele rosyjscy

1867 2162 746
1871 2691 1076
1880 4035 974
1885 7320 2379
1890 3574 634
1900 17588 1345
1905 20895 1789
1910 30301 3217

Przy danych tych jednak nie chodzi wyłącznie o ludność polską. Od
r. 1890 podawany był także język tej ludności. W r. 1890 językiem polskim 
mówiło 752 obywateli austriackich i 476 obywateli rosyjskich, w r. 1900 — 
7881 obywateli austriackich i 1218 obywateli rosyjskich (Preusische Statistik, 
t. XVI/I, s. 178 nn.; t. XXX, s. 45 nn.; t. LXVI, s. 44—45; t. XCVI, s. 52—57; 
t. CXXI/I, s. 121 nn.; t. CXXI/II, s. 198—214; t. CXLVIII/I, s. 34—37; 
t. CLXXVII/IIi; s. 38—70; t. CCVI/I, s. 52—59; t. CCXXXIV/I, s. 38—49). Naj
więcej materiału do opracowania niniejszego artykułu przyniosły źródła archi
walne zawarte w aktach byłej rejencji opolskiej. Na drugim miejscu wym ie
nić należy prasę, głównie śląską.

12 ARO, 14120, k. 37—49. W innych wypowiedziach wyróżniano jeszcze 
robotników powracających do domów co parę dni, przeważnie na niedziele 
(Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hiittenmannischen Vereins, 1885,
s. 152—153, pismo inspektora górniczego Kunitza do landrata bytomskiego 
z 7 IV 1885, ARO, 4763, k. 11), można ich jednak połączyć z robotnikami dniów
kowymi.

13 O całkowitym zrośnięciu się z tutejszą ludnością pisał landrat Tar
nowskich Gór w raporcie do prezydenta rejencji opolskiej z 20 V 1885 r. (ARO, 
14120, k. 23—24), a landrat bytomski dodawał, że „wielu z nich znajduje się



wprowadzania w życie rozporządzenia o rugach, niejednokrotnie 
„odnajdowano" nowych imigrantów posługując się przy tym róż
nymi sposobami, przede wszystkim spisem) ludności, który imiał 
miejsce pod koniec roku 1885 * 14. O traktowaniu tych ludzi jako oby
wateli pruskich mogą świadczyć wypadki pociągania niektórych 
z nich, względnie ich dzieci, do służby w wojsku pruskim. Małżeń
stwa z poddankami pruskimi i nabywanie ziemi były na porządku 
dziennym 15. Wielu zamieszkiwało teren państwa pruskiego od kil
kudziesięciu lat, a dopiero rozporządzenie z 14 VI 1879 r. wprowa
dziło obowiązek posiadania paszportów dla wszystkich przybyszów 
z Rosji.

Struktura społeczna tej grupy przedstawiała się w ten sposób, 
że przeważał bezwzględnie element robotniczy pochodzący głównie 
z Królestwa 16. Obok niego w okresie późniejszym zaczęły napływać 
także grupy rzemieślników, drobnych kupców itp. Tylko część ze 
stałych przybyszów starała się o pozwolenie na pobyt w Niem
czech 17, co jeszcze bardziej stawia pod znakiem zapytania dokład
ność danych odnośnie do tej grupy.

Najliczniejszą ze wszystkich była grupa ludzi przybywających 
do Niemiec tylko na pewną część roku 18. Składali się na nią przede 
wszystkim robotnicy, przy czym w odróżnieniu od imigrantów sta
łych przeważali w niej mieszkańcy G alicji19. Część z nich przyby
wała na sezon górniczy w zimie, część na lato — głównie do ce
gielni. Ostatnia grupa nie ograniczała się do samego okręgu górni
czego, ale pracowała także na terenie innych powiatów. Jeżeli

od dziesiątek lat na terenie państwa pruskiego, wielokrotnie zmieniało 
miejsce zamieszkania, tak że w ogóle nie można stwierdzić ich rosyjskiego 
poddaństwa i w wielu wypadkach nie ma nad nimi żadnej kontroli" (raport 
do prezydenta rejencji opolskiej z 8 V 1885, ARO, 14120, k. 26—28).

14 Raport prezydenta rejencji opolskiej do nadprezydenta śląskiego z 8 IV 
1886 r. (ARO, 4763, k. 248—249).

15 ARO, 14120, k. 23—24, 26—28, 31—36 i inne.
Ui Według podania Związku Górniczo-hutniczego z 17 VI 1885 r. w ko

palniach cynku robotnicy z Królestwa pracowali od przeszło 100 lat (ARO, 
14120, k. 31—36).

17 W zestawieniach z r. 1881 prawie 60°/o imigrantów nie posiadało ze
zwolenia na pobyt nie licząc tych, o których landraci nie wiedzieli (ARO, 
4875). Później sytuacja przedstawiała się już lepiej. W r. 1885 w powiecie 
bytomskim zezwolenie miało 1648 osób z ogólnej liczby 2416 imigrantów (ARO, 
14018, b. p. pismo landrata bytomskiego z 14 VII 1885).

18 ARO, 4763, k. 15—24.
10 ARO, 14120, k. 37.



uwzględnimy fakt rzadkiego wykazywania przez landratów robotni
ków tego typu, to nasunie się wniosek, że byli oni przez administrację 
pruską niejednokrotnie pomijani.

Wreszcie we wszystkich powiatach nadgranicznych spotykamy 
napływ robotników przybywających tylko do pracy dniówkowej. 
Grupa ta budziła niepokój władz pruskich jedynie o tyle, że oba
wiano się istnienia wśród niej szmuglerów, natomiast nigdy nie pod
jęto próby ujęcia jej liczebności w dane statystyczne. Pojawiające 
się niekiedy liczby pochodzą z reguły od przemysłowców i dotyczą 
jedynie poszczególnych zakładów pracy. Na podstawie tych danych 
,,Breslauer Zeitung" obliczała w r. 1885 ilość robotników dniówko
wych w kopalniach metalurgicznych (cynk, ołów, żelazo) na 5%> 
ogólnego stanu zatrudnienia (w okręgu nadgranicznym na 13°/o), 
dalej stwierdzała, że w kopalniach węgla jest ich znacznie mniej, 
a w hutach nie występują zupełnie20. W takim razie ogólna ich 
ilość wynosiłaby 1,5 — 2 tysięcy, co nie wydaje się liczbą kom
pletną 21.

Dotychczasowe uwagi prowadzą nas do stwierdzenia, że staty
styki władz pruskich dotyczące imigrantów polskich nie są kom
pletne. Jesteśmy zaś w posiadaniu wyników obliczeń z kwietnia 
1881 r. oraz drugich, dokonanych już w czasie rugów, a odnoszących 
się do stanu z 1 X 1884 r . 22 (Patrz tabela na s. 63).

Najbardziej rzucającym się w oczy zjawiskiem na podstawie po
niższego zestawienia jest niezwykle silny wzrost liczebny imigracji 
w ciągu krótkiego czasu trzech i pół roku. Oczywiście pamiętać mu
simy, że w dużej mierze wpływa na ten skok znacznie większa nie
kompletność danych z r. 1881. Gdybyśmy dla brakujących powia
tów przyjęli, że liczba imigrantów na ich terenie wynosiła propor
cjonalnie tyle, ile wynosiła ona w r. 1884, sumę około 1800 osób 
należałoby podnieść do około 2100 osób. Dalej, według wszelkiego 
prawdopodobieństwa statystyka z r. 1881 uwzględnia tylko w nie
wielkim stopniu robotników sezonowych, tym bardziej że w kwiet

20 „Breslauer Zeitung“, nr 382 z 5 VI 1885. Podobnie „Schlesische Volks- 
zeitung“, nr 255 z 10 VI 1885 ilość robotników dniówkowych obliczała na 
ponad tysiąc, do czego należy jednak doliczyć robotników powracających do 
domów na niedzielę.

21 W czasie pisania artykułu redakcji gazety zależeć musiało niewątpliwie 
na pomniejszaniu liczby robotników zagranicznych.

22 Pierwsze zawarte w ARO, 4875, drugie w ARO, 4763.



niu pracujący sezonowo w górnictwie przeważnie już wyjeżdżali, 
a robotnicy innych kategorii, zresztą mniej liczni, jeszcze nie przy
jechali. Przyjmując jednak te wszystkie zastrzeżenia stwierdzić na
leży, że w ciągu pierwszej połowy lat osiemdziesiątych liczba imi
grantów z Królestwa i Galicji rosła bardzo szybko 23.

Imigracja polska na Górny Śląsk

Powiat
Kwiecień 1881 r. 1 X 1884

z Królestwa z Galicji z rodzinami bez rodzin

Bytom 753 104 2418’ 781
Gliwice 13 41 155 90
Głubczyce* — 19 7
Grotków 1 — —** 1
Katowice 345 420 2502 1208
Kluczborek 19 2 75 27
Lubliniec 52 1 221 66
Nysa* — — 8 3
Oleśno 22 — 85 59
Opole 1 2 78 28
Prudnik * —

_ 11 5
■Pszczyna 13 1 1109 541
Racibórz 2 —  ■ 85 37
Rybnik* — — 153 50
Koźle — - 36 11
Niemodlin — 1 12 3
Strzelce * — 101 33
Tarnowskie Góry* — — 438 127
Zabrze* 255 101

| 1221 572 | 7761 3178

Razem ' 1793

Zresztą zestawienie z r. 1884 dalekie jest także od kompletności. 
Pomimo że liczby te zostały podane znacznie później (13 III 1888), 
a więc mogłyby się opierać na bogatych doświadczeniach z prze
biegu rugów, do przytoczenia ich posłużyły raczej raporty sprzed 
wykonywania rugów, czyli nie uwzględniające jednostek „znale

* Dla powiatów: Nysa, Prudnik, Rybnik, Strzelce, Tarnowskie Góry 
i Zabrze brak jest raportów landratów dla r. 1881, landrat Głubczyc doniósł 
tylko, że na terenie jego powiatu znajduje się pewna ilość imigrantów 
z Galicji.

2» Wbrew temu Związek Górniczo-hutniczy w podaniu z 17 VI 1885 r. 
twierdził, że dopływ robotników do okręgu górniczego od 20—30 lat jest 
prawie żaden (ARO, 14120, k. 31—36).



zionych" później. Nie uwzględnia to zestawienie także części robot
ników sezonowych i wszystkich dniówkowych. Dowodem na to może 
być fakt, że ilościowo przeważają zdecydowanie rodziny. Zestawienie 
to wykazuje stosunkowo niewielu ludzi wolnych, a z takich prze
cież składała się w przygniatającej większości imigracja sezonowa 
i dniówkowa. W każdym razie na podstawie tych zestawień określić 
można liczbę przybyszów z Polski centralnej, zarówno stałych jak 
sezonowych, tygodniowych i dniówkowych, na około 11—13 tysięcy.

Dane przytoczone powyżej niezależnie od ich niekompletności 
pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków. W zestawieniu za 
rok 1881 uderza przede wszystkim dominująca przewaga powiatów 
bytomskiego i katowickiego. Obejmują one ponad 91% podanej 
liczby imigrantów, a przyjmując nawet przybliżoną liczbę pełną 
(z powiatami brakującymi) — w każdym razie powyżej 75%. Ude
rzająco niska była natomiast liczba przybyszów na terenie powiatu 
pszczyńskiego, który w latach następnych był nimi silnie nasycony. 
Ponieważ zaś imigracja na terenie tych dwóch powiatów miała cha
rakter zdecydowanie proletariacki, ponieważ także doliczyć należy 
robotników pracujących na terenie innych powiatów, a następnie 
niemal wyłącznie robotniczy charakter imigracji sezonowej i dniów
kowej, nie uwzględnionej w pełni, można śmiało zaryzykować 
twierdzenie, że ponad 90% przybyszów było robotnikami przemy
słowymi. Jest to zjawisko o tyle zastanawiające, że w stosunkach 
ekonomicznych Niemiec rolnictwo, specjalnie na terenach wschod
nich, na których przeważała gospodarka junkierska, wcześniej i sil
niej odczuwało brak rąk do pracy aniżeli przemysł. Tymczasem 
okazuje się, że na terenie Górnego Śląska potrafiło ono jeszcze na 
ogół zaspokajać swoje potrzeby przy pomocy sił miejscowych. „Ost- 
flucht“, emigracja sezonowa i zamorska nie uczyniły jeszcze pod 
tym względem tak wielkich spustoszeń. Wprawdzie od początku lat 
osiemdziesiątych władze na Śląsku zaczęły zwracać pilną uwagę 
na emigrację, a nawet próbowały ją utrudniać 24, ale liczba emigru
jących w tych latach nie była jeszcze wysoka. Znacznie niebez
pieczniejsza była ucieczka do zachodnich prowincji Niemiec, gdyż 
poza granice w pierwszym półroczu 1882 r. wyjechały 502 osoby 
(3/4 do Ameryki), z których ogromna większość pochodziła z powia

24 Szereg pism na ten temat por. ARO, 20928 b. p.



tów rolniczych25. W kilka lat później podawano dla lat 1882—1884 
jeszcze mniejsze liczby: 1882 r. — 426 osób, 1883 — 469 osób, 
1884 — 453 osoby26. Sytuacja przemysłu różniła się o tyle, że od
działywała nań także w latach siedemdziesiątych i na początku lat 
osiemdziesiątych emigracja na teren Królestwa, do tamtejszego 
przemysłu. Ze Śląska emigrowali przy tym przeważnie robotnicy, 
którzy w kopalniach i fabrykach wT Królestwie spodziewali się zna
leźć pracę lepiej płatną a wymagającą wyższych kwalifikacji. Prze
ciwnie, na teren Śląska napływał w dużej części, choć nie wyłącznie, 
element mniej wykwalifikowany. Ze szczegółowych zestawień wy
nika, że imigranci rekrutowali się przede wszystkim z ludności wiej
skiej, a imigracja z ośrodków przemysłowych Królestwa była bardzo 
nieliczna.

W wykazie z r. 1884 brak jest podziału na imigrantów z Króle
stwa i z Galicji, dane te jednak można uzupełnić w pewnej mierze 
przy pomocy wykazów osób wysiedlonych. Okazuje się przy tym, 
że niewielką przewagę posiadali imigranci galicyjscy (3355 osób 
z Galicji na 3143 osoby z Królestwa)27 i tak też w rzeczywistości 
przedstawiała się proporcja imigracji z obu terenów. W porówna
niu ze stanem z r. 1881 uderza znaczny wzrost liczby imigrantów 
galicyjskich, którzy wówczas nie stanowili nawet 30% 28. Wyraźnie 
spostrzec można także, że samo położenie geograficzne spowodo
wało zdecydowaną przewagę przybyszów z Królestwa na terenie 
powiatów północnych, a z Galicji w powiatach południowych Gór
nego Śląska. Linia podziału biegła przy tym przez północną część 
powiatu katowickiego. Powiaty katowicki a częściowo także bytom
ski stanowiły pod tym względem teren przejściowy, w innych po

25 Pismo prezydenta rejencji opolskiej do nadprezydenta śląskiego z 25 IX 
1882 zawierające zestawienie sporządzone na podstawie raportów landratów. 
Największą emigrację wykazywały powiaty: opolski (148 osób), prudnicki 
(68), niemodliński (54), raciborski (40), strzelecki (39) i głubczycki (38); naj
niższą: gliwicki i rybnicki (po jednej osobie), oleski (2 osoby), kluczborski (5), 
nyski (4), tarnogórski (6), bytomski (9), lubliniecki (11) i zabrski (13).

20 Pismo prezydenta rejencji opolskiej do nadprezydenta śląskiego z 7 III 
1885 (ARO, 20928 b.p.). W miesiącach styczeń—kwiecień 1885 r. wyemigro
wało z całego Śląska 449 osób na ogólną liczbę 37049 emigrantów z Niemiec 
(dla porównania — z Pomorza 3500 osób, z Poznańskiego — 2660 osób, z Prus 
Zachodnich 2559 osób. Schlesische Volkszeitung, nr 237 z 29 V 1885).

27 Na podstawie sprawozdań landratów (ARO, 4763, 4768 i 14018).
28 Już wówczas jednak przybysze galicyjscy przeważali wśród robotni

ków sezonowych, co tłumaczy proporcję u P i e r n i k a r c z y k a  op. cit., t. II, 
s. 417—418.



wiatach natomiast stosunek imigrantów z Królestwa i Galicji wy
kazywał zdecydowaną przewagę jednej z grup 29.

W ciągu pierwszej połowy lat osiemdziesiątych zmieniło się także 
nieco rozmieszczenie geograficzne napływu imigrantów. Zasadniczo 
powiaty bytomski ii katowicki utrzymały swoją przewagę, choć 
uległa ona obniżce o około 63,4°/o. Specjalnie natomiast silnie 
uwidocznił się wzrost napływu robotników z Galicji w powie
cie pszczyńskim. Nie posiadamy wprawdzie danych ilustrujących 
rodzaj zatrudnienia robotników galicyjskich na tym terenie, ale 
z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć można, że pewna część 
imigrantów pracowała już także w charakterze robotników rolnych.

W związku z tym pozostaje kwestia struktury społecznej imi
grantów. Dla jej zobrazowania posłużyć mogą sprawozdania land- 
ratów z przebiegu wywłaszczenia a także bardzo licznie zacho
wane podania o przedłużenie prawa pobytu w Prusach30. Na tej 
podstawie można było zestawić zawody wszystkich lub przynaj
mniej znacznej części wysiedlonych z powiatów: Bytom, Głubczyce, 
Grotków, Katowice, Lubliniec, Niemodlin, Nysa, Oleśno, Opole, 
Prudnik, Racibórz, Rybnik, Strzelce i Zabrze; w małym tylko stop
niu udało się to obliczyć dla powiatów: Gliwice, Kluczbork i Koźle; 
natomiast poza zasięgiem naszych rozważań muszą pozostać całko
wicie powiaty; Pszczyna i Tarnowskie Góry. Udało się ustalić zawód 
dla liczby ponad 4600 osób, czyli około 60°/o wysiedlonych, wykaza-

20 W powiecie bytomskim przeważali mieszkańcy Królestwa. Landrat 
w raporcie z 14 VII 1885 r. wśród 2416 imigrantów wymienił 2115 z Króle
stwa i 301 z Galicji (ARO, 14018). W powiecie katowickim więcej było imi
grantów galicyjskich — wśród wysiedlonych do października 1887 r. poszcze
gólne raporty wymieniają 731, względnie 753 osoby z Królestwa oraz 1691, 
względnie 1928 z Galicji (ARO, 4763, 4768, 14018). Z powiatów leżących w po
łudniowej i północnej części rejencji weźmiemy dla przykładu powiaty pszczyń
ski i tarnogórski. W pierwszym z nich według sprawozdań landrata w okre
sie do III kwartału 1887 r. wysiedlono 592 osoby (sprawozdania te są bardzo 
niekompletne, w piśmie prezydenta rejencji opolskiej z 26 V 1886 r. widnieje 
liczba 978 osób, ARO, 4768, k. 348—349, a w zestawieniu z 13 III 1887 — 
997 osób). Z tego na przybyszów z Galicji wypadało 586 osób a na imigran
tów z Królestwa zaledwie 6 osób. Z powiatu tarnogórskiego usunięto według 
sprawozdań 287 osób, z tego na Królestwo wypadało 249 osób, na Galicję 38.

:,u Najlepszym źródłem są raporty landratów (ARO, 4763, 4768, 14018), które 
sporządzane jednak były w najrozmaitszy sposób. Niektóre zawierają bardzo 
dckładny podział imigrantów według zawodów doprowadzony w swojej szcze
gółowości aż do przesady (w raportach landrata katowickiego występuje 
137 zawodów). Inne nie podają w ogóle zawodu osób wysiedlanych lub czynią



nych w sprawozdaniach landratów. Należy uznać to za zadowa
lające, choć specjalnie dotkliwy jest brak danych dla powiatów 
pszczyńskiego i tamogórskiego.

Ze szczegółowego obliczenia wynika, że wśród imigrantów ro
botnicy stanowili 69,5%, rzemieślnicy 17,8%, inni 12,7%'. Ze względu 
jednak na wspomniane już wyżej braki statystyki urzędowej w od
niesieniu do robotników sezonowych i dniówkowych stwierdzić na
leży, że procent robotników był bez wątpienia wyższy i przekraczał 
na pewno 80%, a być może dochodził nawet do 90%. Niewielkie 
zmniejszenie proporcjonalnej ilości robotników przypisać należy sil
niejszemu niż uprzednio napływowi rzemieślników, drobnych kup
ców itp. -iJ: T

Dokładniejsza analiza struktury zawodowej wykazuje, że nie 
było chyba zatrudnienia, którego nie chwytaliby się imigranci. Na 
pierwszy plan wchodziło oczywiście w grę górnictwo, specjalnie ko
palnie węgla. Przy pracy wymagającej małych kwalifikacji (a więc

to tylko w stosunku do pewnej części. Obok tego brak jest raportów za 
III kwartał 1886 r. oraz niektórych innych. Podania o przedłużenie prawa 
pobytu w Prusach mieszczą się przeważnie w poszytach zatytułowanych 
Russisch-polnische (względnie Polnische) Ober laufer und dereń Duldung; 
wykorzystane zostały przy tym następujące pozycje:

Tom Za okres nr prow.

12 3 X — 29 XII 1885 ARO 4838
14 1 III — 20 V 1886 ARO 4058
15 21 V — 26 VIII 1886 ARO 4922
16 27 VIII — 21 XII 1886 ARO 4773
17 22 XII 1886 — 2 XI 1887 ARO 4769
18 3 XI 1887 — 20 VI 1888 ARO 4754
20 2 III 1890 — 6 II 1891 - ARO 4956
pow. bytomski t. I 25 VIII — 22 XI 1885 ARO 4953

„ „ t. II 22 XI 1885 — 9 I 1886 ARO 4726
„ „ t. III 9 1 — 20 V 1886 ARO 4747

t. VII 1 VIII 1890 — 14 VIII 1894 ARO 14063
„ „ t. VIII 15 VIII 1894 — 30 VI 1898 ARO 14054

pow. katowicki t. I 20 VIII — 15 XI 1885 ARO 24900
„ . „ t. III 23 IV 1886 — 13 VIII 1887 ARO 24902
„ „ t. IV 14 VIII 1887 — 21 V 1889 ARO 4839

Dane te mogą jednak łatwo wprowadzić w błąd, gdyż nieproporcjonalnie 
wiele jest wśród nich pochodzących od kupców, rzemieślników itp., a także 
od drobnych posiadaczy ziemi, gdyż ludzie ci zarówno lepiej znali możliwość 
apelowania w razie otrzymania nakazu wyjazdu, jak również na skutek posia
dania warsztatów pracy więcej im zależało na pozostaniu.



szleprzy, robotnicy kopalniani itp.) przeważali imigranci galicyjscy. 
Spośród imigrantów z Królestwa wielu pracowało także w tym cha
rakterze, ale ilościowo przeważali w zawodach określanych nazwa
mi górnik, rębacz i td 31.

Tak w najogólniejszych zarysach przedstawiała się imigracja 
z Królestwa i Galicji w momencie wydawania rozporządzenia o ru
gach.

2. PODŁOŻE I PRZEBIEG RUGÓW

Możliwość usuwania niewygodnych imigrantów nie była niczym 
nowym zarówno w skali ogólnopaństwowej, jak i w odniesieniu do 
Górnego Śląska. Już 31 grudnia 1871 r. Bismarck polecił ministrowi 
spraw wewnętrznych wysiedlić wszystkie osoby nie posiadające pra
wa pobytu a podejrzane o jakąkolwiek agitację. W • parę mie
sięcy potem kanclerz pisał do Eulenburga: „Wniosek mój zmierza 
do zasadniczego wysiedlenia wszystkich osób nie posiadających oby
watelstwa pruskiego, zachowując dla rządu prawo czynienia wy
jątków" :!2. W myśl tych wskazówek minister zwrócił się do podle
głych sobie urzędów. W piśmie Eulenburga do nadprezydenta pro
wincji poznańskiej z 3 lutego 1872 r. czytamy, że nie tylko zgadzał 
się on na projektowane wysiedlenie trzech emigrantów polskich, 
ale dodawał: „Ponadto proszę Pana o polecenie urzędom policji 
w tamtejszej prowincji, aby niezwłocznie wysiedliła wszystkie osoby

•" Dla przykładu podajemy kilka danych dotyczących powiatów bytom
skiego i katowickiego. (Dla powiatu bytomskiego obejmują one liczby wysie
dlonych w okresie: III kwartał 1885 oraz I—II kwartał 1886, dla powiatu ka
towickiego w okresie: III kwartał 1885 i II kwartał 1886 r.)

Powiat bytomski
i m i g

Powiat katowicki 
r a n c i

z Król. | z Gal. | z Król, z Gal.
(liczby rodzin)

Ogólna ilość wysiedl. 335 82 216 940
w tym szleprzy 51 10 10 241
„ „ górnicy (Bergm.) 98 4 49 60
,, ,, robotn. kopalń.

(Grubenarbeiter) 20 25 10 72
,, „ robotn. (Arbeiter) 32 2 4 43
„ „ rębacze (Hauer) 28 — 3 9

F. K o c  h, Bismarck iiber die Polen, Berlin 1913, s. 74.



czynne politycznie, które nie posiadają obywatelstwa niemieckiego 
ani żadnego innego uprawnienia do pobytu 33. W tym samym roku, 
31 sierpnia, zawarta została także z rządem rosyjskim umowa normu
jąca procedurę wysiedlania, w której określone było, że stosowane 
ono być winno w razie braku środków do życia, włóczęgostwa, 
względnie braku odpowiednich dokumentów34. Wewnętrznie wy
siedlanie uregulowane zostało rozporządzeniami z 11 X1 1871, 28 V 
1881 i 20X11 1882, które upoważniały do tego landratów35. Tym 
niemniej do r. 1885 wysiedlenia na Górnym Śląsku stosowane były 
raczej wyjątkowo i tylko wobec elementów nie posiadających stałego 
miejsca zamieszkania. Nie powodowały one też nigdy ubytku siły 
roboczej dla zakładów przemysłowych.

Zmianę przyniósł dopiero rok 1885. Był to okres, kiedy — jak 
to sarkastycznie stwierdził Marchlewski — ,,»kanclerz o miedzia
nym czole« wpadł na genialny pomysł podkopania bytu polskiej 
narodowości i »zniweczenia wielkopolskiej narodowości«“ 36. 26
marca 1885 r. wydane zostało dla nadprezydentów prowincji wschod
nich słynne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych inicjujące 
ru g i37. Rozporządzenia tego niesposób rozpatrywać w oderwaniu 
od tak charakterystycznego dla połowy lat osiemdziesiątych nasilenia 
akcji antypolskiej niemieckich klas posiadających. Fala nacjonalizmu 
przybrała postać zarówno wypowiedzi publicystycznych, jak rozpo
rządzeń a nawet ustaw i znalazła swój wyraz także na terenie Gór
nego Śląska. Nacjonalistyczny tygodnik ,,Grenzboten“ sprecyzował 
cały program germanizacji Śląska 38 39. Obok tego napotykamy szereg 
rozporządzeń tego rodzaju jak nakaz posługiwania się w rozmowach 
z robotnikami językiem niemieckim, wydany najpierw dla kopalni 
rządowych a wprowadzony następnie także w wielu zakładach pry
watnych 3S. Ubolewaniom nad zbyt powolnymi postępami germani
zacji 40 * towarzyszyły takie kroki, jak ostre zarządzenia landratów

3:1 ARO, 14120, k. 1.
34 ARO, 4763, k. 117—118.
33 ARO, 14120, k. 5—8, 12—13.
3G J. M a r c h l e w s k i ,  Stosunki społeczno-ekonomiczne w ziemiach pol

skich zaboru pruskiego. (Pisma wybrane, Warszawa 1952, t. I, s. 458).
37 Tekst ARO, 14120, k. 5—8.
38 „Grenzboten“, nr 31 i 32 z 1887 r., artykuły przedrukowała „Schlesi- 

sche Zeitung11, nr 544 i 547 z 7 i 9 VIII 1887.
39 „Schlesische Zeitung“, nr 511 z 26 VII 1887, nr 718 z 14 X 1887 r.
40 „Schlesische Zeitung“, nr 46 z 20 I 1887, nr 269 z 19 IV 1887, nr 645

z 15 IX 1887.



wystosowane do podległych im urzędników, nakazujące bezwzględne 
używanie wyłącznie niemieckiego języka41, nakazy publikowania 
sprawozdań różnych towarzystw w języku niemieckim 42, zakaz za- 
przysięgania nawet najniższych urzędników w języku polskim43, 
rygorystyczny zakaz należenia nauczycieli do polskich związków44, 
przenoszenie miejscowych urzędników do innych części państwa 
niemieckiego45 i inne. Specjalną uwagę zwrócono przy tym na 
szkołę. W lutym 1887 r. odbyła się w Opolu konferencja inspektorów 
szkolnych poświęcona zagadnieniom germanizacji szkoły 46 47. Nauczy
ciele zastanawiali się na zjeździe w Katowicach 11IX 1886, „jakie 
znaczenie ma język niemiecki dla naszych dwujęzycznych okolic 
i w jaki sposób szkoła może się przyczynić do tego, aby język ten 
stał się jak najprędzej językiem obiegowym44 47. Planowano zatrud
nienie na Górnym Śląsku wyłącznie nauczycieli z głębi Niemiec48 
i częste stało się wyznaczanie nagród za zasługi na polu germaniza
cji 49. Germanizacji miały także służyć nowotworzone przedszkola 50. 
Bardzo charakterystyczne może być pod tym względem rozporządze
nie dla landratów z 2 VIII 1886 r., oparte zresztą na tajnym piśmie 
lanrata kozielskiego do wójtów z 8 I 1886 r. 51. Faktów podobnych

41 Rozporządzenie landrata bytomskiego — ,.Schlesische Zeitung", nr 565 
z 1886 r., lublinieckiego — ibid., nr 615 z 3 IX 1886, zabrskiego — ibid., nr 389 
z 8 VI 1887.

42 ,,Schlesische Zeitung“, nr 61 z 25 I 1889.
4:1 „Schlesische Volkszeitung“, nr 265 z 9 VI 1887.
44 Ibid., nr 235 z 27 V 1887.
43 Ibid., nr 197 z 20 V 1886.
4B Ibid., nr 59 z 8 II 1887.
47 „Schlesische Zeitung“, nr 486 z 15 XII 1886.
48 „Schlesische Volkszeitung“, nr 459 z 8 X 1886.
40 „Schlesische Zeitung“, nr 182 z 13 III 1885, nr 894 z 21 XII 1889 i in.
50 „Schlesische Volkszeitung“, nr 67 z 10 II 1889.
31 ARO, 20718 b. p.: „Rezultaty ostatniego spisu ludności wykazują nie

stety pomimo przygotowania szkolnego tak niepomyślny stosunek liczbowy 
mieszkańców powiatu mówiących językiem niemieckim, względnie rozumie
jących ten język, do pozostałych, że faktowi temu musi być poświęcona baczna 
uwaga. Proszę Pana nie tylko o pomoc dla mnie przy wyjaśnianiu występują
cych w powiecie zjawisk, ale także, i to przede wszystkim, o poparcie trud
nego zadania szkoły polegającego na germanizacji naszej ludności za pośred
nictwem urzędowego stosunku także i z d o r o s ł y m i .  Ustawowo zakazane 
jest, aby sa m  urzędnik posługiwał się przy tego rodzaju kontaktach innym 
językiem aniżeli niemiecki i nie można przyjmować, aby fakty takie rzeczy
wiście miały miejsce. Trzeba jednak iść dalej i starać się, aby i l u d n o ś ć  
wobec urzędników mówiła po nięmięcku i aby nauczyła się uwążać za szkodę



wymienić można znacznie więcej, ale przytoczone dostatecznie już 
chyba świadczą o tym, że wysiedleniu imigrantów towarzyszyło 
gwałtowne zaostrzenie polityki antypolskiej.

Jest zaś rzeczą niezmiernie charakterystyczną, że te same lata 
przyniosły także zaostrzenie walki z ruchem robotniczym. Osławione 
rozporządzenie „strajkowe" ministra Puttkamera z kwietnia 1887 r. 
nie było bynajmniej jedynym tego przejawem. W okresie spe
cjalnie nasilonej walki o płacę (tzw. Lohnbewegung), która wy
stępowała na terenie całej Rzeszy, wyraźniej zaczął się także obja
wiać ruch robotniczy na Górnym Śląsku, choć pod wieloma wzglę
dami był on na tym terenie jeszcze słaby. O Górnym Śląsku myślał 
nacjonalistyczny publicysta „Schlesische Zeitung", kiedy ubolewał 
nad zaostrzeniem walki klasowej 52. Niebezpieczeństwo ruchu robot
niczego przerażało także klerykalną „Schlesische Volkszeitung" 53. 
W r. 1885 władze pruskie interesowały się specjalnie działalnością 
polskich socjalistów na Górnym Śląsku54. Niektóre pisma łączyły 
wprost zagadnienie wysiedlenia z zagadnieniem wystąpień robotni
czych 55. Charakterystycznie brzmią również zapowiedzi wobec wy
jeżdżania wysiedlanych do Saksonii, gdzie nie obowiązywało rozpo
rządzenie o rugach, że i tam nastąpią wysiedlenia w razie jakichkol
wiek „socjalistycznych nieporządków" 56.

Już 13 IV 1884 r. minister spraw wewnętrznych zwrócił uwagę 
na wzrost liczby Polaków napływających z Królestwa, ograniczył się 
jednak na razie do przypomnienia rozporządzeń z lat 1871 i 188 1 57. 
Ponieważ to nie pomogło, 26 III 1885 r. nakazał przede wszystkim 
zatrzymać dopływ świeżych imigrantów oraz wysiedlać takich, któ

dla siebie, jeżeli na skutek nieużywania zapomni to z języka niemieckiego, 
czego nauczyła się w szkole i w wojsku. Specjalnie więc u młodych ludzi na
leży z reguły nie uznawać prostego zaprzeczenia znajomości względnie rozu
mienia niemieckiego, a uznawać to tylko u osób starszych, względnie u ta
kich, przy których urzędnik może przypuszczać rzeczywistą nieznajomość, 
ewentualnie gdy zachodzi konieczność wzajemnego porozumienia się“.

52 „Schlesische Zeitung”, nr 304 z 2 V 1886, nr 649 z 17 IX 1886.
33 „Schlesische Volkszeitung“, nr 549 z 1 XII 1886, nr 533 z 21 XI 1886, 

nr 539 z 25 XI 1886.
34 Okólnik prezydenta rejencji opolskiej do landratów Zabrza, Katowic, 

Bytomia, Tarnowskich Gór i Gliwic, do policji w miejscowościach liczących 
powyżej 10 000 mieszkańców oraz do komisarza granicznego Hamiltona w By
tomiu z 9 II 1885 (ARO, 20718).

55 „Schlesische Volkszeitung“, nr 325 z 22 VII 1885.
30 Ibid., nr 409 z 9 IX 1885.
37 ARO, 14120, k. 5—8.



rzy nie posiadali pozwolenia na pobyt. Motywacja zwracała się za
równo przeciwko polonizującemu.oddziaływaniu mas imigrantów, jak 
i wskazywała na niebezpieczeństwo napływu agitatorów. „Dezer
terzy [Uberlaufer — tak brzmiała oficjalna nazwa imigrantów] nie 
tylko wzmacniają u nas element polski, ale dostarczają mu także 
sporej liczby agitatorów, którym nie można wprawdzie nic zarzucić 
pod względem zewnętrznego zachowania, ale którzy są niebez
pieczni pod względem politycznym, gdyż są oni łącznikami z rewo
lucyjnymi stosunkami w Królestwie Polskim'-'58. Nie zawsze oczy
wiście pod nazwą agitatorów rewolucyjnych urzędnicy pruscy ro
zumieli działaczy robotniczych, ale w każdym razie zaostrzenie 
polityki rządu posiadało charakter antyrobotniczy i antypolski. Co 
więcej, obawy tego rodzaju pozwalają na wysunięcie przypuszcze
nia, że chodziło tutaj także o wpływy Wielkiego Proletariatu. Za
gadnienie to do dzisiaj nie jest dostatecznie zbadane, ale pamiętać 
musimy, że przez teren Śląska przewożono emigracyjne druki socja
listyczne i docierała tutaj propaganda z Królestwa. Kontakty za 
pośrednictwem robotników sezonowych były więc prawdopodobnie 
jedną z dróg, którymi wpływy Wielkiego Proletariatu dostawały się 
na Śląsk.

W ten sposób odczuł proletariat niemiecki znaczenie polityki an
typolskiej, a w szczególności rozporządzenia o wysiedleniach. Pro
jekt najostrzejszej rezolucji skierowanej przeciwko rugom wniósł 
w Reichstagu Wilhelm Liebknecht59 stwierdzając w niej, że wy
siedlenia szkodzą interesom narodu niemieckiego60. Rugi potępiło 
także zdecydowanie zebranie robotnicze w Berlinie61. W grudniu 
1885 r. socjaliści rozlepili na ulicach Poznania odezwę głoszącą: 
„Bracia! Do ucisku, który bezustannie ciąży na klasie pracującej, 
rząd Bismarcka dodaje dziś nowy gwałt. Tysiące rodzin, które do
tychczas w pocie czoła pracowały na nędzny kawałek chleba, zo
staje w jednej chwili pozbawionych prawa pobytu w kraju, w któ
rym znaleźli pracę i możność utrzymania się. Od jednego pociągnię
cia pióra w kancelarii policyjnej tysiące ludzi traci swoją siedzibę. 
Wydalamy cię z kraju — oto, jakimi słowy zbiry Bismarcka odry

58 Ibid.
r,° Stenographische Berichte iiber die Verhandlungen des Reichstags, 

t. LXXXIX, s. 139.
(i0 Podobnie brzmiała także wypowiedź Liebknechta w Reichstagu, Sten. 

Ber., t. LXXXVI, s. 536—540.
fil „Schlesische Volkszeitung“, nr 469 z 14 X 1885,



wają spokojnych pracowników od ich zajęć i zabierają im nadzieję 
chleba na jutro..." 62

Tymczasem jednak od wydania rozporządzenia do jego wykona
nia było jeszcze daleko. Wprawdzie w kwietniu zaczęto na dużą 
skalę wj^dawać nakazy wyjazdu dla imigrantów zamieszkujących 
Prusy Wschodnie i ZachodnieG3, ale sytuacja na Górnym Śląsku 
przedstawiała się odmiennie. Pierwsze wzmianki o wysiedleniach 
z Górnego Śląska pojawiły się w prasie na początku czerwca, pier
wsze raporty urzędowe pochodzą dopiero z lipca 1885 r . 64 Przez 
parę miesięcy trwała dyskusja nad sposobem przeprowadzania wy
siedleń, prowadzona częściowo na łamach prasy a częściowo w po
staci zakulisowych starań. Specjalnie ważne było przy tym stano
wisko przemysłowców gómo-śląskich. Ze względu na znaczenie, jakie 
posiadali dla nich robotnicy spoza kordonu, przypuścić można by, 
że rugi odbywały się wbrew ich interesom 65.

Jednakże z góry stwierdzić należy, że kapitaliści nie odnosili się 
w zasadzie wrogo do samych rugów i że ze strony władz spotykali 
się z daleko idącymi ustępstwami. Już samo opóźnienie wysiedlania 
na Górnym Śląsku spowodowane było faktem uprzedniego zwróce
nia się władz centralnych do landratów z zapytaniem, czy wysie- 02 * * * * * * * * *

02 „Przedświt11, nr 9 z 1885 r. na podstawie wydawnictwa źródłowego: 
W. J a k ó b c z y k, Wielkopolska 1850—1914, Wrocław 1954, s. 93.

0:1 I tam zresztą wysiedlanie nie przybrało tempa spodziewanego przez 
władze centralne, skoro minister spraw wewnętrznych skarżył się na to 
w okólniku do nadprezydentów z 6 VII 1885 (ARO, 4763, k. 117—118).

ti-1 O rozpoczęciu rugów wspomina pismo Związku Górniczo-hutniczego do 
ministra spraw wewnętrznych z 17 VI 1885 (ARO, 14120, k. 31—36). Sprawo
zdawczość nakazana została okólnikiem prezydenta rejencji opolskiej z 6 VII
1886, pierwsze odpowiedzi z poszczególnych powiatów pochodzą z czasu 9—27 
lipca (ARO, 14018). Stała sprawozdawczość z przebiegu rugów nakazana zo
stała rozporządzeniem z 8 VIII 1885 i trwała do grudnia 1887 r. (ARO, 4768, 
k. 444). Ostatnie raporty dotyczą III kwartału 1887.

ur> Zainteresowanie zagadnieniem rugów przejawiło się po raz pierwszy
artykułem na łamach czasopisma głównej organizacji kapitału górno-ślą-
skiego „Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Huttenmannischen Ve- 
reins“ w numerze z maja 1885 r. (s. 152—153). Następnie Związek wysłał w tej
sprawie w dniu 6 VI pismo do prezydenta rejencji opolskiej (ARO, 4763, k.
111—116), poświęcił mu posiedzenie wydziału 13 VI, którego wynikiem była 
nowa petycja do ministra Puttkamera z 17 VI (ARO, 14120, k. 31—36, druko
wane w Zeitschrift..., s. 221—222 pod datą 15 VI; por. też Breslauer Zeitung, 
nr 407 z 15 VI 1885). Posiedzenie Zarządu z 13 VII (Zeitschrift..., s. 219—220)
oraz wydziału z 1 IX 1885 (Zeitschrift..., s. 309) wyczerpały zainteresowanie 
kwestią rugów Związku Górniczo-hutniczego.



dlenia nie przyniosą szkody przemysłowi gómo-śląskiemu66, choć 
teoretycznie prezydent rejencji opolskiej nakazał natychmiastowe 
wysiedlanie na mocy rozporządzenia z 26 marca już w dniu 20 kwie
tnia °7. Nie tylko jednak zarządzenie to pozostało na razie na pa
pierze, ale sytuacja przemysłowców była nawet pomyślniejsza 
niżby można sądzić na podstawie oficjalnych wypowiedzi Związku 
Górniczo-hutniczego. Zwrócenie się do landratów oznaczało w grun
cie rzeczy zasięganie informacji od czynników zbliżonych do prze
mysłowców, gdyż landraci przeważnie ulegali w swoich poczyna
niach żądaniom kapitalistów. Toteż w odpowiedziach pojawiły się 
od razu wątpliwości odnoszące się do sposobu przeprowadzania 
wysiedleń. Nie zawsze piszący operowali przy tym argumentami 
dobra przemysłu (np. landrat katowicki wysuwał raczej wątpliwości 
natury prawnej 68), ale zdarzały się i takie wypowiedzi jak landrata 
bytomskiego, który pisał: „Należy jednak także uwzględnić, że 
przemysł górno-śląski niełatwo może zrezygnować z polskich sił ro
boczych i że ich odciągnięcie nie pozostanie bez wpływu na zdol
ność produkcyjną i koszty produkcji" 69. Landrat tamogórski koń
czył swoje wywody stwierdzeniem: „Jeżeli interesy pruskich oby
wateli nie mają być naruszone, to nie da się uniknąć konieczności, 
aby poszczególnym dezerterom udzielać pozwolenia na dalszy pobyt, 
ewentualnie wydawać nawet dokumenty naturalizacyjne po dokład
nym zbadaniu wszystkich okoliczności wchodzących w grę, specjal
nie zaś wówczas, gdy znają oni język niemiecki" 70.

Tymczasem sformułowali swój program również sami przemy
słowcy zorganizowani w Związku Górniczo-hutniczym. Nie sprze
ciwiając się samym wysiedlaniom dzielili oni imigrantów na trzy 
kategorie: stałych, tygodniowych i dniówkowych i zgadzali się na 
usunięcie pierwszej, ewentualnie nawet drugiej kategorii przyby
szów 71. I to właśnie żądanie stało się podstawą polityki kapita
listów górno-śląskicn w stosunku do rugów. Próbowali oni zresztą 
osiągnąć nawet więcej. W petycji z 15 czerwca 1885 r. domagali

fiB ,,Zeitschrift...“, 1885, s. 152.
,i7 ARO, 14120, k. 8.
"« Ibid., k. 12—13.
,i0 Ibid., k. 26—28.
70 Ibid., k. 23—24.
71 ,,Zeitschrift...“, 1885, s. 152—153. Pierwsze rozporządzenie spowodowało 

obawy, że wysiedlenie dotyczyć będzie także robotników dniówkowych (Schle- 
sische Yolkszeitung, nr 251 z 7 VI 1885).



się, aby: ,,1. nie wprowadzać żadnych zmian w dotychczasowym ru 
chu granicznym robotników, 2. polecić urzędom, aby wysiedlały tylko 
tych robotników z Królestwa, którzy znani są jako niespokojne 
głowy albo mogą być podejrzani o polską agitację, względnie zo
stali już ukarani za popełnienie cięższych przestępstw, ale zrezy
gnować z wysiedlania tych robotników, którym zarówno urzędy, jak 
i pracodawcy wystawią dobre świadectwa'172. Tak więc przedsta
wiciele kapitalistów pragnęliby wykorzystać rugi do tym silniej
szego uzależnienia robotnika od siebie, gdyż byłby on wówczas 
zdany całkowicie na łaskę pracodawcy i landrata. Złe świadectwo 
obu mogłoby w każdej chwili spowodować usunięcie go poza gra
nice kraju. Rzecz prosta, postanowienie tego rodzaju skierowane 
było w pierwszym rzędzie przeciwko jednostkom bardziej uświa
domionym klasowo i miało z góry zabezpieczyć kapitalistów przed 
próbami wciągnięcia robotników z Królestwa do jakichkolwiek or
ganizacji robotniczych. Przy jednoczesnym nie ograniczonym do
pływie imigrantów powodowałoby to osłabienie ruchu robotniczego.

Zamierzenia przedstawicieli w^adz centralnych nie sięgały tak 
daleko. Nadprezydent śląski z polecenia ministra spraw wewnętrz
nych w odpowiedzi na petycję wyłączył możliwość wysiedlania je
dynie tych robotników, którzy swoim zachowaniem dają powód 
do skargi73. Oficjalne przyznanie się do takiego różnicowania ro
botników zbyt jaskrawo gwałciłoby zasadę rzekomej nadrzędności 
władz w stosunku do pracodawców i pracowników, co biurokracja 
pruska starała się wielokrotnie podkreślić. Z drugiej zaś strony 
odmowna odpowiedź na petycję Związku Górniczo-hutniczego nie 
oznaczała wcale, aby w praktyce nie stosowano tej metody. Odby
wało się to w ten sposób, że dyrekcje zakładów przemysłowych 
zaopatrywały podania robotników o przedłużenie prawa pobytu na 
terenie Prus w swoje opinie, w których z reguły podkreślały dobre 
prowadzenie się petenta. To także było niewątpliwie przyczyną, że 
przemysłowcy przeszli bez protestu do porządku dziennego nad od
rzuceniem ich postulatu.

Nawet i bez tego żądania dalsze pertraktacje szły wyraźnie na 
rękę kapitalistom. Słusznie prezydent rejencji opolskiej mógł za
pewnić Związek Górniczo-hutniczy, że stara się, aby wysiedlanie 72

72 ARO, 14120, k. 31—36, „Zeitschrift...“, 1885, s. 221—223.
‘3 „Zeitschrift...“, 1885, s. 310, „Schlesische Volkszeitung“, nr 407 z 8 IX 

1885, „Schlesische Zeitung“, nr 637 z 12 IX 1885.



było dla jego członków jak najmniej szkodliwe74, gdyż w swoim 
obszernym memoriale do ministra spraw wewnętrznych projek
tował wyraźnie korzystne dla nich pociągnięcia75. Pisał m. in.: 
„Stwierdzony jest fakt, że wielka ilość zarządów kopalń oraz innych 
zakładów przemysłowych uważa, iż jest zdana na dopływ polskich 
robotników i liczyła nań przy dotychczasowej produkcji. Częściowe 
wysiedlenia Polaków z Królestwa, które już nastąpiły, oraz liczne 
wieści o tym i o dalszych zamierzeniach rządu, które pojawiły się 
w większych i mniejszych pismach, wywołały w kołach przemy
słowców rejencji pewne podniecenie czy nawet niepokój". Dzieląc 
jednak imigrantów na stałych, przeważnie wykwalifikowanych, 
i dniówkowych, stwierdzał on dalej: „Według doniesień kilku wy
bitnych przemysłowców sądzę, że można przyjąć, iż tutejszemu 
przemysłowi zależy przede wszystkim na trwałym utrzymaniu do
pływu wielkiej masy zwykłych sił dniówkowych, które są mało wy
magające i tylko niewiele są szkolone, i że pojawiające się obecnie 
skargi wypływają jedynie z obawy utracenia tych korzyści". Osta
tecznie więc prezydent postulował stosowanie wysiedlania już tylko 
tych imigrantów, którzy na skutek dłuższego pobytu wyszkolili się 
na robotników fachowych, a więc, jak sam pisze, kategorii, do której 
sami kapitaliści przywiązywali mniejszą wagę. W takim wypadku 
pozostawała masa robotników sezonowych, którzy po okresie pracy 
byliby odtransportowywani do granicy.

Powyższe pismo jest bardzo ważne dla zrozumienia znaczenia 
zagadnienia rugów. Z jednej strony stanowi ono rozwinięcie wspo
mnianego poprzednio programu przemysłowców górno-śląskich, 
z drugiej zaś wykazuje, w jakim kierunku szła w następnym okresie 
polityka władz. W interesie kapitalistów władze dopuszczały spro-i 
wadzanie robotników spoza granicy pomimo wielu przeciwnych 
oświadczeń dyktowanych argumentami nacjonalistycznymi. Jedno
cześnie jednak starały się, także w interesie pracodawców* utrzy
mać imigrantów na możliwie niskim poziomie tworząc z nich swo
bodnie wyzyskiwaną armię rezerwową. Pomagało w tym walnie 
zawieszenie nad robotnikami zagranicznymi ciągłej groźby wy
siedlenia.

I w tym właśnie kierunku poszła w następnych miesiącach poli
tyka władz wbrew wszelkim deklaracjom głoszącym dążność do 73

74 Pismo z 25 VI 1885, ARO, 14120.
73 ARO, 14120, k. 37—49.



poprawienia położenia robotników górno-śląskich przez usunięcie 
konkurencji przybyszów z terenu Królestwa. Już w lipcu 1885 r. 
stwierdzała „Breslauer Zeitung" na podstawie odpowiedzi ministra 
na podanie Związku Górniczo-hutniczego: „wiele danych wskazuje 
na to, że władze pragną przy wykonaniu rozporządzeń o wysiedlaniu 
brać pod uwagę słuszne interesy przemysłu górno-śląskiego“ 76.

Co więcej, podobną praktykę zastosowano także wobec robotni
ków pochodzących z Galicji. Półoficjalne „Norddeutsche Allgemeine 
Nachrichten“ doniosły 6 lipca 1885 r., że konferencje nadprezy- 
dentów z podległymi im urzędnikami wykazały ministerstwu ko
nieczność prowadzenia w dalszym ciągu wysiedleń i że poczynione 
zostaną dalsze kroki w tym kierunku77. Wynikiem tej akcji było 
nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 26 lipca 1885 r., 
które ostatecznie normowało kwestię wysiedleń78. Rozporządzenie 
to jest dla Górnego Śląska tym ważniejsze, że przed jego wyda
niem usunięto poza granice kraju tylko niewielką ilość osób, a więc 
ogromna większość rugów została dokonana dopiero właśnie na jego 
podstawie.

Odgłosy prasy towarzyszące wydaniu rozporządzenia oceniały je 
przede wszystkim jako zaostrzenie kursu wysiedleniowego. Zao
strzenie to polegało zaś w pierwszym rzędzie na rozciągnięciu ru
gów na Polaków z Galicji, co motywowane było w rozporządzeniu 
względami nacjonalistycznymi — ,,Celem rozporządzenia jest zapo
bieżenie stałemu wzrostowi polskiego elementu w naszych prowin
cjach granicznych i odparcie tego elementu tam, gdzie zdołał się 
już osiedlić w ilości zagrażającej naszemu życiu politycznemu". 
Trudno stwierdzić, czy na wprowadzenie tego postanowienia nie 
wpłynęły także kwestie polityki zagranicznej narzucające potrzebę 
stosowania rugów nie tyłko w stosunku do obywateli rosyjskich 79. 
Należy jednak w każdym razie stwierdzić, że wysiedlanie Polaków 
z Galicji proponował już poprzednio prezydent rejencji opolskiej

7li „Breslauer Zeitung“, nr 486 z 15 VII 1885.
77 Schulthess..., 1885, s. 116. Jako dalszy ciąg konferencji centralnych od

bywały się w sierpniu konferencje landratów w poszczególnych rejencjach. 
Na Górnym Śląsku konferencja taka odbyła się 18 VIII 1885 w Opolu, co skło
niło prasę do przewidywania wzmożenia rugów (Schlesische Volkszeitung, 
nr 389 z 28 VIII 1885).

78 ARO, 14120, k. 55—59.
79 Nie daje na to pytanie odpowiedzi najszczegółowiej zajmujący się tą 

kwestią J. B e h r e n d t ,  Die polnische Frage und das osterreichisch-deutsche 
Biindnisproblem (Archiv fur Politik und Geschichte, 1926, z. 12, s. 699—767).



w tym samym piśmie, w którym wypowiadał się za pomyślnym dla 
przemysłowców rozwiązaniem kwestii rugów80. Fakt ten nasuwa 
przypuszczenie, ze nowe pociągnięcie władz nie było przedsiębrane 
wbrew interesom kapitału gómo-śląskiego, a raczej, że praktykę 
wysiedlania zokordonowych robotników, obowiązującą dotychczas 
tylko wobec robotników z Królestwa, rozciągnięto teraz na wszyst
kich przybyszów narodowości polskiej. Na poparcie zdania, że nowe 
zarządzenie nie było obliczone na szkodzenie przemysłowcom górno
śląskim, można przytoczyć ich ustosunkowanie się do niego.

Wieści o mającym nastąpić usuwaniu obywateli austriackich 
pojawiły się w prasie już wcześniej81. Przygotowań nie dało się 
zresztą ukryć, gdyż polegały one m. in. na dokonywaniu spisów 
obcokrajowców na terenach, gdzie żadną miarą nie mogło chodzić
0 obywateli rosyjskich (np. Kłodzkie). Toteż kwestię tę poruszył 
zarząd Związku Górniczo-hutniczego na posiedzeniu w dniu 13 li- 
pca 1885 r. Wypowiedzi na nim brzmiały dosyć ostro, gdyż prze
mysłowcy zwalczali plany usuwania robotników galicyjskich82. 
W sprawozdaniu czytamy, że „zakaz dopływu robotników galicyj
skich oznaczałby niezwykle ciężką szkodę dla gómo-śląskiego gór
nictwa węgla kamiennego", gdyż robotnicy z Galicji przybywają 
do pracy sezonowo na zimę, w lecie uprawiają u siebie ziemię, 
a na skutek sezonowości pracy i braku kwalifikacji spełniają za 
robotników miejscowych najgorzej płatną pracę i w konsekwencji 
raczej przyczyniają się do poprawy położenia robotnika miejsco
wego, niżby mieli stanowić dla niego konkurencję. Na tle takich 
wypowiedzi zdziwić może, że na posiedzeniu wydziału w dniu
1 września mimo stwierdzenia zmniejszenia się corocznego przy
pływu jesiennego robotników galicyjskich zrezygnowano z dalszych 
starań i ograniczono się jedynie do podania wszystkim członkom 
Związku do wiadomości odpowiedzi nadprezydenta śląskiego 
z 8 sierpnia 1885 r . 83

Tajemnica tej pozornej rezygnacji kryje się w treści rozporzą
dzenia z 26 lipca. W gruncie rzeczy wypełniało ono bowiem za
sadnicze postulaty przemysłowców. Zastrzegało wprawdzie, że nie

80 Jeszcze wcześniej landrat katowicki w piśmie do prezydenta rejencji 
opolskiej z 2 V 1885 (ARO, 4763, k. 15—24).

81 „Schlesische Volkszeitung“, nr 273 z 20 VI, nr 297 z 5 VII, nr 301 
z 8 VII 1885.

82 „Zeitschrift...“, 1885, s. 219 nn.
83 Ibid., s. 310.



ma mowy o wyłączeniu spod wysiedlania wszystkich grup imigran
tów 84, jednakże dla kapitalistów najważniejszy był punkt pozo
stawiający ruch graniczny w ciągu dnia całkowicie nienaruszony 
oraz inny — upoważniający landratów do udzielania odwoływalnych 
pozwoleń na dłuższe okresy czasu. Wszelkie zastrzeżenia o udzie
laniu pozwoleń tego rodzaju tylko w wypadkach wyjątkowych były 
całkowicie niegroźne. W praktyce przemysłowcy „uratowali*1 w zu
pełności robotników przychodzących do pracy w ciągu dnia oraz 
w ciągu tygodnia a także w bardzo znacznej mierze robotników 
sezonowych. Rozporządzenie z 26 lipca swoją genezą sięgało więc 
do postulatów Związku Górniczo-hutniczego oraz popierającego go 
prezydenta rejencji opolskiej.

Twierdzenie, że okres rugów nie był w żadnym wypadku zwią
zany dla przemysłu górno-śląskiego z kryzysem zaopatrzenia w siłę 
ludzką, uwidacznia poniższa tabela obrazująca ilość robotników 
w latach 1882—1890 85.

rok
zatrudnienie 
wg sprawoz
dania rocz

nego
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

1882 71 822 68 021 67 679 69 634 72 266
w tym kop. 
węgla kam. 35 514 33 972 33 647 32 170 36 721

1883 73 790 71 351 70 222 69 716 71 399
w tym kop. 
węgla kam. 36 151 36 234 35 008 35 215 36 916

1884 78 493 74 134 72 971 73 982 76 022
w tym kop. 
węgla kam. 39 081 37 378 36 593 37 448 40 181

84 Wyjątek uczyniono dla tych, którzy służyli w wojsku pruskim oraz dla 
ich rodzin i dla przybyłych przed r. 1843 (31 XII 1842 r. wydana została usta
wa o nabywaniu poddaństwa pruskiego).

85 Dane roczne na podstawie sprawozdań w poszczególnych tomach Sta- 
tistik der oberschlesischen Berg- und Hiittenwerke; dane kwartalne na pod
stawie sprawozdań w poszczególnych rocznikach „Zeitschrift des Oberschle
sischen Berg- und Huttenmannischen Vereins“ (dotyczą one końców kwarta
łów). Na podstawie zestawienia widać, że rację miał Marchlewski, gdy pod
kreślał szybki wzrost liczby robotników w latach 1885—1890 (op. cit., t. I, 
s. 441).



rok
zatrudnienie 
wg sprawoz
dania rocz

nego
I kwartał |

i1

II kwartał

l

]

III kwartał IV kwartał

1885 79 096 77 146 74 368 74 691 77 037
w tym kop.
węgla kam. 40 214 40 055 38 689 38 931 41 506

1886 79 565 73 624 69 567 73 229 75 501
w tym kop.
węgla kam. 40 568 39 822 37 527 38 891 41 340

1887 80 644 76 469 73 793 73 687 76 339
w tym kop. -

węgla kam. 40 968 41 007 39 034 38 700 41 644

1888 84 333 79 536 79 598 80 575 83 273
w tym kop.
węgla kam. 41 896 41 997 40 659 40 910 43 648

1889 90 818 80 999 79 615 86 736 91 019
w tym kop. 
węgla kam. 44 179 43 096 41 648 43 681 47 044

1890 98 779 93 453 93 714 92 799 94 923
w tym kop. 1
węgla kam. 49 708 48 414 47 801 48 536 50 672

Obok stałego wzrostu ilości robotników uderza w powyższym 
zestawieniu także duża rozpiętość stanu zatrudnienia w ciągu każ
dego roku. Różnice między maksymalnym stanem zatrudnienia 
(przeważnie w dniu 31 XII) a stanem zatrudnienia minimalnym 
(przeważnie w dniu 30 VI) w poszczególnych latach wynosiły:

rok różnica pomiędzy maksimum 
a minimum kwartalnym

różnica między stanem 
zatrudnienia wg sprawozdania 

rocznego a minimum kwartalnym

1882 4 587 4 143
1883 1 683 4 047
1884 3 051 5 522
1885 2 778 4 728
1886 5 934 9 998
1887 2 782 6 957
1888 3 737 4 697
1889 11404 11 203
1890 2 124 5 980



Różnice te oczywiście nie obejmują wyłącznie robotników sezo- . 
nowych, gdyż wchodziło także w grę czasowe zatrudnienie robotni
ków miejscowych, ale przybysze stanowili w każdym razie znaczną 
część wykazanej powyżej różnicy. Jest zjawiskiem uderzającym, 
że rok 1885 przyniósł tylko nieznaczną obniżkę w porównaniu z ro
kiem poprzednim, w r. 1886 zaś różnica ta wzrosła. Spadek w latach 
1887 i 1888 nie mógł mieć związku z rugami, skoro w roku następ
nym przy obowiązywaniu tych samych przepisów różnica pomiędzy 
maksimum a minimum zatrudnienia osiągnęła punkt szczytowy prze
kraczając 11 000 osób.

Na tle dotychczasowych uwag łatwo wytłumaczyć, dlaczego 
w latach następnych nie słyszymy o żadnej akcji przemysłowców 
górno-śląskich mającej na celu zmianę istniejących przepisów 
odnośnie do robotników polskich z zagranicy. Akcja tego rodzaju 
rozpoczęła się dopiero w r. 1889. Na zebraniu Zarządu Związku 
Górniczo-hutniczego z 1 VII 1889 konieczność sprowadzania robot
ników zagranicznych motywowano — co jest bardzo charakte
rystyczne wpływem, „jaki mogłaby wywrzeć na górno-śląskich 
zbyt pewnych siebie i gotowych do strajku ładowaczy sama możli
wość sprowadzania skądinąd ładowaczy"86, ale na zebraniu wy
działu w grudniu t.r. nie postanowiono nic nowego 87. Zarząd Zwią
zku przedstawił 10 maja 1890 r. ministrom spraw wewnętrznych 
i handlu petycję o swobodniejsze dopuszczanie robotników galicyj
skich. W parę tygodni później, 25 czerwca, petycja ta została odrzu
cona, a na posiedzeniu wydziału 8 września Związek postanowił za
przestać dalszych kroków ze względu na ich bezowocność 88. Wkrótce 
jednak przyszło nowe ustępstwo ze strony władz, gdyż 21 stycznia 
1891 r. władze wydały rozporządzenie (na razie na lata 1891—1893), 
które pozwalało. landratom dopuszczać robotników z Galicji w każ
dym roku na czas od 1 X do 1 IV, przy czym dalej idące wyjątki 
mógł czynić jeszcze prezydent rejencji89. Ponieważ ostatnie zarzą
dzenie wydane zostało na podstawie rozporządzenia ministra spraw 
wewnętrznych z 26 XI 1890, jest możliwe, że Związek Górniczo-hut
niczy wiedział już o nim we wrześniu i stąd właśnie płynęła pozorna

86 „Zeitschrift...“, 1889, s. 274, K. P o p i o ł e k ,  Rozwój kapitalistycznego 
przemysłu na Śląsku 1850—1914 (referat zespołowy na konferencji śląskiej, 
w druku).

87 „Schlesische Zeitung“, nr 854 z 5 XII 1889.
88 „Zeitschrift...“, 1890, s. 392, „Schlesische Zeitung“, nr 702 z 8 X 1890.
89 „Zeitschrift...“, 1891, s. 50.



rezygnacja wrześniowego posiedzenia wydziału. W każdym razie 
od r. 1891 zasadniczym zagadnieniem stało się zwalczanie przez prze
mysłowców nawet tego ograniczenia, jakim był obowiązek corocz
nego wydalania robotników zagranicznych na pewien czas w roku 
(czyli tzw. Karenzzeitu), gdyż z biegiem czasu nawet on stał się 
nieco uciążliwy. Był to już nowy okres w zakresie stosunków po
między rynkiem pracy Górnego Śląska a Galicją i Królestwem.

O istnieniu polskich robotników z Galicji i Królestwa na Gór
nym Śląsku w latach 1887—1890, czyli w okresie największego za
hamowania imigracji, mówi zresztą także cały szereg wzmianek 
w prasie. Znajdujemy wprawdzie narzekania na brak robotników 
i zdania łączące to z wysiedlaniem imigrantów galicyjskich90, ale 
w rzeczywistości nie dotykało to wielkiego przemysłu. Bez porówna
nia mniejsze znaczenie miał osobny zakaz zatrudniania pomocników 
aptekarskich pochodzących z zagranicy wydany w r. 1887 91. Na
tomiast specjalnie charakterystyczny jest fakt, że w latach 
1889—1890 władze były zmuszone do zastosowania raz jeszcze na 
małą skalę akcji rugów. I tak np. na początku roku 1889 stwierdzono 
w Królewskiej Hucie w jednej tylko kopalni rządowej obecność 300 
nie zameldowanych robotników galicyjskich, co spowodowało wyda
nie zarządzenia przez landrata bytomskiego nakazującego usunięcie 
ich do 1 m arca92. W październiku tegoż roku landrat katowicki 
wydał rozporządzenie przypominające zakaz zatrudniania polskich 
robotników zagranicznych bez jego pozwolenia 93. Zjawisko to zata
czało bardzo szerokie kręgi, skoro nawet landrat Złotoryi-Chojnowa 
zmuszony był zarządzić zbadanie pochodzenia obcych robotników 
posługujących się polskim językiem, gdyż, jak pisał, wielkie ich 
ilości przedostawały się na teren Prus z Królestwa Polskiego częś
ciowo potajemnie, częściowo przy użyciu fałszywych papierów94. 
Mnożyły się wieści o nowych wysiedleniach z okolic Świętochłowic, 
z Radzionkowa czy z powiatu bytomskiego95.

Akcja ta pozostawała, być może, w związku z pierwszymi prze
jawami psucia się koniunktury przed kryzysem, który nastąpił na

00 „Schlesische Volkszeitung“ pisała o braku robotników w okolicy Miko
łowa (nr 186 z 24 IV 1890) i trudnościach w pracy cegielni (nr 243 z 31 V 1890).

81 Ibid., nr 553 z 3 XII 1887.
02 „Schlesische Zeitung“, nr 115 z 15 II 1889.
93 Ibid., nr 825 z 24 XII 1889.
94 Ibid., nr 333 z 14 V 1890.
95 Ibid., nr 911 z 30 XII 1889; nr 73 z 14 II 1889; nr 445 z 21 VI 1890
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początku lat dziewięćdziesiątych. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
na ponowne zastosowanie rugów wpłynął także fakt, że tu i ówdzie 
zaczęły się rodzić ze strony przybyszów objawy oporu przeciwko 
zbyt jaskrawemu wyzyskowi. I tak np. w listopadzie 1889 r. około 
300 robotników ziemnych zatrudnionych przy budowie rozrządowej 
stacji kolójowej w Gliwicach pomaszerowało przed ratusz. Powo
dem wystąpienia był fakt zwolnienia z pracy, gdy nie chcieli się 
zgodzić na różne obcięcia płacy. Ponieważ robotnicy ci pochodzili 
głównie z Galicji, domagali się wypłacenia dotychczasowych zarob
ków, aby móc wrócić do domów. Sprawę załagodzono, połowa robot
ników wróciła do pracy jeszcze tego samego dnia, a reszta naza
jutrz 96. Wydaje się rzeczą zupełnie prawdopodobną, że gwałtowne 
nasilenie walki strajkowej, jakie obserwujemy właśnie w tych latach 
na Śląsku (obok największego strajku z maja 1889 r. ilość wystąpień 
robotniczych w okresie od 1889 do czerwca 1890 r. przekraczała 
kilkakrotnie liczbę wystąpień w latach poprzednich), musiało oddzia
ływać także na robotników polskich z Królestwa i Galicji. Z chwilą 
zaś uaktywnienia postawy imigrantów tracili oni dla kapitalistów 
znaczną część swojego znaczenia. Wówczas też w ruch poszło na
rzędzie walki klasowej, jakim była możliwość usunięcia robotników 
zakordonowych. Przez przeprowadzenie częściowych i czasowych 
rugów można było oddziałać na zmianę elementu imigracyjnego, 
a obok tego dać odczuć swoją przewagę w oparciu o władzę pań
stwową i nastraszyć bezbronnych przybyszów.

Jednocześnie daje się zaobserwować wyraźne dążenie władz 
i kapitalistów do wytwarzania przepaści między robotnikiem miej
scowym a przybyszem. Świadczą o tym wzmianki, że nie są oni łu
biani ani przez urzędników, ani przez robotników 97, czemu wyraźnie 
przeczą raporty urzędowe stwierdzające całkowitą zgodność lud
ności miejscowej z przybyszami a nawet uskarżające się na trud
ności kontroli policyjnej nad imigrantami, powodowane sympatią 
ludności górno-śląskiej98. Wysiłki przedstawicieli klas posiadają
cych zmierzające do wytwarzania niesnasek pomiędzy poszczegól
nymi grupami proletariatu występowały zwłaszcza w okresie nasi
lenia walki klasowej.

88 Ibid., nr 802 i 804 z 15 i 16 XI 1889.
87 Ibid., nr 115 z 15 II 1889.
88 ARO, 14120, passim, pismo landrata kozielskiego z 22 VII 1885 (ARO, 

14018 b.p.).



Zaznaczyć należy, że zdecydowanie niechętne stanowisko klery- 
kalnej grupy „Katolika" wobec robotników polskich z Galicji i Kró
lestwa było na rękę kapitalistom. Związek Wzajemnej Pomocy w zna
nej petycji uchwalonej na wiecu w Bytomiu 15 grudnia 1889 r. 
wysunął żądanie usunięcia robotników polskich z zagranicy 
Przyjęcie takiej postawy miało na celu, obok skierowania niezado
wolenia proletariatu na tory stosunkowo mniej groźne dla panują
cego porządku, przede wszystkim odgrodzenie Górnego Śląska od 
Królestwa, skąd klasy panujące obawiały się napływu idei socjalizmu, 
oraz wytwarzanie sztucznej niechęci robotników miejscowych do 
przybyszów, o czym będzie jeszcze mowa poniżej. Wiadomość o jed
nym z licznych wysiedleń w r. 1892 opatrzył „Katolik" komenta
rzem: „skutkiem tego nie będzie prawdopodobnie niepotrzebnego 
świętowania" 10°. Tylko wtedy, gdy chodziło o zwiększenie ilości rąk 
do pracy dla rolnika-posiadacza, którego reprezentowała grupa „Ka
tolika", pismo cieszyło się z zatrudniania imigrantów w śląskim rol
nictwie 99 100 101. W następnych latach podobną rolę będzie odgrywał 
Korfanty, k tóry, w swoich wystąpieniach niejednokrotnie przeciw
stawiał interesy robotników górno-śląskich i przybyszów.

Podobnie jak rugi nie wpłynęły w żadnym stopniu na stan za
trudnienia w przemyśle, tak samo nie miały one żadnego wpływu 
na polepszenie położenia robotników śląskich. Natomiast o czymś 
przeciwnym świadczą liczne głosy z lat następnych wspominające 
o obniżce płac. Wystarczy na dowód przytoczyć choćby oficjalną 
statystykę sporządzoną przez Związek Górniczo-hutniczy. Trzeba 
przy tym pamiętać, że statystyka ta miała na celu wykazanie wzrostu 
poziomu płac, a obok tego podawała ona zarobki w cyfrach bez
względnych, a nie płace realne. Dlatego tym bardziej uderzy fakt, 
że lata 1886 i 1887 charakteryzuje obniżka przeciętnych płac, które 
wynosiły 102:

99 „Katolik", nr 104 z 31 XII 1889. Kwestia ta znalazła swoje odbicie tak
że fW odpowiedzi ministra z 21 I 1890 na petycję (Schlesische Volkszeitung, 
nr 47 z 30 I 1890). Nawet konserwatywny „Kraj“ przyznawał, że petycja miała 
na celu zapobieżenie nowemu strajkowi (Kraj 1890, nr 4, s. 9—10). Główny 
mówca na zebraniu, Szmula, nawoływał bardzo energicznie do zachowania 
spokoju.

100 „Katolik", nr 29 z 8 IV 1892.
101-Ibid., nr 29 z 10 IV 1891.
102 Zestawione na podstawie Statistik der Oberschlesischen Berg- und 

Hiittenwerke za lata 1884—1889.



W r. 1884 — przeciętnie 540,68 m k rocznie
w r. 1885 — 542,22 y y y y

w r. 1886 — 531,80 y y y y

w r. 1887 — 540,65 y y y  y

w r. 1888 — 556,57 M y y

w r. 1889 — 595,61 y y y y

Obok imigracji robotników przemysłowych posiadającej zasadni
cze znaczenie, niesposób nie zwrócić także uwagi na znaczenie imi
gracji rzemieślników i kupców. Ogólna ich ilość wynosiła około 600 
osób; zamieszkiwali przede wszystkim powiaty katowicki i bytomski. 
W grupie tej trzeba wyróżnić majstrów, kupców i różnego rodzaju 
handlarzy od czeladników i uczniów. Kupcy z Galicji uzyśkiwali 
coraz większe znaczenie, zwłaszcza na terenie powiatu katowickiego. 
Opanowali oni w znacznej mierze handel żywnością i stwierdzić na
leży, że bez importu żywności z Galicji zaopatrzenie tego powiatu 
natrafiałoby na poważne trudności103. Również w związku z tańszą 
robocizną w Galicji sprowadzali oni stamtąd także szereg wyrobów 
rzemieślniczych. Zachodziły wypadki, że po Górnym Śląsku wędro
wali komisanci, którzy zbierali zamówienia, a nawet robili przy
miarki (odnosi się to do krawców i szewców) po to, aby za jakiś 
czas dostarczyć gotowe towary.

Imigracja kupców i rzemieślników powodowała dwoiste stanowi
sko drobnomieszczaństwa górno-śląskiego. Z jednej strony cierpiało 
ono coraz silniej na skutek braku czeladników i uczniów, tym 
bardziej że narażone było na ucieczkę do przemysłu. Na większą 
skalę zjawisko to występowało po r. 1890, ale początkami swoimi 
sięgało okresu wcześniejszego. Rezultatem były petycje domagające 
się swobodniejszej im igracji104. Z drugiej jednak strony rzemieśl
nicy i kupcy gómo-śląscy cierpieli na skutek konkurencji ze strony 
imigrantów. Toteż już w r. 1885 napotkać można wysyłanie do 
władz denuncjacji wskazujących na nie wykrytych jeszcze przez

103 W aktach jako bardzo częste określenie zawodu imigrantów tej grupy 
występują pojęcia: handlarz zielenizną, zbożem itd.

104 Por. dla powiatu pszczyńskiego G a 1 o s, op. cii., s. 168. Petycja zarządu 
związku cechów krawieckich w Berlinie z 19 III 1891 (ARO, 14120, k. 87, 
korespondencja na ten temat ibid., k. 86, 88—92, 93, 94), petycja zarządu związku 
cechów kowalskich z marca 1910 (ARO-, 14120, k. 329—330, 331, 332—333, 334, 
335), petycja zarządów cechów z Królewskiej Huty z 27 X 1891 (ARO, 14120, 
k. 97—98, 99), korespondencja z prezydentem rejencji i nadprezydentem ślą
skim z lat 1895 i 1896 (ARO, 14120, k. 129—130, 137, 142), podanie górno-ślą
skiego związku rzeźników z 23 III 1909 (ARO, 4211 b.) i inne.



władze przybyszów, względnie na prośby o wysiedlenie kogoś, kto 
otrzymał pozwolenie na dalszy pobyt105. Zjawisko to wystąpi jesz
cze w latach następnych106, a rezultatem jego będzie szerzenie się 
haseł antysemityzmu wśród drobnomieszczaństwa górno-śląskiego, 
ponieważ ta grupa imigrantów galicyjskich była w dużej części 
pochodzenia żydowskiego. Antysemityzm szerzyła gorliwie biuro
kracja pruska 107 a także katolickie Centrum.

Wobec politycznej słabości drobnomieszczaństwa starania rze
miosła zarówno o dopuszczanie uczniów i czeladników, jak i niedo
puszczanie konkurencji, nie były nigdy poważnie brane w rachubę, 
a wszelkie petycje kończyły się z reguły odpowiedziami odmow
nymi. Jednocześnie zaś napływ żydowskiego drobnomieszczaństwa 
galicyjskiego był dogodną okazją do wykorzystywania powstają
cego na tej drodze antysemityzmu dla zgoła odmiennych celów.

Nieco odmienniej przedstawiała się kwestia napływu robotników 
rolnych. Dotychczasowa literatura przyjmowała zgodnie, że imigra
cja ta rozpoczęła się dopiero od r. 18 90 108. Za to przyznawano, że 
tempo wzrostu ilości robotników rolnych było znacznie szybsze ani
żeli robotników przemysłowych. W r. 1899 Bróssling określił ich 
ilość na 20% ogółu robotników, w r. 1911 Grund na 30% 109.

Nie ulega wątpliwości, że wielki napływ robotników rolnych 
spoza kordonu nastąpił rzeczywiście po r. 1890, ale pewne fakty 
świadczą, iż początki imigracji rozpoczęły się już wcześniej, szcze
gólnie na terenie niektórych powiatów Górnego Śląska z powiatem 
pszczyńskim na czele. Wprawdzie w latach następnych powiat ten 
nie ściągał bynajmniej największej ilości robotników rolnych110,

105 ARO, 4837, passim.
106 Np. w r. 1896 napotykamy zorganizowaną akcję cechów szewskich z By

tomia, Gliwic, Katowic, Mysłowic i in. przeciwko domokrążcom galicyjskim 
(ARO, 4768, k. 266—267, 268, 269—270, 271—272, 273—274, 277, 278, 280—282).

107 Świadczą o tym liczne wypowiedzi landrata katowickiego i in.
108 M. We b e r ,  Die Verhaltnisse der Landarbeiter im ostelbischen 

Deutschland (Schriften des Vereins fur Sozialpolitik, t. LV); P. Gr u n d ,  
Die auslandischen Arbeiter in ihrer Bedeutung jur Oberschlesien, Lipsk 1913, 
s. 1; N. Z i m m  er, Entwickelung und Stand der oberschlesischen Landwirt- 
schaft, Erlangen 1927, s. 30.

109 F. B r ó s s l i n g ,  Die Lagę der landwirtschaftlichen Arbeiter am Ende 
des 19. Jhdts, Merseburg 1900, s. 46; G r u n d ,  op. cit., s. 1—2.

110 We b e r ,  op. cit., s. 500, zaliczył go do terenów o małej imigracji; 
w r. 1899 przy przeciętnej dla całego Górnego Śląska 20% ogółu robotników 
rolnych zagraniczni stanowili w powiecie pszczyńskim tylko 16,2%, w r. 1911 
przy iprzeciętnej 30% — tylko 22,6% ( Gr und ,  op. cit., s. 3—4).



ale był za to terenem, na którym sprowadzanie robotników zagra
nicznych rozpoczęło się najwcześniej. Stwierdzić trzeba przy tym 
od razu, że rozporządzenie z 26 lipca 1885 r. pozwalało na sprowa
dzanie robotników rolnych na okres żniw i w innych podobnych 
okolicznościach m . I to jednak nie wystarczało, skoro 15 grudnia 
1887 r. wielu właścicieli ziemskich z powiatu pszczyńskiego prosiło 
już nie tylko o dopuszczenie robotników sezonowych, ale także 
stałych parobków, przy czym zbiorowe podanie zostało poparte 
przez landrata 111 112. Prezydent rejencji opolskiej odpowiedział na nie 
odmownie, tym bardziej że, jak pisał, z innych powiatów nie było 
jeszcze podobnych podań 113.

Tendencja do sprowadzania robotników rolnych z zagranicy łą
czyła się ze wzrostem wychodźstwa na ,,saksy" ze wsi górno-ślą- 
skiej 114. W r. 1890 donoszono z Głubczyc, że do zbierania buraków 
właściciele musieli używać oddziałów wojskowych 115, a już w lecie 
1889 r. w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego używano także pol
skich robotników rolnych116. Także i landrat raciborski doniósł 
w r. 1890, że w jego powiecie panuje „kolosalny" brak robotników 
rolnych 117. Z podanych faktów wynika, że wielki napływ robotni
ków rolnych w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. przygotowany był 
już wyraźnie w końcu lat osiemdziesiątych.

Obok interesów poszczególnych grup społecznych ludności Gór
nego Śląska na przebieg rugów wywierała wpływ sytuacja we
wnętrzna w całych Niemczech oraz stosunki z innymi państwami 
zainteresowanymi, przede wszystkim z Rosją. Rząd austriacki za
chował się wobec wysiedlania jego obywateli całkowicie biernie, co

111 Łączy się z tym wiadomość o odmawianiu robotnikom rolnym po
zwolenia na wyjazd, co skłoniło jedno z pism do uwagi, „że wygląda, jakby 
chodziło tu o zarządzenie wydane w interesie własności ziemskiej" (Schlesi- 
sche Volkszeitung, nr 329 z 24 VII 1885). O możliwość codziennego przycho
dzenia do pracy robotników rolnych z Galicji upominał się w 1886 r. landrat 
pszczyński, co też zostało w pełni dozwolone (pismo prezydenta rejencji opol
skiej do nadprezydenta śląskiego z 7 IV 1886, ARO, 4763, k: 240, odpowiedź 
z /14 IV 1886, ARO, k. 252).

112 ARO, 14120, k. 82—83.
113 Ibid., k. 84—85.
114 Już w połowie lat osiemdziesiątych pojawiły się głosy pochodzące 

z kół zbliżonych do agrariuszy a ostrzegające przed tym zjawiskiem (por. 
np. Schlesische Zeitung, nr 253 z 12 IV 1885).

115 „Schlesische Zeitung", nr 509 z 5 XI 1890.
116 Ibid., nr 434 z 25 II 1889.
117 ARO, 4768, k. 140.



podkreślał nawet Bismarck lł8. Przedstawiciele rządu austriackiego 
starali się zbagatelizować rugi i podkreślali łagodne postępowanie 
rządu pruskiego 118 119 120 121.

Według rozumowania głównego badacza zagadnienia, Feldmana, 
wysiedlanie Polaków obliczone było w pierwszym rzędzie na wraże
nie, jakie miało ono wywrzeć nad Newą, przy czym dla Bismarcka 
nieprzyjemnym zaskoczeniem miała być postawa parlamentu niemie
ckiego 12°. Z dotychczasowych rozważań wynika, że względy poli
tyki zagranicznej nie były w żadnym razie wyłącznym motywem 
kierującym polityką rządu pruskiego; dodać należy, że debata na 
forum Reichstagu nie miała dla kanclerza decydującego znaczenia, 
tym bardziej że parlament nie był wcale tak nieprzejednany, jak 
chciałby Feldman.

Decyzja o postawie parlamentu należała w tym czasie do kato
lickiej partii Centrum. Tymczasem miesiące na przełomie 1885 
i 1886 r. przyniosły wyraźne zbliżenie pomiędzy Centrum a rządem. 
W r. 1886 uchwalona została ostatnia z ustaw likwidujących Kul
tu rkampf, a Centrum głosowało na nią mimo jej akcentów antypol
skich. Mianowanie Koppa członkiem Izby Panów czy obsadzenie 
arcibiskupstwa gnieźnieńsko-poznańskiego przez Dindera, to także 
przykłady zbliżenia. W takiej sytuacji sprawa rugów służyła partii 
kaotolickiej wyłącznie za narzędzie dla uzyskania lepszych warun
ków ugody z rządem. Nie licząc skazanej z góry na niepowodzenie 
interpelacji Borowskiego, wniesionej w Sejmie pruskim 6 maja 
1885 r. m , wysiedlenia zaczęły odgrywać pewną rolę w życiu poli
tycznym dopiero w jesieni, gdy 26 listopada Koło Polskie pono

118 M i 11 n a c h t, Erinnerungen an Bismarck, Neue Folgę 1905, s. 45.
119 Np. przemówienie ministra Kalnokiego w komisji budżetowej Reichs- 

ratu w dniu 10 XI 1885 (Schlesische Volkszeitung, nr 517 z 11 XI 1885 i in.). 
„Neue Freie Presse“ stwierdziła, że poselstwo austriackie w Berlinie nic nie 
wie o wysiedleniach (na podstawie Schlesische Volkszeitung, nr 397 z 2 IX 
1885). Poselstwo to odmawiało potwierdzania podań obywateli austriackich 
o pozwolenie na dalszy pobyt w Prusach (Schlesische Volkszeitung, nr 417 
z 13 IX 1885). Dalsze wiadomości o polityce, rządu austriackiego zamieszcza 
B e h r e n d t ,  op. cit., passim.

120 F e l d m a n ,  op. cit., s. 322 nn. Podobnie, choć ostrożniej, sformułował 
swoje zdanie nacjonalistyczny historyk niemiecki, H. R o t h f e l s ,  Bismarck 
und der Osten, Lipsk 1934, s. 44.

121 Stenographische Berichte uber die V erhandlungen des Landtags, 
t. CCLXXV, s. 1752 nn.



wnie wniosło interpelację, tym razem na forum Reichstagu122. 
Interpelację tę podpisała rzeczywiście cała opozycja parlamentarna 
stanowiąca w tym okresie większość Reichstagu 123. Punktem kul
minacyjnym napiętych stosunków był początek grudnia. Na posie
dzeniu w dniu 1 grudnia Reichstag postanowił omawiać interpelację 
polską wbrew kanclerzowi, który dla zmuszenia parlamentu do po
rzucenia nieprzyjemnego dla niego przedmiotu posłużył się nawet 
orędziem cesarskim 124. Wówczas także Bismarck odzywał się bardzo 
krytycznie o parlamencie 125. W parę dni później posłowie socjali
styczni wnieśli, wspomniany już poprzednio, ostro sformułowany 
wniosek Liebknechta domagający się zlikwidowania rozporządzeń 
o rugach jako szkodzących narodowi niemieckiemu 126.

Socjaldemokraci stanowili jednak w Reichstagu niewielką grupę 
posłów, a pozostałe partie reprezentujące klasy posiadające, jeżeli 
nawet stawały w opozycji do rządu, niedługo w niej wytrzymy
wały. Już wniosek postawiony 16 grudnia przez szlacheckie Koło 
Polskie, które musiało „stanąć w opozycji, skoro »żelazny kanclerz« 
butem grenadierskim nadeptywał nagniotki**127, brzmiał słabiej ani
żeli socjalistyczny i prosił jedynie o pozwolenie swobodnego pobytu 
na terenie Rzeszy dla tych obcokrajowców, którzy nie zagrażają 
porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu 128. Nieco późniejsza re
zolucja drobnomieszczańskiej partii postępowców zgadzała się już 
na przeprowadzenie rugów, a występowała przede wszystkim prze
ciwko sposobowi ich wykonania 129. Taktykę opozycji parlamentar

122 Interpelacja Jażdżewskiego i towarzyszy (Sten. Berichte... des Reichs- 
tags, t. LXXXIX, s. 92).

123 Interpelację polską podpisało 168 posłów polskich, centrowców, postę
powców i socjalistów.

124 Sten. Ber., t. LXXXVI, s. 130—133.
125 M i 11 n a c h t, op. cit:, s. 43—44; Lucius von B a l l h a u s e n ,  Bismarck- 

Erinnerungen, s. 323; M. B u s c h, Tagebuchblatter, Lipsk 1899, t. III, s. 203.
126 Sten. Ber., t. LXXXVI, s. 139.
127 J. M a r c h l e w s k i ,  op. cit., s. 508.
128 Sten Ber., s. 254. Stanowiskiem Koła Polskiego wobec „rugów" nie 

zajmujemy się tu bliżej. Pomimo „narodowej" frazeologii w odniesieniu do Poz
nańskiego i Prus Zachodnich stanowisko to nie różni się zasadniczo od stano
wiska junkrów pruskich. Szlacheckie Koło oddało Śląsk na długie lata 
„w pacht" katolickiemu Centrum.

Rezolucja Ansfelda z 8 I 1886 (Sten. Ber., t. LXXXIX, s. 419). Treść 
tej rezolucji była zgodna z postawą partii drobnomieszczańskiej, która zaczy
nała być czuła na „narodowe" argumenty głoszące „niebezpieczeństwo pol
skie". Świadczyć o tym może także charakterystyczny artykuł w „Breslauer 
Zeitung", nr 874 z 13 XII 1885, omawiający zagadnienie rugów.



nej przypieczętowała postawa Centrum, które w przeddzień obrad 
nad kwestią rugów, 13 stycznia 1886 r., przedstawiło ;,wniosek 
ewentualny" do rezolucji wolnomyślnych, osłabiający ją jeszcze 
bardziej 130.

Stosunek Centrum do sprawy wysiedleń zdecydowany został 
poza parlamentem, na polu zakulisowych obrad pomiędzy przed
stawicielami rządu a partii katolickiej. W parę miesięcy później po
słowie centrowi umożliwią przedłużenie ustaw antysocjalistycznych. 
Już między grudniem a połową stycznia opozycja parlamentarna 
wyraźnie wycofywała się ze swojego stanowiska, a rezultaty tego 
były zupełnie widoczne w czasie debat styczniowych, zupełnie róż
nych od grudniowych. Czołowy przedstawiciel Centrum, Windhorst, 
odżegnywał się w swoim przemówieniu od współpracy z socjali
stami i uznawał wszystkie wnioski, z wyjątkiem centrowego, za 
zbyt daleko idące. Stwierdził on dalej, że w chwili obecnej Centrum 
wstrzymuje się z wysuwaniem ściśle sprecyzowanych wniosków pod 
adresem rządu, gdyż woli poczekać na dalszy rozwój wypadków. 
Mówił: „Obecnie w moim przekonaniu nie należy nic więcej czynić, 
jak tylko wypowiedzieć zdanie Reichstagu odnośnie do omawia
nego zagadnienia. Co wyniknie z ewentualnego orzeczenia parla
mentu, pokaże dalszy rozwój “131. Uchwalenie jedynie wniosku cen
trowego a odrzucenie wszystkich innych było w takiej sytuacji 
w gruncie rzeczy kapitulacją Reichstagu przed rządem i żadną miarą 
nie może być uznane za cios dla Bismarcka 132. Opozycja parlamentu 
przejawiała się wyłącznie w obronie swojej kompetencji w zajmowa
niu się kwestią rugów, co stanowiło jeszcze punkt sporny między 
Reichstagiem a rządem. Poza Liebknechtem niemal wszyscy mówcy 
na tym skupiali swoją uwagę odsuwając rugi na plan dalszy.

Polemizując z twierdzeniem Feldmana o znaczeniu debat parla
mentarnych zgodzić się jednak trzeba ze zdaniem tego autora, że 
polityka wysiedleń wywarła w Rosji wrażenie zdecydowanie nie

130 Sten. Ber., t. LXXXIX, s. 506.
131 m a .,  t. l x x x v i , s. 5 5 2 .
132 Mimo to niektóre pisma starały się nadać debatom wielkie znaczenie; 

i tak np. „Breslauer Zeitung" twierdziła, że obrady przybrały charakter „wiel
kiej debaty politycznej, której oddźwięki dadzą się odczuć w następnych ty
godniach" (nr 40 z 17 I 1886). W kilka dni później, 23 I 1886, Bundesrat jedno
myślnie odrzucił interpelację Reichstagu (H. P o s c h i n g e r ,  Fiirst Bismarck 
und der Bundesrat, Stuttgart 1901, t. V, s. 233; H. We n d t ,  Bismarck und 
die polnische Frage, Halle 1922, s. 93, przyp. 222) i na tym też skończyła się 
cała sprawa.



przychylne. W rozmowie z posłem niemieckim w Petersburgu, 
Schweinitzem, 16 kwietnia 1886 r. Bismarck stwierdził, że „Rosjanie 
okazali mniej zadowolenia z wysiedleń, niż on się spodziewał4' 133, 
a samego Schweinitza rugi naraziły na otrzymanie „niemal imperty- 
nenckiej noty" 134. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zastoso
wanie nowego i to tak drastycznego środka antypolskiego spotkało się 
ze zdecydowanie wrogą postawą opinii rosyjskiej i to opinii władz 
carskich, na których najbardziej musiało zależeć grupom rządzącym 
Niemcami135. Powodem nie było oczywiście występowanie prze
ciwko antypolskiej polityce Prus, ale do takiej postawy rządu car
skiego przyczyniały się powikłania na arenie międzynarodowej zwią
zane z kwestią wschodnią. Pisma niemieckie, niechętne polityce 
wysiedleń, mogły też cytować dziesiątkami wypowiedzi prasy ro
syjskiej potępiające rugi i domagające się zastosowania podobnego 
środka wobec Niemców zamieszkujących państwo rosyjskie, zwłasz
cza jego kresy zachodnie. Wydaje się zupełnie prawdopodobne, 
że antypolski animusz kanclerza odpokutowała rzeczywiście pewna 
liczba Niemców z Rosji, choć władze rosyjskie wysiedlały jedynie 
w ramach umowy z r. 1872, czyli głównie jednostki nie posiadające 
papierów w porządku. O masowym wysiedlaniu na wzór rugów 
pruskich nie znajdujemy żadnych wiadomości.

Jednocześnie jednak należy stwierdzić, że władze rosyjskie wie
lokrotnie utrudniały przeprowadzanie rugów; Początkowo Prusacy 
zamierzali przeprowadzić wysiedlenia bez jakiegokolwiek porozu

133 H. S c h w e i n i t z, Denkwiirdigkeiten, Berlin 1927, t. II, s. 317.
134 Ibid:, s. 309—310. W kilka lat później próbował wprawdzie Bismarck 

twierdzić, że „cała ta polityka nigdy nie wywarła na rządzie rosyjskim wra
żenia nieprzychylnych poczynań; przeciwnie, władze rosyjskie były zadowo
lone, że nie chcemy odciągać ich polskich poddanych" (artykuł w Nord- 
deutsche Allgemeine Zeitung z 3 II 1893, cytuję za H. H o f m a n n ,  Fiirst 
Bismarck 1890—1898, Stuttgart-Berlin 1922, t. II, s. 207—208), ale miało to na 
celu jedynie obronę własnej polityki przed zarzutami, że kierunek jej nie był 
bynajmniej tak prorosyjski, jak przedstawiał to były kanclerz. Pomimo tego 
uwierzył mu jeden z historyków ( We n d t ,  op. cit., s. 65).

is5 ]\jie wyklucza to wcale możliwości, że wśród części wyższej biuro
kracji, specjalnie w Królestwie, istniały także pewne sympatie dla antypol
skich rozporządzeń Bismarcka. Austriacki konsul w Warszawie raportował 
27 III 1886 „...choć nie można powiedzieć, aby powróciło bezwzględne zaufa
nie do zachodniego sąsiada, to jednak przeważa, zwłaszcza w sferach oficjal
nych, zadowolenie, że ze strony rządu pruskiego został zainaugurowany mo
dus vivendi, który może znacznie lepiej odpowiadać panującym tu zamie- 
rzeniom11 ( B e h r e n d t ,  op. cit., s. 729).



mienia się z władzami carskimi. W początku maja Schweinitz przed
stawił w Petersburgu notę donoszącą o rugach (mowa w niej była 
zresztą wyłącznie o wysiedlaniu z Poznańskiego)136, a prezydent 
rejencji opolskiej nakazywał wysiedlanie nawet bez uzyskiwania 
oświadczenia o gotowości przyjęcia osób usuwanych przez władze 
rosyjskie 137. Tak więc władze pruskie pragnęły obejść się bez zmie
niania brzmienia umowy z 31 (19) sierpnia 1872 r., mimo że wyraź
nie ją przekraczały. Niezadowolenie rządu rosyjskiego wyraził m. in. 
konsul w Gdańsku, który zapowiedział pomoc delegacji obywateli 
rosyjskich zagrożonych rugam i138. Ważniejszy dla Prusaków był 
fakt, że rosyjski minister spraw wewnętrznych wydał 3 sierpnia 
rozporządzenie, aby wysiedlonych przyjmowano jedynie na podsta
wie konwencji z r. 1872, względnie za pośrednictwem pertraktacji 
dyplomatycznych 139. Rozporządzenie to odbiło się najsilniej na prze
biegu wysiedleń z Prus Zachodnich, skąd tamtejszy nadprezydent 
już 10 i 15 VIII raportował o trudnościach ze strony władz rosyj
skich 14°. Dla Śląska sprawa ta miała mniejsze znaczenie, gdyż wy
siedleni wyjeżdżali do Królestwa przeważnie przez Galicję 141. I tu 
jednak pojawiły się opory ze strony władz rosyjskich przeciwko 
przyjmowaniu wyrugowanych bez ograniczeń 142. W ciągu września, 
a specjalnie w październiku i listopadzie wiadomości w prasie o od
mawianiu przez władze rosyjskie przyjmowania wysiedlonych stały 
się nadzwyczaj częste, a już 17 września minister spraw wewnętrz
nych zmuszony był wydać rozporządzenie upoważniające w takich 
wypadkach do wydawania pozwoleń na dalszy pobyt w Prusach 143.

136 S c h w e i n i t z ,  op. cit., t. II, s. 309.
137 Rozporządzenia z 6 VII i 15 VII 1885 (ARO, 4763, k. 117—118, Schlesi- 

sche Volkszeituńg, nr 329 z 24 VII 1885).
13H „Schlesische Volkszeitung“, nr 403 z 5 IX 1885.
139 Na podstawie pisma ministra spraw wewnętrznych Puttkamera do 

nadprezydenta śląskiego z 17 IX 1885 (ARO, 4763, k. 149).
140 Na podstawie tajnego pisma ministra spraw wewnętrznych do nad

prezydenta gdańskiego z 29 VIII 1885 (ARO, 4763, k. 6, odpis z odpisu).
141 ARO, 4763, k. 150.
142 Pismo burmistrza Katowic i komisarza Sklarzika z 10 VIII 1885 (ARO, 

14120, k. 67), raport landrata tarnogórskiego (ARO, 4763, k. 150).
143 Pismo ministra spraw wewnętrznych do nadprezydenta Prus Zachod

nich (ARO, 4763, k. 161). Zarządzenie to stosowane było szeroko także i na 
Śląsku (ARO, 4763, k. 162), a późniejsze sprawozdania wymieniają bardzo liczne 
kategorie osób, którym na tej podstawie przedłużono pobyt przeważnie do 
1 IV 1886. Praktyka wyglądała w ten sposób, że najpierw pytano władze ro
syjskie, czy nic nie stoi na przeszkodzie wysiedleniu (Schlesische Volkszei- 
tung, nr 516 z 11 XI 1885).



Czasami trudności te próbowano obejść różnymi drogami (np. na 
podstawie nakazu wyjazdu wymawiano robotnikom mieszkania, 
a więc uznawano ich za bezdomnych, tacy zaś mogli być usuwani 
na mocy umowy ż 1872 r . 144, ale jedyną drogą było zawarcie no
wego układu z rządem carskim.

Układ taki został zawarty przez Prusy ostatecznie 29 (17) stycz
nia 1886 r., a zmuszał on władze pruskie do uprzedniego przedsta
wiania listy osób, które miały być wysiedlone, oraz do organizowa
nia wyjazdów w sposób planowy 145. Nowa umowa miała obowią
zywać tylko do końca 1886 r., potem została przedłużona do 1 VII 
1887 r., w końcu do 13 X 1887 r . 146 Nie oznaczało to zresztą, aby 
wysiedlanie i nadal nie trafiało na opór władz rosyjskich 147, które 
zaczęły ściśle przestrzegać przepisów ruchu granicznego. Tymczasem 
Śląsk łączyły z pobliskimi terenami Królestwa bardzo liczne więzy, 
aby wymienić tylko masowe nabywanie przez ludność nadgranicz
nych osiedli żywności (głównie mięsa) za kordonem148. Wszelkie 
utrudnienia w ruchu granicznym przyjmowane były zawsze z obu
rzeniem. Już w r. 1886 dochodziły słuchy o krążącej po Królewskiej 
Hucie petycji, która występowała m. in. przeciwko ograniczeniom

144 „Schlesische Volkszeitung“, nr 520 z 13 XI 1885.
U5 Treść układu zawarta jest w piśmie ministra spraw wewnętrznych do 

nadprezydcnta śląskiego z 4 III 1886 (ARO, 4432 b. p.). W kwietniu w wyniku 
osobnych narad w Piotrkowie i Będzinie ustalono jako termin wysiedlania 
piątki, jako ilość — 20 osób na każdej stacji do tego celu przeznaczonej (pismo 
landrata katowickiego do wójta w Rozdzieniu z 22 IV 1886, ARO, 4432).

148 Pismo ministra spraw wewnętrznych do nadprezydenta .śląskiego (od
pis) z 12 VI 1887 (ARO, 4432), pismo posła rosyjskiego w Berlinie Murawiewa 
do hr. Berchema z 3 (15) IX 1887 (odpis ARO, 4768, k. 435 n.). Po wygaśnięciu 
umowy ze stycznia 1886 r. pozostał jako obowiązujący układ z r. 1872, który 
dopuszczał wysiedlanie tylko w określonych wypadkach, w innych zaś trzeba 
było używać żmudnej drogi dyplomatycznej. Układ z r. 1872 obowiązywał 
do 1890 r., następnie został przedłużony do 31 (19) VIII 1892 (ARO, 4768, k. 121). 
W r. 1892 zawarta została nowa umowa, zastąpiona jeszcze inną 10 II (29 I) 
1894. Ta ostatnia normowała przyjmowanie wzajemne poddanych, którzy utra
cili obywatelstwo (ARO, 27980 i ARO, 21666).

147 Jeszcze w marcu prasa donosiła o przerwie w wysiedlaniu spowodo
wanej trudnościami ze strony władz rosyjskich (Schlesische Volkszeitung, 
nr 131 z 21 III 1886).

148 W r. 1885 landrat bytomski obawiał się, że ścisłe zamknięcie granicy 
spowoduje wzrost przemytu bydła (ARO, 4763, k. 29*—31). W okresie później
szym ilość osób przekraczających dziennie granicę w poszczególnych miejsco
wościach wynosiła po kilka tysięcy (ARO, 26983). W miejscowości Modrze- 
jów w r. 1906 przechodziło' granicę codziennie około 5000 osób (Schlesische 
Zeitung z 4 III 1906).



ruchu granicznego z Rosją i domagała się wprowadzenia drogą dy
plomatyczną kroków łagodzących 149.

Nie ulega wątpliwości, że polityka Rosji powodowała w kon
sekwencji opóźnienie i utrudnienie w prowadzeniu iwysiedlania. 
Przede wszystkim skutkiem jej było, że znacznej części imigran
tów udało się przezimować w swoich dotychczasowych siedzibach, 
co absolutnie nie leżało w zamierzeniach rządu pruskiego. Zasad
niczo zamierzał on bowiem zakończyć rugi do jesieni, a jako osta
teczny dopiero termin stawiał wiosnę 1886 r . 150 Wyraźnie przy tym 
podkreślano, że zima nie może być w żadnym wypadku przyczyną 
odraczania wyjazdu 151.

Na podstawie dotychczasowych uwag nie zaskoczy nas stwier
dzenie, że rugi nie polegały na nagłym, niemal jednorazowym usu
nięciu wszystkich imigrantów, jak można by sądzić na podstawie 
dotychczasowej literatury. Obok stanowiska rządu rosyjskiego nie 
pozwalały na to także rozmiary wysiedleń i dostosowywanie ich do 
potrzeb junkrów i przemysłowców. Toteż rozciągnęły się one na 
przeciąg około 2 Lat osiągając na Górnym Śląsku następujące na
silenie w poszczególnych kwartałach 152.

Kwartał Wysiedlonych 
z Królestwa

Wysiedlonych 
z Galicji

Wysiedlonych
ogółem

III 1885 922 _ 922
IV 1885 375 1133 1508

1 1886 301 786 1087
II 1886 778 903 1681

III 1886 392 358 750
IV 1886 222 97 319

I 1887 72 42 114
II 1887 66 7 73

III 1887 31 13 44

140 „Schlesische Volkszeitung“, nr 113 z 11 III 1886.
150 Tak przewidywało rozporządzenie z 26 VII 1885.
151 Pismo nadprezydenta śląskiego do prezydenta rejencji opolskiej 

z 28 XI 1885 (ARO, 4763, k. 206).
152 Zestawienie zostało sporządzone na podstawie' kwartalnych raportów 

landratów przesyłanych do prezydenta rejencji opolskiej a przez niego do nad
prezydenta śląskiego. Liczby podawane w tych raportach nie są całkowicie 
dokładne, a ogólna suma wysiedlonych różni się o kilkaset osób od sumy 
podawanej przez prezydenta rejencji w końcu 1888 r. Niedokładności te 
mogły powstać przez podawanie dwukrotne (w dwóch kwartałach) tych 
samych imigrantów oraz przez podciąganie pod kategorię wysiedlonych tych, 
którzy dopiero otrzymali nakaz wyjazdu. W każdym razie zestawienie daje 
dobry obraz nasilenia rugów w poszczególnych okresach.



Z zestawienia wynika, że rugowanie Polaków z Galicji przebiegło 
stosunkowo szybciej niż imigrantów z Królestwa. Ogólnie okresem 
największego nasilenia rugów był dopiero drugi kwartał 1886 r . 153

Zakończenie rugów nie oznaczało bynajmniej, że pod koniec 
r. 1887 nie było już na Górnym Śląsku przybyszów z Polski cen
tralnej (nie mówiąc już o robotnikach sezonowych i dniówkowych),. 
Zestawienie sporządzone w dniu 1 I 1888 r. wymienia jeszcze 
2003 osoby, które pozostały na terenie rejencji154, a na początku 
r. 1889 było także powyżej 2000 osób155. Naturalny proces migra
cyjny był zbyt silny, aby mógł być na tej drodze powstrzymany.

Dla niektórych kategorii imigrantów władze widziały się zmu
szonymi poczynić wyjątki już w czasie trwania rugów. Dotyczyły 
one przybyłych na teren państwa pruskiego przed 1843 r. oraz tych, 
którzy sami względnie ich synowie służyli w armii pruskiej 156. 
Wyjątek ten wypływał z nadziei, że ludzie tej kategorii podlegli 
dostatecznej asymilacji, a łączył się także z faktem, że wysiedlanie 
byłych żołnierzy czy nawet kombatantów wywoływało powszechne 
oburzenie. Dalej, na skutek postawy władz rosyjskich władze pru
skie musiały zezwolić na pozostawanie wdów po poddanych rosyj
skich i ich dzieci157.

153 Przy przesyłaniu sprawozdania za II kwartał 1886 r. prezydent rejencji 
chwalił > się, że wysiedlenie zostało w zasadzie zakończone (ARO, 4763, 
k. 290—292), co zresztą musiał poprawić w IV kwartale 1886 r. stwierdzając, 
że zostanie ono wkrótce zakończone (ARO, 4768, k. 390); w następnym spra
wozdaniu przyznał, że rugi nie dobiegły jeszcze końca (ARO, 4768, k. 402);
0 zakończeniu ich mógł donieść dopiero w II kwartale 1887 r. (ARO, 4768, 
k. 420).

154 ARO, 4768, k. 450^53.
155 Według zestawienia prezydenta rejencji z 4 I 1889 ilość imigrantów 

pozostałych, a podlegających wysiedleniu, wynosiła 473 osoby (ARO, 4768, 
k. 122; na piśmie widnieje marginalna notatka, że imigranci ci dzielili się na 
posiadających' odroczenia, mieszkających bez nich i na nowoprzybyłych)? 
Ogólna liczba pozostałych była znacznie wyższa. Fakt ten zaniepokoił prezy
denta, który rozesłał -alarmujące pisma domagając się wyjaśnień, z jakich 
względów reszta imigrantów została zaszeregowana jako niepodlegająca wy
siedleniom (ARO, 4768, k. 125—128). Na podstawie tych pism możemy obliczyć, 
że rzeczywista liczba pozostawionych przybyszów, nie licząc oczywiście robot
ników sezonowych i dniówkowych, przekraczała 2000 osób. Według spisu 
z r. 1890 na Górnym Śląsku pozostało 1228 Polaków — obywateli rosyjskich
1 austriackich (por. odnośnik 8), ale dane te są z pewnością niekompletne.

156 Na mocy rozporządzenia z 26 VII 1885.
157 Pismo ministra spraw wewnętrznych do nadprezydenta śląskiego (od

pis) z 12 VI 1887 z zastrzeżeniem wysiedlenia, gdyby okazali się „uciążliwi11 
(ARO, 4768, k. 424—425).



Poczyniono także pewne ustępstwa umożliwiające pozostawanie 
w Prusach dzieci szkolnych i kształcącej się młodzieży. Fakt wy
siedlania ludzi uczących się w niemieckich szkołach budził oburze
nie nawet w opinii mieszczańskiej 158, tym niemniej w r. 1885 wła
dze nosiły się z zamiarami uniemożliwienia polskim studentom z za
granicy studiów na pruskich wyższych uczelniach159. Już wtedy 
jednak poczyniono wyjątki, a w roku następnym minister spraw we
wnętrznych wydał rozporządzenie pozwalające na pobyt w Prusach 
uczniom i uczennicom, oczywiście jak zawsze z zastrzeżeniem do
brego zachowania 16°.

Znacznie poważniejsza była sprawa pozostawienia tzw. ,,najbar
dziej uprzywilejowanych” członków bractw górniczych i hutniczych. 
Pod tym względem polityka władz pruskich szła właściwie po linii 
wyodrębniania pewnej grupy robotników,^co było jak gdyby na 
małą skalę wytwarzaniem arystokracji robotniczej. Obok tego ro
botnicy polscy z zagranicy dostarczali także pewnej grupy wykwa
lifikowanych sił, choć w przeważającej mierze stanowili oni masę 
robotników niewykwalifikowanych 161.

158 „Schlesische Volkszeitungli, nr 333 z 26 VII 1885, 347 z 4 VIII 1885 i in.
159 Pismo ministra spraw wewnętrznych do nadprezydenta śląskiego 

z 30 IX .1885 (odpis ARO, 4763, k. 163 i 164). Dzieci polskie z zagranicy stano
wiły w niektórych miejscowościach do 20% uczniów (Schlesische Volkszeitung, 
nr 305 z 10 VII 1885).

160 List do nadprezydenta śląskiego z 21 IX 1886 (odpis ARO, 4768, k. 340). 
Z akt odnoszących się do okresu późniejszego wynika, że w dalszym ciągu 
dzieci -Polaków z zagranicy uczęszczały do szkół. I tak np. w r. 1912 wzbu
dziło to nawet niepokój prezydenta rejencji, który zażądał przeprowadzenia 
dokładnej kontroli (poufny okólnik do landratów z 25 V 1912, ARO, 4772, 
k. 67 i 73). Z odpowiedzi landratów wynikało, że chodziło w pierwszym rzędzie 
o dzieci robotników sezonowych, a obecność ich zameldowano z powiatu 
lublinieckiego, miasta Gliwic, powiatu gliwickiego, powiatu grotkowskiego, 
miasta Królewskiej Huty, powiatu głubczyckiego, miasta Nysy, powiatu opol
skiego, miasta Raciborza, powiatu oleśnieńskiego, powiatu tamogórskiego, mia
sta i powiatu Katowic, miasta Bytomia, powiatu nyskiego, powiatu pszczyń
skiego, Rybnika, Zabrza i powiatu raciborskiego. Ilość ich wynosiła około 370, 
a w razie posiadania przez rodziców zezwolenia na pobyt landraci byli skłonni 
pozwolić im na dalszą naukę. Najostrzej występowali oni przeciwko dzieciom 
robotników sezonowych, którzy nie mieli prawa przyjeżdżać z rodzinami.

161 Odmiennie od innych raportów (np. pisma inspektora górniczego do 
landrata bytomskiego z 27 IV 1885, ARO, 4763, k. 11) radca górniczy Lobe 
twierdził: imigranci „nie są zatrudnieni jako zwykli robotnicy dniówkowi, ale 
należą prawie wyłącznie [durchweg] do wyższych grup robotników, do ręba
czy, dozorców maszyn, napełniaczy itd., a więc proletariat Górnego Śląska 
nie jest specjalnie mnożony przybywaniem Polaków" (ARO, 4763, k. 26—27).



Pozornie sprawa ta przedstawiała się jako troska władz o inte
resy robotników polskich. W listopadzie 1885 r. prezydent rejencji 
opolskiej stwierdził w piśmie do ministra spraw wewnętrznych, że 
na skutek wysiedlenia niektórzy górnicy i hutnicy tracą prawo 
do wsparcia i pensji inwalidzkiej nabyte przy pomocy wpłacania 
przez długie lata składek. Projektował on więc wydawanie im po
zwoleń na dalszy pobyt162. Bardzo charakterystyczna była 
wzmianka, że wyróżnienie to miało dotyczyć wyłącznie robotników 
zachowujących się bez zarzutu, a analogiczne stwierdzenie przewi
jać się odtąd będzie przez wszystkie niemal pisma dotyczące tej 
kwestii. Dobre zachowanie się robotnika będzie zawsze walnym ar
gumentem używanym do udowodnienia, że dany robotnik posiada
jący wierzytelności w kasie brackiej nie powinien być ich pozba
wiany.

Starania o poczynienie wyjątków dla tej kategorii imigrantów 
trwały wśród różnych targów przez dłuższy czas163, przy czym

162 ARO, 4763, k. 195.
163 Sprawa nie była taka prosta. Władzom centralnym chodziło bowiem

0 to, aby pozostawiani nie tworzyli zbyt licznych grup i dlatego w odpowiedzi 
na pismo prezydenta minister zażądał spisu tego rodzaju robotników (ARO, 
4763, k. 204). W wyniku dalszej korespondencji z landratami prezydent rejen
cji mógł 7 IV 1886 przesłać ministrowi spis 189 robotników wraz z 180 żonami
1 453 dziećmi (ARO, k. 343—345). Ponieważ spis ten. obejmuje znacznie mniej
szą liczbę osób niż raporty landratów, przypuścić należy, że prezydent zasto
sował od razu jakąś selekcję w porozumieniu z landratami lub nawet bez 
nich. W wykazach umieszczono tylko tych robotników, którzy otrzymali 
nakaz wyjazdu lub mogli się go spodziewać w najbliższej przyszłości, a którzy 
nie zdążyli jeszcze opuścić Prus. Ci bowiem, którzy wyjechali wcześniej, 
powracali tylko w bardzo nielicznych wypadkach. W wykazie, rzecz zrozu
miała, przeważali robotnicy wykwalifikowani, a więc określani jako górnicy 
(Bergmann) 89, rębacze (Hauer), rębacze kopalniani (Grubenhauer) itp.; 
znacznie niższa aniżeli przeciętnie wśród imigrantów polskich była liczba 
szleprów (7), robotników hutniczych (6) czy kopalnianych (4). Większość 
pochodziła z Królestwa (136), mniej z Galicji (53). Prym wiodły powiaty 
bytomski i katowicki (razem 169 rodzin). W pismach landratów niemal przy 
wszystkich osobach widnieją adnotacje o prowadzeniu się bez zarzutu. W od
powiedzi na taką listę minister zezwolił na pozostawienie ich w Prusach do 
odwołania, jeżeli swoim zachowaniem nie dadzą powodu do cofnięcia zezwo
lenia (pismo z 28 IV 1886, ARO, 4763, k. 260). Wiadomość o pozwoleniu zosta
nia dla najbardziej uprzywilejowanych członków bractw przedostała się do 
wiadomości publicznej (Schlesische Zeitung, nr 358 z 25 V 1886), co w kon
sekwencji skłoniło wrocławski Wyższy Urząd Górniczy do zainterpelowania 
prezydenta rejencji, czy odpowiada to prawdzie, a co ten ostatni potwierdził 
(ARO, 4763, k. 272—273, 274, 283 i 284). Dalszą konsekwencją był napływ



w momentach, gdy ze względów koniunkturalnych robotnicy ci 
przestawali być potrzebni, zapominano o ich składkach, ale stwier
dzano konieczność usunięcia ich z Prus. Wtedy nagle ważniejsze 
okazywały się interesy robotników miejscowych, którzy w razie 
zatrzymania robotników zagranicznych musieliby być zwolnieni 
i również potraciliby swoje wkłady do kas 164. Taka żonglerka argu
mentami miała zasłonić istotne przyczyny polityki władz i inte
resy kapitalistów.

Trudno dokładnie stwierdzić, jaki procent stanowili wśród lud
ności robotnicy kategorii pozostawionej w granicach państwa. Gdy
by sądzić według raportów landratów, w wielu wypadkach prze
kraczaliby oni 50°/o ogólnej liczby 165, ale musimy pamiętać o tym, 
że wielu z nich podległo, jak wynika z przytoczonej powyżej ko
respondencji, wysiedleniu, a wracanie należało (w każdym razie 
w drodze prawnej) do wyjątków. Jednakże pozostawienie kilkuset
osobowej grupy robotników wykwalifikowanych posiadało kon
kretne znaczenie ekonomiczne i społeczne. Z jednej strony przemysł 
Górnego Śląska wymagał w okresach lepszej koniunktury już nie 
tylko pracy niewykwalifikowanych robotników polskich z zagra
nicy, ale także grupy robotników wykwalifikowanych. Jednocześnie 
zaś dla przemysłowców zaspokajanie potrzeb na tej drodze było 
niezwykle dogodne, gdyż tworzyło grupę całkowicie uzależnioną od 
ich łaski, podobnie jak to było z robotnikami niewykwalifikowa
nymi. Wpłacane przez robotników składki, przepadające w razie 
wysiedlenia, służyły do podkreślenia dobrodziejstwa władz pruskich, 
a w momentach odpowiednich przestawały grać jakąkolwiek rolę.

podań innych robotników, również wpłacających składki a nie objętych po
przednią szczupłą listą. We wrześniu, październiku i listopadzie 1886 r. doszło 
do wymiany korespondencji na temat dalszej praktyki względem robotników 
tego rodzaju (ARO, 4768, k. 331—332, 334 nn, • 343—344, 351—355, 381—384, 
370, 376—389, 391—392, 411). Pomimo oporu Ze strony prezydenta rejencji 
ze względu na niewielką liczbę robotników, którzy pozostali na Górnym 
Śląsku, minister spraw wewnętrznych zdecydował się ostatecznie na dawanie 
pozwoleń na pobyt nie tylko najbardziej uprzywilejowanym członkom bractw, 
ale także członkom kas emerytalnych zarówno pochodzących z Królestwa, jak 
i z Galicji (ARO, 4768, k. 411). Jak zawsze widniało przy tym zastrzeżenie, 
że muszą się oni prowadzić bez zarzutu oraz że nie dotyczy to tych, którzy 
już wyjechali z terenu państwa pruskiego.

164 ARO, 4768, k. 376—389, 391—392.
105 Powiat bytomski liczył 462 robotników tej kategorii na 818 osób pozo

stałych, powiat katowicki — 536 na 622, pszczyński — 39 na 112, zabrski — 76 
na 40 (?), tarnogórski 41 na 160.

!



Na zakończenie rozważań o przebiegu rugów zauważyć wypad
nie, że wysiedlenia dotknęły oczywiście także inne części Śląska, 
choć nie posiadały tam tak wielkiego znaczenia jak na Górnym 
Śląsku. Poza Śląskiem Górnym chodziło bowiem przede wszystkim 
o pewne grupy robotników rolnych, którzy byli sezonowo sprowa
dzani prawdopodobnie i po r. 1885, oraz o stosunkowo nieznaczną 
ilość drobnomieszczaństwa, kupców, rzemieślników itp. W rejencji 
wrocławskiej rugi zostały zarządzone już 14 kwietnia, ale jeszcze 
w rozporządzeniu z 15 lipca prezydent rejencji narzekał, że były one 
wykonywane tylko w niewielkim stopniu 166. Prasa donosiła o wy
siedleniach z Legnicy, Kamiennej Góry, Głogowa, Żagania, Zgo
rzelca, Bolkowa, Ścinawy, Otmuchowa, z powiatu szprotawskiego, 
namysłowskiego, głogowskiego i innych167. Specjalne znaczenie 
miały rugi dla Wrocławia. Na większą skalę rozpoczęte w paździer
niku 1885 r. trwały z dużym nasileniem do połowy listopada 168. 
Dotknęły one przede wszystkim obywateli austriackich, a z ogólnej 
ich liczby około 2000 osób władze miały usunąć 200 osób z rodzi
nami, czyli prawdopodobnie 300—400 osób 169 170. Wobec ścisłych wię
zów pomiędzy Wrocławiem a Królestwem i Galicją wysiedlenia od
biły się niekorzystnie przede wszystkim na handlu miasta i spowo
dowały wystąpienie znacznej liczby najpoważniejszych firm wro
cławskich do Izby Handlowej w dniu 16 II 1886 r. z petycją skiero
waną przeciwko rugom 17°. Pisma motywowały ten krok zarówno 
obawami o utratę klienteli polskiej, jak i brakiem sił roboczych. 
Mieszczaństwo wrocławskie było jednak zbyt słabym czynnikiem, 
aby mogło w poważniejszy sposób wywrzeć wpływ na pociągnięcia 
władz, toteż Izba Handlowa z góry stwierdziła, że interwencja ska
zana jest na niepowodzenie.

166 „Schlesische Volkszeitung“, nr 329 z 24 VII 1885.
167 „Breslauer Zeitung“, nr 283, 388, 423, 428, 637, 859, 862, 868 z 1885 r., 

„Schlesische Volkszeitung“, nr 61, 75, 113, 259, 273 z 1885 i in.
168 „Schlesische Volkszeitung“, nr 441 z 27 IX 1885, nr 445 z 30 IX 1885, 

nr 471 z 15 X 1885, „Breslauer Zeitung", nr 744 z 12 X 1885; raport konsula 
austriackiego we Wrocławiu — „Breslauer Zeitung"1, nr 744 z 12 X 1885; 
raport konsula austriackiego we Wrocławiu — „Breslauer Zeitung“, nr 811 
z 19 XI 1885.

169 Według oficjalnych danych w r. 1882 przebywało we Wrocławiu 
1365 obywateli austro-węgierskich i 367 obywateli rosyjskich (Breslauer Sta- 
tistik, S. XI, z. 2, s. 33), a w 1890 r. — 1196 obywateli austriackich, 120 węgier
skich i 236 rosyjskich (Bresl. Stat., S. XVIII, z. 2, s. 170).

170 „Schlesische Volkszeitung“, nr 105 z 6 III 1886, 149 z 2 IV 1886.



3. RUGI PO R. 1890

Wysiedlanie Polaków nie posiadających obywatelstwa pruskiego 
nie zakończyło się bynajmniej w r. 1890, choć nigdy nie przybrało 
ono już tak wielkich rozmiarów jak w latach 1885—1887 i nie bu
dziło takiego zainteresowania opinii. Wobec uregulowania kwestii 
robotników sezonowych nie było mowy o naruszaniu interesów 
junkrów czy przemysłowców. Wysiedlania na małą skalę mijały 
przeważnie bez echa i pozostawały nie zauważone171, chociaż 
w niektórych wypadkach powodowały nawet pewne zadrażnienia 
w stosunkach pomiędzy Niemcami a Austrią i Rosją 172.

Rugi w tym okresie tyczył^ zresztą nie tylko Polaków. Kulmi
nacyjnym momentem nowego okresu wysiedleń była akcja ministra 
spraw wewnętrznych, Kóllera, w r. 1898. W listopadzie i grudniu 
1898 r. spowodował on mianowicie wysiedlenie większej ilości Duń
czyków z północnego Szlezwiku i to również ludzi miejscowych, 
którzy optowali za Danią, oraz z Górnego Śląska poddanych austriac
kich pochodzenia słowiańskiego, czyli Polaków i Czechów. Prasa 
niemiecka zajmowała się przede wszystkim wysiedleniem Duńczy
ków ze względu na reakcję rządu duńskiego. Ze strony władz nad- 
prezydent Szlezwiku i Holsztynu motywował wysiedlenia wzglę
dami czysto lokalnymi, zaprzeczał istnieniu dyrektyw z Berlina 
i związku z wysiedleniami Polaków, Francuzów czy Holendrów 173 174.

W odróżnieniu od lat 1885—1887 wysiedlenia z r. 1898, skiero
wane wyłącznie przeciwko poddanym austriackim, spowodowały 
wystąpienie premiera austro-węgierskiego, Thuna, który zresztą 
w przemówieniu z 29 listopada nie opowiedział się w zasadzie prze
ciwko rugom, lecz tylko ze względu na ich zbytnią ostrość przy
rzekł interwencję i zagroził „zastosowaniem środków odpowiadają
cych zasadom wzajemności'4174. W parlamencie niemieckim partie

171 O wysiedleniach była czasami mowa w parlamentach, np. na posiedze
niu Sejmu pruskiego 28 I 1896 (Sten. Ber., s. 126 nn.), i w prasie (np. Breslauer 
Anzeiger z 13 X 1897). W r. 1902 Bulów zarządził wysiedlenie 40 rosyjskich 
i polskich studentów podejrzanych o „wywrotową" agitację (Breslauer An
zeiger z 21 III 1902). W r. 1904 dokonano wysiedlenia szeregu poddanych 
rosyjskich (Schulthess..., 1904, s. 51), a w dwa lata potem socjaliści interpelo
wali w podobnym wypadku w Reichstagu (interpelacja Albrechta z 3 V 1906, 
Sten. Ber., t. CCVII, s. 2867—2896).

172 Die Grosse Politik der Europdischen Kabinette, t. XIII, nr 3476 nn. 
i nr 3522 nn.

173 Schulthess..., 1898, s. 174.
174 B u z e k ,  op. cit., s. 408.



opozycyjne próbowały poruszyć kwestię rugów, ale wobec twar
dego stanowiska sekretarza stanu do spraw zagranicznych, później
szego kanclerza Biilowa, który odmówił Reichstagowi w tej sprawie 
kompetencji i zaprzeczył, aby wysiedlania mogły mieć jakikolwiek 
wpływ na stosunki z Austrią, cała sprawa zaczęła szybko schodzić 
w cień175. Wkrótce też można było powiedzieć, że „wysiedlania 
znudziły się wszystkim" 176.

Za kulisami działo się znacznie więcej, szczególnie jeżeli chodzi
0 stosunki na Górnym Śląsku. W najgrubszych zarysach w prak
tyce wysiedleń rozróżnić można dwa zagadnienia, a mianowicie 
wysiedlanie robotników sezonowych oraz wszelkiego rodzaju innych 
imigrantów.

Najważniejsza była niewątpliwie kwestia rugowania robotników 
sezonowych. W stosunku do nich wysiedlanie w dalszym ciągu uży
wane było jako narzędzie mające utrzymać ich w ciągłej zależności 
od pracodawców pruskich. Usuwano ich przede wszystkim za po
zostawanie na terenie Prus po upływie przepisanego terminu, czyli 
w czasie tzw. Karenzzeitu 177. Obok tego usunięciem płacono im za 
każde śmielsze wystąpienie, przy czym w takim wypadku wyrzu
cenie odbywało się przy pełnej aprobacie pracodawcy, w innych 
wypadkach niechętnie patrzącego na pozbawianie go wartościowej 
siły roboczej. Wysiedlanie robotników sezonowych odbywało się przy 
tym w sposób tak prosty, że przeważnie nie pozostawały nawet 
ślady tego w odpowiednich aktach urzędowych. Czynne były przy 
tym jedynie najniższe instancje, w najlepszym razie landrat lub 
niżsi funkcjonariusze policyjni. Wobec ilości napływających ro
botników sezonowych władze nie posiadały w ogóle list imiennych, 
a więc i rugowanie nie mogło się odbywać na podstawie list.

Wysiedlanie innych imigrantów odbywało się z różnych 
powodów. Szczególnie charakterystyczne są zarządzenia, które wy
raźnie wskazują, że rugi miały się kierować przeciwko jednostkom 
zbyt aktywnym politycznie 178. Specjalnie zaś jaskrawe światło na

175 Obrady w Reichstagu w dniach 12 i 13 XII 1898 (Sten. Ber., t. CLXV, 
s. 26 nn., 53 nn.).

176 „Zukunft" z 14 I 1899, t. XXVI, s. 50.
177 Karenzzeit obejmował czas: w latach 1891—1898 od 15 listopada do

1 kwietnia, w latach 1898—1900 od 1 grudnia do 1 marca, potem od 21 grud
nia do 1 lutego.

178 Władze wydawały szereg rozporządzeń dotyczących wysiedlania takich 
jednostek, np. zarządzenie prezydenta rejencji opolskiej z 24 II 1906, pismo 
prezydenta do komisarzy granicznych, landratów i burmistrzów z 13 IV 1913



przyczyny stosowania wysiedleń rzucają wypadki w powiecie ra
ciborskim w r. 1908 179. Z korespondencji landrata raciborskiego 
z prezydentem rejencji opolskiej i z władzami austriackimi wynika, 
że na teren powiatu przychodzili z Czech działacze robotniczy, któ
rzy rozwijali agitację wśród tamtejszych robotników. Landrat zo
stał upoważniony do wystawienia odpowiedniej ilości nakazów wy
jazdu, z którymi lokalne władze policyjne czyhałyi na przybyszów, 
aby ich natychmiast po przekroczeniu granicy usunąć z powrotem. 
Według danych landrata uniemożliwiło to dalsze wycieczki tego ro
dzaju 18°.

Nawet i wśród imigrantów nie należących do kategorii robot
ników sezonowych przedstawiciele proletariatu stanowili większość, 
toteż w tej grupie między wysiedlonymi było około 2/3 robotników. 
Resztę stanowili głównie drobni rzemieślnicy i liczniejsi od nich 
czeladnicy i uczniowie. Wszyscy zaś przybysze poddawani byli zaw
sze bardzo ostrej kontroli zapoczątkowanej już w r. 1885 181.

W okresie rewolucji 1905—1907 władze pruskie zwróciły spe
cjalną uwagę na napływ Polaków i Żydów z Królestwa. Niektóre 
zaś wypowiedzi wskazują wyraźnie, że chodziło zwłaszcza o po
wstrzymanie napływu elementu rewolucyjnego 182. Zagadnienie sto
sunku rządu pruskiego do rewolucji na terenie Królestwa i w całej 
Rosji pozostać musi poza zasięgiem naszych rozważań. Powszechnie 
wiadomo, że stosunek ten był zdecydowanie wrogi, dyktowany 
obawami o przerzucenie się fali rewolucyjnej do Niemiec. Obawy

(ARO, 19694) i inne. Kanclerz Billów wspomina o cichym usunięciu Polaka, 
którego aresztowano w r. 1907 w Norderney pod zarzutem przybycia w celu 
dokonania zamachu na kanclerza ( Bi i l o w,  Denkwiirdigkeiten, t. II, s. 341).

179 ARO, 4768, k. 23 nn.
180 Wypadki wysiedlania za przekonania socjalistyczne występowały czę

ściej (np. ARO, 4171).
181 ARO, 4768, k. 140, 447, 454-^468; ARO, 4763, k. 186; ARO, 14018, k. 4; 

ARO, 4913, k. 1 nn.; ARO, 14044, k. 48—49; szereg poszytów nosi zresztą zna
mienny tytuł — Uberwachung der Auslander, np. ARO, 27977.

182 W poufnym piśmie do nadprezydenta śląskiego z 23 XII 1905 minister 
spraw wewnętrznych stwierdzał: „Das von mehreren Seiten gemeldete Uber- 
strómen zahlreicher auslandischer Juden aus Russland darf nicht dazu fiihren, 
dass sich diese Elemente, inssonderheit soweit sie den niederen Bevolkerungs- 
schichten oder der politisch besonders gefahrlichen geistigen Proletariat ange- 
horen, im preussischen Staatsgebiet festsetzen. Soweit es nicht moglich ist 
schon ihren Ubertritt iiber die Grenze zu verhindern und nicht die Sicherheit 
gegeben ist, dass sie anderweit preussischen Staatsgebiet verlassen, sind sie 
auszuweisen (ARÓ, 14120, k. 229, odpis).



te nie były bezpodstawne, gdyż wśród robotników w Niemczech 
a także na Śląsku słychać było głosy wzywające do naśladowania 
„rosyjskich metod". Plany pomocy zbrojnej na rzecz caratu czy 
udzielanie azylu urzędnikom carskim są dla tej polityki najbardziej 
charakterystyczne. Politykę władz wobec polskich imigrantów ce
chowała wzmożona czujność i walka z napływem niepożądanych 
elementów.

Obok tego na czoło podawanych przyczyn stosowania rugów wy
suwają się obawy przed „szkodliwym" wpływem narodowym imi
grantów, a jeżeli chodzi o kupców i rzemieślników, zwłaszcza ży
dowskich, twierdzenia o zwalczaniu konkurencji z ich strony183.

Władze nigdy nie zrezygnowały ze stosowania tak dogodnego 
narzędzia w walce narodowej i w walce z proletariatem, jakim była 
możność usuwania niewygodnych imigrantów z terenu państwa 
pruskiego. Pomimo tego w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 
uczyniły one szereg gestów mogących nasuwać przypuszczenie o zła
godzeniu praktyki rugowania. Wprawdzie w r. 1894 do kategorii 
ludzi wysiedlanych dodano jeszcze obok Polaków także Morawian 
i Czechów 184, jednakże na skutek postawy rządu austriackiego mno
żyć się zaczęły głosy przeciwne masowemu stosowaniu wysiedleń 
i wypowiadające się nawet za złagodzeniem kursu 185. Już w okólniku 
z 31 I 1896 r. nadprezydent śląski zastrzegał się, wobec szerzenia się 
takich w ieści186, przeciwko stosowaniu masowych rugów. Odtąd też 
powtarzać się będą wielokrotnie stwierdzenia o złagodzeniu kur
su 187. Jeszcze w r. 1891 cofnięte też zostało zarządzenie z 26 VII 
1885 r . 188

183 Motywacja tego rodzaju występuje w aktach szereg razy, bardzo cha
rakterystyczny jest pod tym względem memoriał prezydenta rejencji z 9 III 
1897 (ARO, 4768, k. 297—301). W wypowiedziach władz występują także częste 
akcenty antysemityzmu. Nie przeszkadzało to zresztą w przeprowadzeniu 
prób sprowadzania robotników żydowskich do przemysłu górno-śląskiego 
w okresie poprzedzającym bezpośrednio wojnę (ARO, 14120, k. 348—350, 352; 
ARO, 4211 — pismo zarządu Huty Laura do prezydenta rejencji z 16 XI 1912, 
ARO, 4772, passim oraz liczne wypowiedzi prasy).

184 ARO, 14120, k. 17 i 19.
185 władze zastanawiały się nawet nad ułatwieniem naturalizowania 

imigrantów (ARO, 14120, k. 22, 24).
186 ARO, 14120, k. 135—136. W odpowiedzi prezydent rejencji stwierdzał, 

że nie zamyślano, a tym mniej nakazano masowych wysiedleń.
187 ARO, 14120, k. 185, 192—195, 199—201, 208, 234; ARO, 14009 b. p.; 

ARO, 4768, k. 291—292, 297—301 i inne.
188 Ibid., 4768, k. 220.



W rzeczywistości nie chodziło bynajmniej o likwidowanie wy
siedleń. Powodem tych wszystkich wypowiedzi były dwie kwestie, 
a mianowicie: że poprzednie rozporządzenia dały zbyt wielkie 
uprawnienia w ręce niższych instancji oraz, co ważniejsze, że zbyt 
wiele wieści o wysiedleniach dostawało się do publicznej wiado
mości. Z tych też powodów wprowadzono dosyć skomplikowany 
system.

Na mocy rozporządzenia z 1899 r. wysiedlenia mogły się odby
wać tylko z pozwoleniem prezydenta rejencji. Rozporządzenie nie 
dotyczyło włóczęgów, Cyganów i robotników sezonowych usuwa
nych za przekroczenie Karenzzeitu 189. W r. 1901 dozwolono także 
na wysiedlanie bez specjalnego pozwolenia robotników sezonowych 
z innych powodów, czyli — jak określono — za łamanie kontrak
tu 19°. Jednocześnie z tym szło niedopuszczanie do wiadomości 
publicznej wieści o wysiedlaniu. Już w r. 1899 zarządzono niepubli
kowanie wiadomości o wysiedlaniu robotników sezonowych191, 
a w latach 1903—1905 postanowiono ogłaszać listy wysiedlonych 
tylko w pewnych wypadkach 192. Specjalną uwagę zwracano przy 
tym na to, aby do opinii publicznej nie dochodziły powody, dla 
których przeprowadzano wysiedlenia193. Rezultatem tego rodzaju 
polityki było ogłaszanie w praktyce tylko tych wysiedleń, które 
dochodziły dó skutku z powodu popadnięcia danej jednostki w ko
lizję z ustawodawstwem karnym Prus, a więc na skutek włóczę
gostwa, kradzieży itp. Natomiast wszelkie wysiedlania o innym cha
rakterze, czy to ze względu na zatargi z pracodawcami, czy też na

189 Ibid., 14120, k. 182.
190 Ibid., 14044, k. 111—112.
191 Ibid., 14120, k. 97.
192 Ibid., k. 149—163, 158, 185—186, 217.
193 Ibid., 14044, k. 98. W poufnym piśmie ministra spraw wewnętrznych 

do nadprezydenta śląskiego z, 6 VII 1907 czytamy: „Es sind in letzter Zeit 
wiederholt Falle vorgekommen, in den Auslandern, die nicht etwa aus in 
ihrer Person liegenden Grunden, sondern auf Grund der bestehenden allge- 
meinen Grundsatzen aus dem preussischen Staatsgebiete ausgewiesen sind, 
von der ausweisenden Behórde die Griinde der Ausweisung eroffnet sind. 
Dieses Verfahren hat dahin geftihrt, dass diese Grundsatze sowohl im Inlande, 
wie auch im Auslande, namentlich soweit es sich um Angehorige der oster- 
reichisch-ungarischen Monarchie handelt, offentliche Erórterungen unterzogen 
sind, die schon mit Rucksicht auf die Stellung der betreffenden auslandischen 
Regierung zu der unsrigen nicht erwiinscht erscheinen“ (ARO, 14120, k. 268).



skutek działalności politycznej pozostawały w zaciszu akt urzędo
wych 194.

Tym niemniej po wielkim nasileniu rugów w latach 1885—1887 
liczby obrazujące wysiedlania w latach późniejszych są bez porów
nania mniejsze (oczywiście pamiętać musimy, że nie obejmują one 
rugowania robotników sezonowych). W latach dziewięćdziesiątych 
dane dotyczące rugów przedstawiają się dla rejencji opolskiej 
w sposób następujący: 1893 r. — 137 osób wysiedlonych, 1895 r. — 
291 osób, 1897 r. — 384 osoby, 1898 r. — 563 osoby 195. Po odjęciu 
landratom prawa samodzielnego rugowania liczby te uległy dalszej 
obniżce i wynosiły: w 1900 r. — 109 osób, 1903 r. — 278 osób, 
1904 r. — 170 osób 196.

4. ZAKOŃCZENIE

Zagadnienie rugów związane było nierozłącznie z migracją lud
ności z ziem Polski centralnej na Śląsk. Wędrówki te odbywały się 
zawsze, gdyż zawsze żywe były kontakty pomiędzy Śląskiem a jego 
naturalnym zapleczem. W drugiej połowie XIX wieku imigracja 
przybrała jednak specjalnie wielkie rozmiary, a przybysze wzięli 
poważny udział w rozwoju potężnego okręgu przemysłowego.

Napływ polskich robotników zza kordonu oddziaływał w dwo
jaki sposób na postawę niemieckich klas posiadających. Z jednej 
strony kapitaliści chętnie widzieli powiększenie ilości rąk do pracy, 
gdyż zwiększało to możliwości swobodnego wyzysku proletariatu. 
Z drugiej jednak strony coraz bardziej bezwzględny nacjonalizm 
rzucał hasła wzmacniania elementu niemieckiego kosztem polskiego, 
a imigracja zmierzała do wprost przeciwnych rezultatów. Pozornie 
więc krzyżowały się interesy przemysłowców gómo-śląskich z ideo
logią nacjonalistyczną. Nie darmo jednak szowinizm służył klasom 
posiadającym. Pozorna sprzeczność nie tylko dała się zlikwidować, 
ale rugi, podobnie jak cała polityka pruska względem Polaków, 
obok swojego ostrza antypolskiego miały także ostrze wymierzone 
przeciwko całemu proletariatowi gómo-śląskiemu zarówno niemiec
kiemu, jak i polskiemu.

194 Stąd szereg akt archiwalnych wykazuje dwojakiego rodzaju wykazy 
wysiedlonych: jawne i tajne (np. ARO, 22027).

195 ARO, 4768, k. 64.
198 ARO, 22027; ARO, 14044, k. 203—204 i inne. Oczywiście nie wszystkie 

wysiedlenia przedsiębrane były ze względów narodowych czy społecznych, ale 
celowo mieszano wypadki tego rodzaju pomiędzy rugi kryminalistów (np. 
ARO, 4171).



Wbrew dotychczasowym poglądom stwierdzić należy, że wysie
dlanie zakordonowych robotników polskich w żadnym wypadku 
nie było wykwitem ślepego nacjonalizmu, który deptał interesy na
wet kapitalistów. W latach 1885—1887 urobione zostały takie me
tody usuwania imigrantów, które zapewniały przemysłowcom i wła
dzom wszelkie korzyści197. Nie zamykając bowiem dopływu tanich 
rąk do pracy pozwalały wykorzystywać przybyszów jako rezer
wową armię pracy. Jednocześnie zaś zawieszona nad i^imi groźba 
wyrzucenia poza granice Prus, co mogło praktycznie nastąpić w każ
dej chwili, spychała imigrantów do kategorii ludzi specjalnie upo
śledzonych. Metody te, wypróbowane przed r. 1890, tym szerzej 
stosowane były w latach następnych. Odmiennie od przyjętych po
glądów stwierdzić należy, że w latach 1890—1891 nie nastąpiła za
sadnicza zmiana polityki władz wobec kwestii napływu polskich ro
botników. Niewątpliwie zwiększone zapotrzebowanie na ręce robo
cze zmuszało przemysłowców gómo-śląskich do sięgania na większą 
skalę do rezerwuaru Galicji i Królestwa, ale już w wykonywaniu 
rugów tkwiły zaczątki późniejszych postanowień. Wtedy też kapi
taliści wyznaczyli imigrantom rolę rezerwowej armii. W kilkanaście 
lat później Marchlewski stwierdził: „Śmiałym »kry tykom« Marksa, 
którzy już dawno »obalili z kretesem« jego wywody, a przede wszyst
kim teorię o armii rezerwowej, polecamy studiowanie stosunków 
górnośląskich" 198. Zdanie powyższe w sposób niezwykle celny okre
śla rzeczywiste znaczenie i rolę rugów pruskich. Pisane w latach, 
kiedy całą politykę rządu pruskiego zwykło traktować się jako wy
łącznie skierowaną przeciwko Polakom, nie znalazło swojego odbi
cia w burżuazyjnej historiografii. Dopiero dzisiaj po uwzględnieniu 
szerszej podstawy źródłowej możemy ocenić jego trafność.

Kapitaliści dokładali wiele starań, aby uniemożliwić wciąganie 
robotników zza kordonu do aktywnej walki przeciwko istniejącemu 
porządkowi. W pierwszym rzędzie wysiedlani byli ludzie nazwani 
w dokumentach „agitatorami'4. Służyło temu celowi również wy
twarzanie sztucznych przepaści pomiędzy robotnikiem miejscowym 
a przybyszem (np. szereg rozporządzeń o osobnych mieszkaniach

i®7 Przeprowadzenie rugów opłaciło się także urzędnikom pruskim. W do
wód uznania zasług i w zależności od liczby wysiedlonych ministerstwo przy
znało w maju i w lipcu 1886 r. sumę, która została podzielona między landra- 
tów bytomskiego, katowickiego (po 150 Mk), pszczyńskiego, zabrskiego i ra
ciborskiego (po 100 Mk), ARO, 4763, k. 266, 267, 270, 294, 295.

198 J. M a r c h l e w s k i ,  Pisma wybrane, t. I, s. 376.



itp.), podobnie jak szerzenie tezy, że to właśnie imigranci winni są 
niskim zarobkom. „Burżuazja szczuje robotników jednego narodu na 
robotników narodu drugiego starając się ich rozdzielić. Świadomi 
robotnicy rozumiejąc nieuchronność i postępowy charakter łamania 
przez kapitalizm przegród narodowych starają się dopomóc w istnie
niu i organizacji swych towarzyszy z zacofanych krajów" 199.

Szczególne nasilenie wyzysku stosowanego w stosunku do spro
wadzanego robotnika polskiego pozwalało dalej na tworzenie wśród 
robotników niemieckich pewnej grupy arystokracji robotniczej. 
Zjawisko to, jak wiadomo, jest niezwykle charakterystyczne dla 
imperializmu, a na Śląsku koszty jego płacił w części imigrant.

Wbrew wszelkim wysiłkom kapitalistów niemieckich a także 
własnych działaczy burżuazyjnych robotnik gómo-śląski coraz lepiej 
rozumiał, kto ponosi w rzeczywistości odpowiedzialność za jego 
nędzę, widział, że winny jest nie imigrant, ale wyzyskujący obu ka
pitalista.

199 W. L e n i n ,  Kapitalizm a imigracja robotników (Dzieła, t. XIX, s. 474).


