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I

W drugiej połowie XIX w. Zagłębie Ostrawsko-karwińskie wstę
puje w okres żywego rozwoju gospodarczego. Rok 1848 przynosi 
z sobą zniesienie pańszczyzny i likwidację wszechwładnych do
tychczas na Śląsku Cieszyńskim pozycji gospodarki i ustroju feu
dalnego. Na skutek datującego się już od dawna na tym obszarze, 
a spotęgowanego od reform terezjańskich i józefińskich w drugiej 
połowie XVIII w., procesu dyferencjacji gospodarczej chłopstwa, 
przechodzącego po uwłaszczeniu w proces kapitalistycznego roz
warstwienia wsi, powstaje rynek luźnych rąk roboczych. W tym 
samym czasie następuje budowa pierwszych linii kolejowych łą
czących obszar późniejszego Zagłębia z okręgami przemysłowymi 
b, monarchii i stwarzających tym samym potencjalny rynek zbytu 
o znacznej chłonności. Co więcej, rozbudowująca się kolej żelazna 
staje się nie tylko środkiem transportowym, lecz równocześnie po
kaźnym konsumentem ostrawsko-karwińskiego węgla.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ub. w. Zagłębie Ostraw
sko-karwińskie osi»ga w produkcji węgla poziom trzech przodują
cych dotychczas zagłębi Czech: kładneńskiego, pilzneńskiego i pół- 
nocno-czeskiego. Wydobycie węgla, które w połowie XIX w. wy
nosiło 1/5 wydobycia całej monarchii austriackiej, w przededniu 
wybuchu pierwszej wojny światowej wzrasta prawie do 60% do
chodząc w r. 1913 do około 10 milionów ton rocznie.

Równolegle z rozwojem wydobycia wzrasta zapotrzebowanie na 
ręce robocze. I tak w przeciągu 50 lat (1862—1912) liczba zatrud



nionych w kopalniach i koksowniach Zagłębia powiększa się o 37 
tys. osób. Największe natężenie przypływu sił roboczych obserwu
jemy w dwudziestoleciu 1882—1902, kiedy wynosi ono około 2/3 
napływu rąk roboczych za całe półwiecze. liczba zatrudnionych 
w Zagłębiu górników i robotników stanowi na początku XX w. po
łowę sumy zawodowo czynnych w górnictwie węgla kamiennego na 
obszarze b. monarchii.

Warunki pracy i bytu tych dziesiątków tysięcy ostrawsko-kar- 
wińskich proletariuszy były nadzwyczaj ciężkie. Zawód górnika 
w okresie prymitywnej, mało zmechanizowanej techniki eksploa
tacyjnej należał bezsprzecznie sam przez się do najcięższych i naj
bardziej wyczerpujących zawodów w ogóle. Ale praca górnika 
w warunkach rabunkowej gospodarki kapitalistycznej przestawała 
już być pracą stając się fizyczną i psychiczną katorgą.

Pogoń za osiągnięciem jak największego zysku kazała baronom 
węglowym ograniczać do minimum wszelkie nakłady zarówno pie
niężne, jak i materiałowe, nie dające bezpośredniego efektu pro
dukcyjnego. „Ponieważ wszystkich ludzi napędzono do kopania — 
czytamy w miejscowej prasie robotniczej z owego czasu — więc 
wszystkie chodniki... jak również pochylnie znajdują się w opłaka
nym stanie zaniedbania. Zabudowania są wszędzie zbutwiałe i poła
mane, prowadzenie wiatrów złe, wskutek braku przepierzanek po
wietrze przeciąga starymi zawaliskami... przebitki do czół, w któ
rych się taczkuje, a które dawniej budowano na wysokość 1,2 m, 
mają teraz zaledwie połowę tej wysokości".

Życie i praca górnika w Zagłębiu były śmiesznie tanie, o wiele 
tańsze od kosztów uruchomienia najprostszych mechanizmów i urzą
dzeń eksploatacyjnych, nie mówiąc już o kosztowniejszych stosun
kowo urządzeniach, zapewniających warunki pracy odpowiadające 
bodajże elementarnym wymogom bezpieczeństwa i higieny. Tego 
rodzaju metody i warunki eksploatacji siłą rzeczy prowadziły do 
masowych katastrof górniczych, jakie obserwujemy w tym czasie 
w Zagłębiu, do stałego wzrostu nasilenia ciężkich wypadków, cho
rób zawodowych, wzrostu liczby czasowo i stale niezdolnych do 
pracy — słowem do „przedwczesnego wyczerpania, obumierania 
samej siły roboczej" 1. „Na szybie w Łazach — donosił miejscowy 
korespondent górniczy — w przeciągu trzech miesięcy możemy tu 
naliczyć już pięć wypadków śmierci przy robocie. O okaleczeniach 1

1 K. Ma r k s ,  Kapitał, Warszawa 1952, t. I, s. 284.



rozmaitego stopnia już nie wspominamy, bo te zdarzają się niemal 
codziennie. Nad wszystkimi tymi wypadkami przechodzi się z iście 
burżuazyjnym spokojem do porządku dziennego".

W długich godzinach wytężonej pracy górnik nie znajdował 
chwili wolnego czasu na spożycie posiłku. „Ileż to jest górników, 
którzy muszą iść do pracy dwie godziny albo też znacznie jeszcze 
dłużej. Rano wypija taki człowiek trochę mętnej wody, bo przecież 
»kawą« napoju tego nazwać nie można, a potem pełne 10 lub 13 
godzin nie włoży do ust ani odrobinki ... aż do czasu kiedy znów 
wróci do domu. Jeżeli nie może już wytrzymać i zacznie jeść kawa
łek chleba, a złapie go przy tym dozorca, bywa karany (jeden dele
gat udowodnił przed sądem, że kary za tę zbrodnię wynoszą nieraz 
ćwierć szychty) lub co najmniej tyle mu napyskują, że straci ochotę 
do jedzenia. Robotnicy nakrają chleba do czapki lub kapelusza 
i jedzą podczas pracy" 2.

Szykany i samowola nadzoru nie kończyły się bynajmniej na 
tym. Oto korespondencja z kopalni „Hohenegger" w Karwinie: „Naj
gorsze to, że obok ciężkiej pracy muszą górnicy znosić najbrutal- 
niejsze traktowanie ze strony urzędników i dozorców". Jeden z nich, 
nadsztygar Tomica, „najpoważniejszych górników przezywa »sno- 
ple«, »kołtuny« itp., nadkopacz Ondrusz nazywa górników woły, 
hromskie osły itd. Z reguły uważa on każdego górnika za złodzieja 
i cygana..." 3 Nie kończyło się zresztą tylko na najbardziej ordy
narnych wyzwiskach. „Bicie ludzi istnieje do dziś dnia w arcyksią- 
żęcych kopalniach w Karwinej" — odnotowuje „Równość" w r. 1899. 
„Przodownicy [nadkopacze] Szurman i Heczko biją górników kau
czukowymi lagami, długimi na pół metra, sporządzonymi z rur uży
wanych przy maszynach do uszczelnienia" 4. „Bicie po twarzy i ku- 
łakowanie górników — czytamy w innym miejscu — ze strony do
zorców zakwitło znów w całej pełni" 5.

Wyzysk kapitalistyczny nie ograniczał się tylko do odbierania 
robotnikowi pełni jego sił i energii fizycznej, sięgał dalej — po jego 
godność, poniżał go i deptał.

Wyzysk baronów węglowych nie ustawał zresztą bynajmniej 
z chwilą wypłaty górnikowi nędznego zarobku, nie stojącego w żad
nej proporcji do ilości wykonanej pracy oraz wydatkowanej siły

* „Górnik“. Organ Unii Górników w Austrii, 21 II 1906.
3 Ibid., 27 VI 1906.
4 ,,Równość“, Cieszyn, red. T. Reger, 12 X 1899.
5 Ibid., 15 IV 1899.



i energii. Dodatkowym, niezwykle skutecznym źródłem wyzysku 
mas górniczych Zagłębia stają się tzw. konsumy werkowe. Stoso
wanie truck-systemu dawało właścicielom kopalń wielorakie ko
rzyści. Poprzez kredytowanie wiązano robotnika z miejscem pracy, 
co więcej, zdawano go na łaskę i niełaskę byle urzędnika kopalnia
nego. Wstrzymanie kredytu zadłużonemu górnikowi groziło jego 
rodzinie wprost śmiercią głodową. W czasie akcji strajkowych za
mykanie magazynów było, obok wyrzucania z mieszkań „werko- 
wych“, jednym z najskuteczniejszych środków stosowanych przez 
dyrekcje kopalń przeciw strajkującym. Truck-system nie wyczer
pywał zresztą całego zagadnienia wyzysku górnika i robotnika w ich 
charakterze konsumentów. Na mizerny, okupiony dosłownie potem 
i krwią zarobek górnika czyhali następnie pomniejsi, lecz niemniej 
bezwzględni i dający się we znaki wyzyskiwacze — sklepikarze, 
pokątni handlarze, karczmarze — zbijający w krótkim stosunkowo 
czasie prawdziwe fortuny. Rozwijające się Zagłębie stawało się dla 
nich prawdziwym eldoradem.

Miejscowi kupcy i karczmarze walnie przyczyniają się do roz
powszechnienia się w Zagłębiu alkoholizmu niszczącego u tysięcy 
górników resztki energii i siły, których nie zdążyła im zabrać ko
palnia. Alkoholizm przybiera w interesującym nas okresie w Za
głębiu Ostrawsko-karwińskim potworne wprost rozmiary. Wystar
czy zaznaczyć, że pod koniec ub. w. w 41 miejscowościach śląskiej 
części Zagłębia, liczących około 89 tys. mieszkańców, przypadało 
1 miejsce wyszynku na 201 mieszkańców, zaś w 9 miejscowościach 
morawskiej części rewiru (ca 50 tys. mieszkańców) 1 miejsce sprze
daży wódki na 155 osób6.

Do karczmy wypędzała górnika również panująca nędza miesz
kaniowa — jeden z najbardziej istotnych elementów systematycz
nego pogarszania się położenia miejscowego proletariatu górniczego. 
„Cóż ma ten biedny hawiyrz na przykład w zimie robić — czytamy 
w »Gwiazdće Cieszyńskiej« z 1906 r. — jak się po szychcie prześpi. 
Izdebka mała, w niej pełno dzieci i hałasu. W każdym kącie śpi 
jeden kwartymik, ruszyć się w izbie nie ma jako, czytać nie można, 
bo dziecka robią krzyk, do sąsiadów nie ma po co iść, bo tańi ta 
sama bieda..." 7

6 W. J i c z i n s k y ,  Bergmdnische Notizen..., Morawska Ostrawa 1898, 
s. 142—3.

7 „Gwiazdka Cieszyńska", nr 4, 27 I 1906.



Wstrząsający obraz panujących w Zagłębiu na przełomie XIX i XX 
wieku warunków bytowych i ich skutków szkicuje ostrawski lekarz 
okręgowy, dr Kaan: „W przepełnionych mieszkaniach, których okien 
prawie nigdy się nie otwiera, mieszają się z dnia na dzień pozosta
jące zapachy kuchenne (głównie kiszonej kapusty) z dymem fajek 
i prymitywnych, kopcących lamp naftowych z różnego rodzaju in
nymi wyziewami przebywających w pokoju licznych brudnych, spot- 
niałych osób w fetor nie do opisania. Tylko lekarz przekraczający 
w godzinach rannych tego rodzaju pomieszczenie, by wewnątrz 
przeprowadzić badanie lub nawet podjąć się zabiegu porodowego, 
może ocenić, w jak małym stopniu sen w takiej izbie pokrzepia 
i wystarczy dla przeczyszczenia płuc... Sprzyja to wczesnemu rozwo
jowi chorób płuc i astmy bardziej aniżeli proch węglowy w sepa
racji na kopalni... W mieszkaniu gotuje się i pierze bieliznę, para 
osiada na ścianach... Dawno już powszechnie wiadomo, że tego ro
dzaju wilgotne mieszkania są po prostu wylęgarnią gruźlików i że 
niekorzystnie wpływają na proces gojenia się ran, głównie zranień 
kości i stawów... Twarze dzieci posiadają charakterystyczny blady, 
zwiędły w yraz"8. A skutki — olbrzymi odsetek zachorowań na 
gruźlicę, anemię, reumatyzm, chorób narządów oddechowych, 
ogrotnna śmiertelność niemowląt — słowem powszechna degene
racja fizyczna. Świadczy o tym choćby tylko następujące porówna
nie. Gdy w r. 1869 w powiatach Zagłębia uznano przy poborze woj
skowym 40%> rekrutów jako zdolnych do służby wojskowej, to 
30 lat później, w r. 1892, już tylko 10,8%9.

W takich oto warunkach żył i pracował proletariat ostrawsko- 
karwiński pod koniec ub. w. i na przełomie XIX i XX w. A jednak 
te piekielne wprost warunki pracy i bytu nie złamały mas górni
czych Zagłębia. Przeciwnie, przyśpieszyły tylko wzrost świadomości 
klasowej, proces krystalizowania się i formowania klasowego ruchu 
robotniczego.

Początkowo były to żywiołowe, krótkotrwałe i niezorganizowane 
wystąpienia pojedynczych, zdecydowanych na wszystko robotników 
czy całych grup skierowane przeciw poszczególnym bezpośrednim 
przejawom panującego ucisku kapitalistycznego, wybuchające raz 
po raz w miarę zwiększania się wyzysku. Stąd też wybuchy te po

8 Arbeiterverhdltnisse im Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier, Wiedeń 1904, 
t. II, s. 106—9.

9 „Na zdar“, Ustfedni organ horniku a hutniku v Rakousku, nr 4, 
24 X 1895.



siadały charakter akcji doraźnych, bez jakichkolwiek dalej idących 
postulatów politycznych, mających na celu tylko usunięcie najbar
dziej drastycznych przejawów kapitalistycznej eksploatacji.

Z wypadkami tego rodzaju spotykamy się w Zagłębiu na prze
strzeni całego ub. w., do końca lat osiemdziesiątych. „W Witkowi- 
cach przy Morawskiej Ostrawie — donosi »Gwiazdka Cieszyńska« 
w marcu 1872 — zburzyli się robotnicy kopalń węgla d. 19 bm. 
Powodem ma być, że nie otrzymali całkowitej wypłaty. Zbuntowani 
wpadli do kancelarii, zniszczyli wszystkie pisma i złupili kasę. 
Urzędnicy uciekli. Żandarmeria przybywszy na miejsce musiała 
użyć broni. Z Opawy nadesłano w nocy oddział wojska, które przy
wróciło spokój. Kilku jest ranionych, a 130 robotników areszto
wano" 10 11. Nie zawsze, rzecz jasna, dochodziło do podobnie otwar
tych, gwałtownych (dla sprawozdawcy klerykalnej „Gwiazdki" ni
czym nie różniących się od zwyczajnego bandytyzmu) przejawów 
walki klasowej. Częściej udawało się dyrekcjom kopalń zlokalizo
wać i stłumić w zarodku wystąpienia zdesperowanych górników, 
tym bardziej że miały one, jak już zaznaczono, charakter doraź
nych nie skoordynowanych akcji prowadzonych przez poszczególne 
bardziej energiczne i zdecydowane jednostki.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ub. w. spotykamy się 
w Zagłębiu z pierwszymi oznakami propagandy idei socjalistycz
nych. Na obszarze Zagłębia zaczynają się pojawiać pisma i broszury 
treści socjalistycznej, kolportuje się ulotki, powstają wreszcie pierw
sze zrzeszenia robotnicze o charakterze samokształceniowym. Roz
poczyna się okres narodzin zorganizowanego klasowego ruchu ro
botniczego.

Gwałtowne zaostrzenie się walki klasowej wynikłe z pogłębienia 
się sprzeczności ustroju kapitalistycznego pod koniec XIX w., który 
przechodzi w tym czasie w fazę imperializmu, otwiera przed pro
letariatem perspektywy bezpośredniej rewolucyjnej walki o władzę. 
Dalszym czynnikiem mobilizującym masy pracujące w kierunku 
rewolucyjnej walki o wyzwolenie społeczne staje się w naszych 
warunkach ucisk narodowy. „Walka klasowa proletariatu — pisze 
B. Bierut — oddziaływała na szerokie masy, występujące przeciwko 
uciskowi politycznemu, ekonomicznemu i narodowemu, oddziały
wała na pracującą inteligencję i drobnomieszczaństwo" n . Proleta

10 „Gwiazdka Cieszyńska", nr 12, 23 III 1872..
11 B. B i e r u t ,  O partii, Warszawa 1952, s. 20.



riat zaczyna obejmować kierownictwo w walce narodowo-wyzwo
leńczej. Do walki z wyzyskiem kapitalistycznym zaczyna dołączać 
się więc walka z uciskiem narodowym. Bowiem „dla klasy robotni
czej sprawa narodowa... nie jest i nie może być obca... Pogodzić się 
z uciskiem narodowościowym, znosić go z psią pokorą mogła u nas 
szlachta, może burżuazja, klasy posiadające i dziś rdzennie w swych 
interesach reakcyjne klasy... Proletariat nasz jako klasa nie posia
dająca w społeczeństwie dzisiejszym dóbr ziemskich i powołana 
przez swój rozwój historyczny do misji obalenia całego istniejącego 
ustroju, słowem, jako klasa rewolucyjna musi odczuwać i odczuwa 
ucisk narodowościowy jako palącą ranę, jako hańbę“ 12.

Powyższe stwierdzenie Róży Luksemburg, odnoszące się przede 
wszystkim do Kongresówki, było w pełni aktualne i dla proletariatu 
Zagłębia Ostrawsko-karwińskiego. Świadczy o tym dobitnie historia 
zmagań klasy robotniczej Zagłębia z wyzyskiem klasowym i uci
skiem narodowym na przełomie XIX—XX w.

Specyfikę (jednakże Zagłębia Ostrawsko-karwińskiego stanowi 
fakt, że rozwój ruchu robotniczego odbywał się w warunkach walki 
nie tylko burżuazji narodu panującego i narodów uciskanych, lecz 
przede wszystkim burżuazji narodów uciskanych między sobą. Tego 
rodzaju sytuacja nie mogła nie wpłynąć na przebieg kształtowania 
się ruchu robotniczego na Śląsku Cieszyńskim i w Zagłębiu Ostraw- 
sko-karwińskim, nie mogła pozostać bez wpływu na miejscowy 
polski, czeski i niemiecki proletariat.

Mimo całej swej połowiczności reformy agrarne roku wiosny 
ludów stają się na Śląsku Cieszyńskim potężnym bodźcem kapitali
stycznego rozwoju rolnictwa. Proces rozwarstwienia klasowego wsi 
cieszyńskiej w drugiej połowie ubiegłego wieku postępuje bardzo 
szybko naprzód, chłopstwo jako całość traci charakter klasy, jaką 
było w epoce feudalnej. Rozwój kapitalizmu w rolnictwie odbywał 
się tu typowo pruską drogą. „Stara gospodarka obszarnicza tysią
cem nici związana z pańszczyzną zostaje zachowana i powoli prze
kształca się w gospodarkę czysto kapitalistyczną, »junkierską«. 
Podstawę ostatecznego przejścia od systemu odrobków do kapita
lizmu stanowią przeobrażenia wewnątrz pańszczyźnianej gospodarki

12 Kwestia polska a ruch socjalistyczny. Zbiór artykułów w kwestii pol
skiej, Kraków 1905, przedmowa R. Luksemburg, s. XXVIII—XXIX.



obszamiczej. Cały ustrój agrarny państwa nabiera charakteru ka
pitalistycznego na długo zachowując cechy pańszczyźniane... Innymi 
słowy... zachowanie trzonu obszamiczego stanu posiadania i głów
nych filarów starej »nadbudowy«, stąd dominująca rola liberalno- 
monarchistycznego bourgeois i obszarnika"13.

Pozycja miejscowych obszarników nie tylko pozostaje nienaru
szona, lecz w miarę rozwoju kapitalizmu w rolnictwie przybiera 
jeszcze więcej znaczenia i siły. Pod koniec ub. w. (1896 r.) majątki 
rolne powyżej 200 ha, stanowiące około 0,l°/o ilości wszystkich gospo
darstw rolnych Śląska Cieszyńskiego, obejmują 43,5°/o ogólnej po
wierzchni użytkowej (94 232 ha). W tym dobra arcyksięcia Habs
burga (tzw. Komora Cieszyńska) posiadały 64 500 ha, tj. 30°/o po
wierzchni ziemi użytkowej, posiadłości ordynata karwińskiego 
hr. Larischa-Moennicha 9 tys. ha, ordynata polsko-ostrawskiego 
hr. Wilczka 6,4 tys. ha. Razem majątki trzech największych oko
licznych obszarników obejmowały okrągło 80 tys. ha, co stanowiło 
ca 37°/o ziemi użytkowej Śląska Cieszyńskiego 14.

Do nich należy dalej gros rozwijającego się na Śląsku przemysłu 
rolnego i spożywczego, chemicznego i budowlanego, oni dysponują 
przeszło 1/3 łącznego wydobycia całego Zagłębia, w ich posiadaniu 
znajduje się przemysł hutniczy Ustronia, Trzyńca i okolic Frydku. 
„Nie ma prawie gminy, gdzieby nie było czegoś, co do arcyksięcia 
należy. Przebywając Śląsk Cieszyński wzdłuż i wszerz nie podobna 
kroku nawet zrobić, aby nie nadepnąć na grunt arcyksiążęcy", pisze 
jeden z współczesnych radykalnych burżuazyjnych działaczy poli
tycznych 15. Podobnie było na obszarze Zagłębia.

Potęga i moc cieszyńskich obszarników nadaje charakterystyczne 
piętno stosunkom politycznym i społecznym. Sejm śląski w Opawie, 
którego marszałkiem jest nie kto inńy jak właśnie hr. Larisch, wraz 
z całą administracją krajową stoi na straży interesów wielkiej włas
ności. Liczny personel zarządu dóbr i zakładów przemysłowych od
grywa decydującą rolę w życiu publicznym gmin i miast śląskich. 
Urzędnicy komory, dóbr i kopalń Larischa i Wilczka są kuratorami 
szkół ludowych, wchodzą w skład powiatowych rad szkolnych. Nie 
ma na Śląsku Cieszyńskim dziedziny życia, w której nie dałoby

*3 W. L e n i n ,  Rozwój kapitalizmu w Rosji. Przedmowa do II wydania 
W. L e n i n ,  Marks-Engels-Marksizm. Warszawa 1948, s. 185—6.

14 „Statistische Monatsschrift“, Wiedeń 1901, s. 371.
15 P i a s t u n, Kapitał niemiecki wobec ludu polskiego na Śląsku Cieszyń

skim, Frysztat 1898, s. 9.



się odczuć panowania wielkiej własności ziemskiej i jej plenipo
tentów.

Tak daleko posunięty proces koncentracji wielkiej własności ob- 
szarniczej nastąpił nie tylko kosztem najuboższych warstw wsi, lecz 
również i warstw średnich. Drugą więc cechą charakterystyczną wsi 
cieszyńskiej są stosunkowo słabe pozycje bogatego chłopstwa z re
latywnie znaczną ilością gospodarstw małorolnych i karłowatych. 
I tak właściciele 57°/o gospodarstw rolnych (do 2 ha) dysponowali 
niespełna 6°/o łącznej powierzchni ziemi użytkowej. Dalszych 23% 
gospodarstw (2—5 ha) stało w obliczu proletaryzacji wobec perspek
tywy dalszej ekspansji gospodarki obszarniczej oraz industrializacji 
kraju. Warstwa ta uprawiała niespełna 11% ziemi. Obydwie war
stwy razem tworzyły obfity rezerwuar siły roboczej dla rozwijają
cego się przemysłu i górnictwa. Z kolei idą gospodarstwa większe, 
opierające się jednakże przeważnie na pracy własnej właścicieli 
i ich rodzin (5—20 ha) — 16,6% ogólnej liczby na 23,3% ziemi 
uprawnej. Warstwa siedlaków, bogatych chłopów (20—200 ha) sta
nowiła tylko 3,3% liczby gospodarstw, uprawiając 16,5% gruntów.

Wyzysk i nędza towarzyszą rozwojowi stosunków kapitalistycz
nych na wsi cieszyńskiej. „Pomimo wysokiej kultury w ogóle i świet
nego stanu gospodarstw zamożniejszych chłopów... reszta ludności 
rolniczej ma się nieświetnie, w znacznej części cierpi niedostatek, 
a w niektórych okolicach i nędzę, prawdziwą chłopską nędzę“ 1C. 
Nic dziwnego, przecież pruska droga rozwoju kapitalizmu w rol
nictwie, jak trafnie zaznacza Jefimow, „związana jest z długotrwa
łym procesem ubożenia chłopa przykutego do swego kawałka ziemi 
lub pracującego na obszarnika i posiadającego dla własnego użytku 
tylko znikomy skrawek ziemi" 16 17.

Ludność Śląska Cieszyńskiego mimo swoich specyficznych wa
runków i braku ściślejszego kontaktu z pozostałymi ziemiami pol
skimi włącza się do procesu powstawania burżuazyjnego narodu 
polskiego. Siłą napędową ruchu narodowego staje się właśnie bur- 
żuazja wiejska — średnie i bogate chłopstwo, siedlacy cieszyńscy. 
Warstwie tej grozi największe relatywnie niebezpieczeństwo ze stro
ny miejscowych obszarników — Niemców — utrata źródła dotych
czasowej egzystencji i proletaryzacja, zepchnięcie w szeregi bezrol
nego proletariatu wiejskiego czy miejskiego.

16 Ibid., s. 7.
17 A. J e f i m o w ,  Historia lat 1814—1849, Warszawa 1951, s. 121.



Dalszym czynnikiem rozwoju ruchu narodowego staje się po
cząwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku era konstytucyjna 
oraz wzrost szeregów rodzimej inteligencji. Stosunki polityczne dają 
teraz znacznie większą swobodę. „Reżim konstytucyjny, który się 
wówczas ustalił — pisze Stalin — rozwój gazet i w ogóle wydaw
nictw, pewna wolność prasy i instytucji kulturalnych, rozwój tea
trów ludowych itp. sprzyjały njiewątpliwie wzmocnieniu »uczuć 
narodowych«“. Działalność Rady Państwa w Wiedniu „z jej kam
panią wyborczą i grupami politycznymi stworzyła nowe możliwości 
ożywienia narodów, nową szeroką arenę dla ich mobilizacji"18. 
„Nowopowstała inteligencja przesiąka »ideą narodową« i działa 
w tym samym kierunku" 19.

Powyższe wypowiedzi Stalina odnoszące się do stosunków ro
syjskich i Dumy można także zastosować do stosunków austriac
kich.

Poważną rolę w tym Względzie zaczyna również odgrywać za
cieśniający się coraz bardziej kontakt z Galicją, początkowo głów
nie w postaci wycieczek działaczy społecznych i politycznych z Ga
licji na teren Śląska i odwrotnie. „Nie chcę wpadać w przesąd — 
wspomina znany literat W. Umiński — zdaje mi się jednak, że te 
letnie odwiedziny inteligencji polskiej na całym Śląsku austriackim 
niemało przyczyniły się do rozbudzenia w duszy tamtejszego ludu 
poczucia przynależności do wielkiego narodu polskiego"20.

Treścią ruchu narodowego staje się przede wszystkim walka
0 równouprawnienie językowe. „Język — pisze Lenin — jest naj
ważniejszym środkiem komunikowania się ludzi, jedność języka
1 nieskrępowany jego rozwój — to jeden z najważniejszych warun
ków rzeczywiście wolnego i szerokiego, odpowiadającego współczes
nemu kapitalizmowi obrotu handlowego, swobodnego i szerokiego 
grupowania się ludności według poszczególnych klas" 21. Język sta
nowi dalej formę, którą przybierają idee walczących klas. Dla miejs
cowej burżuazji język staje się orężem, przy którego pomocy mo
bilizuje ona szerokie masy pracujące celem wzmocnienia „wspól

18 J. S t a l i n ,  Dzieła, Warszawa 1949, t. II, s. 297—8.
19 Ibid., s. 310—11.
20 W. U m i ń s k i ,  Moje wspomnienia z pobytu na Śląsku Cieszyńskim 

(Zaranie Śląskie, 1934, nr 2).
21 Cyt. za J. S t a l i n ,  Marksizm a zagadnienia językoznawstwa, Warszawa 

1953, s. 19.



noty narodowej" w walce z klasami posiadającymi narodu panują
cego.

Przywiązanie do ojczystego języka pogłębia jeszcze nacisk ger- 
manizacyjny wzmagający się w miarę wzmacniania się pozycji 
miejscowej, szowinistycznie usposobionej burżuazji niemieckiej. 
Szczególnie aktywną w tym względzie działalność wykazuje liczny 
personel administracyjny dóbr, fabryk i kopalń miejscowych ob
szarników. Według cytowanego przez Londzina Memoriału posłów 
śląskich do Koła Polskiego w Wiedniu „Wszyscy urzędnicy i ofi
cjaliści dóbr arcyksięcia Fryderyka, hr. Larysza i ks. Sułkowskiego, 
stykający się z ludem, byli Niemcy. W konkursach rozpisywanych 
narodowość niemiecka była jednym z naczelnych warunków ubie
gania się o posadę — dobra arcyksięcia położone były w 134 gmi
nach, więc cała armia urzędników i oficjalistów rozporządzająca 
z natury rzeczy rozległym wpływem tak pod względem politycz
nym, jak i społecznym a nawet kościelnym, pracowała nad podtrzy
maniem żywiołu niemieckiego a ubezwładnieniem i wynarodowie
niem naszego ludu". Na terenie Śląska zaczynają pojawiać się Schul- 
yereiny, Nordmarki, finansowane przez miejscowych obszarników, 
burżuazję, władze krajowe, działające systematycznie i rozciągające 
„sieć prywatnych szkół niemieckich tam, gdzie nie było ustawo
wych warunków do utworzenia publicznej szkoły niemieckiej, gdzie 
jednak były czynniki, wpływy i środki nacisku, by ludność polską 
skłonić do posyłania dzieci do takiej szkoły" 22.

Charakter walki narodowościowej, prowadzonej początkowo po 
linii interesów burżuazji wiejskiej, przeobraża się w miarę wzrostu 
liczebności polskiego drobnomieszczaństwa i polskiej inteligencji. 
Wzajemna konkurencja drobnej burżuazji miejskiej, walka o po
sady rządowe i krajowe wśród inteligencji zaczynają przesłaniać 
antagonizm między niemiecką obszarniczą własnością ziemską a pol
ską chłopską na rzecz sprzeczności między polską a niemiecką bur- 
żuazją. Równocześnie dokonuje się staczanie polskiego burżuazyj- 
nego ruchu narodowego na pozycje coraz bardziej zachowawcze, 
klerykalne i ugodowe. Dochodzi do rozbicia jednolitego dotychczas 
obozu reakcyjno-nacjonalistycznego na odłam o zabarwieniu ka
tolicko-stańczykowskim (Związek Śląskich Katolików) oraz odłam 
ewangelicko-narodowo-demokratyczny. Obydwa ugrupowania łączy

22 J. L o n d z i n ,  Polskość Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn, s. 123.



jednakże jeden wspólny węzeł, lojalność w stosunku do dworu 
i monarchii.

Tymczasem w północno-zachodniej części Śląska Cieszyńskiego 
dochodzi na przełomie XIX—XX w. do powstania nowego frontu 
walki narodowościowej, wiążącego się z antagonizmem klasowym 
panującym między miejscowym proletariatem górniczym i przemy
słowym oraz baronami węglowymi, reprezentowanymi nota bene 
częściowo przez obszarników. Sytuację komplikuje tutaj antago
nizm narodowościowy między polskim a czeskim drobnomieszczań
stwem.

Wzajemne stosunki między polską a czeską ludnością Śląska 
kształtowały się dotychczas harmonijnie. Początkowo w połowie 
XIX w., w okresie budzenia się świadomości narodowej, ruch naro
dowy na tym obszarze posiada w ogóle charakter nie tyle polski 
co słowiański. Śląscy studenci, pierwsi krzewiciele ruchu narodo
wego, kontaktują się w środowiskach uniwersyteckich Wiednia, Bra
tysławy z kołami studentów polskich, czeskich, słowackich i serb
skich, które urabiają w nich poczucie odrębności słowiańskiej. Jed
nym z współzałożycieli i aktywnych współpracowników założonego 
w r. 1848 „Tygodnika Cieszyńskiego", pierwszego pisma polskiego 
na terenie Śląska Cieszyńskiego, zalążka polskiego ruchu narodo- 
wego, jest Czech, dr Klucky, pochodzący z Moraw, sam nie znający 
nawet dobrze języka polskiego.

Później, po wykrystalizowaniu się już polskiego charakteru ru
chu narodowego, ucisk niemieckich klas panujących oraz brak 
jakichkolwiek płaszczyzn tarcia wpływa na zadzierzgnięcie ścisłej 
współpracy między polskim a czeskim ruchem narodowym na tere
nie Śląska Opawskiego i sąsiednich Moraw. W miarę zaostrzania 
się kursu germanizacyjnego wspólny front walki, koordynowany 
na szczeblu sejmu krajowego w Opawie w ramach polsko-czeskiej 
grupy poselskiej, krzepnie i konsoliduje się. Reprezentujący w Opa
wie wieś cieszyńską dr Michejda oświadcza w grudniu 1893 r. 
w czasie rozprawy budżetowej: „Język polski i czeski dotąd na 
Śląsku nie jest jeżykiem urzędowym w sądach i urzędach. Ludność 
polska i czeska na Śląsku dotąd nie ma szkół średnich polskich 
i czeskich, nie ma seminariów nauczycielskich ani szkół rolniczych... 
My Polacy i Czesi na Śląsku nie mamy nic" 23. Poseł Hruby, repre
zentant ludności czeskiej, relacjonuje dalej „Gwiazdka", „przemó

„Gwiazdka Cieszyńska", nr 1, 6 I 1894, s. 5—6.



wił w tym samym duchu... przedstawił, że dalsze spółdziałanie Po
laków i Czechów z Niemcami byłoby niemożliwe, gdyby Niemcy 
swego postępowania nie zmienili".

Na przełomie XIX i XX wieku następuje gwałtowny rozwój Za
głębia Ostrawsko-karwińskiego, które staje się nie tylko głównym 
krajowym dostawcą węgla i koksu dla krajów czeskich i austriac
kich, lecz również i dla Austrii Zalitawskiej. Zagłębie zostaje dalej 
poważnym eksporterem na Bałkany. Rozwój górnictwa warunkuje 
i sprzyja powstawaniu całego szeregu nowych gałęzi przemysło
wych, proletaryzowanie się wiejskiej ludności miejscowej powoduje 
znaczne rozszerzenie się obrotu towarowego, rozwija się handel, 
komunikacja — powstaje cały olbrzymi aparat usługowy, zaopatru
jący rosnące Zagłębie w żywność, artykuły i usługi przemysłowe. 
Rosną szeregi inteligencji zawodowej, szukającej miejsca pracy 
w nowopowstających kopalniach, fabrykach, rozwijającym się han
dlu, bankowości, rozbudowującym się szkolnictwie, aparacie admi
nistracyjnym, sądownictwie.

Napływ inteligencji jest początkowo wybitnie jednostronny. O ile 
Śląsk Cieszyński i Galicja stanowiły dla rozwijającego się Zagłębia 
przede wszystkim rezerwuar niewykwalifikowanej siły roboczej, 
to fala wykwalifikowanych kadr technicznych napłynęła z Czech 
i Moraw, z okolic Kutnej Hory, Przybramu, Blanska — ośrodków 
starej tradycji górniczej. I tak w powiecie Frysztat odsetek osób 
przynależnych do Czech, pochodzących z powiatu Przybram wynosił 
w r. 1900 15°/o, z okolic Pilzna, Horzowic i Kładna 10°/o, Trutnowa 
i Nowego Mesta n.M. 7% 2i.

W ślad za fachowcami górniczymi pociągnęli tłumnie różni przed
siębiorczy kupcy, handlarze i inne jednostki szukające okazji do 
zdobycia w szybkim czasie majątku, dalej przedstawiciele wolnych 
zawodów, nauczyciele, urzędnicy administracyjni. „Obecnie wszyscy 
radcy sądu obwodowego z podrzędnymi siłami są Czesi, księża 
i nauczyciele po większej części Czesi. Dodajmy do tego jeszcze 
licznych wyższych i niższych urzędników górniczych..., a będziemy 
mieli cały kontyngent Czechów — czeskiej inteligencji", wspomina 
w swych pamiętnikach dr Cińciała, jeden z czołowych śląskich 
działaczy burżuazyjnych, w słowach zabarwionych już panującym 
wówczas w stosunkach polsko-czeskich antagonizmem narodowoś

21 Oesterreichische Statistik. Die Ergebnisse der Volkszahlung, Wiedeń 
1900.



ciowym25 *. Napływowi czeskiej inteligencji .sprzyjało w dużym 
stopniu istniejące wtedy powiązanie szeregu dziedzin administracji 
śląskiej z Morawami. „Tych Czechów nasyłają głównie do Śląska — 
sąd krajowy w Bernie, dyrekcja poczt w Bernie, seminarium 
w Ołomuńcu” 20.

W ten sposób wzmacnia się na Śląsku, w szczególności w śląskiej 
części Zagłębia, pozycja czeskiego drobnomieszczaństwa. Na po
czątku XX w. na tysiąc urzędników zatrudnionych na Śląsku przy
padało 39 Polaków, 128 Czechów i 789 Niemców, na każdych 1000 
samodzielnych przedsiębiorców przypadało 151 Polaków, 152 Cze
chów i 694 Niemców 27. Równocześnie według spisu ludności 
z r. 1900 ludność polska stanowiła na Śląsku Cieszyńskim 60,7°/o 
ogólnej liczby mieszkańców, ludność czeska 23,7%; dodajmy jeszcze, 
że ludność polska była rozsiana po całym obszarze Śląska, ludność 
czeska koncentrowała się w jego zachodniej części, a ludność nie
miecka prawie wyłącznie po miastach.

Zetknięcie się napływającej z krajów czeskich inteligencji z nie
licznym i słabym jeszcze miejscowym drobnomieszczaństwem pol
skim prowadziło do powstania tarć i punktów zapalnych na grun
cie ekonomicznym. Rozpoczyna się i wzmaga coraz bardziej walka 
konkurencyjna między napływowymi a rodzimymi kupcami, han
dlarzami, karczmarzami, rzemieślnikami, właścicielami drobniej
szych zakładów przemysłowych, rozpoczyna się walka o posady 
i stanowiska w kopalniach, fabrykach, urzędach, w szkołach i po 
parafiach. Rywalizację o klienta, o miejsce pracy usiłuje burżuazja 
tak polska, jak i czeska przybrać w szatę „zmagań narodowych”; 
uczy nacjonalizmu polskie i czeskie drobnomieszczaństwo Zagłębia 
Ostrawsko-karwińskiego.

„Przybywa do nas z Czech inteligencja — woła polskie drobno
mieszczaństwo — ale bez ludności wiejskiej czeskiej, którą muszą 
dopiero tworzyć, co też już gwałtem czynią przemieniając szkoły 
polskie na szkoły czeskie”. Trzeba przejść do przeciwnatarcia, 
stwierdza dalej polska burżuazja, „bo Czesi będą poza skrawkiem 
jedną wioskę za drugą czeszczyć... wszyscy urzędnicy Czesi pozo
stają i podwoją się, a nam pozostaje tylko chłop, który z latami też

25 Pamiętnik dr A. Cińcialy, notariusza w Cieszynie (1825—1898), wyd. 
J. Bystroń, Katowice 1931, s. 164.

2li Jw.
27 „Przedświt", nr 3, marzec 1910.



nachramować zacznie, aż się pomału zczeszczy"28. Dąży się więc 
przede wszystkim do tego, aby pomnożyć szeregi własnej inteli
gencji miejscowej czy też pochodzącej z Galicji, tym bardziej że 
daje się dotkliwie odczuć jej brak, zwłaszcza na urzędach pań
stwowych. „W urzędach podatkowych, pocztowych, w sądach, 
starostwach na całym Śląsku nie znajdzie się więcej jak 4 lub 6 Po
laków — pisze »Robotnik Śląski« 29. — My musimy stanąć na wła
snych nogach i siły nasze pomnożyć naszymi ludźmi; musimy się 
starać o własną inteligencję". Żeby jednakże skutecznie przeciw
działać konsekwencjom „napływu Czechów własne siły nie wystar
czą. Nie tylko u nas, ale i w Galicji jest dosyć utartym zdaniem, 
że trzeba zachęcać inteligencję polską, aby się na Śląsku osiedlała 
lub o posady ubiegała"30. „Najazdowi czeskiemu" chcą nacjona
liści polscy przeciwstawić najazd inteligencji z Galicji. „Obowiąz
kiem będzie społeczeństwa polskiego taki najazd inteligencji zorga
nizować" 31. Zainteresowanie się z kolei sfer inteligenckich Galicji 
możliwościami emigracji na Śląsk było zupełnie zrozumiałe. 
Wszakże tam czekały na nią możliwości zapewnienia sobie egzy
stencji, o której ani się śniło w warunkach galicyjskiego zastoju 
ekonomicznego i „nadprodukcji" mieszczańskiej i szlacheckiej in
teligencji.

Kierownikiem owych dążeń nacjonalistycznych polskiego dro
bnomieszczaństwa staje się w Frysztacie i okolicy ruch „narodowo- 
radykalny", krystalizujący się w połowie lat dziewięćdziesiątych 
ub. w. i przybierający pozory antyklerykalne. Tradycyjny ośrodek 
cieszyński, opierający się na warstwie zamożnego chłopstwa okolic 
Cieszyna i Jabłonkowa, traci w Zagłębiu swe wpływy. „Gwiazdka 
Cieszyńska", czołowy jego organ, „chociaż zrozumiałym językiem pi
sana — czytamy w jednej z broszur ośrodka frysztackiego — miała 
czytelników w Zagłębiu pomiędzy rolnikami". Staczając się coraz 
bardziej na pozycje klerykalno-konserwatywne, stając w obronie 
interesów okolicznych obszarników i baronów węglowych „przez 
górników nie tylko, że nie była czytana, ale nawet wyszydzana 
i bojkotowana" znajdując posłuch tylko u tych, „którzy szli pod 
komendą duchowieństwa, a tych było bardzo mało" 32.

28 Pamiątnik dr A. Cińcialy..., s. 164—5.
20 „Robotnik Śląski1', Cieszyn, 28 VII 1905.
:,° Pamiętnik dr A. Cińcialy..., s. 164—5.
:u P i a s t u n ,  Spór czesko-polski na Śląsku Cicszrjńskim, Frysztat 1901,
32 Ibid., s. 40—43.



W styczniu 1897 pojawia się w Frysztacie pierwszy numer 
„Głosu Ludu Śląskiego", wokół którego zaczynają krystalizować 
się elementy tworzące później Radykalne Stronnictwo Ludowe. 
Działacze ośrodka frysztackiego usiłują w imię haseł ponadklaso- 
wej solidarności ogólnonarodowej, w imię rzekomego interesu naro
dowego podporządkować sobie masy miejscowego polskiego prole
tariatu górniczego. „Ruch narodowy z Cieszyna wychodzący — 
pisze czołowy publicysta ośrodka, Naake-Nakęski, eks-dziennikarz 
warszawski — nie wychodził poza warstwę rolników, do zagłębia 
węglowego nie docierał, górników nie wciągał w obręb swych wpły
wów i pozostawił cały powiat frysztacki na pastwę Czechom i Niem
com... Przez wiele lat tak wśród przewodników narodowych na 
Śląsku, jako też i wśród przyjaciół Śląska z Galicji lub Królestwa, 
zajmowano się wyłącznie chłopem śląskim... pomijając zupełnie 
i nie starając się poznać robotnika i górnika śląskiego, któremu 
w miarę rosnącego przemysłu przybywał z pomocą w coraz to więk
szej masie robotnik galicyjski" 33.

Działalność ośrodka frysztackiego ograniczała się początkowo do 
„pracy na polu ekonomicznym i narodowym"34. Jego staraniem 
powstaje w powiecie frysztackim cały szereg przedsiębiorstw, in
stytucji przemysłowych i handlowych. Głównym jednakże polem 
działalności ośrodka staje się odcinek drugi. Poprzez organizowanie 
zgromadzeń ludowych, akcji odczytowych, kursów dla analfabetów, 
przedstawień amatorskich, poprzez tworzenie sieci bibliotek, zespo
łów śpiewaczych i utrzymywanie łączności z Galicją w drodze 
urządzania wycieczek i prowadzenia wymiany kulturalnej, poprzez 
zakładanie i subwencjonowanie szkół, polskie drobnomieszczaństwo 
i inteligencja zaczyna apelować ,,»do rodzimych mas dołowych« 
i zaczyna krzyczeć o »ojczyźnie« przedstawiając sprawę własną jako 
sprawę ogólnonarodową. Werbuje sobie armię z »rodaków« w inte
resie... »ojczyzny«" 33.

Wyniki nie dają na siebie długo czekać. Działalność ośrodka 
frysztackiego dolewa oliwy do ognia już i tak podsycanego i roz
dmuchiwanego przez „narodowe" koła czeskiej burżuazji z okolic 
Opawy, Ostrawy i Mistku. Nic dziwnego, od samego początku kie
rownictwo ośrodkiem dostaje się w ręce elementów zdecydowanie

Ibid., s. 7.
34 „Przewodnik Oświatowy". Organ Tow. Szkoły Ludowej, R. IX, 1909, 

nr 6, s. 27—34.
33 J. S t a l i n ,  Dzieła, t. II, s. 312.



szowinistycznych. Przywódca ośrodka, rzutki, pełen inicjatywy 
i przedsiębiorczości miejscowy działacz nacjonalistyczny Friedel, 
trafnie scharakteryzowany przez ostrawski organ socjaldemokracji 
jako „fanaticky śoven, velkohuby zurivy ćechożrout“ 3e, staje się na
prawdę „godnym" przeciwnikiem redaktora ,,Ostravskeho Obzoru" 
Sokola Tumy cźy F. Pełza, czołowych inicjatorów i kontynuatorów 
nacjonalistycznych dążeń ze strony czeskiej burżuazji.

Antagonizmy narodowościowe, wybuchające dotychczas spora
dycznie i obejmujące określone koła bezpośrednio zainteresowanej 
ludności, zaczynają w tych warunkach przybierać z biegiem czasu 
masowy i coraz ‘bardziej zacięty charakter. „Waśnie między lud
nością czeską i polską w niektórych śląskich miejscowościach do
sięgły zenitu — pisze w lipcu 1901 r. cytowany już przez nas organ 
socjaldemokratyczny — podżegacze narodowi tak polscy, jak czescy 
zarzucili nieuświadomiony lud taką ilością materiału wybuchowego, 
że dochodzi do eksplozji, jednej po drugiej" * 37.* Miejscowy działacz 
pepeesdesowski, Jarosz, doskonale orientujący się w lokalnych sto
sunkach stwierdza: „Walka Czechów z Polakami wre w całej pełni... 
miejscami staje się bardziej bezwzględną niźli między żywiołem 
niemieckim a polskim" 38.

Burżuazja polska czy czeska nawołując do złagodzenia tych 
walk czyniła to w imię niemniej nacjonalistycznych haseł antynie- 
mieckich. Jeden z prowodyrów tej wzajemnej, nacjonalistycznej 
nagonki pisze w swych wspomnieniach: „Nasze poczucie przyna
leżności słowiańskiej, konieczności wspólnego działania naszych 
posłów [czeskich i polskich — Ch. J.] na forum parlamentu, a zwła
szcza sejmu krajowego, przeszkadzało czeskiemu człowiekowi dopa
trywać się w Polakach w Cieszyńskiem swego wroga narodowego, 
którego należy zwalczać tak samo jak wroga Niemca". Antagonizm 
polsko-czeski zaczyna spychać powoli na plan dalszy antagonizm 
słowiańsko-niemiecki. „Dawniejsza działalność i polityka stała pod 
znakiem równoległej organizacji i konieczności współdziałania 
przeciw wspólnemu wrogowi [tzn. przeciw Niemcom — Ch. J.], 
podczas kiedy obecnie [druga połowa pierwszego dziesięciolecia 
XX w. — Ch. J.] na obszarze granicy etnograficznej prowadzi się 
walkę przeciw Polakom tak samo jak przeciw Niemcom, ba, gdzie-

30 „Moravskoslezsky Duch Ćasu“, Ostrava, nr 31, 1 VIII 1901.
37 Ibid., nr 28, 11 VII 1901, s. 1.
38 M. J a r o s z ,  Śląsk Cieszyński, Kraków 1909, s. 120,



niegdzie kładzie się większy nacisk na niebezpieczeństwo pol
skie* ‘39.

Rzecz charakterystyczna, że ż biegiem czasu burżuazji polskiej
owej nagonce nacjonalistycznej wiernie dotrzymywać będzie 

kroku PPSD. Na jednym z zebrań wszystkich polskich partii poli
tycznych Księstwa Cieszyńskiego przy udziale delegatów Towarzy
stwa Szkoły Ludowej i przedstawicieli innych zaborów referent 
stwierdza — jak ,,obiektywnie“ zdaje sprawę krakowski „Na
przód" — że aktualnie czechizacja jest bardziej niebezpieczna ani
żeli germanizacja, chociaż i tego niebezpieczeństwa nie można 
lekceważyć. W dyskusji szereg delegatów zdecydowanie przeciw
stawia się koncepcji współdziałania z Czechami przeciw Niemcom. 
„Czechizacja — stwierdzają oni — jest niebezpieczniejsza od ger
manizacji ze względu na przyswajalność języka" 40.

Równocześnie ostrawsko-karwińscy potentaci węglowi zajmując 
na pozór neutralne a nawet indyferentne stanowisko wobec „sporu" 
polsko-czeskiego w Zagłębiu nie szczędzili w rzeczywistości starań 
ni zabiegów, by panujący konflikt zaostrzyć i pogłębić. Sztuczne 
rozdmuchiwanie i podsycanie rozpętanej walki narodowościowej 
pozwalało bowiem na rozładowywanie narastających antagonizmów 
klasowych właśnie poprzez skierowywanie uwagi i całej energii po
szczególnych grup i warstw robotniczych na tory walki narodo
wościowej. Możliwości bezpośredniej czy pośredniej interwencji 
baronów węglowych w tym kierunku były znaczne. Odpowiednia 
polityka personalna w stosunku do personelu inżynieryjno-technicz
nego i urzędniczego, subwencjonowanie prasy, wydawnictw czy 
wprost szczególnie zaangażowanych burżuazyjnych organizacji 
i stowarzyszeń nacjonalistycznych, wyzyskiwanie posiadanego 
wpływu na organa lokalnej administracji, rady gminne, w aparacie 
szkolnictwa w odpowiednim dla siebie kierunku — wprost do bezpo
średniego nacisku na zatrudnionych i uzależnionych ekonomicznie 
robotników włącznie — cały ten przeolbrzymi wachlarz środków 
i możliwości stojący do dyspozycji miejscowych kapitalistycznych 
pracodawców przyczyniał się zasadniczo do pogłębienia i utrwalenia 
w Zagłębiu panujących antagonizmów narodowościowych. Divide 
et impera, klasyczna formuła sztuki rządzenia starożytnych Rzymian 
znalazła tu jeszcze raz pełne i konsekwentne zastosowanie.

:,!) F. P e 1 z, 'O Teśinsko. V zpominky a uvahy, Morawska Ostrawa 1928, 
s. 11, 25.

40 „Naprzód", Kraków, 28 VIII 1901.



Rzecz jasna, że ów, tak podsycany we własnych klasowych in
teresach przez burżuazję polską, czeską czy niemiecką, czad nacjo
nalizmu nie miał nic wspólnego z rzeczywistymi interesami pol
skich, czeskich czy niemieckich mas ludowych, nic wspólnego z rze
czywistymi interesami polskiego, czeskiego czy niemieckiego narodu.

III

Jak ustosunkował się miejscowy proletariat, jedyny prawdziwy 
obrońca interesów narodowych41, do walki narodowościowej pro
wadzonej ze strony polskiej i czeskiej burżuazji z tak niebywałą 
zaciętością?

Srożący się w Zagłębiu Ostrawsko-karwińskim wyzysk kapita
listyczny i panująca nędza wśród proletariatu górniczego przygo
towały podatny grunt dla coraz żywszego rozwoju idei socjalistycz
nych. Docierały one do zachodniej części Zagłębia na przełomie lat 
osiemdziesiątych ub. w., początkowo przede wszystkim z Czech. 
„Gazety i broszury niemieckie i czeskie zjawiły się najpierwej", 
wspomina jeden z czołowych działaczy robotniczych rew iru42. 
W ślad za tym pojawili się w Zagłębiu pierwsi agitatorzy, pierwsi 
działacze robotniczy. Wkrótce też dochodzi do założenia w ostraw- 
skiej części Zagłębia pierwszego stowarzyszenia robotniczego o ce
lach samokształceniowych, staje się ono ośrodkiem i ogniskiem 
całego kiełkującego ruchu socjalistycznego w okolicy, rozszerza się 
na cały rewir. „Socjaliści nasi swe zagony coraz dalej zapuszczają", 
skarży się płaczliwym tonem klerykalna „Gwiazdka" 43 44.

Rozszerza się i umacnia świadomość klasowa. „Jak gdyby inny 
duch opanował wielu naszych górników — pisała kiedy indziej 
»Gwiazdka« — nasi górnicy z bardzo małymi wyjątkami sobie zaw
sze statecznie i uprzejmie postępowali. Teraz wielką część górników 
opanował jakiś duch nienawiści" 14. W taki oto sposób zaczynał 
przejawiać się na zewnątrz proces powstawania i rozwijania się 
świadomości klasowej proletariatu górniczego.

Przypatrzmy się jednakże bliżej strukturze narodowościowej 
górników Zagłębia. Jak wynika z danych urzędowej ankiety, prze

41 J. M a r c h l e w s k i ,  Stosunki społeczno-ekonomiczne na ziemiach pol
skich zaboru pruskiego, Warszawa 1952, s. 522.

42 • A. E o n c z e k, Przyczynek do historii rozwoju górnictwa i ruchu gór
niczego na Śląsku, Morawska Ostrawa 1911, s. 23.

1:1 „Gwiazdka Cieszyńska11, nr 41, 13 X 1894, s. 411.
44 Ibid., nr 33, 18 VIII 1894, s. 329.



prowadzonej w latach 1900—1901, 62,l°/o ogółu zatrudnionych w ko
palniach i koksowniach rewiru stanowili Polacy, 34,2 Czesi i 1,45 
Niemcy, reszta przypadała na inne narodowości. W pobliskich hu
tach witkowickich, znajdujących się na Morawach, sytuacja w tym 
względzie przedstawiała się już nieco inaczej, pracowało tu 43,9% 
Czechów, 34,5% Polaków, 17,3% Niemców oraz 4,3% innych45. 
Nic więc też dziwnego, że rozwój ruchu robotniczego na obszarze 
Zagłębia przybiera na sile z chwilą pojawienia się w połowie lat 
dziewięćdziesiątych ub. w. w rewirze polskich działaczy socjalistycz
nych z terenów Galicji. Znikają wtedy przegrody językowe, jakie 
dotychczas poważnie utrudniały formowanie się wspólnego frontu 
walki całego proletariatu Zagłębia. Proletariat bowiem, jak pod
kreślają klasycy marksizmu-leninizmu, nie może się obejść w pro
cesie rozwoju świadomości klasowej, w procesie organizowania po
litycznego i zawodowego ruchu robotniczego bez języka ojczystego. 
Nadanie narodowej formy treści socjalistycznej jest niezbędną 
przesłanką jej przyswojenia i umasowienia.

Jasno zdawali sobie sprawę z tego faktu działacze robotniczy 
czescy i polscy. Równocześnie jednak przywódcy burżuazyjni usi
łowali wyzyskać sytuację, zatruć ruch robotniczy nacjonalizmem, 
podporządkować go sobie i wykorzystać. W jednej z publikacji na 
temat ,,sporu" polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim znany nam 
już Nakęski usiłuje przeciwstawić działalność Regera, najwybit
niejszego wówczas obok Cingra przywódcy proletariatu Zagłębia, 
czechizacyjnym, jego zdaniem, wpływom na miejscową ludność pro
pagandy socjalistycznej w pierwszym okresie rozwoju ruchu robot
niczego. „Ewangelia socjalistyczna, głoszona przez Regera — pisze 
Nakęski — w mowie dla ludu śląskiego zrozumialszej aniżeli cze
ska, podkopywać zaczęła jeszcze gruntowniej czeszczyznę" 4(i. Na 
tę próbę wbicia klina w szeregi jednolitego ruchu robotniczego spo
kojnie i zdecydowanie replikował socjalistyczny „Duch Czasu". 
„Uświadamiał [Reger] lud pod względem narodowym nie czyniąc 
uszczerbku zasadom partii. A o to tu chodzi. Polscy towarzysze bu
dzą w masach ludowych w ramach naszego programu poczucie przy
należności narodowej, ten sam obowiązek spoczywa na czeskich 
socjaldemokratach, działających na Śląsku w charakterze agitato- * 40

45 Arbeiterverhdltnisse im Ostrau-Karwiner...
40 P i a s t u n, Spór ęzesko-polski..., s. 44.



rów. Zbudzić ‘dzielny lud z klasowej i narodowej obojętności i zasiać 
w nim zasady socjaldemokratyczne — to nasze zadanie" 47.

Polscy górnicy dostrzegali, może wyraźniej nawet niż ich przy
wódcy, podstawowe znaczenie frontu walki klasowej.

„Gdy przed 10 laty blisko przyjechał do nas tow. Tad. Reger — 
pisał anonimowy działacz robotniczy z Łazów na łamach »Na- 
przodu« w 1903 r. — on pierwszy, śmiało możemy rzec, otwarł nam 
oczy i nauczył nas najpierw, że jesteśmy ludźmi tak jak i drudzy, 
pobudził do organizacji i kształcenia się, a potem powiedział nam 
także, że jesteśmy Polakami" 48.

Akcenty proletariackiego internacjonalizmu dochodziły do głosu 
w rodzącym się klasowym ruchu robotniczym nie tylko zresztą na 
obszarze Zagłębia, ale i na całym terenie Śląska Cieszyńskiego. 
„W Cieszynie odbyło się d. 28 stycznia — notuje »Gwiazdka« — 
zgromadzenie socjalistycznego Robotniczego Stowarzyszenia Kształ
cącego. P. Reger z Krakowa wygłosił odczyt o »Korzyści ach i zna
czeniu stowarzyszeń robotniczych«. Po nim zabrał głos we wnio
skach p. Pek, w mowie mianej w narzeczu morawskim..." 49

Obok działalności organizacyjnej wielką rolę w szerzeniu pro
pagandy socjalistycznej w Zagłębiu odegrała prasa robotnicza. Jej 
popularność i atrakcyjność oraz powiązanie z masami robotniczymi 
były jednakże uwarunkowane wydawaniem, w rodzimym języku 
ludności. Na tym stanowisku stali wszyscy ówcześni działacze ro
botniczy Zagłębia, bez różnicy narodowości. Konieczność polskiego 
pisma robotniczego dla Śląska i Zagłębia podkreśla w swym prze
mówieniu na VI Zjeździe austriackiej socjaldemokracji czołowy 
przywódca niemieckich robotników okręgu bielskiego, Ulrich: „Wy
dawanie tego rodzaju pisma jest niezbędne, jeśli uwzględni się, że 
około 10 tys. polskich górników jest zmuszonych czytać czeski o r
gan" 50. Na I Zjeździe czeskosłowiańskiej socjaldemokracji Śląska 
w lipcu 1899 r. zapada uchwała uznania pisma „Duch Czasu" za 
organ partyjny, przy czym podkreślono: „Nelze take zapomenout 
na rozśirovani »Prava Lidu« a »Równości«" 51. Podobnych przykła
dów można by przytaczać dziesiątki.

47 „Duch Casu“, nr 35, 29 VIII 1901, s. 1; „Naprzód", 27 VIII 1901, s. 2—3.
48 Ibid., 2 VIII 1903, Listy ze Śląska.
49 „Gwiazdka Cieszyńska", nr 7, 17 II 1894, s. 68.
50 Verhandlungen des ósterreichischen Sozial-demokratischen Parteitages, 

Wiedeń 1897, s. 182.
51 „Duch Czasu", nr 13, 7 VII 1899, s, 2.



Wspólne polsko-czeskie zebrania robotnicze, kolportaż prasy 
socjalistycznej we wszystkich trzech językach, praca organizacyjna 
w jednolitych organizacjach samokształceniowych i zawodowych — 
wszystko to cementowało świadomość wspólnej walki robotników 
i górników bez względu na narodowość z kapitalistycznym wyzy
skiem na tym etapie rozwoju ruchu robotniczego w Zagłębiu..

Niewątpliwe zasługi w tym względzie posiadają na owym etapie 
ówcześni przywódcy proletariatu Zagłębia: Piotr Cingr oraz Tade
usz Reger. Pierwszy z nich, górnik z zawodu, rozpoczyna po powro
cie ze służby wojskowej ożywioną działalność jako działacz robotni
czy w płn.-zachodnim czeskim zagłębiu węglowym (Most). Wydalony 
stamtąd za działalność polityczną emigruje do Saksonii, skąd na sku
tek interwencji miejscowych władz zmuszony zostaje do powrotu do 
Czech. W r. 1893 osiedla się na stałe w Zagłębiu Ostrawsko-karwiń- 
skim, które staje się odtąd głównym terenem jego działalności. 
W przeciągu 30 lat swej pracy w Zagłębiu zdobył sobie Cingr dzięki 
zdolnościom organizacyjnym, bezprzykładnemu oddaniu się sprawie 
proletariatu.oraz dzięki swej szczerej, bezkompromisowej postawie 
internacjonalistycznej, przez nikogo nie kwestionowany olbrzymi 
autorytet wśród robotników.

Dzielnie sekundował mu Tadeusz Reger, oddelegowany z Galicji 
do pracy wśród klasy robotniczej Śląska Cieszyńskiego, przybyły 
na stałe do Zagłębia w r. 1895. Przybycie Regera na Śląsk kładzie 
kres dywersyjnej klerykalno-,,społecznej" działalności w Zagłębiu 
zbankrutowanego demagoga ludowego ks. Stojałowskiego, usiłują
cego po wyparciu z Galicji okopać się na Śląsku i stworzyć tu bazę 
dla dalszej działalności politycznej. Działalność Regera na Śląsku 
na obszarze Zagłębia nie ograniczała się do samej tylko walki eko
nomicznej i politycznej. Uświadamiając sobie, że podniesienie ogól
nego poziomu umysłowego i kulturalnego proletariatu śląskiego jest 
niezbędną przesłanką wzrostu świadomości klasowej, Reger od sa
mego początku znajduje czas, poza właściwą działalnością poli
tyczną, na prowadzenie i organizowanie wykładów naukowych, 
przedstawień amatorskich, krzewi kulturę polską, dążąc do uświa
domienia klasowego poprzez uświadomienie narodowe. „Jest redak
torem, administratorem, dwoi i troi się w pracy... niezmordowany, 
nieustraszony, często o głodzie i chłodzie — wspomina o nim Do
rota Kłuszyńska, zmarła niedawno w Warszawie jego współtowa- 
rzyszka z tamtych lat. — Życie Regera to walka z niedostatkiem. 
Jego bezinteresowność graniczyła z przesadą... Reger nie uznawał



słowa »urlop« czy »odpoczynek«. Trzy zgromadzenia w niedzielę 
czy święto należały do reguły. Przemawia na tysiącach wieców, 
zgromadzeniach, konferencjach, latem czy zimą, niezmordo
wany../' 52

Trzeba jednakże podkreślić, że chociaż Cingr i Reger przez długie 
lata zwalczają przejawy burżuazyjnego nacjonalizmu, który wytwo
rzył się na skutek nacisku ideologicznego partii burżuazyjnych, 
oportunizmu i socjalszowinizmu czeskiej socjaldemokracji i galicyj
skiej PPSD, zaczynających mnożyć się na początku bieżącego wieku 
w politycznym ruchu robotniczym Zagłębia, w końcu sami ulegają — 
w mniejszym czy większym stopniu -— reformizmowi, tak charakte
rystycznemu dla austriackiej socjaldemokracji, z wszystkimi jego 
konsekwencjami *.

Przed młodym ruchem robotniczym Zagłębia stanęła od razu 
w całej ostrości konieczność zajęcia zdecydowanego i jasnego stano
wiska wobec rozpętanych przez burżuazję obydwu narodowości an
tagonizmów narodowych.

Do sytuacji panującej w Zagłębiu można odnieść słowa Stalina: 
„W tej trudnej chwili socjaldemokracja miała do spełnienia szczytną 
misję — przeciwstawienia się nacjonalizmowi, odgrodzić masy od 
ogólnej »zarazy«. Albowiem socjaldemokracja i jedynie ona mogła 
to uczynić, przeciwstawiając nacjonalizmowi wypróbowaną broń in
ternacjonalizmu, jedność i niepodzielność walki klasowej. I im bar
dziej wzbierała fala nacjonalizmu, tym donośniej powinien był roz
legać się głos socjaldemokracji nawołujący do braterstwa i jed
ności proletariuszy wszystkich narodowości Rosji. Przy tym szcze
gólnie mocną postawę winni byli wykazać socjaldemokraci na kre
sach, stykający się bezpośrednio z ruchem nacjonalistycznym"5;J.

Jaką postawę wykazali proletariusze ostrawsko-karwińscy wobec 
„sporu" polsko-czeskiego? Była ona jasna i niedwuznaczna. Oto sta
nowisko w tej sprawie „Ducha Czasu". Stwierdzając fakt zaistnienia 
na Śląsku Cieszyńskim niezwykle zaognionych antagonizmów na
rodowościowych, ostrawski organ socjaldemokratyczny potępia wy
raźnie burżuazyjny „patriotyzm" i oświadcza: „Obowiązkiem socjal
demokratycznych robotników w miejscowościach, gdzie te walki 
narodowe rozsadzają życie publiczne, będzie paraliżowanie działania * 32 33

* Wnikliwa analiza poszczególnych stadiów działalności Regera pozostaje 
kwestią wymagającą dalszych poszukiwań i ustaleń — Redakcja.

32 „Przegląd Socjalistyczny11, Warszawa, luty 1947, nr 16, s. 29.
33 J. S t a l i n ,  Dzieła, t. II, s. 298.



szowinistów. Na Śląsku nie może dojść do tego, by garstka patrio
tycznych czeskich inżynierów z jednej i dobrze wykarmionych pol
skich ludowców z drugiej strony fanatyzowały ubogie masy robot
nicze, które bez różnicy narodowości gnębią i wyzyskują. Międzyna
rodowa socjaldemokracja dążyć będzie do tego, by nie zatruwano 
trucizną walk narodowościowych dzielnego ludu śląskiego i tak już 
wychowanego w zacofaniu. Śląski proletariat musi dysponować 
dobrą polityczną i zawodową organizacją i wtedy zawoła polskim 
i czeskim nacjonalistom: precz z drogi“ 54.

Prasa robotnicza nie ustaje w demaskowaniu prawdziwego obli
cza burżuazyjnych nacjonalszowinistów obydwu narodowości, zde
cydowanie potępiając ich nieobliczalne w skutkach wystąpienia 
szkalujące naród polski i czeski. „Wzajemną nienawiść obydwu ple
mion na Śląsku Cieszyńskim, Czechów i Polaków — czytamy 
w »Duchu Czasu« we wrześniu 1901 r. — podsyca szowinistyczna 
prasa obydwu narodowości. Największe zasługi w tej dziedzinie 
zyskały sobie »Wiadomości Cieszyńskie« i »Głos Ludu Śląskiego«. 
Kiedy swego czasu »Głos« nazwał Czechów łotrami, kiedy w szki
cach z Dąbrowej przedstawiono ich jako podpalaczy, złodziei, wtedy 
patriotyczna prasa czeska napiętnowała tego rodzaju wandalizm. 
I my socjaldemokraci uczyniliśmy to samo. Lecz czescy narodowi 
redaktorzy nie mają najmniejszego prawa przywdziewać togi obroń
ców obyczajów, ponieważ sami nie są o nic lepsi od osławionego 
p. Friedla. W »Wiadomościach Cieszyńskich« można znaleźć tyle 
zacnych rzeczy o Polakach, że każdy porządny człowiek musi się 
za nie wstydzić... Czescy socjaldemokraci zapamiętają sobie ten nik
czemny sposób pisania »Cieszyńskich Plotek«... Wiadomo powszech
nie, że »Wiadomościom Cieszyńskim« nie leży na sercu pokojowe 
współżycie obydwu plemion na Śląsku. Vżdyf jen v kalnych vodach 
narodnostnim śtyaćum spoćiva jejich trvani“ — kończy „Duch 
Czasu" 55.

Konsekwentnie klasowe i intemacjonalistyczne stanowisko mło
dego ruchu robotniczego musiało, rzecz jasna, wywołać wściekłość 
wśród kół rodzimej burżuazji, nie szczędzących błota ni potwarzy 
dla oczernienia i zohydzenia ruchu socjalistycznego i jego przywód
ców. Mnożą się oskarżenia o rzekome zbrodnie wobec własnej oj
czyzny, własnego narodu, zarzuty indyferentyzmu narodowego,

■J „Duch Czasu'1, nr 28, 11 VII 1901, s. 1.
55 Ibid., nr 39, r. 1901, s. 2.



współpracy z obcym obozem narodowym, wprost do zarzutu wy
naradawiania. „Cośmy w bieżącym roku pomiędzy górnikami i so
cjalistami spostrzec mogli — orzeka »Gwiazdka« z wyżyn swego 
klerykalnego i burżuazyjnego pseudo-patriotyzmu — jest to, że 
socjaliści podwójnie pracują, najprzód aby robotnika do socjalizmu 
przysposobić, a potem naszych robotników czechizować, boć co sły
chać i widać w podobnych zgromadzeniach u nas na Śląsku jest 
wszystko socjalistyczne, ale też i wszystko czeskie, osobliwie w oko
licach węglarskich" 36.

Nie tylko zresztą czechizacja grozi według ,,Gwiazdki“ pobożnej 
ludności polskiej ze strony bezbożnych socjałów. „Socjalista Reger 
oraz jego kompania chcą utworzyć kontuzję z »Nowym Czasem«. 
[»Nowy Czas« — prekursor »Ślązaka«, pismo wydawane w języku 
polskim przez koła cieszyńskiej burżuazji niemieckiej dla celów' 
germanizacyjnych — Ch. J.] — donosi „Gwiazdka" * 57. Co więcej, 
organem Regera — według tejże „Gwiazdki" — ma stać się „Si
lesia", hakatystyczne pismo cieszyńskich szowinistów niemieckich. 
Wbrew tym zarzutom „Gwiazdki" młody ruch robotniczy jasno 
i dobitnie precyzował swe stanowisko wobec antagonizmów naro
dowościowych rozpętanych na Śląsku przez klasy posiadające 
wszystkich trzech narodowości. „ Ni e  N i e m c y  gniotą lud polski 
na Szląsku — czytamy w »Równości« redagowanej przez Regera 
z sierpnia 1897 r. — lecz k a p i t a l i ś c i  n i e m i e c c y . . .  lud nie 
zna w a l k i  n a r o d o w o ś c i o w e j ,  ucisk narodowościowy to 
tylko interes lub zabawka, sport pański" 58. W taki to oto sposób 
walczyła „Równość" przeciw burżuazji polskiej, usiłującej osłaniać 
„hasłami nacjonalistycznymi dążenia do rozbicia jedności i do ogłu
pienia robotników" 59 zarówno polskich, jak czeskich i niemieckich.

Te same zresztą zarzuty pozostawania pod kierownictwem 
i wpływem niemieckim stawiała czeska burżuazja czeskim robotni
kom socjaldemokratom 60.

O prawdziwym obliczu wszystkich tych burżuazyjnych „patrio
tów" mających pełne usta patriotycznych haseł, odmieniających 
słowa ojczyzna, naród w wszystkich możliwych przypadkach, pisał

■’),i „Gwiazdka Cieszyńska", nr 45, 10 XI 1894, s. 448.
57 T. R e g e r ,  Przyczynek do dziejów powstania i rozwoju polskiej prasy 

socjalistycznej na Sla.sku Cieszyńskim (Równość, Frysztat 1924, s. 19).
58 „Równość", 26 VIII 1897, s. 4.
5B L e n i n ,  Dzieła, t. XIX, wyd. polskie, s. 443.
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na marginesie wyborów do Rady Państwa w r. 1901 „Duch Czasu“: 
„W zakładanych przez patriotów „Sokołach11 i Czytelniach pełno 
było wszechsłowiańskich haseł i złorzeczeń kierowanych pod adre
sem socjalistycznych zdrajców ojczyzny; dla podniesienia szerokich 
mas ludowych nie uczyniono jednakże nic. Ba, co więcej, liczni 
czescy patrioci, kierowani swymi skostńiałymi poglądami, pełni 
strachu przed postępowym ruchem socjaldemokratycznym zaszli tak 
daleko, że przeciw socjaldemokratom łączyli się z swymi rzekomo 
głównymi wrogami —■ Niemcami" 61.

Za nacjonalistycznymi sloganami, za zarzutami nihilistycznego 
stosunku do języka, kultury i spuścizny narodowej skierowanymi 
pod adresem zorganizowanego proletariatu kryło się zaprzaństwo 
i serwilizm polskich i czeskich narodowców. Krytykując zachowanie 
się posłów „narodowych" w sejmie śląskim w Opawie pisał „Duch 
Czasu" w maju 1899 r. „Baron Sedlnicky powiedział przy tym sło
wiańskim posłom do oczu, że nie siedzieliby w sejmie, gdyby nie znali 
języka niemieckiego. I ci czcigodni panowie: Stratil, Cińciała, Mi
chejda, Gruda itd. pozwalają, by tam znieważano ich naród" 62.

Reakcyjne i w istocie antynarodowe stanowisko czołowych przed
stawicieli obozu burżuazyjno-narodowego broniących rzekomo sło
wiańskiego ludu śląskiego przed germanizacją, walczących o równo
uprawnienie narodowe, a w rzeczywistości paraliżujących a przynaj
mniej hamujących wysiłki szerokich mas ludowych w ich walce 
o wyzwolenie społeczne i narodowe, jaskrawo uwydatniło się w ich 
ustosunkowaniu się do sprawy reformy ultra-konserwatywnej or
dynacji wyborczej do sejmu krajowego. „Słowiańscy posłowie 
w Opawie: Świeży, Stratil, Gruda, Cińciała, Hruby, Michejda pro
testują przeciw programowi niemieckich narodowców, przeciw 
temu, by narody słowiańskie na Śląsku traktowano jako Helotów 
powołując się na przyrodzone prawa ludzkie — pisze »Duch Czasu«. 
— A przecież oni sami praw tych nie respektują. Czy powszechne 
prawo wyborcze — ciągnie dalej organ socjaldemokratyczny — nie 
jest właśnie prawem przyrodzonym wszystkich dojrzałych ludzi. 
Ustosunkowując się negatywnie do reformy prawa wyborczego po
pełniają ci panowie zbrodnię na własnych narodach, a równocześnie 
protestując przeciw niemieckiemu bezprawiu sami powtarzają 
krzywdy popełniane przez Niemców, niemiecki ucisk potęgują 111

111 „Duch Czasu“, nr 5, 31 I 1901.
112 Ibid., nr 10, 19 V 1899.



w dwójnasób, ba, co więcej, oni sami są przyczyną niemieckiego 
ucisku. Z chwilą bowiem wprowadzenia powszechnego, równego, 
tajnego, bezpośredniego prawa wyborczego na Śląsku dojdzie do 
głosu sama przez się słowiańska większość ludności Śląska, która 
uniemożliwi ucisk niemiecki. Kto ze słowiańskich »patriotow« na 
Śląsku jest przeciwnikiem powszechnego, równego prawa wybor
czego, jest po prostu politycznym oszustem; haniebnym oszustwem 
jest, gdy ci wymienieni powyżej posłowie domagając się pełnego 
równouprawnienia wszystkich trzech narodowości zamieszkujących 
Śląsk, nie żądają równocześnie zrównania wobec prawa wszystkich 
dojrzałych obywateli bez względu na ich stosunki majątkowe'" — 
kończy „Duch Czasu" 63 *.

Tymczasem nie kto 'inny jak właśnie „narodowi" polscy i czescy 
posłowie torpedują z powodzeniem wszelką inicjatywę w tym kie
runku. Pod naciskiem zorganizowanego proletariatu śląskiego, do
magającego się przyznania prawa wyborczego, sejm kilkakrotnie 
uchwala uchwałę modyfikującą w odpowiednim sensie ordynację 
wyborczą. Cóż, kiedy „żadna z tych ustaw nie mogła uzyskać sankcji... 
ponieważ były one zawsze... rozmyślnie niedostateczne i skośla- 
wione". Czyż inaczej byłoby do pomyślenia, że w pierwszej redakcji 
pominięto cały jeden powiat śląski, później znowu nie wprowadzono 
postanowień regulujących tryb kontroli list wyborczych, a wreszcie 
w trzecim wypadku pozbawiono prawa wyborczego analfabetów, 
przy czym nie zdefiniowano pojęcia osoby niepiśmiennej. „Były 
to rozmyślne sztuczki — pisze Reger — zakamieniałego reakcjonisty 
i wroga reformy wyborczej, referenta tej sprawy, niestety polskiego 
posła, adwokata dra Jana Michejdy" G4.

Oto jeszcze jeden skromny przyczynek do genealogii zdrady spra
wy narodowej dokonanej w imię własnych, egoistycznych, wąskich 
interesów klasowych przez klasy posiadające narodów uciemiężonych 
na rzecz klasy posiadającej narodu panującego. ,,»My«, proletariusze, 
widzieliśmy dziesiątki razy — pisze Lenin —: jak burżuazja stojąc 
w obliczu rewolucyjnego proletariatu zdradza interesy wolności, 
ojczyzny, języka i narodu"65.

U:1 „Nowy Duch Czasu“, nr 10, 9 VI 1899, s. 1.
,;| R e g e r , op. cit., s. 23.
,i:> L e n i n ,  Dzieła, t. VI, wyd. polskie, s. 473.



„Walka narodowa w warunkach rozwijającego się kapitalizmu 
jest walką klas burżuazyjnych między sobą... w i s t o c i e  s w e j  
zawsze pozostaje ona burżuazyjna, korzystna i dogodna głównie dla 
burżuazji“ 66.

IV
Uświadomienie sobie przez proletariat faktu, że „walka naro

dowa w warunkach rozwijającego się kapitalizmu... w istocie swej 
zawsze pozostaje... burżuazyjna, korzystna i dogodna głównie dla 
burżuazji", nie prowadzi bynajmniej do negatywnego ustosunkowa
nia się zorganizowanej klasy robotniczej do kwestii narodowej. 
Proletariat musi zdecydowanie zwalczać wszelkie przejawy re
presji narodowych, gdyż „dotykają [one] robotników w stopniu nie 
mniejszym, jeżeli nie większym niż burżuazję — kontynuuje dalej 
Stalin. — Taki stan może tylko zahamować swobodny rozwój sił 
duchowych proletariatu narodów podległych“. Co więcej, polityka 
ucisku narodowego zagraża bezpośrednio zwartości i jednolitości 
szeregów proletariackich, „odwraca ona uwagę szerokich warstw od 
spraw społecznych, od zagadnienia walki klasowej, w kierunku 
spraw narodowych, spraw »wspólnych« dla proletariatu i burżuazji. 
To zaś stwarza sprzyjający grunt do kłamliwych kazań o »harmonii 
interesów«, do zacierania interesów klasowych proletariatu, do du
chowego ujarzmiania robotników. Przez to staje się poważną prze
szkodą sprawie połączenia robotników wszystkich narodowości11 67. 
Dlatego walka z uciskiem narodowym staje się sprawą rewolucyj
nego proletariatu, a walka o wyzwolenie społeczne wiąże się ściśle 
z walką o istotne wyzwolenie narodowe. Bieg wypadków w" Zagłębiu 
Ostrawsko-karwińskim na początku b. w. w pełni potwierdza słusz
ność powyższej tezy.

Młody ruch robotniczy zacięcie broni zwartości swych szeregów, 
ostro zwalcza wszelkie przejawy burżuazyjnego nacjonalizmu i szo
winizmu, obojętnie z której strony one pochodzą, zdecydowanie staje 
w obronie praw narodowych mas pracujących Zagłębia przed za
kusami obcych i rodzimych szowinistów.

Jednym z węzłowych odcinków walki o prawa narodowe 
i o równouprawnienie językowe polskiego.i czeskiego ludu na Śląsku 
staje się zagadnienie szkolnictwa oraz sprawa języka urzędowego.

00 S t a l i n .  Dzieła, t. II, s. 314.
1,7 Jw.



W interesującym nas okresie polityka germanizacyjna w swych 
dążnościach asymilacyjnych szczególną wagę kładła na niedopusz
czenie do rozwoju polskiej i czeskiej sieci szkół forsując z braku 
poważniejszych skupisk rdzennej ludności niemieckiej system szkół 
utrakwistycznych, stanowiących niejako pierwszy szczebel germa
nizacji miejscowej ludności. Z drugiej strony zacięcie zwalczające 
się koła polskiej i czeskiej burżuazji dążą do rozbudowy rodzimego 
szkolnictwa kosztem „przeciwnika", przy czym stosowane przez 
nich metody nagonki obcych dzieci do swych szkół i uprawiany 
w tym kierunku terror niczym nie różniły się od polityki wynara
dawiania prowadzonej przez hakatę na odcinku szkolnictwa.

Sprawa walki o szkołę polską czy czeską staje się polem do naj
dzikszej demagogii burżuazji obydwu narodowości, wywołuje fale 
ekscesów nacjonalistycznych pogrążających cały Śląsk a szczegól
nie Zagłębie w wir walki bratobójczej. Stanowisko, jakie w tej 
sprawie zajmował młody, zorganizowany ruch robotniczy, oparte na 
przeświadczeniu, że naród sam walczący o wolność nie może równo
cześnie gnębić innych narodów, było jedynie słuszne i konsekwentne. 
„Nie chcą czescy patrioci respektować prawa Polaków do szkół pol
skich, tam gdzie tysiące polskich dzieci zmuszono do korzystania 
z szkół niemieckich czy czeskich. Tym samym przecież upodobniają 
się do tych reprezentantów hegemonii niemieckiej, którzy czeskim 
dzieciom odmawiają prawa do własnych szkół. Panowie, nie zapo
minajcie, że nie wolno innym czynić rzeczy, które się wam samym 
nie podobają. Lud polski w Ostrawskiem ma prawo domagać się 
i zakładać dla swych dzieci szkoły polskie, ponieważ stanowi li
czebnie poważną siłę w Ostra wskiem" 63. Czescy socjaldemokraci 
występują tu zdecydowanie w obronie ludności polskiej, której bur- 
żuazja niemiecka i czeska odmawia p raw a. do kształcenia dzieci 
w języku ojczystym. Czeska burżuazja nie różni się tu niczym — 
podkreśla „Duch Czasu" — od najbardziej fanatycznych niemiec
kich szowinistów, zaciekle zwalczających również czeskie szkol
nictwo.

Szczególnie katastrofalnie przedstawiała się w tym względzie 
sytuacja w zachodniej części Zagłębia, gdzie tysiące rodzin imigran
tów galicyjskich pozbawiono możliwości posyłania dzieci do pol
skiej szkoły. „Jest faktem nie do zaprzeczenia, że Polaków w Ostraw- 
skiem jest tak znaczna liczba, że powinni by posiadać już kilka szkół

08 „Duch Czasu“, nr 39, 26 IX 1901, s. 2.



polskich, tymczasem oprócz prywatnej dwuklasówki w Moraw
skiej Ostrawie nie ma po stronie morawskiej żadnej innej polskiej 
szkoły, pomimo iż mieszka tu wiele tysięcy Polaków. W Polskiej 
Ostrawie, liczącej według urzędowego spisu ludności 2 tys. Po
laków a w rzeczywistości co najmniej 4 razy tyle, domagają się 
polscy rodzice założenia dla swych dzieci szkoły polskiej. W tym 
sensie wnieśli petycje do krajowej rady szkolnej. Na posiedzeniu 
rady gminnej Polskiej Ostrawy, składającej się z czeskich naro
dowców, słuszne żądanie polskich rodziców odrzucono... Nie ze
zwalać polskim dzieciom na naukę w rodzimym języku jest brutal
nością wielkiego kalibru — woła organ socjaldemokracji. — Cóż, 
kiedy nasi czescy narodowcy upojeni nacjonalistycznym fanatyzmem 
nie są nic lepsi od niemieckich nacjonalistów zwalczających czes
kie szkolnictwo" 69.

Szowinistów nie brak było, rzecz jasna, i po stronie polskiej 
burżuazji. Na zebraniu miejscowej ludności w Michałkowicach, zwo
łanym w sprawie szkolnictwa, robotniczy poseł do Rady Państwa 
z okręgu Frydek — Polska Ostrawa, Pospiszil, ostro piętnuje stano
wisko czeskich szowinistów walczących przeciwko szkole polskiej, 
jak również pozycję burżuazyjnych nacjonalistów polskich, argu
mentujących swój negatywny stosunek do projektowanej w Michał
kowicach czeskiej szkoły wydziałowej tym, że „dla górników szkoły 
wydziałowej nie potrzeba". Domaga się uchwalenia przez zebra
nych rezolucji, żądającej otwarcia oprócz czeskiej również i pol
skiej szkoły wydziałowej oraz rozszerzenia w okolicy polskiego 
szkolnictwa podstawowego 70.

Pod koniec XIX w. opinię publiczną całego Śląska zaprzątnęła 
sprawa upaństwowienia polskiego prywatnego gimnazjum w Cie
szynie. Akcja cała uzyskała wielki rozgłos dzięki interpelacjom 
w Radzie Państwa w Wiedniu. Deklarując na zewnątrz konieczność 
nieszczędzenia sił ni środków celem zapewnienia egzystencji jedy- 
neipu wówczas na Śląsku polskiemu zakładowi średniemu, naro
dowcy z obozu Michejdy oraz z szeregów Związku Śląskich Katoli
ków usiłowali w rzeczywistości zbić potężny kapitał polityczny 
wśród polskiej ludności Śląska i Galicji, by w ten sposób wzmocnić 
swe pozycje mocno nadwątlone przez rozwój ruchu robotniczego. 
Nic więc dziwnego, że kiedy na specjalnie zwołanym do Cieszyna



olbrzymim zgromadzeniu w sprawie polskiego gimnazjum poja
wiła się masa górników i robotników z Zagłębia (około 8 tys. na 
ogólną liczbę 15 tys. uczestników) pod kierownictwem Regera i Cin- 
gra, „aby upomnieć się o swoje prawa polityczne i narodowe, 
zwłaszcza o szkoły polskie na Śląsku" 71, organizatorzy manifestacji: 
Świeży, Londzin, Michejda przedwcześnie wiec rozwiązali, byleby 
tylko nie dopuścić, „aby przed całą Polską stało się widocznym, że 
nie oni są już odtąd wyrazicielami pragnień i ideałów polskiego 
ludu roboczego na Śląsku, że rząd dusz tego ludu nie do nich już na
leży" 72.

Zaznajamiając czytelników z przebiegiem obrad w parlamencie 
wiedeńskim nad wnioskiem o upaństwowienie polskiego gimnazjum 
w Cieszynie pisał „Duch Czasu" — „24 posiedzenie w dniu 30 XI. 
Również dzień obstrukcji a przy tym poświęcony całkiem rozsądnej 
rzeczy... Chodzi o upaństwowienie gimnazjum w Cieszynie. Liczna 
ludność Śląska mówiąca po polsku nie ma ani jednego średniego 
zakładu naukowego" 73.

W przeciwieństwie do sprawy szkolnictwa walka o równoupraw
nienie językowe toczyła się przede wszystkim na płaszczyźnie anta
gonizmu słowiańsko-niemieckiego. Szowinistyczna kampania bur- 
żuazji niemieckiej wywołana rozporządzeniami językowymi rządu 
Badeniego nie omija również i Śląska. Miejscowe nacjonalistyczne 
elementy niemieckie przeciwstawiają się stanowczo wszelkim pró
bom całkowitego równouprawnienia języków polskiego i czeskiego 
z językiem niemieckim w administracji i sądownictwie. W obronie 
polskich mas pracujących występują wtedy niemieccy robotnicy. 
Na zebraniu niemieckiej socjaldemokracji okręgu bielskiego uchwa
lona zostaje na wniosek czołowego działacza miejscowych niemiec
kich robotników, Ulricha, bliskiego współpracownika Cingra i Re
gera, rezolucja następującej treści: „Zgromadzenie uznaje, że istnie
jący dotychczas w urzędach cieszyńskiego okręgu sądowego zwy
czaj, iż z ludnością polską, jakkolwiek stanowi ona większość miesz
kańców cieszyńskiego okręgu, urzęduje się w języku dla niej nie
zrozumiałym... jest przeciwny ustawie i połączony z dotkliwymi 
stratami dla tejże ludności... Zgromadzenie ludowe oświadcza, że 
stan ten stanowi dla jnieszczańskich szowinistów źródło ustawicz

71 R e g e r ,  op. cit., s. 20.
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nych sporów narodowościowych, wskutek których cierpi przede 
wszystkim lud pracujący... Zgromadzenie ludowe wzywa zatem 
rząd... by obsadził wszystkie urzędy w obrębie sądu okręgowego 
cieszyńskiego takimi urzędnikami, którzy władają w zupełności 
w piśmie i słowie językiem polskim" 74.

W ten sposób niemieccy robotnicy Śląska odżegnują się stanow
czo od polakożerczych nacjonalistów spod znaku Demmla, Haasego, 
Róchowanskiego i innych pomniejszych przywódców niemieckich 
szowinistów.

V

Walka narodowościowa na obszarze Zagłębia nie mogła, rzecz 
jasna, ominąć kopalń i fabryk, zatrzymać się u ich bram. 
Wprost przeciwnie, tutaj nabiera jeszcze większego nasilenia, staje 
się jeszcze bardziej zacięta. Jej spiritus movens stanowi nadzór 
techniczny i personel administracyjny. Wachlarz metod i możli
wości w tym kierunku był tu szczególnie obfity i szeroki, nie kto 
inny jak właśnie nadzór techniczny decydował o przydziale lepiej 
lub gorzej płatnej, znośnej czy męczącej pracy, on rozstrzygał 
o awansie, on jedynie mógł zapewnić mieszkanie w koloniach gór
niczych, on też mógł górnika i jego rodzinę tego mieszkania po
zbawić, on wreszcie przyjmował do pracy i wyrzucał na bruk po
zbawiając w ten sposób liczną rodzinę górniczą jedynego źródła 
egzystencji. Nic więc dziwnego, że działalność miejscowych szowi
nistów wszystkich trzech narodowości była na tym odcinku szcze
gólnie „wdzięczna" i „owocna". Korzystając z tych wszystkich przy
sługujących mu i samowolnie uzurpowanych uprawnień, wyzysku
jąc zależność ekonomiczną robotnika i górnika zmienia personel 
nadzorczy oblicze narodowe całej kopalni czy nawet grupy kopalń.

„Sprężyną czechizacji w gwarectwie Orłowa-Łazy był dyrektor 
E. Mladek... gdzie indziej gwarectwa raczej germanizowały"75. 
Poza obrębem guttmanowskich kopalń wsławił się Mlądek stawia
niem zaciętego oporu przeciwko założeniu polskiej szkoły wydzia
łowej w Dąbrowie. W kopalniach hr. Wilczka rolę Mladka odegrał 
inż. Cziżek, w kopalniach Austriackiego Towarzystwa Górniczego 
— inż. Sedlak, w kompleksie kopalń Kolei Płn. — dr M ayer76.

74 „Równość", 25 II 1899, s. 1—2.
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W ten sposób panujące w poszczególnych zakładach pracy w re
wirze stosunki przypominały żywo czasy średniowiecznej zasady 
cuius regio eius religio, w odpowiednio zmodyfikowanej oczywiście 
postaci.

Baronowie węglowi zainteresowani w śrubowaniu zysków po
zostawiali w tym zakresie swym podwładnym całkowicie wolną 
rękę. Zupełnie bezpodstawne są skargi „Narodnich Listów", pisze 
„Duch Czasu", na rzekome uzależnianie inżynierów właśnie w dzie
dzinie stosunków narodowościowych ze strony pracodawców, na 
stosowanie wobec nich represji za ich przynależność i działalność 
narodową. „Nie znamy wypadku zwolnienia inżyniera lub majstra 
z racji jego przekonań narodowych, znamy natomiast sporo przy
kładów, że inżynierowie i inni przełożeni z lekkim sercem rezyg
nują ze swych przekonań lub robotników za ich przekonania gnębią 
i zwalniają z pracy, byleby tylko zaskarbić sobie względy u góry. 
Właśnie czescy urzędnicy miejscowych niemieckich kapitalistycz
nych potentatów są filarami miejscowego ruchif narodowego, ich 
panowie nie zakazują im tego i nawet zakazać nie mogą, ponieważ 
ich koniecznie potrzebują" 77.

Obok nacjonalizmu inżynierów czeskich panoszył się nacjonalizm 
polskiej inteligencji technicznej zatrudnionej w Zagłębiu, a pocho
dzącej z Galicji. Ich postawa klasowa i narodowa nie różniła się 
wcale od oblicza pozostałego personelu nadzorczego. „Jako drudzy 
są panowie inżynierowie i inni wielmożni panowie Polacy w więk
szości należący do obozu stańczykowsko-klerykalnego, którzy idą 
ręka w rękę z niemieckimi bourgeois i kapitalistami przeciw lu
dowi" 78.

Nic więc dziwnego, że uświadomiony górnik i robotnik nie po
czuwał się wcale do jakiejkolwiek łączności z tego pokroju inteli
gencją zawodową własnej narodowości. „Robotnik tej czy innej naro
dowości nie ma żadnej przyczyny bić się o tę inteligencję a zwłasz
cza o zatrudnienie na kopalniach polskich czy czeskich inżynierów. 
Czescy i polscy inżynierowie są przecież prawdziwymi upiorami 
dla robotników bez względu na ich narodowość. Wystarczy, gdy 
przytoczymy tylko nazwiska czeskich inżynierów Maszka, Balcara, 
Yowesa, Kohouta lub też polskich inżynierów Godka, Brzezow-
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skiego, Zaremby — tych wszystkich agitatorów walki narodowej ro
botnik posyła do l i c h a . 79.

Janusowe oblicze posiadali ci narodowi inżynierowie, filary ru
chu „narodowego" w Zagłębiu — jedno na użytek zewnętrzny, gdy 
trzeba było krzyczeć i deklamować o wspólnym wrogu, zagrażają
cym całej bez wyjątku rodzimej narodowości, do walki z którym 
należy stanąć w zwartym szeregu jedności narodowej bez różnicy 
przekonań politycznych, religijnych, pozycji społecznej i majątko
wej, drugie — w kopalni, oblicze supergorliwego naganiacza w imię 
interesów niemieckiego kapitalisty, oblicze pełne pogardy i niena
wiści do motłochu zapełniającego kopalnie. Zawiadowca kopalni 
„Piotr i Michał", inż. Godek, „jest zapalonym polskim patriotą i udaje 
nawet »radykała« — odnotowuje »Równość« — naszym zdaniem, 
jest to postępowanie z robotnikami istotnie... radykalnie wzgardli
we... Członkiem polskiej, niby to robotniczej Czytelni w MichaIko- 
wicach jest największy wróg i prześladowca górników inż. Godek. 
Wtedy kiedy górnicy manifestowali za dwudziestoprocentową zwyżką 
zarobków z powodu drożyzny chleba, Godek bezkarnie i publicznie 
kpił sobie w Czytelni z tych demonstracji podczas hucznej zabawy, 
którą urządzono na przekór demonstrującym głodnym górnikom" 80. 
W tej samej kopalni zwrócił się do inżyniera jeden z górników, pra
cujący już bez przerwy od 10 lat, skarżąc się, że na skutek szykan 
przełożonych jego zarobek systematycznie od 6 lat spada. „Inżynier 
Dziekanowski — Polak — księże Londzinie — woła »Równość« do 
jednego z leaderów polskiego obozu narodowego — zatykał sobie 
uszy i drwił ze skarg nieszczęśliwego, który miał żonę i 4 drobnych 
dziatek" 81. Epilog był tragiczny — górnik nie znajdując u nikogo 
wsparcia powiesił się.

A oto jeszcze jedna sylwetka, tym razem czeskiego szowinisty 
i gnębiciela górników i robotników, znanego w całym Zagłębiu 
z swego postępowania z podwładnymi, inż. Holleina. „Inżynier Ho- 
lan [błędna pisownia nazwiska] — pisze berneńska socjalistyczna 
»Rovnost« — ...przyłapał dziewczęta i kobiety zatrudnione na ko
palni, domagające się wraz z pozostałymi robotnikami wprowadze
nia tygodniowego zarobku... Wspomniany »czesk.i« inż. Holan, kiedy 
stwierdził, że tych 5 kobiet podpisało petycję o wprowadzenie ty
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godniowych wypłat, spoliczkował je do tego stopnia, że jedna na 
skutek gwałtownego uderzenia upadła na ziemię... Ten sam brutal, 
ten sam nędznik... zwolnił z pracy z tego samego powodu czterech 
górników1' i‘2.

Nie brakło zresztą prób ze strony burżuazji wykorzystania walki 
górników o polepszenie warunków pracy i bytu, zdyskwalifiko
wania poszczególnych wystąpień przeciw kapitalistycznemu wy
zyskowi dla swych własnych, nacjonalistycznych celów, posłużenia 
się narastającą energią rewolucyjną mas proletariackich Zagłębia 
do wzmocnienia własnych pozycji w walce z przeciwnikiem. „Na 
zgromadzeniu w Polskiej Ostrawie... pojawił się niejaki Dworzak, 
korespondent »Narodnich Listów«, który namawiał strajkujących, 
aby się domagali [czeskich] inżynierów, urzędników i naganiaczy 
w kopalniach i obiecywał, że jeśli górnicy przyjmą to żądanie, to 
czeska burżuazja da im pieniądze na strajk. Dał mu jednak od
prawę tow. poseł Cingr, który zaznaczył, że nie idzie tu o walkę 
narodowościową, lecz klasową. Górnicy też nie dali się wziąć na 
lep narodowym frazesom młodoczecha i odrzucili jego propozy
c ję"82 83.

Prędko poznawali się na tym syrenim śpiewie górnicy Zagłębia, 
a trzeba przyznać, że wydatnie pomagali im w tym właśnie owi 
„narodowi" inżynierowie i naganiacze swym zachowaniem i postę
powaniem, łączącym tak umiejętnie swój ultrapatriotyzm z serwi- 
lizmem i zaprzaństwem narodowym, gdy chodziło o nienarażanie 
się swym kapitalistycznym panom.

Nie kończyło się zresztą tylko na kopalni. Z wcale niemniejszą 
gorliwością wysługiwali się oni swym mocodawcom w życiu pu
blicznym w radach gminnych, różnego rodzaju komisjach i towa
rzystwach. „Jest powszechnie wiadomo, że polsko-ostrawska rada 
gminna składająca się z czeskich narodowców [większość rady sta
nowili wówczas »narodowi« inżynierowie czescy — Ch. J.J przyjęła 
w głosowaniu projekt referenta, narodowca dr Svobody, przewidu
jący zgodnie z wnioskiem niemieckiego towarzystwa szkolnego 
założenie dziesięcioklasowej szkoły niemieckiej i w tym celu wy
pożyczyła kwotę 800 tys. koron... Dla kogo przeznaczono dziesięcio- 
klasową niemiecką szkołę — zapytuje »Duch Czasu« — skoro Pol
ska Ostrawa liczy 19 tys. Czechów i Polaków a tylko 680 obywateli
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narodowości niemieckiej. Dla dzieci czeskich i polskich robotników 
i górników?" 84.

W zbliżających się wyborach gminnych w Polskiej Ostrawie, 
czytamy dwa lata później w „Duchu Czasu", „gdyby nawet z ramie
nia kopalń wybrano samych tylko narodowych czeskich inżynierów, 
to znajdą w nich gwarectwa najbardziej oddanych sobie sługów, 
którzy w radzie gminnej zaakceptują wszystko, co im baronowie 
węglowi rozkażą" 85.

Dosadna to i w pełni uzasadniona ocena postawy „patriotycznej" 
inteligencji technicznej w Zagłębiu, giętkiej i usłużnej w stosunku 
do możnych tego świata, a okrutnej i bezlitosnej do zdanych na ich 
łaskę i niełaskę podwładnych, po części ich własnych ziomków.

VI

Poważnym probierzem proletariackiego internacjonalizmu zor
ganizowanego ruchu robotniczego Zagłębia stał się stosunek do 
problemu imigranta galicyjskiego.

„W wyższych stadiach kapitalizmu — pisze Stalin — zaczyna się 
proces rozpraszania narodów, proces odrywania się od narodów ca
łego szeregu grup, odchodzących w poszukiwaniu zarobku, następ
nie zaś zupełnie przesiedlających się do innych okręgów państwa, 
przy tym przesiedleńcy zatracają stare związki, nawiązują nowe 
na nowych miejscach, przyswajają sobie z pokolenia na pokolenie 
nowe obyczaje i upodobania, a może i nowy język" 86. Klasycznym 
przykładem działania powyższego zjawiska w odniesieniu do Zagłę
bia, i nie tylko do Zagłębia, staje się na przełomie XIX i XX w. 
Galicja z niewyczerpanym w ówczesnych jej warunkach ekono
miczno-społecznych morzem „zbędnych" rąk ludzkich, ludzi wege
tujących i głodujących na swych skrawkach ziemi. Dla Zagłębia 
z kolei imigracja rzesz chłopów galicyjskich (ogółem w przeciągu 
2—3 ostatnich dziesięcioleci XIX w. na obszar Zagłębia napływa 
i osiedla się na stałe około 34 tys. imigrantów galicyjskich, prze
szło V3 całego napływu rąk roboczych na teren Zagłębia w drugiej 
połowie XIX w.) była jednym z podstawowych czynników powięk
szania się rezerwowej armii pracy warunkujących dalszy rozwój 
lokalnego rynku roboczego.
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Problem imigracji galicyjskiej posiada jeszcze cały szereg in
nych aspektów. Nie zapominajmy, że w Zagłębiu zastają oni zu
pełnie inne warunki ekonomiczno-społeczne, narodowe, wyzna
niowe, o wiele wyższy poziom życia, oświaty, wchodzą w styczność 
z ludnością znacznie ich przewyższającą pod względem umysłowym.

Zahukany, ciemny, nie dostrzegający dotychczas niczego innego 
poza życiem w swej mizernej chałupinie w rodzinnej wiosce, dostaje 
się chłop galicyjski w sam środek rozpętanej walki narodowościowej. 
Co więcej, ich napływ zaostrza jeszcze bardziej panujące stosunki. 
Dla lokalnej prasy burżuazyjnej nie szczędzącej wysiłku celem zo
hydzenia wszystkiego co polskie, co z Polski pochodzi, niski nieraz 
poziom życiowy, kulturalny i intelektualny przybywającego do Za
głębia „galicyjoka** był „wdzięcznym4* pretekstem do szkalowania 
przeciwnika. „Robotnicy polscy wyrośli w Galicji w atmosferze 
barbarzyństwa... Hen polski robotnik, gdy przyjdzie na wolne 
w Ostrawskie, niszczy w swej nienawiści wszystko wokół siebie... 
przynieśli [oni] na Ostrawskie kulturę, mogącą się śmiało nazwać 
kulturą dzikich barbarzyńców**87 — tak oto „witała** imigrantów 
lokalna gadzinówka burżuazyjna.

W nowym środowisku imigrant galicyjski wynaradawiał się, 
ulegając naciskowi ekonomicznemu. „W wielu wypadkach Polacy 
galicyjscy od roku lub dwóch zaledwie mieszkający w okolicach 
węglarskich dla pozyskania względów czeskich inżynierów, chociaż 
zaledwie kilka słów czeskich nauczyć się zdołali, sami zażądali, aby 
ich do czeskiego języka zaliczono... Tą ostatnią właśnie cechą [zu
pełny brak poczucia narodowego] odznaczają się w wielkim stopniu 
analfabeci galicyjscy, zupełnie obojętni na punkcie narodowym 
a nawet czujący często zadawnioną nienawiść do swego kraju ro
dzinnego, z którego wygnał ich głód i ciężkie rządy szlachty, utaż- 
samianej przez nich z polskością**88.

Imigranta galicyjskiego cechował również często indyferentyzm 
klasowy, kompletny brak uświadomienia sobie istoty warunków, 
w jakich się znalazł w Zagłębiu, brak poczucia solidarności prole
tariackiej. Robotnik przybywający z Galicji świeżo wyrwany z nę
dzy galicyjskiej wsi, otrzymywał na Śląsku trzy lub cztery razy 
więcej, niż zarabiał w Galicji. Czuł -się więc chwilowo zadowolony 
z tego, co miał.

87 „Opavsky Tydennik“, nr 67, 6 VIII 1908. Cyt. za J a r o s z ,  op. cit., 
s. 128—129.

88 P i a s t u n, Spór ęzesko-polski..., s. 53—54.



relacjonuje »Przedświt« o przebiegu 1 maja 1908 — by zgroma
dzenia masowe odbywały się w salach, olbrzymie masy proletariatu 
fabrycznego i górniczego mogą znaleźć pomieszczenie nawet nie na 
placach publicznych, lecz w polu, na łąkach". I tak sprawozdawca 
podaje liczbę manifestantów na uroczystości w Orłowej na 25 tys. 
osób, w Ostrawie na 20 tys. osób 92. Nic więc dziwnego, że w tych 
czasach Zagłębie nosiło już miano Czerwonego Zagłębia.

Charakterystyczną cechą tych manifestacji był właśnie ich zde
cydowanie internacjonalistyczny charakter. W obchodach pierwszo
majowych ramię przy ramieniu kroczył robotnik i górnik polski 
wespół z czeskim i niemieckim, niesiono różnojęzyczne transparenty 
i hasła. Przemówienia wygłaszano w dwu lub trzech językach. „Dzień 
1 maja [1899] święcono hucznie w Morawskiej Ostrawie. Miasto 
miało charakter niedzielny, ponieważ z wyjątkiem sklepów i dro
bnych warsztatów cała praca zamilkła... Kilku mówców w językach 
czeskich i polskim zwięźle wyjaśnili znaczenie 1 Maja... W Witkowi- 
cach... wieczorem zgromadziło się koło 400 robotników w restauracji 
Fischera, gdzie tow. Bern er wygłosił po niemiecku i czesku referat 
na temat 1 Maja" 93.

Wybory do parlamentu wiedeńskiego stawały się drugą, obok 
obchodów pierwszomajowych, okazją do zmierzenia się z wrogą 
burżuazją.

Żmudna i ciężka była droga przywódców ruchu robotniczego 
Zagłębia do wiedeńskiego parlamentu. System kurialny obowiązu
jący do połowy pierwszego dziesięciolecia XX w. ograniczał re
prezentację parlamentarną mas pracujących Śląska do minimum. 
W czasie wyborów do Rady Państwa w r. 1873 na 1 mandat posel
ski przypadało na Śląsku w I kurii (kuria wielkiej własności ziem
skiej) 19 głosów, w III kurii (okręgi miejskie) — 26 540 wyborców, 
w IV kurii (wieś) 153 121 osób. W okręgu Cieszyn—miasto upraw
nionych do głosowania na podstawie ówczesnej ordynacji wybor
czej było 4,5°/o mieszkańców, a w cieszyńskim okręgu wiejskim 
(z IV kurii).— 3,4% mieszkańców94. Wysoki cenzus majątkowy 
pozbawiał w praktyce cały proletariat Zagłębia prawa wyborczego.

Sytuacja zmienia się pod koniec ub. w. Utworzenie przez rząd 
Badeniego V kurii wyborczej, obejmującej wszystkich dorosłych

1,2 Ibid., nr 6, czerwiec 1908.
„Duch Czasu", nr 8, 5 V 1899, s. 2; por. dalej nr 19, 9 V 1901, nr 19, 

7 V 1903 itd. oraz „Przedświt" nr 6, czerwiec 1908, nr 6, czerwiec 1909 itd. 
94 „Statistische Monatsschrift", 1877, s. 249.



mężczyzn, zmienia częściowo postać rzeczy. W r. 1897, w pierwszych 
wyborach według 5-kurialnego systemu wyborczego, po zaciętej 
walce Zagłębie po raz pierwszy wysyła do Wiednia Ćingra. Odtąd 
Cingr posłuje już bez przerwy z 6 okręgu wyborczego (śląska część 
Zagłębia) aż do chwili upadku monarchii. Z kadencji na kadencję 
zwiększa się liczba głosów oddanych na niego. Gdy w r. 1897 wy
brany został w głosowaniu ścisłym większością zaledwie 4 głosów, 
to cztery lata później większość ta urasta już do 123 głosów.

Kolejnym przełomowym etapem w walce o równouprawnienie 
polityczne mas pracujących b. monarchii, a tym samym i Śląska, 
staje się wprowadzenie w r. 1906 powszechnego prawa wyborczego. 
Rewolucja 1905 r. w Rosji wywołuje potężny odgłos w krajach mo
narchii, odgłos podobny do echa rewolucji 1848 r. we Francji. Na 
wieść o wydarzeniach w Rosji w październiku 1905 r. proletariat 
Wiednia, Pragi, Lwowa, Przemyśla, Czemiowiec, Grazu i szeregu 
innych miast wychodzi na ulice domagając się w burzliwych de
monstracjach wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego. 
W ogólnokrajowym wystąpieniu proletariatu bierze czynny udział 
również klasa robotnicza Zagłębia Ostrawsko-karwińskiego. 28 li
stopada 1905 r. górnicy i robotnicy biorą masowy udział w jedno
dniowym strajku żądając nowej ordynacji wyborczej. Pod naci
skiem mas cesarz i rząd ustępują. W ten sposób padają ostatnie 
zapory hamujące rozwój politycznego ruchu robotniczego Zagłębia. 
W wyborach w r. 1907 sam Śląsk Cieszyński wysyła do Rady Pań
stwa 4 posłów socjaldemokratycznych, na całym Śląsku austriackim 
oddano 46,4% głosów na listy partii socjaldemokratycznej, najwięk
szy odsetek w całej byłej monarchii. Cingr otrzymuje 10 381 głosów, 
gdy natomiast jego kontrkandydaci 849 oraz 638 głosów. W okręgu 
Frysztat — Bogumin mandat poselski zdobywa Reger, pada nań 
6901 głosów, dwaj kolejni kandydaci otrzymują 1715 i 825 głosów. 
W okręgu wiejskim Frydek — Polska Ostrawa wybrany zostaje 
czeski poseł socjaldemokratyczny, Pospiszil. Najjaskrawiej jednakże 
uwidacznia się bankructwo polskiego obozu „narodowego" w okręgu 
wiejskim Cieszyn — Jabłonków. Kandydat socjaldemokratyczny 
Kunicki otrzymuje tu 4591 głosów, w głosowaniu ścisłym nawet 
6560 głosów, gdy na leadera narodowców śląskich dr Michejdę na 
obszarze jego największych wpływów politycznych pada zaledwie 
2148 głosów.

Druzgoczącą odprawę daje proletariat śląski obozowi burżuazji 
zarówno polskiej, jak i czeskiej. Nigdy jeszcze tak wyraźnie jak



w pamiętnym maju 1907 r. nie odczuła polska i czeska burżuazja, 
jak szybko zaczyna tracić grunt pod nogami i to nawet na terenach 
stanowiących dotychczas jej główną bazę oparcia. W śmiertelnej 
nienawiści do ruchu robotniczego nie waha się już obecnie otwarcie 
iść ręka w rękę z największym swym dotychczas rzekomo wrogiem 
— niemiecką burżuazją. I tak w Cieszynie polska burżuazja gło
suje na największego w okolicy polakożercę, fanatycznego szowinistę 
Demmla, byleby tylko nie dopuścić do zwycięstwa socjalisty Arbei- 
tela. Nic dziwnego, przecież im mocniej rozwija się ruch robotniczy, 
tym bardziej reakcyjna staje się burżuazja.

Głosy oddane na Cingra, Regera i innych to równocześnie ty
siączne dowody solidarności klasowej robotników i górników pol
skich, czeskich i niemieckich, świadectwo ich zdecydowanie inter
nacjonalisty cznej postawy, wrogiej wszelkim przejawom nacisku 
burżuazyjnego nacjonalizmu. Polskie głosy na Cingra, czeskie i nie
mieckie głosy na Regera — to przejawy zdrowego instynktu mas 
proletariackich, uświadamiających sobie dokładnie, że „dla zwycię
stwa proletariatu konieczne jest zjednoczenie wszystkich robotni
ków bez względu na narodowość"95.

VII

Potężny wzrost liczbowy zorganizowanego ruchu robotniczego 
i zasięgu jego wpływów, który obserwujemy w Zagłębiu Ostrawsko- 
karwińskim na początku XX w., a którego rozmiary uwidocznił nam 
choćby ostatni rozdział, nie zapobiegł krzewieniu się wewnątrz tego 
ruchu, pod naciskiem burżuazji, oportunizmu, jaki zaciążył fatalnie 
na dalszej postawie śląskiej socjaldemokracji. W szeregi ruchu ro
botniczego zaczyna bowiem w coraz większym stopniu napływać 
inteligencja o poważnych burżuazyjnych obciążeniach, wzmacniają 
się pozycje arystokracji robotniczej, biurokracji partyjnej i związ
kowej, w skład socjaldemokracji zaczynają przenikać nawet ele
menty zdecydowanie drobnomieszczańskie z szeregów bankrutują
cych ugrupowań społecznych. W tych warunkach oraz w atmosferze 
zaogniających się antagonizmów narodowościowych nacisk ideo
logii burżuazyjnej na ruch robotniczy coraz bardziej się wzmacnia 
nie znajdując dostatecznej przeciwwagi w postaci kontrakcji ślą
skiej socjaldemokracji. Gdy masy pozostawały wierne rewolucyj^ 
nym i internacjonalistycznym ideałom, kierownictwo socjaldemo



kracji w Zagłębiu ulega w coraz większym stopniu ideologii refor- 
mistycznego i oportunistycznego austro-marksizmu. Jakżeż jaskra
wo uwypukla się to właśnie na przykładzie dalszych losów usto
sunkowania się socjaldemokracji do kwestii narodowej.

Formowanie się austriackiej socjaldemokracji w warunkach 
gwałtownego zaostrzenia się kwestii narodowej w życiu politycz
nym b. monarchii powoduje palącą konieczność sprecyzowania 
własnego, jasnego stanowiska w powyższej sprawie. „Kwestia na
rodowa stanowi tam [w Austrii — Ch. J.] oś życia politycznego, 
kwestię bytu“ 96. Stąd też austriacka socjaldemokracja w osobach 
swych socjaloportunistycznych teoretyków, Bauera i Rennera, przy
stępuje jako pierwsza spośród partii II Międzynarodówki do roz
wiązania tego problemu. Było to oczywiście rozwiązanie nie mające 
nic wspólnego z marksizmem. Koncepcja Bauera i Rennera, za
aprobowana przez zjazd partyjny w Bernie w r. 1899, sprowadza 
się do postulatu autonomii kulturalno-narodowej nie przyznając 
uciśnionym narodom prawa samookreślenia. Za podstawę progra
mu narodowego wzięto więc nie zasadę woli samego narodu, lecz 
zasadę nierozerwalności terytorialnej monarchii. Nie uwzględniając 
zupełnie' faktu rozpadania się od wewnątrz jedności narodowej 
w miarę zaostrzania się walki klasowej, Bauer i Renner dążą do 
„zespolenia wszystkich członków narodów we wspólnotę narodowo- 
kulturalną“, do tworzenia jednolitego międzyklasowego związku na
rodowego. „Autonomia kulturalno-narodowa... pcha ku nacjonaliz
mowi, gdyż prowadzi do stanowiska »rozgraniczania« ludzi według 
kurii narodowych, do stanowiska »organizowania« narodów, do sta
nowiska »zachowania« i kultywowania »właściwości narodo
wy ch«“ 97, co jest diametralnie sprzeczne z zasadami marksizmu.

Fatalne są konsekwencje zasady autonomii kulturalno-narodo
wej dla ruchu robotniczego. Przygotowuje ona grunt „do rozdrob
nienia jednolitego ruchu robotniczego. Idea autonomii narodowej 
stwarza przesłanki psychologiczne do podziału jednolitej partii ro
botniczej na odrębne partie zorganizowane według narodowości. Po 
partii rozdrabniają się związki zawodowe i następuje całkowite od
osobnienie" 98. Federalizm organizacyjny powoduje dalsze „zaostrze
nie tarć narodowych, narodowe łamistrajkostwo, całkowitą demo

00 S t a l i n ,  Dzieła, t. II, s. 324.
1,7 Ibid., t. II, s. 364.
08 Ibid., t. II, s. 336.



ralizację w szeregach socjaldemokracji" 99. Idąc tą drogą wcześniej 
czy później dochodzi się do wniosku, „że »narodowe« i jeszcze jakieś 
inne »odrębności«... proletariusza... są takie same co i burżuazji 
[tego samego narodu], że... właściwe [im] są jednakowe obyczaje 
i charakter, że tworzą oni jeden, naród, jedną niepodzielną »naro- 
dowość«. Stąd już niedaleko wniosek do »wspólnego gruntu dla 
wspólnego działania«, na którym stanąć powinni zarówno burżua, 
jak i proletariusze, by przyjaźnie wyciągnąć ku sobie dłonie jako 
członkowie jednego i tego samego »narodu«" 10°.

Powyższy rozwój sytuacji daje się zaobserwować w klasycznej 
postaci właśnie na terenie Austrii, ojczyzny autonomii kulturaino- 
narodowej. Centralistyczna struktura austriackiej socjaldemokracji 
począwszy od zjazdu partyjnego w Wiedniu w r. 1897 zaczyna się 
rozluźniać. Po zjeździe berneńskim dochodzi do ostatecznego roz
łamu jednolitej dotychczas organizacji partyjnej na 6 partii naro
dowych, wśród których krystalizują się zasadniczo dwa zwalczające 
się wzajemnie bloki, ogólnoaustriacki i czeski. W Galicji z PPSD 
wyodrębnia się w r. 1905 frakcja żydowska, na skutek czego istnieją 
w Galicji, począwszy od r. 1905 trzy narodowe partie socjaldemo
kratyczne: polska, ukraińska i żydowska. Z tym samym zjawiskiem 
spotykamy się w austriackim ruchu zawodowym, gdzie ostateczny 
rozłam następuje w latach 1910—1911.

Załamuje się jedność ruchu robotniczego. Poszczególne partie 
narodowe nawiązują ścisłą współpracę z rodzimymi ugrupowaniami 
burżuazyjnymi, skierowaną przeciw socjaldemokracji innej narodo
wości. I tak w 1905 r. w wyborach komunalnych w Bernie nie
miecka socjaldemokracja tworzy wspólny front wyborczy z nie
miecką burżuazją przeciwko blokowi czeskiej socjaldemokracji i cze
skiej burżuazji. Na Morawach po wyborach do Rady Państwa 
w r. 1911 dochodzi do porozumienia czeskiej socjaldemokracji z par
tią młodoczechów, w tym samym czasie kiedy w Czechach młodo- 
czesi ostro atakują czeską socjaldemokrację.

W ten sposób federalizm, będący konsekwencją błędnego stano
wiska w kwestii narodowej, dopręwadził w austriackiej socjaldemo
kracji „do najpotworniejszego separatyzmu, do rozbicia jedności 
ruchu robotniczego" 101.

99 Ibid., t. II, s. 367.
100 Ibid., t. I. s. 55—56.
101 Ibid., t. II, s. 350.



Powyższy stan rzeczy zaważył fatalnie również na losach zorga
nizowanego ruchu robotniczego Zagłębia Ostrawsko-karwińskiego, 
schodzącego w miarę upływu czasu coraz bardziej na manowce 
oportunizmu i ekonomizmu. Rozpatrując jednakże dalszy przebieg 
walki proletariatu Zagłębia z kapitalistycznym wyzyskiem nie moż
na nie uwypuklić zasadniczej różnicy między sytuacją w politycz
nym ruchu robotniczym Zagłębia, idącym zdecydowanie w kierunku 
reformistyczno-solidarystycznej linii reprezentowanej zarówno przez 
PPSD Galicji, jak i przez czeskosłowiańską socjaldemokrację, a za
wodowym ruchem robotniczym, kierowanym dalej przez Cingra 
i jego współtowarzyszy, reprezentującym wówczas, wbrew poważ
nemu naciskowi separatystycznej większości czeskiego ruchu zawo
dowego, zasadę międzynarodowej jedności organizacji zawodowych.

Klasowy ruch zawodowy ostrawsko-karwińskiego proletariatu 
górniczego znalazł w latach dziewięćdziesiątych ub. w. swe ramy 
organizacyjne i swe kierownictwo w stowarzyszeniu Prokop, zało
żonym i kierowanym przez Cingra przy czynnym współudziale 
Regera. Wiele zdziałał Prokop dla proletariatu Zagłębia zarówno 
jeśli chodzi o podniesienie poziomu świadomości klasowej, jak rów
nież o polepszenie warunków pracy i bytu. Pod jego kierownictwem 
całe Zagłębie dwukrotnie powstaje (1894, 1900 r.) do strajku gene
ralnego, by upomnieć się o swe prawa, nie licząc drobniejszych 
akcji strajkowych i innych form walki klasowej. Trzy miesiące 
trwający strajk powszechny w r. 1900, jaki ogarnął przeszło 25 tys. 
górników (70°/o ogółu zatrudnionych na kopalniach i koksowniach 
Zagłębia), osłabia w końcu siły zorganizowanego ruchu. Po upadku 
strajku opanowuje masy górnicze zniechęcenie, rozczarowanie, brak 
wiary w własne siły — topnieją szeregi Prokopa.

Równocześnie ośrodek ciężkości ruchu robotniczego zaczyna się 
przesuwać do śląskiej części Zagłębia. Śląska część rewiru, pozo
stająca dotychczas w tyle pod względem umasowienia i uaktyw
nienia działalności organizacyjnej za częścią morawską, aktywizuje 
się równolegle ze wzrostem świadomości narodowej. W tych wa
runkach dochodzi w lipcu 1900 r. do założenia polskiego stowa
rzyszenia górniczego Siła. Założenie Siły, widomy przejaw unie
zależnienia się śląskiego ruchu robotniczego, wpłynęło dodatnio na 
dalsze kształtowanie się jego losów. Z drugiej strony założenie Siły 
dokonane przy czynnym współudziale i pomocy Cingra, wybranego 
z kolei jej przewodniczącym, umożliwiło zlikwidowanie mnożących



się wypadków niedoceniania i lekceważenia potrzeb polskiego pro
letariatu rewiru karwińskiego przez ośrodek kierowniczy Prokopa.

W odpowiedzi na domysły „Głosu Ludu Śląskiego",, dopatrują
cego się w fakcie utworzenia Siły pojawienia się w ruchu robotnir 
czym Zagłębia różnic narodowościowych, pisała „Równość": „Myli 
się jednakże »Głos«... jeżeli myśli, że jakiś spór narodowościowy 
lub językowy rozdzielił górników ostrawsjdch od karwińskich... Za
łożenie stowarzyszenia Siła nie jest owocem »walki o polską orga- 
nizację«, bo Siła nie jest organizacją polską, lecz czysto zawodowym 
a zatem także międzynarodowym stowarzyszeniem, do lętórego na
leżeli będą bez różnicy Polacy, Czesi, Rusini a nawet Żydzi, którzy 
pracują jako górnicy" 102. Zupełnie jasno stawia tu sprawę, jak 
widzimy z powyższej cytaty, regerowska „Równość" odżegnując 
się od wszelkich insynuacji polskiej burżuazji usiłującej dopatrzyć 
się w założeniu Siły rozłamu narodowego wśród proletariatu Za
głębia. Założenie Siły nie można rzeczywiście w żadnym wypadku 
traktować za przejaw separatyzmu narodowego, skoro uwzględnia 
się również fakt, że uwarunkowane zostało zastrzeżeniem: „gdyby 
powstał centralny związek austriackich górników, w takim razie 
Siła się natychmiast rozwiąże, a członkowie jej przystąpią do 
związku" 103. Rezolucja przewidująca utworzenie Siły wzywała da
lej do założenia rewirowego jednolitego związku zawodowego.

Rzeczywiście już w lutym 1901 r. dochodzi do skutku konferen
cja zjednoczeniowa stowarzyszeń Prokop, Siła oraz Svornost, w któ
rej wyniku utworzona zostaje Unia Górników dla Moraw, Śląska 
i Galicji, jednolite stowarzyszenie górnicze Zagłębia. Przewod
niczącym jej zostaje Cingr, sekretarzem Reger. Od r. 1903 Unia dla 
Moraw, Śląska i Galicji wchodzi w skład nowoutworzonej Unii Gór
ników w Austrii, ogólnokrajowego związku zawodowego górników 
b. monarchii.

Od początku swej działalności Unia zdecydowanie przeciwstawia 
się wszelkim próbom rozbicia ruchu zawodowego na odłamy naro
dowe. Organ Unii „Na Zdar" pisze w związku z tym: „Górnicy usto
sunkowują się negatywnie do wszelkich prób rozbicia komisji związ
kowej [naczelnego organu austr. zw. zaw. — Ch. J.] nie chcąc do
puścić do niepotrzebnego marnotrawstwa sił i pieniędzy przy za-

102 „Równość", 17 VIII 1900.
103 Ibid., 27 VII 1900.



kładaniu niepotrzebnych instytucji" 104. W końcu jednakże sepa
ratyzm czeskiego ruchu zawodowego nie omija również i Zagłębia. 
Redaktor organu Unii przenosi samowolnie w październiku 1910 r. 
redakcję „Na Zdaru“ z Ostrawy do Kładna zadając stowarzysze
niu poważny cios. Liczba członków spada z 11 730 w r. 1909 do 5648 
w r. 1911 105. Mimo to Unia nie puszcza z swych rąk kierownictwa 
ruchem zawodowym proletariatu Zagłębia. Trzon jej pozostaje nie
naruszony, nienaruszony pozostaje nadal jej intemacjonalistyczny 
charakter jednolitej organizacji zawodowej zrzeszającej górników 
i robotników różnych narodowości.

W ten sposób górnicy i robotnicy Zagłębia zgrupowani w szere
gach Unii czy też będący w sferze jej wpływów pozostają wierni 
zasadzie proletariackiego internacjonalizmu. Zdrowy instynkt mas 
proletariackich przezwycięża błędy oportunistycznego kierownictwa 
przynajmniej na odcinku ruchu zawodowego.

Inaczej, niestety, potoczyły się losy politycznego ruchu robotni
czego wtedy, kiedy stanowisko przywódców robotniczych pokry
wało się z błędnymi założeniami berneńskiego programu autonomii 
narodowej.

Uchwała wiedeńskiego kongresu partyjnego o reorganizacji 
partii w duchu federalistycznym odbiła się donośnym echem rów
nież w Zagłębiu. Jako pierwsza wyodrębnia się czeska socjaldemo
kracja. w ślad za tym na konferencji PPSD w Przemyślu w grud
niu 1899 zapada decyzja utworzenia odrębnej polskiej organizacji 
partyjnej na Śląsku i Morawach. W ten sposób jednolita dotych
czas organizacja polityczna, „w której zgodnie pracowali Niemcy, 
Polacy i Czesi"106, przekształca się w odrębne narodowe partie 
socjaldemokratyczne.

Stosunki, jakie obecnie zapanowały, można trafnie scharakte
ryzować słowami Stalina: „Organizując się na podstawach naro
dowościowych robotnicy zasklepiają się w skorupach narodowych, 
odgradzają się od siebie przegrodami organizacyjnymi. Podkreśla 
się nie to, co jest wspólne dla robotników, lecz to, czym się różnią 
między sobą" 107. Nie to, co łączy, nie jedność interesów zaczyna się

104 J. D e u t s c h, Geschichte der oesterreichischen Gewerkschaftsbewe- 
gung, Wiedeń 1908, s. 235.

105 W. Br d a ,  Dzieje z życia i walki górników w Ostrawsko-karwińskim 
Zagłębiu, Morawska Ostrawa 1913, s. 42.

109 B o n c z e k, Pamiętnik..., Stonawa 1930, s. 39.
107 S t a l i n ,  Dzieła, t, II, s. 369.



obecnie wysuwać na plan pierwszy, lecz to, co dzieli — różnice 
i odrębności narodowe. Wielce charakterystyczny w tym względzie 
jest przebieg obrad III Zjazdu PPSD Śląska i Moraw. „Partia 
walczy tam [na Śląsku Cieszyńskim] z równą energią o wyzwolenie 
jak i o potrzeby ekonomiczne i polityczne ludu — relacjonuje 
»Przedświt«. — Głównym tematem, o którym mówiono na Zjeździe, 
była walka o szkołę polską na Śląsku, której nie chcą iudności pol
skiej dać niemieckie i czeskie klasy uprzywilejowane, oraz odparcie 
zamachów na polskość organizacji, czynionych przez czeską socjal
demokrację..." 108 W dyskusji sypią się skargi na czeskich socjal
demokratów, że głosują w wyborach przeciw socjalistycznym kan
dydatom, aby „policzyć polskie głosy", że wysuwają odrębne listy 
wyborcze, że w rękach swych trzymają kierownictwo ruchem za
wodowym. Padają groźby, że Polacy nie chcą dzielić ruchu zawo
dowego, ale zmuszeni do tego nie cofną się przed tego rodzaju kro
kiem itd., itd. Walka o szkołę i rozdmuchiwanie sporów narodowoś
ciowych — oto nowa treść działalności śląskiej socjaldemokracji, 
walka klasowa zeszła na dalszy plan. Analogiczną sytuację można 
zaobserwować po stronie czeskiej socjaldemokracji. Podobnie jak 
w Polsce PPS stała się ona agenturą nacjonalistycznej burżuazji 
zdradzając tym samym istotny, jedynie słuszny front walki o wy
zwolenie narodowe.

Nie wszystkich jednakże ogarnia rosnąca i potężniejąca fala 
nacjonalszowinizmu. „Jeden tylko dysonans zauważyliśmy — czy
tamy w »Przedświcie« o przebiegu obrad wyżej wspomnianej kon
ferencji — był to głos młodziutkiego delegata jednej z najsłabszych 
organizacji, który utrzymywał, że walka o szkołę polską przepro
wadzana jest szowinistycznie" 109. Byli więc aktywni działacze w sze
regach robotniczych usiłujący stawiać opór, posiadający odwagę 
stanąć w atmosferze rosnącej nagonki narodowościowej w obronie 
wspólnych interesów robotniczych, w obronie proletariackiego cha
rakteru partii. Liczba ich jednakże była nikła, pozycja i wpływ 
słaby.

Poważnym czynnikiem, który pchał śląską socjaldemokrację na 
bezdroża nacjonalizmu i oportunizmu, był wielki wpływ PPSD 
Galicji na ruch robotniczy w Zagłębiu. O mocnych więzach, które 
łączyły polski ruch robotniczy Zagłębia z PPSD Galicji, świadczy

108 „Przedświt", nr 3, marzec 1909, s, 149—153.
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choćby zrezygnowanie przez Regera z mandatu poselskiego na ko
rzyść znanego zresztą w całym rewirze I. Daszyńskiego, pozbawio
nego na skutek machinacji wyborczych mandatu poselskiego w okrę
gu krakowskim. W powtórnych wyborach w okręgu Frysztat — Bo- 
gumin Daszyński otrzymuje tę samą liczbę głosów co poprzednio 
Reger.

Oczywiście patronat PPSD Galicji poważnie zaważył na kształ
towaniu się oblicza polskiego ruchu robotniczego Zagłębia tak samo, 
jak wpływ separatystycznej czeskosłowiańskiej socjaldemokracji na 
czeskim ruchu robotniczym rewiru ostrawsko-karwińskiego. W tych 
warunkach w miejsce współdziałania polskiej i czeskiej socjaldemo
kracji na terenie Zagłębia dochodzi do zbliżenia z jednej strony 
czeskiego odłamu ruchu robotniczego do czeskiego obozu burżua- 
zyjno-nacjonalistycznego, a z drugiej strony PPSD Śląska do frysz- 
tackiego ośrodka ,,narodowo-radykalnego“. Było to równoznaczne 
ze stoczeniem się na pozycje ideologiczne burżuazji, ze zdradą inte
resów klasowych proletariatu. Doszło do tego rzeczywiście w Za
głębiu Ostrawsko^karwińskim, a dojść rpogło, ponieważ kierownic
two politycznego ruchu robotniczego w Zagłębiu sprzeniewierzyło 
się internacjonalizmowi i zepchnęło go na pozycje ugodowe, refor- 
mistyczne i socjalszowinistyczne.


