
tych terenach znaczny. W majątkach książąt pszczyńskich i innych pracowało 
wielu polskich „obieżysasów”.

Zjawisko obniżki płac i związana z tym konieczność wyjazdu za pracą 
miejscowej ludności notuje się przede wszystkim w okręgach rolniczych3. Napły
wający bowiem robotnik z Galicji lub Kongresówki nie był groźnym konku
rentem dla wykwalifikowanego robotnika w okręgach przemysłowych. Zresztą 
sezonowcy z Galicji czy też z Kongresówki, rekrutujący się z terenów rolniczych, 
chętniej szukali pracy na roli aniżeli w przemyśle.

Analizując stosunek prasy do omawianych zagadnień Brożek podkreśla: „Ka
tolik” nie był zdecydowanie niechętny robotnikom z Galicji, szukającym pracy 
na Śląsku. Trudno jednak nie podkreślić, że środowisku tego pisma, głoszącemu 
tego rodzaju hasła, nie chodziło o popieranie zagranicznych robotników — nawet 
jeżeli są to Polacy — lecz o zwerbowanie ich do swego obozu, bo w przeciwnym 
razie wpadną w sidła socjalistów. Ową taktykę rzekomego obrońcy robotnika 
udoskonali „Katolik” w okresie późniejszym.

Również niechętne stanowisko wobec robotników zza kordonu zajmował 
„Górnoślązak”. Był tak samo wrogi wobec nich, jak i ugrupowania „Katolika”. 
I jeżeli czasem „Górnoślązak” lub przywódca obozu, którego organem była ta 
gazeta, Korfanty, występował w obronie tych robotników, to nie czynił tego 
w ich interesie, lecz w celach taktycznych. Prawdą jest, że Wojciech Korfanty 
protestował na forum parlamentarnym przeciwko „nierównemu traktowaniu 
zagranicznych i zamieszkałych w kraju Polaków”, o czym wspomina A. Brożek 
w omawianej pracy (s. 783), ale ten sam działacz w wielu tajnych dokumentach 
występuje zupełnie jawnie przeciwko napływowi na Śląsk „mało kulturalnych” 
Polaków, którzy obniżają zarobki miejscowych robotników. Wystąpienie Korfan
tego na forum parlamentarnym było więc po prostu czczą demagogią.

Przeciwko polskim robotnikom występowała również < burżuazja niemiecka, 
obawiająca się wzmocnienia polskiego elementu na Śląsku.

Podsumowując swoje wywody A. Brożek stwierdza, iż stosunki między 
robotnikami zza kordonu a miejscowymi dalekie były od poprawnych (s. 784). 
Do tego stwierdzenia trzeba by chyba dodać, iż jedynie ruch lewicowy popierał 
i bronił robotnika z Galicji i Kongresówki na równi z robotnikiem miejscowym. 
Wyrazem tego będzie w późniejszym okresie działalność komunistów tak polskich, 
jak i niemieckich wśród polskich „obieżysasów”, którzy masowo przybywali do 
pracy na Śląsk w okresie międzywojennym.

Karol Fiedor

W. S c h u m a n n ,  OBERSCHLESIEN 1918/19. VOM GEMEINSAMEN KAMPF 
DEUTSCHER UND POLNISCHER ARBEITER, Ruetten & Loening, Berlin 1961, 
s. 314 +  mapa.

Problematyka brzemiennych w wydarzenia rewolucyjne lat 1918—1921 na 
Górnym Śląsku cieszy się nie słabnącym zainteresowaniem wśród badaczy tego 
okresu. Do ich grona wszedł ostatnio Walter Schumann, historyk w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, którego dwa artykuły poświęcone problematyce

3 W. M a n k w pracy Wanderungen ausländischer Landarbeiter nach Deutsch
land, Leipzig 1928, stwierdza wyraźnie, iż tak przed I wojną ' światową, jak 
i w okresie późniejszym polscy robotnicy zza kordonu szukali pracy przede 
wszystkim w rolnictwie. Niewielka tylko liczba zatrudnionych była w przemyśle.



górnośląskiej spotkały się z zainteresowaniem w naszym k r a j u Ob e c n i e  Autor 
zebrał wyniki swych badań w obszernej dysertacji, przygotowanej na Uniwersy
tecie w Jenie w roku 1957. Za główny cel swej pracy postawił sobie „przedsta
wienie wspólnej walki niemieckich i polskich robotników w tym ważnym okręgu 
przemysłowym w latach 1918 i 1919” (s. 9), przy czym starał się przedstawić 
dzieje tej walki na tle sytuacji ogólnoeuropejskiej, traktując tę walkę jako część 
i odcinek walki całej niemieckiej klasy robotniczej przeciw imperializmowi, mili- 
taryzmowi i wojnie.

Pracę poprzedza wstęp, w którym Autor wyłuszcza jej cele, podkreślając 
przy tym, że uważa swą pracę za „ukierunkowany środek w walce politycznej 
przeciw dzisiejszym rewanżystom i militarystorn z Bonn, którzy pod każdym 
względem starają się o kontynuację reakcyjnych tradycji dawnych rycerzy ma
szerujących na Wschód” (s. 10).

Rozdział pierwszy ma charakter wstępny i poświęcony jest opisowi położenia 
niemieckich i polskich robotników na Górnym Śląsku oraz ich walce z niemiec
kim imperializmem, militaryzmem i wojną w dobie pierwszej wojny światowej. 
Autor położył tu nacisk na opis sytuacji socjalnej i narodowej klasy robotniczej 
na Górnym Śląsku podczas wojny, po czym szczegółowo omówił walkę strajkową, 
dzieląc ją na trzy etapy: walki w latach 1914—1917, walki latem 1917 r. jako 
wynik rewolucji lutowej w Rosji oraz walki strajkowe 1918 r. jako skutek wpły
wów rewolucji październikowej w Rosji. Wymienione sprawy były przedmiotem 
badań polskich autorów1 2 i dlatego w tym zakresie omawiana książka nie wniosła 
wiele nowego materiału. Wątpliwości budzi sprawa danych statystycznych, które 
u Schumanna wykazują często rażącą niezgodność z danymi H. Zielińskiego, 
jako że prace tych autorów oparte są na różnych materiałach źródłowych. 
Np. u Schumanna (s. 16) podaje się liczby robotników zatrudnionych w różnych 
gałęziach przemysłu daleko odbiegające od liczb podanych przez H. Zielińskiego 
(Położenie i walka górnośląskiego proletariatu..., s. 27); podobna niezgodność za
chodzi w szacunku liczby zatrudnionych w tymże przemyśle jeńców wojennych 
(s. odpowiednio: 20 i 27) oraz w zakresie czasu pracy w kopalniach górnośląskich 
(s. odpowiednio: 24 i 35). Obowiązkiem Schumanna jako autora późniejszego była 
weryfikacja liczb H. Zielińskiego i w wypadku, kiedy nowe dane obalają przy
jęte dotąd poglądy, trzeba było przecież uzasadnić racjonalność i wyższość swoich 
własnych badań.

Rozdział drugi — najobszerniejszy, bo obejmujący blisko 100 stron — za
wiera analizę przebiegu rewolucji listopadowej na Górnym Śląsku. Jest to naj
lepszy rozdział książki, przynosi bowiem szereg nowych ustaleń, szczególnie 
w zakresie organizacji rad robotniczych i żołnierskich na Górnym Śląsku. Trudno 
tu streszczać wywody Autora; wystarczy wskazać, że najpierw scharakteryzowany 
został wybuch i przebieg rewolucji, po czym Autor poddał dokładnej analizie 
działalność rad na różnych szczeblach. W drugiej części tego rozdziału omówiona

1 W. S c h u m a n n ,  Die Lage der deutschen und polnischen Arbeiter in 
Oberschlesien und ihr Kampf gegen den deutschen Imperialismus in den 
Jahren 1917 und 1918 (Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1956, nr 3); t e n ż e ,  
Zur Rolle der Räte in der Novemberrevolution in Oberschlesien (tamże, 1956, 
nr 4). Por. również art. F. S z y m i c z k a ,  Rady robotnicze i żołnierskie w nie
mieckiej rewolucji 1918 roku w świetle najnowszych badań historyków NRD 
(Zaranie Śląskie, 1958, nr 4).

2 H. Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka górnośląskiej klasy robotniczej podczas 
wojny światowej (Sobótka, 1955, nr 1—2); t e n ż e ,  Położenie i walka górnośląskie
go proletariatu w latach 1918—1922, Warszawa 1957, s. 14—51.



została problematyka związana z powstaniem KPD na Górnym Śląsku oraz walki 
strajkowe robotników w grudniu i styczniu 1919 r.

Wątpliwości budzi teza Autora, jakoby narodowe tendencje wśród polskiej' 
klasy robotniczej na Górnym Śląsku wystąpiły po raz pierwszy w całej pełni 
(„zur vollen Wirksamkeit”) dopiero w trakcie styczniowych walk strajkowych 
w 1919 r. (s. 142). Wydaje się na podstawie dotychczasowego stanu badań, że 
termin ten należałoby przesunąć już na listopad i grudzień 1918 r. W ogóle 
niezbyt szczęśliwie postąpił sobie Autor przy rozpatrywaniu kwestii narodowej 
na Górnym Śląsku w omawianym okresie. Splot elementów walki klasowej z wal
ką o wyzwolenie narodowe był tak nierozerwalny, że w wielu wypadkach trudno 
powiedzieć, które z tych elementów górowały, Schumann zaś nie odróżnia nacjo
nalizmu narodu uciskanego od nacjonalizmu narodu uciskającego (s. 37, 127). 
W tej kwestii należy koniecznie wziąć pod uwagę wskazanie Lenina: „O i l e  
burżuazja narodu uciśnionego walczy z burżuazją uciskającą, o t y l e  zawsze 
i w każdym wypadku, i najbardziej ze wszystkich stanowczo jesteśmy z a, my 
bowiem jesteśmy najbardziej śmiałymi i najbardziej konsekwentnymi wrogami 
ucisku” 3.

Omawiając w związku z tymi sprawami stanowisko KPD wobec kwestii pol
skiej Autor przytacza in extenso oświadczenie KC KPD z 12 lutego 1919 r. 
(s. 257—260), przy czym twierdzi, że oświadczenie to zawiera jeden tylko błąd: 
nie podnosi ono żądania prawa do samostanowienia (s. 128). Ocena taka wydaje 
się uproszczona; fałszywie w oświadczeniu postawiona została sprawa zachodnich 
granic Polski w oświetleniu Marksa i Engelsa; nie jest też prawdą, że Polska 
w 1919 r. zamierzała rozpocząć wojskową ekspansję na zachód; sprzeciw budzi 
twierdzenie, że w tym okresie nie Piłsudski, lecz Dmowski decydował o kierunku 
polityki polskiej („Dmowski hat in Wirklichkeit das Heft in den Händen” — 
s. 258), jak to sugerowało oświadczenie.

W rozdziale trzecim referuje Autor masowe walki górnośląskiego proletariatu 
w okresie od marca do maja 1919 r., tj. w okresie rozpoczynającego się kryzysu 
powojennego. Rozdział czwarty obrazuje przygotowania i wybuch strajku general
nego oraz pierwszego powstania śląskiego w sierpniu 1919 r. W tych sprawach 
Autor — jakkolwiek nie wyszedł w zasadzie poza dotychczasowe ustalenia — 
wzbogacił przecież naszą wiedzę o tym okresie przez wyzyskanie nowych mate
riałów archiwalnych i wprowadził do obiegu naukowego bogatą dokumentację 
dla uzasadnienia sądów, które niejednokrotnie traktowane były dotychczas jako 
hipotezy.

W zakończeniu Autor podsumowuje wnioski ze swej pracy. Jego zdaniem, 
ugruntowała się wśród szeregów rewolucyjnego proletariatu na Górnym Śląsku 
świadomość, że demokracja, wolność i budowa nowego porządku społecznego są 
do osiągnięcia jedynie w  drodze konsekwentnej walki z imperializmem i milita- 
ryzmem. Przebieg walk rewolucyjnych wykazał, że klasa robotnicza nie może 
wyzyskać na swe cele burżuazyjnego aparatu władzy, jakim na wyższych i średnich 
szczeblach stały się rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Brak rewolucyj
nej partii robotniczej i zbyt późne ukonstytuowanie się KPD na Górnym Śląsku 
przyczyniły się do klęski rewolucji, w czym sporą zasługę posiada również nacjo
nalistyczna propaganda polska, która oderwała uwagę proletariatu od sprawy 
wyzwolenia społecznego. Niemniej pierwsze powstanie nosiło charakter walki 
głównie społecznej, w której tłumieniu zainteresowane były polska i niemiecka 
burżuazja w sposób solidarny.

3 Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym, Warszawa 1954, s. 256 (pod
kreślenia oryginału).



W aneksie zamieścił Autor 12 dokumentów w całości lub we fragmentach, 
które ilustrują Jego podstawowe tezy. Wybór ten można uważać za trafny, z wy
jątkiem dokumentu VI. Jest to odezwa KPRP do proletariatu Galicji i Śląska 
(Cieszyńskiego!) z lutego 1919 r., która znalazła się w książce przez nieporozu
mienie, gdyż odnosi się ona do zupełnie innego terenu o specyficznej problematyce. 
Cztery tablice -statystyczne, dotyczące płac, czasu pracy, fluktuacji cen oraz 
strajków, zamykają wraz z wykazem źródeł i literatury oraz indeksami omawia
ny tom.

Na jakich materiałach oparł Autor swą pracę? Wyzyskał intensywnie mate
riały Niemieckiego Archiwum Centralnego w Merseburgu (akta centralnych 
władz pruskich) i w Poczdamie (akta centralnych władz Rzeszy). Częściowo wy
zyskane zostały materiały w archiwach polskich, we Wrocławiu, Opolu, Katowi
cach, Gliwicach i Bytomiu. Z zespołów wrocławskich najwięcej materiału do
starczył autorowi zespół Volksrat zu Breslau. Słabo wyzyskana została prasa, 
gdyż na terenie NRD nie ma niemieckich gazet z terenu Górnego Śląska. Autor 
nie zna języka polskiego, toteż prawie zupełnie pominął polską prasę, również 
z opracowań polskich prawie nie korzystał; dostępnych było mu tylko kilka pol
skich artykułów (m. in. K. Popiołka, F. Ryszki, H. Zielińskiego), których nie
mieckie przekłady przechowywane są w instytutach historycznych w NRD. Po
minięcie źródeł, prasy i literatury w jeżyku polskim jest oczywiście sporym 
mankamentem omawianej książki.

Autor popełnił i ten błąd, że zlekceważył materiały archiwalne, wyproduko
wane przez władze niższego szczebla, które są zwykle bardziej szczegółowe niż 
akta władz centralnych. Omawiając sprawę powstania oleskiego w 1919 r. 
(s. 232) ograniczył się do materiałów merseburskich, gdy w archiwum Wrocław
skim znajdują się obfitsze materiały do tego zagadnienia4.

W sumie książka Schumanna posunęła naprzód naszą wiedzę o omawianym 
okresie, tak obfitym w skomplikowaną problematykę społeczną i narodowo- 
-wyzwoleńczą. Z tego względu zasługuje ona na uwagę i pozytywny osąd; fakt 
wydania takiej właśnie książki w zaprzyjaźnionej z nami republice niemieckiej 
i wśród narodu, którego spora część patrzy na sprawy walki ludu górnośląskiego 
oczyma reakcyjnych militarystów i rewizjonistów, wydaje się godny specjalnego 
podkreślenia. Niemniej istnieje konieczność dalszych intensywnych badań oma
wianej problematyki, a szczególnie węzłowej sprawy obiektywnych i subiektyw
nych warunków rewolucji społecznej na Górnym Śląsku.

Franciszek Hawranek

L. R ę g o r o w i c z ,  WYKONANIE POLSKO-NIEMIECKIEJ GÓRNOŚLĄSKIEJ 
KONWENCJI ZAWARTEJ W GENEWIE 15 MAJA 1922 ROKU W ZAKRESIE 
SZKOLNICTWA, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1961, Instytut Śląski w Opolu, 
s. 147.

Wśród ostatnich wydawnictw Instytutu Śląskiego w Opolu zasługuje na 
uwagę publikacja Ludwika Ręgowicza dotycząca wykonania konwencji genewskiej 
w zakresie szkolnictwa. Praca ta zwraca uwagę nie tylko z powodu swego te
matu, poruszanego raczej rzadko, lecz przede wszystkim przez osobę Autora, 
Ludwik Ręgorowicz jest bowiem człowiekiem, na którym spoczywał obowiązek 
wykonywania postanowień konwencji genewskiej w tzw. Śląsku Wojewódzkim.

4 AP Wrocław, Zespół Rejencji Opolskiej, Biuro Prezydialne, sygn. 305 
(t. „Rosenberger Aufstand”).


