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KONTROWERSYJNE PROBLEMY DZIEJÓW RUCHU 
ROBOTNICZEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU DO 1914 ROKU 

W dziejach Śląska nie brak zagadnień nie zbadanych bądź budzących 
kontrowersje wśród historyków. Roman Heck wypełnił niejedną lukę 
w badaniach i postawił szereg nowych pytań, na które odpowiedź zrodzi 
się dopiero w toku dalszych poszukiwań, przemyśleń i analizy. W Jego 
zainteresowaniach mieściła się również problematyka wsi, w tym za
gadnienie położenia i walki klasowej chłopów 1. W poniższym artykule 
chcemy także zająć się losem mas pracujących, ściślej klasy robotniczej, 
która wraz z chłopstwem w okresie kapitalizmu toczyła walkę z wyzys
kiem i uciskiem społecznym i narodowym. Podobnie jak problematyka 
wsi średniowiecznej i nowożytnej, również problematyka klasy robotniczej 
i ruchu robotniczego kryje w sobie wiele kontrowersji. Pragniemy zatrzy
mać się nad takimi zagadnieniami, jak obiektywne wyznaczniki miejsca 
klasy robotniczej, aktywność społeczno-polityczna i siła ruchu socjalis
tycznego na Górnym śląsku, wzajemne stosunki między SPD a PPS 
zaboru pruskiego oraz rola jednostek w ruchu robotniczym. 

Odmienność pozycji ruchu robotniczego na Górnym Sląsku od jego 
pozycji na pozostałych ziemiach polskich wynikała z różnorodnych przy
czyn, m. in. braku żywszej tradycji przynależności do Polski od przezwy
ciężenia rozbicia dzielnicowego. Nakładała się na to wiekowa przynależ
ność do Królestwa Czeskiego i monarchii Habsburgów, Prus i wreszcie 
Rzeszy Niemieckiej, ale w ramach państwa pruskiego. Wskutek tego -
jak i wielu innych czynników - kształtowanie się nowożytnej świado
mości odbywało się w warunkach odmiennych od pozostałych ziem pol
skich. Po pierwsze, rozwijało się ono przy braku liczniejszych przedsta
wicieli polskich klas wyzyskujących i nielicznym drobnomieszczaństwie. 
Po drugie polska inteligencja występowała nielicznie i w dużej części 
rekrutowała się z Wielkopolski i innych ziem polskich. Po trzecie, świado
mość ta narastała w okresie forsownej industrializacji Górnego Śląska 

1 Zob. przede wszystkim: Historia Sląska, pod red. K. Maleczyńskiego, t. I, 
cz. 2, Wrocław 1961, s. 5-100; R. Hec k, Studia nad położeniem ekonomicznym lud
ności wiejskiej na Sląsku w XVI w., Wrocław 1959; Historia chłopów śląskich, 
Warszawa 1979, s. 38-105. 
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i związanego z tym formowania się Górnośląskiego Okręgu Przemysło
wego w warunkach silnych wpływów kleru oraz dominacji junkierstwa 
pruskiego i widocznej samowoli władz pruskich, wzmagającej się ger
manizacji, Kulturkampfu, ustawodawstwa wyjątkowego przeciwko so
cjalistom, narastającego nacjonalizmu i szowinizmu w okresie imperia
lizmu. Wszystko to nie mogło nie oddziaływać na rozwój świadomości 
klasowej i narodowej, wpływać na zasięg i tempo jego przebiegu. Z tego 
punktu widzenia nigdzie bardziej niż na Górnym Śląsku proces dojrze-· 
wania klasy robotniczej i całego społeczeństwa na ziemiach polskich nie 
przedstawiał się w tak złożony i skomplikowany sposób. 

Miejsce klasy robotniczej obiektywnie określał jej wielkoprzemysło
wy charakter, dominacja w jej strukturze branżowej górników i hutni
ków, koncentracja na stosunkowo małym, gęsto zaludnionym obszarze, 
przy dużym, dominującym wręcz udziale w strukturze klasowej całego 
społeczeństwa. Czynnikiem nie bez znaczenia był fakt występowania 
mniejszości niemieckiej, szczególnie istotnej w szeregach tzw. arystokra
cji robotniczej czy w ogóle wśród wyżej kwalifikowanych i awansujących 
robotników. Mniej istotna wydaje się względna jednorodność wyznanio
wa, chociaż i ona pociągała za sobą określone konsekwencje, m. in. ule
ganie wpływom katolickiego kleru. Przodującą rolę klasy robotniczej -
niezależnie od stopnia świadomości narodowej i· klasowej - określał 
fakt jej powiązania z najbardziej przodującą techniką, wytwarz.aniem 
przez nią niezwykle poważnej części dochodu narodowego. Wszystko to 
jednak nie decydowało ani o aktywności społeczno-politycznej tutejszego 
proletariatu, ani o charakterze ruchu robotniczego czy zawężając pro
blem - ruchu socjalistycznego. 

Dotychczasowa historiografia śląskoznawcza posiada już bogaty do
robek w zakresie badań nad klasą robotniczą i ruchem robotniczym 2• 

Z jednej strony dysponujemy całościowymi ujęciami niektórych proble
mów czy nawet prób syntetycznego ujęcia, z drugiej szeregiem rozpraw 
i studiów o charakterze monograficznym. Szczególnie szerokie odzwier
ciedlenie znalazły zagadnienia związane z klasą robotniczą. Wiele uwagi 
poświęcono także ruchowi zawodowemu i socjalistycznemu, oddziaływa
niu rewolucji 1905-1907 r. na Śląsk itp. Mimo kontrowersyjnych sądów 
i ocen, na ogół zgodnie akcentowano duże znaczenie ruchu strajkowego, 
zwłaszcza w 1871 r. w kopalni „Król", w 1889 r. w Zagłębiu Wałbrzysko
Noworudzkim i na Górnym Śląsku w 1913 r. itp. 3 Ruch zawodowy i so-

2 s. M i c ha 1 ki ew i cz, Stan i potrzeby badaii nad dziejami klasy robotniczej

na Śląsku w XIX i XX w. (do 1945 r.) (Polska klasa robotnicza. Studia historyczne .. 
pod red. S. Kalabińskiego, t. I, Warszawa 1970, �- 176-211). Bibliografia nowszych.
pozycji znajduje sie; w Polska klasa robotnicza na S!ąsku, t. I-IV, Opole 1975-1978.

s J. Jo ń c z y k, Strajk górników w 1871 r. w Królewskiej Hucie na tle sy

tuacji klasy robotniczej na Górnym Slqsku (1869-1878) (Przegląd Zachodni, 1952, 
zeszyt dodatkowy: Studia Śląskie, pod red. S. Wysloucha, Poznań 1953, s. 310-368}� 
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-cjalistyczny doczekały się syntetycznych ujęć w skali całego zaboru bądź 
rejencji opolskiej 4. Na ogół istniała przy tym opinia o słabości ruchu so
-cjalistycznego w zaborze pruskim i zwłaszcza w Górnośląskim Okręgu 
Przemysłowym. Taka postawa, charakterystyczna dla większości bada
czy - moim zdaniem - wynikała przede wszystkim z faktu· spogląda
nia na ruch robotniczy Górnego Śląska przez pryzmat sukcesów wybor
czych SPD odnoszonych w skali Prus lub całej Rzeszy Niemieckiej, bez 
uwzględniania jednak specyfiki interesującego nas obszaru. Na silę ruchu 
·socjalistycznego, czy szerzej robotniczego, można jednak spojrzeć inaczej.
Sukcesy bądź porażki można oceniać przez porównanie z zaborem au
:striackim, poza tym zaś z Wielkopolską, Pomorzem Gdańskim oraz War
mią i Mazurami. Przedmiotem porównań może być wreszcie okręg Ruhry
·czy Senftenberg na Łużycach. Można zastanawiać się, o ile i czy zawsze
w innych okręgach wyborczych wpływy socjalistyczne przedstawiały się
korzystniej i dlaczego. Z tego punktu widzenia należałoby też badać
wyniki wyborów w okręgach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
Sudeckiego Okręgu Przemysłowego, Wrocławia i ukazywać je na tle
regionów rolniczych i słabiej uprzemysłowionych, jednorodnych pod
względem językowym oraz mieszanym.

Z opracowań wynika duża aktywność społeczno-polityczna klasy ro
botniczej Górnego śląska i niski stopień jej świadomości politycznej,
zwłaszcza zaś nikłej podatności na hasła socjalistyczne 5

• Wyniki wybo
rów nie potwierdzają wszakże w pełni takiego stanowiska. Wprawdzie
w porównaniu do okręgów wyborczych na Dolnym $ląsku czy na innych
obszarach Prus i Niemiec rezultaty nie przedstawiały się zbyt korzystnie,

niemniej jednak w takich okręgach wyborczych, jak Zabrze-Katowice
czy Bytom-Tarnowskie Góry udział głosów socjalistycznych - chociaż
później niż gdzie indziej - ukazywał się wcale pokaźny. W niektórych

K. Jo n ca, Strajk na Górnym śląsku w roku 1889 (tam:i.e, s. 369-402); B. S ze re r,
Wielki strajk g61'ników w 1913 roku na Górnym śląsku (Studia i materiały z dzie
jów Sląska, t. VIII, pod red. K. Popiołka, Wrocław 1967, s. 387-462); S. Mich a 1-
k ie w i cz, Aktywność społeczno-polityczna klasy robotniczej na Górnym Śląsku

do 1918 r. (część 1 do 1889, cz. 2: 1889-1904) (Polska klasa robotnicza. Studia histo
ryczne. pod red. S. Kalabińskiego. t. VIII, Warszawa 1978, s. 7-71; t. IX, Warszawa
1980, s. 77-138).

' B. Szer er, Ziemie polskie pod panowaniem pruskim (Ruch zawodowy w Pol
sce. Zarys dziejów 1869-1918, pod red. S. Kalabińskiego, t. I, Warszawa 1974, 
s. 303-473); F. Hawr a nek, Polska i niemiecka socjaldemokracja na Górnym
Ślqsku w latach 1890-1914, Opole 1977; W. Zie l i 11 s k i, Polska Partia Socjaii
styczna zaboru pruskiego 1890/1893-1914, Katowice 1978.

• Pogląd ten w sensie globalnym wydaje się być uzasadniony. Natomiast ana
liza wyników wyborów wykazuje, że wpływy socjalistyczne w miarę upływu cza
su stawały się tym większe, im silniej był uprzemysłowiony dany okręg wybor
czy. Poglądu tego nie może podważyć nawet niestabilność postawy wyborców wi
doczna podczas kolejnych wyborów do Parlamentu Rzeszy. 
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miejscowościach sięgał nawet 500/o, a w skali obu okręgów również zda
wał się czasem zdobywać drugie miejsce pod względem liczby uzyska
nych głosów 6• Oczywiście nie zmienia to faktu, iż PPS zaboru pruskiego· 
na tym robotniczym terenie nie pozyskała większości, a „Gazeta Robot
nicza" ciągle skarżyła się na brak abonentów. Wpływów tych jednak -
moim zdaniem - nie należy lekceważyć. Przecież nawet obecnie partie 
komunistyczne i socjalistyczne, które zdobywają około 1/5 głosów wy
borców, uznaje się za stosunkowo silne. Pamiętajmy, że te odsetki 
w okręgach katowicka-zabrskim i bytomska-tarnogórskim uzyskiwano na 
początku XX w. Ponadto okręgi te świadomością swoich wyborców wy
raźnie górowały nad pozostałymi okręgami Górnego Sląska, w których 
klasa robotnicza była słabsza liczebnie 1. 

Mierniki aktywności społeczno-politycznej proletariatu mogą być 
różne. Do najbardziej istotnych zaliczyłbym zasięg i siłę ruchu strajko
wego, wyniki wyborcze oraz liczebność organizacji socjalistycznych, za
wodowych i czytelnictwo prasy socjalistycznej. Wnioski, jakie stąd na
suwają się, nie są jednoznaczne, niemniej pozwalają na pewną korektę 
dotychczasowych ocen. Zwłaszcza ruch robotniczy nie przedstawia się 
tak pesymistycznie, a i socjalistyczny odnotowuje sukcesy. Mówiąc 
o miernikach należy szczególną uwagę zwrócić na dyskryminację wybo
rców w okręgach przemysłowych. Jeden poseł na obszarach rolniczych
wypadał z reguły na mniej niż 100 tys. ludności, tymczasem we wspo
mnianych wyżej okręgach katowicka-zabrskim i bytomska-tarnogórskim
grubo na ponad 400 tys. mieszkańców. Z dyskryminacją tą. spotykamy
się nie tylko na Górnym Sląsku, ale tu zachwianie proporcji było szcze
gólnie rażące s.

Problematyka PPS zaboru pruskiego i SPD główne odbicie znalazła 
w pracach ośrodka poznańskiego, opolskiego i katowickiego 9. Oceniając 
obie partie - moim zdaniem - nie zawsze zbyt mocno eksponowanor 

e J. Pa bis z, Wyniki wyborów do Parlamentu Zwiqzku Pólnocno-Niemicckie
QO i Parlamentu Rzeszy Niemieckiej na terenie Sląska w latach 1867-1918 (Studia· 
i materiały z dziejów S!ąskn, t. VII, pod red. A. Galosa i K. Popiołka. \Vrocław 
1966, s. 274-303). Zob. Hawr a nek, Polska i niemiecka socjaldemokracja ... , s. 238;. 
Mich a 1 k i ew i c z, Aktywność społeczno-polityczna ... , t. IX, s. 126. 

7 P ab is z, op. cit., s. 274-303. passim. 
s Tamże. Na Dolnym S!ąsku dysproporcje te uwidaczniały się we Wrocławiu 

oraz w okręgach wałbrzyskim, wrocławsko-średzkim, złotoryjsko-chojnowsko-leg

nickim i lubańsko-zgorzeleckim, a więc wszędzie tam, gdzie przemysł był silniej: 

rozwinięty. 
g Problematyka śląska w pracach ośrodka poznańskiego jest podejmowana· 

tylko o tyle, o ile \Viążc się ona z Wiclkopol�ką bądź zaborem pruskim. Zob. 
S. Kubiak, Ruch socjalistyczny w Poznańskiem 187 2-1890; Zarys historii ruchu
robotniczeao w Wielkopolsce, pod red. A. Czubifiskicgo, Poznań 1978. Z ośrodka
toruńskiego należałoby wymienić rozpra\llę B. Da n i I c z u ka, Ruch robotniczy
w Wielkopolsce 1871-1914, Toruń 1961. 
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zwłaszcza w pracach wcześniejszych, fakt ześlizgiwania się SPD na pra
wo, wynikającą stąd często niechęć do finansowania i popierania prasy 
polskiej i polskiej agitacji. Jest rzeczą aż nazbyt charakterystyczną, że 
kiedy stanął problem wydawania na Górnym Śląsku socjalistycznej ga
zety w języku niemieckim, problem koniecznych dotacji nie budził żad
nych zastrzeżeń działaczy SPD 10. 

Mó\viąc o ruchu socjalistycznym na Górnym śląsku - jest to zagad
nienie węższe niż ruch robotniczy � należy zwrócić uwagę na tutejszych 
działaczy. Chodzi może nie tylko o kontrowersyjność w ocenie A. Win
tera czy Bruhnsa, ile o fakt, że tutejsi działacze PPS zaboru pruskiego 
wywodzą się prawie wyłącznie z klasy robotniczej i wyjątkowo tylko 
wyrastają do rangi wykraczającej poza granice swego okręgu bądź za
boru pruskiego. Brak wybitnych jednostek stanowił jedną z licznych 
przyczyn względnej stosunkowo słabości ruchu socjalistycznego na Gór
nym Śląsku, a zwłaszcza skłonności do ulegania hasłom radykalnym pol
skiego ruchu narodowego. W kontekście narastających tendencji nacjo
nalistycznych i szowinistycznych w SPD znajdowały one posłuch u zna
cznej części klasy robotniczej, co z kolei odbijało się na wpływach PPS 
zaboru pruskiego i jej oblicza ideologicznego. Wydaje mi się, iż problem 
ten należy silniej eksponować w badaniach, pokazywać racje polskich 
socjalistów w ich konfliktach z SPD. Pamiętajmy, że ostateczne rozejście 
się dróg obu partii wynikało z decyzji SPD wykluczającej PPS zaboru 
pruskiego ze swoich szeregów u. 

KONTROVERSE PROBLEME DER GESCHICHTE DER ARBEITERBEWEGUNG 

IN OBERSCHLESIEN BIS 1914 

Der Verfasser unterstreicht die schlcsische Spezifik und die Rolle der Arbeiter
klassc als der fohrenden Kraft in der Gesellschaft, was auf ihren grossindustriellen 
Charakter zurii.ckmfiihren isl. Diesen Charakter verdankte sie der Arbeit in Betrie
ben mit rnoderner Technik und der Erzeugung eines wesentlichen Teils des Na
tionaleinkornmens. Die Bedeutung der Arbeiterbewegung in Oberschlesien sollte 
nicht nach den Wahlergebnissen in Preussen oder im ganzen Deutschen Reich 
gemcssen werden, sondern im Zusammenhang mit den polnischen Gebieten, vor 
dem regionalen Hintergrund. Dann werden die erzielten Wahlergebnisse durchaus 
nicht :;o gering sein, denn in der Rege! waren sie besser ais in schwach industria
lisierten Regionen. Von ihrer gesellschaftlich-politischen Aktivitat kann auch die 
Reichwcite der Streikbewegung sowie die zahlenmassige Starke der sozialistischen 
Organisationen und Berufsverbanden wie auch die Leserzahl der sozialistischen 
Presse zeugen. Das so gewonnene Bild ist nicht so pessimistisch, wie es die Histo
riographie annimmt. Mann muss noch auf die Diskriminierung der Wahler in den 
Industriegebieten hinweisen. Die Zahl der Wahler war in den Wahlkreisen bedeu-

10 Hawr a nek, Polska i niemiecka socjaldemokracja ... , s. 430 i n. Natomiast 
W. Zieliński w ogóle nie wypowiada się na ten temat.

11 Hawr a n e k, Polska i niemiecka socjaldemokracja ... , s. 434-463, passim. 
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tend hoher als in schwach entwickellen Regionen, doch gewahlt wurde i:1 jedem 

Wahlkreis nur ein Abgeordneter. Bei der Behandlung der Verstimmungen zwischen 

·der SPD und der PPS (Polnische Sozialistische Partei) im preussisch annektierten

Teil Polens sollte das Anwachsen nationalistischcr und chauvinistischer Tendcnzen

in den Reihen der deubchen Sozialdemokratie mehr berucksichtigt werden. Der

Autor vertritt die Meinung, dass das Fehlen hervorragender Personlichkeilen eine

der Ursachen der Schwache der hiesigen sozialistischen und Arbeiterbewegung

war. Es sollte auch den in Oberschlesien wirkenden Personen mehr Auf:l,erk,am

keit geschenkt werden.




