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FRANCISZEK HA WRANEK 

INICJATYWA LUDOWA I REFERENDUM Z 1931 R. W PROWINCJI 
GORNOSLl\SKIEJ 

Wrzesniowe wybory do parlamentu Rzeszy w 1930 r. stanowily swoi
ste polityczne „trz,:sienie ziemi". Ich wyniki bowiem przedstawialy obraz 
symptomatycznej polaryzacji sil w republice weimarskiej, zagrozonej 
widmem faszyzmu. Ogromny sukces uzyskala NSDAP (Nationalsozialisti
sche Deutsche ATbeiterpartei), ,traktowana dotqd jako zjawisko margine
sawe w zyciu politycznym Niemiec; zdobyla ona 6 379 672 glosy, eo stano
wilo 18,30/o liczby waznych glos6w, i uzyskata 107 mandat6w w Reichstagu. 
Byl to sukces o tyle niespodziewany, iz w poprzednich wyborach z 20 V 
1928 r. NSDAP miala tylko 809 771 glos6w (2,60/o) i wprowadzila do par
lamentu Rzeszy jedynie 12 deputowanych. Z drugiej strony KPD (Kom
munistische Partei Deutschlands) uzyskala 4 590 160 glos6w (13,10/o) 
i 77 mandat6w, eo stanowilo znaczny przyrost w stosunku do 1928 r., 
kiedy to korrtunisci zdobyli 3 263 354 glosy (10,60/o) i 54 mandaty '· Kiedy 
do tego dodamy fakt, iz dotychczasowa partia skrajnej prawicy i reakcji 
DNVP (Deutschnationale Volkspartei) utracila prawie polow,: glos6w 
i mandat6w, stanie si,: jasne, iz w politycznej konstelacji niemieckiej bur
zuazji zaszly zasadnicze zmiany. Kapital niemiecki wahal si,: w udziele
niu swego poparcia DNVP czy partii faszystowskiej, traktowanej dotqd 
niepowaznie, a zdezorientowane masy ludowe, udr<,czone ci,:zarami kry
zysu, wraz z drobnomieszczanstwem szukaly ratunku pod sztandarami 
swastyki, demonstrujqc jawnie swoje rozczarowanie w stosunku do tra
dycyjnych partii mieszczanskich i klerykalnych oraz brak zaufania dla 
SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), kt6ra dot'ld byla gl6wn'I 
sil'I polityczm1 w Reichstagu 2. 

1 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, t. II, Berlin 1966, s. 220 

i 259. 
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Ten bezsporny sukces prawicy stanowil dla niej podniet� do dalszego 
szturmu na demokracj� weimarskq. Przedmiotem ataku stal si� socjal
demokratyczny rz'!d w Prusach. W tym najwi�kszym w Niemczech kraju 
od 1925 r. rzqd znajdowal si� w r�kach SPD, kt6ra to partia w koalicji 
z Centrµm i DDP (Deutsche Demokratische Partei) sprawowala tu wladz�. 
SPD obsadzila swymi ludzmi najwazniejsze resorty: prezydentem mini
str6w (premierem) byl Otto Braun, ministerstwem spraw wewn�trznych 
kierowal Carl Severing, a resortem nauki, sztuki i oswiaty ludowej Adolf 
Grimme. Trzy teki w tym rzqdzie posiadalo Centrum, dwoma dyspono
wala DDP. Ten wlasnie rz'ld )::,yl sol'l w oku niemieckiej reakcji, kt6ra 
postanowila go obalic, mimo i:i: rzqd byl koalicyjny, a nie czysto socjal
demokratyczny. Po wielkim sukcesie wyborczym z 1930 r. prawica po
stanowila doprowadzic do nowej wielkiej pr6by sil z lewicq i Centrum. 

Do tego celu wykorzystano reakcyjnq organizacj� - Stahlhelm, Bund 
der Frontsoldaten, kt6ra powstala 13 XI 1918 r. w Magdeburgu poczqt
kowo w formie ochotniczego korpusu do walki z komunizmem w srodko
wych Niemczech, z Polakami na G6rnym Slqsku i z Francuzami w Za
gl�biu Ruhry. Wkr6tce organizacja ta przeksztalcila si� w nacjonalistyczny 
zwiqzek weteran6w i znalazla si� pod wplywem DNVP. Jej zalo:i:yciel 
i przyw6dca Franz Seldte wsp6lpracowal scisle z DNVP, tak iz Stahl
helm uznac mo:i:na za boj6wk� DNVP. Walk� o obalenie rzqdu socjal
demokratycznego reakcja postanowila rozegrac przy wykorzystaniu legal
nych mozliwosci w postaci tzw. Volksbegehren, czyli inicjatywy ludowej. 
Byla to forma demokracji bezposredniej, przewidziana w konstytucji 
weimarskiej z 1919 r. i przej�ta przez konstytucj� prusk'l w zmodyfiko
wanej formie, a nast�pnie sprecyzowana w ustawie z 8 I 1926 r. w spra-
wie inicjatywy ludowej oraz referendum. 

Rzecz polegala na tym, i:i: grupa obywateli w liczbie 20 000 os6b lub 
legalna organizacja liczqca 100 000 os6b mogla zglosic projekt ustawy, 
kt6ry to projekt rzqd byl obowiqzany poddac inicjatywie ludowej w po
staci wylo:i:enia go w lokalach wladz gminnych i miejskich do podpisu. 
Jezeli zdolano zebrac pod projektem 200/o podpis6w og61nej liczby upraw
nionych do glosowania, wtedy projekt wchodzil pod obrady sejmu pru
skiego. J ezeli sejm projekt odrzucil, w6wczas nale:i:alo zorganizowac re-
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ferendum w cü1gu 30 tygodni od daty odrzucenia projektu przez parla
ment. Podczas referendum glosowano kartkami; ustawa zostala przyj�ta, 
gdy uzyskala ona zwykl& wi�kszosc sposr6d uprawnionych do glosowania. 
Liczba wyborc6w w Prusach wynosila ok. 26,5 mln os6b. Do powodzenia 
inicjatywy ludowej trzeba bylo zatem uzyskac ok. 5,2 mln podpis6w, 
do sukcesu w referendum - ok. 13,5 mln glos6w. 

Te konstytucyjne i ustawowe mozliwosci postanowila wyzyskac reak
cja. W dniu 1 II 1931 r. Franz Seldte w >mieniu centrali Stahlhelmu 
zwr6cil si� do Severinga z z&daniem zorganizowania inicjatywy ludowej, 
w kt6rej stawiano postulat: ,,Wybrany w dniu 20 maja 1928 r. sejm 
[pruski] nalezy rozwi&zac". Kadencja tego parlamentu uplywala wiosn& 
1932 r.; poprzez wczesniejsze jego rozwi&zanie prawica chciala zdobyc 
w nim wi�kszosc i obalic tym sposobem rz&d Brauna. W specjalnym pis
mie Stahlhelmu, podpisanym przez dwu kierownik6w tego zwi&zku, Seld
tego i Düsterberga, stwierdzano, iz kierownictwo Stahlhelmu juz w dniu 
4 X 1930 r. postanowilo wyst&pic z z&daniem rozwi&zania parlamentu pru
skiego; a poniewaz w dniu 5 X 1930 r. w Koblencji odbyl si� wielki zjazd 
Stahlhelmu (Reichsfrontsoldatentag), na kt6rym obecnych bylo 140 000 
czlonk6w zwi&zku, jednoglosnie popieraj&cych to z&danie, wobec tego nie 
ma potrzeby zbierania podpis6w w celu oficjalnego poparcia wniosku 
o inicjatyw� ludowq. Severing nie zgodzil si� jednak na tak& interpretaej�, 
gdyz Stahlhelm w swych szeregach skupial obywateli nie tylko pruskich. 
W tej sytuacji Stahlhelm zebral w ciqgu 10 dni w Berlinie i Branden
burgii 42 207 podpis6w i wr�czyl wniosek 17 II 1931 r. Severingowi. Ten 
z kolei postqpic musial zgodnie z obowi&zuj&cymi przepisami, zarz&dzaj,ic 
4 III 1931 r. zorganizowanie inicjatywy ludowej dla rozwi&zania sejmu 
pruskiego. Wladze lokalne wylozyc mialy w swych lokalach listy do pod
pisu w okresie od 8 do 21 IV 1931 r.' 

Wniosek zostal poparty przez NSDAP, DNVP oraz DVP (Deutsche 
Volkspartei). W ten spos6b doszlo do otwartej wsp61pracy mi�dzy DNVP 
i NSDAP, o kt6rej organ wojuj&cego nacjonalizmu na G6rnym S!&sku 
pisal: ,,Obydwie te' partie [DNVP i NSDAP] S'l razem ze Stahlhelmem 
prawdziwymi mocodawcami pruskiej woli ludowej, kt6ra nie moze cier
piec nadal czerwonego wladztwa w Prusach". 0 tym zreszt&, jak bliskie 
byly koneksje mi�dzy obydwu partiami, swiadczy najlepiej wypowiedz 
posla do parlamentu Rzeszy v. Oldenburga (DNVP) na wiecu w filhar
monii berlinskiej: ,,Gdybym nie byl niemieckim narodowcem, chcialbym 
byC nazistq" '· 

3 „Kreuzburger Nachrichten" (dalej skr6t: KN), nr 31, 6 U, i nr 51, 1 III 1931; 

„Oppelner Zeitung" (dalej skr6t: OZ), nr 54, 6 III 1931; ,,Ministerialblatt für die 

Preussische innere Verwaltung", nr 10, 11 UL 1931, szp. 189. 

• KN, nr 33, 8 II, i nr 40, 17 •Ifl 1931. 



36 Franciszek Hawranek 

Jakimi silami dysponowala reakcyjna prawica w prowincji g6rno
slq5kiej? Partie popieraj11ce inicjatyw� ludow11 uzyska!y w wyborach do 
parlamentu Rzeszy w dniu 14 IX 1930 r. og6lem 321 044 glosy, tj. 36,48/o 
liczby uprawnionych do glosowania. Reakcja mog!a zatem liczyc na osiqg
ni�cie wymaganego minimum w wysokosci 208/o liczby wyborc6w. NSDAP 
w pierwszym kwartale 1931 r. liczyla na G6rnym Sl11sku 5298 czlonk6w, 
skupionych w 115 kom6rkach miejscowych; SA posi�da!a 824 czlonk6w 
w 35 organizacjach terenowych, a Stahlhelm liczyl w tym czasie 5750 
cz!onk6w •. 

Kampani� inicjatywy ludowej poparly nast�puj11ce partie i ugrupo
wania polityczne: DNVP, NSDAP, DVP, Christlich-Nationale Bauern
und Landvolkspartei, Christlich-Solciale Volksgemeinschaft, Konservative 
Vols�partei, Wirtschaftspartei, Deutscher Ostmarkenverein, Reichs-Land
bund ze swym g6rnosl11skim odpowiednikiem w postaci Oberschlesischer 
Landbund, a nadto szereg organizacji znajduj11cych si� pod wplywami 
wymienionych partii lub stanowi11cych ich przybud6wki zawodowe, mlo
dzie:i:owe, kobiece itp. • 

Ideologiczne podlo:i:e dla ca!ej akcji starala si� stworzyc DNVP. Jej 
przyw6dca Alfred Hugenberg zjecha! w marcu 1931 r. na G6rny St11sk. 
Na wielkim wiecu DNVP w Opolu w dniu 21 III wylo:i:y! pogl11dy tej 
partii na sytuacj� w Niemczech. Jego zdaniem, istotnym znamieniem 
czas6w mu wsp61czesnych jest rozpacz i zw11tpienie, wynikaj11ce z uprze
mys!owienia kraju. Komunizm w Rosji nie wyr6sl przecie:i: na wsi, lecz 
w miastach z importowanym wielkim przemys!em. Komunizm jest 
w!asnie radykalnym objawem owego zw11tpienia ludzi; ideologia 
ta obejmie swym zasi�giem ka:i:dy uprzemyslowiony kraj, w tym 
r6wmez Niemcy, w kt6rych nie ma przecie:i: umocnionego re
:i:imu antymarksistowskiego. Hugenberg twierdzil, :i:e Niemcy nie 
powinny szukac sil we wz;roscie i rozwoju swej gospodarki w powi11-
zaniu z ekonomik11 og6lnoswiatow11 lecz winny zdac si� na wlasne sily: 
,,uzdrowienie industrializacji nast11pic mo:i:e tylko na narodowej bazie". 
Stworzyc trzeba op6r przeciw komunizmowi. W wynlku uprzemyslo
wienia podnosi si� wprawdzie stopa :i:yciowa mas, jednak post�p ten 
powinien si� raczej odbywac na drodze amerykanskiej - poprzez osi11g- · 
ni�cie wewn�trznego zadowolenia ludzi w :i:yciu rodzinnym, w pracy 
zawodowej i wsp61uczestnictwie w :i:yciu narodu. Powr6cic trzeba do 
pierwotnych sil w naturze, do rolnictwa, p61 i las6w. Osrodkiem gospo-

s „Hindenburger Tageblatt" (dalej skr6t: HT), nr 183, 10 VIII, i nr 184, 11 VIII 
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Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego (dalej skr6t: AP Wroclaw), RO I 
1830, s. 371, 373, 375. 

' KN, nr 64, 17 III 1931. 
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darki powinien byc czlowiek, kt6ry nie moze stac si� niewolnikiem ma
szyny, lecz jest iywym czlonkiem wsp6lnoty, zabijanej wlasnie przez 
marksistowski centralizm. Masy muszq zapanowac nad procesem uprze
myslowienia, kt6re odgrywac moze rol� narz�dzia, nigdy zas wladcy. 
,,Musimy byc wolni na zewnqtrz i od wewnqtrz ... nieugi�i pod nie
znosnyriü ci�iarami i pod marksistowskim sceptycyzmem. Wtedy b�dzie
my mogli wskazac swiatu wyjscie z kryzysu uprzemyslowienia - obok 
bolszewizmu !" 1 

Ciemne te i reakcyjne pog)qdy, podane w quasi-filozoficznej otoczce 
i o jednoznacznej antykomunistycznej wymowie, sprecyzowane zostaly 
w wystqpieniu Huge:nberga na wiecu Alldeutscher Verband, szowinistycz
nej organizacji, kt6ra w Gliwicach zorganizowala manifestacj� dla uczcze
nia 10 rocznicy plebiscytu z 1921 r. oraz w celu usymbolizowania jednosci 
„narodowej opozycji", powstalej dla „odzyskania wolnosci i utraconego 
kraju", tj. polskiej cz�sci G6rnego S!qska. Na tym wiecu Hugenberg 
wprost oswiadczyl: ,,Nie potrzebujemy si� wstydzic wsp61pracy z All
deutscher Verband, gdyz jego polityka zagraniczna byla zawsze wlasciw
sza niz polityka niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych ... Zla 
gospodarka i lekkomyslnosc zepchn�ly niemiecki Wsch6d, a szczeg6lnie 
jego rolnictwo, na skraj przepasci. Zawdzi�czamy to socjaldemokracji i jej 
pomocnikom ... Bez niemieckiego Wschodu nie b�dzie Prus ani Rzeszy 
niemieckiej. Zrobic Prusy pruskimi - oto najlepsza pomoc dla Wschodu. 
Ratujcie Wsch6d poprzez wyrwanie Prus z rllk marksist6w i ich przyja
ci6l!" Nie dziwnego, i:Z na wiecu, odbywanym w nastrojach szowinizmu, 

przyj�to rewizjonistycznq rezolucj�, w ktorej oswiadczano, iz pretensje 
niemieckie „do powrotu wszystkich zrabowanych cz�sci Marchii Wschod
niej do Rzeszy nie ulegajq. przedawnieniu" •. 

Te wskaz6wki swego szefa realizowali terenowi dzialacze DNVP. Je
den z gl6wnych osrodk6w tej partii znajdowal si� w Kluczborku. W po
wiecie tym niepodzielnq wladz� sprawowali wielcy obszarnicy niemiec
cy, srodze dotkni�ci kryzysem agrarnym i trwajqcq wojnq celnq polsko
-niemieckq. Tu wychodzil ich organ w postaci „Kreu�burger Nachrichten". 
Przyw6dca kluczborskiej organizacji DNVP Falk prowadzil szerokq akcj� 
agitacyjnq na terenie powiatu oleskiego, dobrodzienskiego i kluczborskie
go. Zdajqc z niej sprawozdanie, Falk podkreslal, ze szerokie masy obu
dzily si� z politycznej oboj�tnosci; nawet wielu politycznych przeciwni
k6w bralo rzekomo udzial w zebraniach i wiecach DNVP, co mia!o byc 
dowodem wzrostu popularnosci tej partii; wreszcie - jego zdaniem -
caly rozw6j sytuacji politycznej oscyluje w kierunku prawicowym ku 
silnym jednostkom przyw6dc6w, i to mimo usilnej kontrpropagandy ze 

' KN, nr 70, 24 III 1931. 
8 KN, nr 71, 25 III 1931. 
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strony komunist6w i ze strony Kreuzschar, mlodzie:i:owej przybud6wki 
Centrum o charakterze paramilitarnej boj6wki •. 

Drugim osrodkiem du:i:ych wplyw6w DNVP byto Opale. Tutaj partia 
skupia!a liczne rzesze drobnomiesz.czanstwa, bylych oficer6w oraz urz<:d
nik6w aparatu republikanskiego, kt6ry nie zosta! oczyszczony z monar
chistycznych i reakcyjnych element6w. Tutaj wychodzil gl6wny organ 
partii niemieckonarodowej na G6rnym Slqsku „Oberschlesische Tages
zeitung", redagowany przez dra Knaaka w spos6b bojowy i nie przebie
rajqcy w srodkach. Organ ten wyda! w!asnq ulotk<: pt. So geht es nicht 

mehr weiter!, w kt6rej wskazywano na wysokie reparacje i wzrost bez
robocia. Atakowano w ulotce rzqd pruski, kt6ry nie•by! w stanie urato
wac wschodniego G6rnego Sl'!ska dla Niemiec, ztama! rzekomo op6r nacjo
nalist6w chcqcych t<: cz<:sc Opolszczyzny „wyzwohc", wreszcie wyrzqdza 
powa:i:ne krzywdy Nierncom przez polsko-niemiecki uklad likwidacyjny 
oraz przez projekt ukladu handlowego, kt6ry spowoduje dalszy wzrost 
bezrobocia na G6rnym Shisku. Atakowano ust<:pliwosc rzqdu pruskiego 
w dziedzinie tworzenia polskiego stkolnictwa na Sl„sku. ,,Inicjatywa lu
dowa jest tym samym najlepszq samoobronq dla G6rnego 8lqSka! Inicja
tywa ludowa jest jednak r6wniez walk'l o chrzescijanstwo. Religijny czlo
wiek zostal przez socjali-zm i ateizm zdradzony i zaprzedany !" 10 

Do akcji przystqpil i Stahlhelm, kt6ry wydat szereg ulotek. Przed
stawiona w nich argumentacja sprowadzata si<: do nast<:pujqcego rozu
mowania: trzeba obalic czerwony rzqd w Prusach, gdyz rzqd ten dopro
wadzil nar6d do skraju przepasci pod wzgl<:dem gospodarczym. Sejm 
pruski nalezy rozwiqzac, poriiewaz jego sklad nie odpowiada juz woli 
ludu, szczeg6lnie po wyborach do Reichstagu z wrzesnia 1930 r. Trzeba 
zniszczyc marksizm, kt6ry grozi wybuchem wojny domowej w Prusach; 
a nadto nie wolno dopuscic do tego, by majqce si<: odbyc w normalnym 
terminie wybory do sejmu pruskiego nie zbiegly si<: z wyborami prezy
denta Rzeszy, kt6re wymagajq koncentracji wszystkich si! narodowych. 
R6wnie:i: i wzglqd na polityk,: mi,:dzynarodowq powinien tu decydowac; 
w 1932 r. wybory do'sejmu pruskiego odby!yby si<: w okresie genewskiej 
konferencji rozbrojeniowej, na kt6rej niemiecka dyplomacja mog!aby 
prowadzic polityk,: ,,najwi<:kszego formatu". Atakowano sojusz Centrum 
z SPD, przypominajqc wypowiedzi papiezy Piusa X i Leona XIII przeciw 
socjaldemokracji. Przypominano wreszcie �rtyku! 1 konstytucji weimar
skiej (,,Wladza panstwowa wywodzi si,: z ludu"), sugerujqc, iz jednolita 
opinia narodu domaga si<: obalenia rzqdu pruskiego 11. Wreszcie w specjalnej 

' KN, nr 66, 19 rn 1931. 
10 Oryginal ulotki w AP Wroclaw, RO I 1907, s. 19. 
11 Oryginalne ulotki: Warum Volksbegehren?; Deutscher Katholik, aufgemerkt!; 

An AUe! w AP Wroclaw, RO 1 1907, s. II, 31-32, 13-14. 
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ulotce Stahlhelm zwracal si� do urz�dnik6w, wzywajiic. ich do udzialu 
w inicjatywie ludowej bez zadnych obaw, iz b�dii represjonowani, gdyz 

· lipski Trybunat Najwyzszy w swym wyroku z grudnia 1929 r. wyrazit 
opini�, ze urz�dnik posiada konstytucyjne prawo do udzia!u w inicjatywie 
ludowej i referendum "· 

Nie wszystkie cztony „narodowej opozycji" w jednakowej mierze za
angazowaty si� w kampanii przeciw rziidowi Prus. NSDAP byta na G6r
nym Sliisku jeszcze s!aba, nie miala tu nawet wlasnego organu prasowego. 
DVP i Wirtschaftspartei, aczkolwiek zglosily akces do akcji Stahlhelmu, 
nie rozwin�ly szerszej propagandy. To samo da si� powiedziec o pozo
statych sktadnikach opozycji. Jedynie Oberschlesischer Landbund zde
cydowat si� opublikowac wlasny apel, popierajiicy kampani� Stahlhelmu 
i nie zawierajiicy jednak zadnych oryginalnych argument6w 13• 

Opr6cz kampanii prasowej prawica organizowala liczne zebrania' 
i wiece, na kt6rych popularyzowala swe antyrziidowe stanowisko. 
W dniu 1 IV 1931 r. Stahlhelm, DNVP i DVP wystiipily solidarnie na 
wiecu w Bytomiu, w kt6rym udziat wzi�o 750 os6b. Jako pierwszy 
m6wca wystiipil przyw6dca g6rnosliiskiej DVP Buchholz, kt6ry skry
tykowat wprawdzie polityk� personalnii i kulturalm1 rziidu pruskiego 
i uznat, ze „wolne od socjalist6w Prusy stanowiii warunek dla konstruk
tywnej polityki Rzeszy", jednak usilowa! usprawiedliwiac wzgl�dami 
taktycznymi poparcie swej partii dla rziidu Brüninga, bazuj11cego na soju
szu Centrum z SPD. Wywolalo to sprzeciwy wsr6d sluchaczy, wobec 
czego m6wca ograniczyt si� do og6lnikowych wezwan do jednosci. Dru
gim m6wcii w imieniu DNVP byl Knaak; ze wzgl�du na obecnosc policji 
na wiecu od razu oswiadczyl, iz prosi o spokojne wysluchanie jego argu
ment6w, kt6re. na poz6r moglyby stac w kolizji z ustawii o ochronie 
republiki. W tym miejscu Z'r�cznie zacytowal liczne wypowiedzi krytyczne 
o republice weimarskiej, kt6rych autorami byli politycy z obozu SPD. 
Od siebie Knaak dodat, iz inicjatywa ludowa stanowi atak na socjalistycz-

12 Ulotka pt. Deutscher Beamter und BehördenangesteUter! - tamZe, s. 75-76. 
Sprawa urz�dnik6w stala si� glo.Sna podczas inicjatywy ludowej w 1929 r., kiedy 
to prawica zaproponowala przyj�cie ustawy „wolnoSciowej" . przeciw planowi 
Younga. :ÖNViP zwr6cila si� wtedy do trybunalu lipskiego o miarodajne orze
czenie, czy urz�dnicy mogq korzystaC z prawa podpisu pod inicjatywq ludowq, 
nawet gdyby byla ona zwr6cona przeciw rzqdowi. Wyrok z 19 xn· 1929 r. do
puszczal t� moZliwoSC, jednocze.Snie stwierdzal jednak, iZ praworzqdne jest wdro
Zenie post�powania dyscyplinarnego ,przeciw urz�dnikom, jeSli naruszyli oni spe
cjalne obowü1zki urz�dnicze. Praktycznie chodzilo o to, Ze wladze mogly karaC 
zbyt mocno w akcje antyrzqdowe zaangaZOwanych urz�dnik6w. ,,Germania", nr 590, 
19 XII 1929; ,,Berliner TageQlatt", nr 598, 19 XlII 1929: ,.Schlesische Volkszeitung", 
nr 591, 19 XII 1929; ,,Oberschlesische Tageszeitung", nr 297, 20 XII 1929. 

" KN, nr 75, 29 II� 1931. 
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ne Prusy, na socjalizm, internacjonalizm, pacyfizm, ateizm i na ducha 
rewolucji listopadowej z 1918 r. Z kolei poddal krytyce Centrum, kt6re 
- jego zdaniem - popiera SPD w Prusach, uzyskujqc w zamian popar
cie SPD dla Centrum na terenie Rzeszy. W tym miejscu policja m6wcy 
przerwala i wiec rozwiqza!a, co odbylo si� bez sprzeciwu ze strony jego 
uczestnik6w 14. 

Kampania polityczna zwiqzana z akcj'I prawicy zosta!a w po!owie 
marca 1931 r. przerwana, gdyz zblizala si� 10 rocznica plebiscytu, kt6rq 
to okazj� wszystkie partie polityczne, z wyjqtkiem KPD, postanowi!y 
wykorzystac do zamanifestowania rewizjonizmu, krytyki traktatu wer
salskiego i do wystqpien o charakterze antypolskim. Najpierw genera!o
wie Höfer i Hülsen og!osili odpowiedniq odezw�, potem nadprezydent 
Lukaschek zwo!a! do Opola (13 III) przedstawicieli partii politycznych: 
DNVP, DVP, Wirtschaftspartei, Centrum, Deutsche Staatspartei, SPD 
i Christlich-Sozialer Volksdienst. Na posiedzeniu postanowiono g!6wne 
uroczystosci rocznicowe odbyc w Bytomiu w dniu 22 marca; zgodzono 
si� tez, by zaniechac wszystkiego, co mog!oby dac pow6d do walk par
tyjnych i spor6w politycznych, zamierzajqc zamanifestowac jednosc na
rodowq. Poczqtkowo wprawdzie kierownictwo ca!q akcjq przyw!aszczyc 
sobie chcialy Vereinigte Verbände Heimattreuer Oberschlesier, kt6rych 
przyw6dca nadburmistrz Gliwic dr Colditz (DNVP) uzyskac chcia! od 
SPD rezygnacj� z czerwonego sztandaru w manifestacji, poniewaz Reichs
wehra oswiadczy!a, iz tylko pod tym warunkiem moze wystawic kompa
ni� honorowq; Colditz nadto wyg!oszenie g!6wnego przem6wienia powie
rzyc chcia! ksi�ciu Starhembergowi, kt6ry w 1921 r. byl cz!onkiem korpusu 
Oberland, a od 1929 r. kierowal g6rnoaustriackq Heimwehr'! (od 1930 r. 
byl on przyw6dcq og61noaustriackiego Heimatschutzu) i znany byl jako 
tw6rca tzw. austrofaszyzmu. Plany te nie zosta!y jednak zrealizowane, 
gdy:i; SPD stawi!a op6r takiej jawnej nacjonalistycznej i faszystowskiej 
prowokacji; g6rnoslqski deputowany SPD do sejmu pruskiego Emanuel 
Nowak z!ozy! nawet 9 marca interpelacj� w tej sprawie w Berlinie. 
W rezultacie tej akcji, popartej kilkoma wiecami SPD na G6rnym Slqsku, 
spraw� wziq! w swoje r�ce Lukaschek 1,. 

W swej propagandzie za obaleniem rzqdu pruskiego reakcja na G6r
nym Slqsku usi!owa!a szczeg61nie trafic do ch!opstwa, wykorzystujqc 
fakt, iz kryzys agrarny dotknq! t� klas� w znacznym stopniu. Jezeli wi�c 
z jednej strony ostry przebieg kryzysu nacjonalisci usi!owali tlumaczyc 
jako skutek traktatu wersalskiego, rewolucji listopadowej, faktem utraty 

14 „Oberschlesische Tageszeitung", nr 77, 3 IV 1931; odpis depeszy prezydium 

policji w Gliwicach, b.d., WAP Opole, Nadprezydium Prowincji G6rn0Slc1skiej 

315, k. 18. 

" KN, nr 57, 8 !LI 1931; HT, nr 53, 4 III, nr 59, 11 III, i nr 62, 14-15 III 1931. 
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terytori6w na wschodzie itp. c,ynnikami, o kt6re obwiniano socjaldemo
krat6w, to z drugiej strony n�dz� spoleczrn1 zwalano na karb poczynar\. 
rziidu pruskiego, przedstawiajiic jego polityk� wprost jako komunistycznq. 
,,Celem czerwonych Prus jest ekspropriacja najbardziej konserwatywne
go elementu ludnosci - niemieckiego chlopa, uporczywie broniiicego swej 
ziemi" - g!osi! na zebraniach wiejskich powiatu kluczborskiego kierow
nik DNVP tego obwodu Falk. Wt6rowa! mu przyw6dca Oberschlesischer 
Landbund Kalckreuth, kt6ry na wiecu w Grodkowie (12 II) krytykowal 
rziid za wysokie podatki i ci�:i:ary nakladane na rolnictwo. Prusy muszii 
zostac oswobodzone od „czerwonej w!adzy" - glosil przyw6dca Stahl
helmu w Olesnie Lewandowski. Szef frakcji DNVP w g6rnosliiskim sej
miku prowincjonalnym v. Watzdorf atakowal na tym forum Centrum za 
rozbudow� prowincji g6rnosliiskiej i twierdzil, :i:e w stosunkach mi�dzy 
politykii socjalnii a gospodarkii prymat przysluguje tej ostatniej · (,,roz
siidna polityka socjalna powinna dopasowac si� do sytuacji gospodarczej"), 
eo bylo r6wnoznaczne z postulatem ograniczenia zdobyczy socjalnych mas 
pracujiicych. Dr Knaak na wiecu w Olesnie powiedzial, i:i: jak d!ugo trwa 
sojusz mi�dzy Centrum i SPD, tak dlugo te:i: trzeba atakowac Centrum.' 
Stiid agitacja nacjonalistyczna walczyla o ka:i:dy glos i o ka:i:dego wy
borc� "· 

W trakcie agitacji za inicjatywii ludowii Stahlhelm przeprowadzal 
jednoczesnie zbi6rk� pieni�znii na pokrycie koszt6w tej akcji. W Glub
czycach zdarzylo si�, :i:e policja skonfiskowala zebrane pieniiidze wraz 
z listami ofiarodawc6w. Na skarg� kierownika powiatowej. organizacji 
Stahlhelmu Matzdorfa prezydent · rejencji oglosil, :i:e zbi6rki pieni�:i:ne sii 
legalne i nie wymagajii zezwolenia policji. Prasa socjaldemokratyczna 
wzywala swych czytelnik6w do zbojkotowania tej zbi6r\<:i (,, Taschen zu 
und Finger weg!") 11. 

Gl6wnii silii politycznii w walce przeciw inicjatywie ludowej byla 
SPD, zagro:i:ona utratii swej dominujiicej pozycji w Prusach. Dlatego te:i: 
na G6rnym S!iisku SPD dosc :i:ywo zareagowala na wyzwanie rzucone 
jej przez prawic�. Wprawdzie dosc powszechne bylo przekonanie, :i:e 
prawica zdob�dzie w inicjatywie ludowej wymaganych 200/o podpis6w, 
nie zdola jednak uzyskac powodzenia podczas referendum, gdy:i: wyda
walo si� nieprawdopodobne, by ponad 500/o uprawnionych do glosowania 
poparlo reakcj�; niemniej jednak nale:i:a!o si� przeciwstawic akcji pro
pagandowej prawicy, by powstrzymac jej rosniice wp!ywy. 

W pierwszej fazie kampanii propagandowej SPD polo:i:yla nacisk na 

16 KN, nr 35, 11 II, nr ·38, lfl II, nr 52, 3 III, nr 75, 29 III, nr 78, 2•Iv, nr 81, 
8 IV 1931. 

11 Skarga Matzdorfa, 8 IV 1931, i odpowiedZ prezydenta rejencji, AP Wroclaw, 
RO I 1906, s. 37, 43; HT, nr 90, 18-19 IV 1931. 
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obron� demokracji. Poglqdy partyjne na t� spraw� wylozyl redaktor or
ganu SPD „Hindenburger Tageblatt" J. Schmidt na nadzwyczajnym 
walnym zebraniu organizacji SPD w Zabrzu pod koniec Jutego 1931 r. 
Jego zdaniem, z chwilq zgloszenia wniosku Stahlhelmu walka o Prusy 
wkroczyla w decydujqce stadium; reakcja zmobilizowala swe sily, by 
zniszczyc koalicj� weimarskq w Prusach i wymanewrowac z niej SPD 
w mysl hasla: ,,Kto posiada Prusy, ten ma wladzf' (,,Wer Preussen hat, 
hat die Macht"). W tej sytuacji SPD musi dqzyc do opanowania admini
stracji pruskiej, aby nie dopuscic do sabotazu w dolowych jej organach 
tych zarzqdzen odg6rnych, kt6re wydawane sq przez centralne wladze. 
W referacie Schmidta uderza fakt, i:i; chwali on Prusy jako kom6rk� 
porzqdku w Rzeszy i biegun spokoju 18. 

W polowie marca 1931 r. inne juz jednak tony pobrzmiewajq w wy
stqpieniach dzialaczy SPD. Na publicznym zebraniu w Zab_rzu deputo
wany do sejmu pruskiego Nowak powiedzial, ze jego partia postawila 
sobie za cel odwr6cic niebezpieczenstwo nacjonalizmu i z tego powodu 
popiera ona polityk� gabinetu Brüninga, nie rezygnujqc jednak ze swo
body dzialania wobec niego. SPD walczy o to, by „wladza panstwowa 
nie dostala si� w r�ce politycznych blazn6w" "· Oznaczalo to pomniejsza
nie zagrozenia ze strony faszyzmu, kt6ry sprowadzano do roli nieodpo
wiedzialnego awanturnictwa politycznego. 

W kwietniu 1931 r. zjechal na G6rny 5lqsk J. Stelling, czlonek kie
rownictwa SPD i posel do parlamentu Rzeszy, wybrany z terenu Opol
szczyzny. Zorganizowal on kontragitacj� przeciw inicjatywie ludowej pod 
haslem: ,,Za Prusami i Rzeszq, przeciw Hitlerowi i Hugenbergowi". 
Stelling wystqpil na kilkunastu wiecach w okr�gu przemyslowym. Jego 
argumentacja miala znowu inne akcenty: ostrze ataku kierowal przeciw 
NSDAP jako gl6wnemu przeciwnikowi, kt6ry finansowany jest przez 
wielki przemysl. Rozw6j wplyw6w faszystowskich wyjasnial rozpaczli
wym polozeniem robotnik6w i klas srednich oraz nadziejq bezrobotnej 
inteligencji na popraw� jej losu w Trzeciej Rzeszy. Stelling tez jednak 
dosc lekcewazqCO wyrazal si� O mozliwosci rozwoju faszyzmu W Niem
czech ••. Zdecydowanie ostrzejszych ton6w uzywano natomiast w Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold - bojowej organizacji socjaldemokratycznej, 
powolanej do zycia przez SPD dla obrony republiki. W dniu 22 II 1931 r. 
organizacja ta w 7 rocznic� swego powstania urzqdzila w Gliwicach 
manifestacj�, stanowiqcq pokaz sily Reichsbanner. Sekretarz g6rnoslqskie
go okr�gu Reichsbanner Musiol w swym przem6wieniu podkreslil nie
bezpiecz,;nstwo dyktatury faszystowskiej, kt6re stalo si� wyraine po 

u HT, nr 49, 27 II 1931. 

19 HT, nr 63, 16 III 1931. 
20 HT, nr 84, 11-12 IV, i nr 88, 16 IV 1931. 
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wrzesniowych wyborach z 1930 r. W zwi&zku z tym nast&pila reorgani
zacja Reichsbanner. Stworzono tzw. Schufo (Schutzformationen - for
macje ochronne), a w poszczeg6lnych miejscowosciach powstaly oddzialy 
szturmowe (Sturmtrupps). M6wca zapowiedzial, iz republikanie nie do
puszcz& do powodzenia akcji inicjatywy ludowej. ,,Jestesmy zdecydowani 
prowadzic nasz& walk� srodkami ideologicznymi, jesli to jednak b�dzie 
konieczne - r6wniez srodkami fizycznymi" - grazil Musiol. Jest rzeczq 
charakterystyczn&, iz SPD tez wyznawa!a nacjonalizm w specyficznym 
wydaniu lewicowym: ,,Nie poniechalismy mysli - m6wil Musiol -
o zadanym nam bezprawiu, spowodowanym przez wytyczenie granicy, 
i wierzymy, ze zostanie ono zlikwidowane. Strata powinna byc odzyskana 
nie przy pomocy narz�dzi barbarzyiic6w, lecz poprzez kulturalny rozw6j 
G6rnego Sl&ska. Do wsp6lpracy w tym zakresie prawicowo-radykalne 
organizacje g6rnosl&skie nie S'l oczywiscie zdolne" 21. Wymowa tego sta
nowiska jest jednoznaczna; SPD nie rezygnowala z rewizji wschodniej 
granicy Niemiec z obawy, by nie byc pos&dzon& o „zdradf' narodowq. 
Od prawicy r6znila si� jedynie „lagodniejszymi" metodami, g!oszqc poko
jowy i kulturalny Drang nach Osten. 

Ob6z polski na Sl&sku Opolskim zaj&l negatywne stanowisko wobec 
akcji inicjatywy ludowej. Stwierdzano wprawdzie, ze Polacy nie ciesz<1 
si� sympati& u rz&du pruskiego, kt6ry jest wrogo nastawiony do mniej
szosci polskiej; niekt6rzy z dzia!aczy polskich domagali si� nawet udzia!u 
Polak6w w obaleniu tego rz&du. Przewazy! jednak ·rozs&dek polityczny: 
prawica forsuj&ca akcj� antyrz&dow& byla nie tylko wrogo ustosunko
wana do polskosci, ale zwalczala i'l na kazdym kroku. Rzucono zatem 
haslo, by zaden Polak nie popiera.l inicjatywy ludowej, by zaj&c stano
wisko neutralne i pozostawic rozstrzygni�cie sprawy samym Niemcom 22• 
Nie byl to pogl&d w pe!ni sluszny; w wypadku obalenia koalicyjnego 
rz&du pruskiego los Polak6w w Rzeszy m6gl ulec tylko pogorszeniu. 
Z drugiej strony trudno dziwic si� faktowi, iz Polacy nie mogli czynnie 
popierac i bronic rz&du, kt6ry ich szykanowal. 

Centrum na G6rnym S!&sku nie bylo w latwej sytuacji wobec zarzu
t6w ze strony prawicy w sprawie wsp6lpracy tej klerykalnej partii z sze
rZqC'l ateizm SPD. Partia ta korzysta!a jednak z faktu, iz byla u wladzy 
w Rzeszy, a zarz&d prowincji g6rnosl&skiej znajdowal si� w jej r�ku. 
Z niepokojem w kolach tej partii analizowano wzrost nastroj6w „nacjo
nalistycznych" na G6rnym Sl&sku - tak tu bowiem nazywano partie 
skrajnej prawicy "· 

KPD ustosunkowala si� negatywnie do inicjatywy ludowej. Deputowa-
21 HT, nr 45, 23 l'I 1931. 
22 „Nowiny Codzienne", nr 88, 19 IV 1931. 
23 „Katholische Führerbriefe", nr 8, 15 IV 1932. 
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ny komunistyczny do sejmu pruskiego Paul Schwenk oswiadczyl juz 15 X 
1930 r., iz prawica przygotowuje akcj� rozwi11zania sejmu pruskiego, 
i zdemaskowal ten manewr jako zamach ze strony Hugenberga i wiel
kiego przemyslu. W imieniu swej frakcji wprost zadeklarowal negatywne 
stanowisko KPD wobec inicjatywy !udowej, kt6rej celem jest ustanowie
nie krwawej wladzy faszystowskiej dyktatury. ,,Die Rote Fahne", gl6wny 
organ KPD, pisala w dniu 10 IV 1931 r.: ,,Zaden robotnik nie pozwoli si� 
nam6wic, by maszerowac wsp6lnie z bandami morderc6w i lamistrajk6w, 
nazist6w i stahlhelmowc6w, wsp6lnie z matadorami gieldy, junkrami 
i dorobkiewiczami z okresu inflacji w ich akcji inicjatywy ludowej". 
Bylo to jedynie mozliwe stanowisko do zaj�cia, co nie oznacza oczywiscie, 
iz KPD popierala rzqd Brauna. Wprost przeciwnie; w komunistycznej 
ulotce wydanej 1 V 1931 r. KPD glosila, iz SPD prowadzi tylko pozornq 
walk� z faszyzmem w Niemczech, w rzeczywistosci bowiem pomaga ona 
likwidowac osi11gni�cia i zdobycze klasy robotniczej. St11d tez KPD wzy
wala do masowego strajku politycznego w dniu 1 maja pod haslami: 
„Precz z faszyzmem! Precz z rezimem dyktatury! Precz z SPD - policjq 
pomocniczq faszyzmu ! Precz z wrogq w stosunku do robotnik6w politykq 
rz11du pruskiego Brauna-Severinga, kt6ry realizuje faszystowskie zarz11-
dzenia dyktatorskie!" Agitacja g6rnosl11skich komunist6w przyczynila si� 
w pewnym stopniu do niepowodzenia akcji inicjatywy ludowej na tym 
terenie; organizacja KPD na G6rnym SI11sku liczyla w tym czasie kilka 
tysi�cy czlonk6w "· 

Wyniki inicjatywy ludowej w prowincji g6rnosl11skiej obrazuje tab. 1. 
Wskazuje ona, iz na G6rnym Slqsku 20-procentowe minimum podpis6w 
niE\ zostalo osi11gni�te. N ajwyzszy odsetek podpis6w zebrano w powiecie 
kluczborskim - gl6wnym osrodku reakcji oraz w miescie Opolu. Nadto 
20.0/o podpis6w osi11gni�to tylko w miastach Zabrze i Gliwice oraz w po
wiatach Niemodlin, Kozle, Olesno, Gliwice, Bytom i Grodk6w. Na 20 jed
nostek administracyjnych minimum uzyskano w 10. Byly to powiaty 
o przewadze wielkiej wlasnosci ziemskiej lKluczbork, Niemodlin, Olesno) 
oraz miasta wielkoprzemyslowe (Zabrze, Gliwice), w kt6rych wielki ka
pital i administracja techniczna poczuwaly si� do obowiqzku poparcia 
prawicy; wreszcie w Opolu jako w skupisku konserwatywnie nastawionej 
biurokracji reakcja miala wielu swoich zwolennik6w. 

„ HT, nr 170, 25-26 VI,! 1931; oryginalna ulotka KC KPD na 1 V 1931, AP 

Wroclaw, RO I 1907, s. 190; ,,Mitteilungen", nr 8, 15 IV 1932, twierdz.:t, Ze g6rno
S1ctska organizacja KPD liczyla w I kwartale 1931 r. 2024 czlonk6w (w IV kwar
tale 1931 - 2634). AiP Wroclaw, RO I 1854, s. 625. Natomiast opolski prezydent 

policji w swym sprawozdaniu z 30 'IV 1931 r. pod'awal, i.z KPD liczy na G6rnym 
Slctsku 4139 czlonk6w, skupionych w 68 kom6rkach miejscowych. AP Wroclaw, 
RO I 1830, s. 371. 
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Na terenie og6lnopruskim inicjatywa ludowa odniosla sukces, uzysku
i'lc 5 956 000 podpis6w, eo oznaczalo przekroczenie wymaganego minimum 
o okolo 2-0/o. G6rny Slqsk wyr6znil si� zatem swoj'l antyprawicowq po
stawq; na Dolnym Slqsku uzyskano 25,3-0/-0 podpis6w w stosunku do 
og6!u uprawnionych "· 

W trakcie akcji zbierania podpis6w popelniono szereg naduzyc, po!e
gajqcych g!6wnie na wywieraniu presji na pracownik6w uzaleznionych 
od swych reakcyjnych chlebodawc6w. Prasa SPD dostarcza!a szczeg6Inie 
duzo przyk!ad6w wywierania nacisku na rob6tnik6w rolnych, kt6rym 
grozono zwolnieniem z pracy i zmniejszeniem deputatu; obiecywano im 
tez przydzia! ziemi z parcelacji. Landrat strzelecki twierdzi!, iz presja 
na robotnik6w rolnych by!a stosowana, przybra!a ona jednak inne formy 
niz w 1929 r., kiedy to wprost dowozono ludzi z majqtk6w do lokali 
urz�dowych, cz�stujqc ich nast�pnie piwem itp. Landrat wyraza! przy
puszczenie, iz robotnicy pouczeni przyk!adem sprzed 2 lat „dobrowolnie" 
wpisywali si� do !ist, przyjmujqc, iz b�dzie to mile widziane przez praco
dawc6w. W powiecie gliwickim lesniczowie sk!aniali robotnik6w lesnych 
do sk!adania podpis6w, a inspektorzy majqtkowi i kierownicy ogrodnictw 
zmuszali swych podw!adnych do udzialu w tej akcji "· Analogicznie na
ciskano na robotnik6w przemys!owych. W zak!adach Borsiga w Zabrzu 
obiecywano robotnikom dzier\. p!atnego urlopu za z!ozenie podpisu; w ko
tielskich zak!a:da:ch celulozowych grozono .-obotnikom zwolnieniem z pracy. 
Prezydent rejencji przekaza! prezydentowi policji w Opolu te wypadki 
do blizszego zbadania; okaza!o si� jednak, iz S'l ogromne trudnosci z usta
leniem winowajc6w. Swiadkowie z powodu swej zaleznosci od praco
dawc6w zachowywali si� z daleko id'!C'l rezerwq z obawy przed repre
sjami. Niemniej policja wyraznie stwierdza!a fakty wywierania presji na 
wyborc6w przez ich pracodawc6w. Slusznie tez podkreslano, iz powodze
nie akcji w Prusach przypisac nalezy przede wszystkim junkrom, kt6rzy 
uzyskali na Pomorzu Zachodnim i w Prusach Wschodnich blisko 1 mln 
podpis6w; obie te prowincje liczy!y 10-0/o uprawnionych, ale da!y 17°/o 
podpis6w w ca!ych Prusach "· 

2s A. Dr e s  1 e r, F. Ma i e r-H art m a n n, Dokumente der Zeitgeschichte, 

Monachium 1941, s. 350; OZ, nr 96, 23 IV, i nr 187, 10 VIII 1931. 
2s „Oberschlesischer Volksbote", nr 97, 25-26 rv 1931; landrat strzelecki do 

prezydenta rejencji1 6 VI 1931, AP Wroclaw, RO I 1858, s. 229; nacz. gminy Ru
dziniec do landrata gliwickiego, 1 VI 1931, tamZe, s. 241; K. F i e d o r, Antypolska 

dzialalnoSC Stahlhelmu. Zjazd wroclawski w 1931 roku (Slijski Kwartalnik Histo
ryczny Sob6tka, XXIII, 1968, nr 2, s. 264). 

n HT, nr 90, 18-19 IV, i nr 94, 23 IV 1931; landrat kozielski do prezydenta 
rejencji, 9 VI 1931, AP Wroclaw, RO I 1858, s. 232; prez. policji w Opolu do prez. 
rejencji, 11 VI 1931, tamZe, s. 179. 
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SPD stan�la na stanowisku, iz pruska koalicja rzfjdowa z g6ry pogo- · 
dzila si� z faktem uzyskania przez prawic� 20'/o glos6w, wobec czego na
cjonalistyczna propaganda mogla si� rozwinfjc bez przeszk6d, gdy nato
miast koalicja zachowala si� dosc biernie. J ednoczesnie podkreslano, iz 
inicjatywa ludowa stanowila kl�sk� obozu prawicy, kt6ra osif!gn,ala 
o ok. 30 000 glos6w mniej niz podczas wrzesniowych wybor6w do Reichs
tagu w 1930 r. Nie byla to stuszna ocena; trzeba wzif!c pod uwag,a, iz 
udziat w inicjatywie wymagat wi,akszej dozy odwagi i aktywnosci od wy
borcy przez zlozenie podpisu, czego nie da si,a por6wnac z anonimowoscif\ 
podczas wybor6w parlamentarnych. Ob6z nacjonalistyczny twierdzit 
oczywiscie, ze odni6st zwrci�stwo, zapewniajqc ustami dra Maretzkiego 
(DNVP) - jednego z burmistrz6w Berlina, wyst�pujfjcego na wiecu 
w Kluczborku - ze obalenie koalicji pruskiej jest rzeczf\ pewnf!, przy 
czym polozyl on nacisk po raz pierwszy nie ty le na oderwanie SPD od 
Centrum, ile raczej na koniecznosc sprzymierzenia Centrum z prawicf! 28• 

Na podstawie wynik6w inicjatywy ludowej rzf\d pruski postanowil 
na posiedzeniu w dniu 30 VI 1931 r. przekazac sejmowi pruskiemu wnio
sek o jego rozwif!zanie, zalecajf!c jednoczesnie odrzucenie wniosku. Sejm 
pruski w dniu 9 VII 1931 r. odrzucit wniosek 229 glosami koalicji prze
ciw 190 gtosom opozycji. Tym samym naleza!o zorganizowac referendum 
nad wnioskiem Stahlhelmu. Jego termin wyznaczono na dzien 9 VIII 
1931 r. Referendum polegac mialo na g!osowaniu przy pomocy specjal
nych kartek; wyborcy mogli wypowiedziec si� ,,tak" lub „nie" w sto
sunku do pytania, czy sejm pruski ma byc rozwifjzany. pecydowala 
wi�kszosc uprawnionych do gtosowania, nie zas wi�kszosc biorfjcych 
udzial w referendum. Praktycznie oznaczato to, iz prawica musiataby 
zdobyc ok. 13,5 min glos6w ••. By!o rzeczf\ Wf!tpliwf!,' czy to si� uda. 
Reakcja nie rezygnowala jednak z walki. Gl6wny kierunek uderzenia 
skierowano nie na SPD, lecz na Centrum. Trzeba - m6wiono - zaata
kowac. bezposrednio wyborc6w pruskiej koalicji, kt6rzy tradycyjnie glo
sujf! na Centrum i kt6rzy nie zdajf! sobie sprawy, iz pqdtrzymujf! ,,czer
wone" Prusy, ulegajfjce· obyczajowemu i religijnemu rozkladowi. Stahl
helm wydal w tym sensie ulotk� pt. Niemiecki katoliku, wzywamy ci� 
da referendum! Rejencja opolska' zarzfjdzita jej konfiskat�, ale po pro
tescie Stahlhelmu dopuscila ifl do kolportazu. Atakowano ostro Centrum 

28 HT, nr 93, 22 IV, i nr 94, 23 i'V 1931; KN, nr 99, 29 IV 1931. 

" OZ, nr 154, 2 vn 1931; KN, nr 161, 12 VII, i nr 185, 9 VIII 1931. 
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za zorganizowanie w dniu 21 VI 1931 r. pielgrzymki na Gor� Sw. Anny, 
kt6ra to impreza przybrala czysto polityczny charakter. Lukaschek pot�
pil tu prawicowy i lewicowy radykalizm, a ks. K. Ulitzka, przyw6dca 
g6rnoslqskiej organizacji centrowej, pochwalil mlodziezowq przybud6wk� 
Centrum pn. Kreuzschar za jej poparcie „przez Boga zarzqdzonego po
rzqdku", eo dalo pow6d do atak6w ze strony prawicy, negujqcej, jakoby 
Prusy byly panstwem rzqdzonym zgodnie z wolq boskq. Wielkq kampa
ni� nacjonalistycznq rozp�tal niejaki dr Hoinka, emerytowany kapelan 
dywizyjny (protestant), kt6ry na wiecach krytykowal Centrum (,,jesli 
chcemy uratowac niemiecko-chrzescijanskq kultur�, musimy zdyskredy
towac polityk� Centrum"). Stahlhelm zas nadal organizowal wiece i de
monstracje, kt6re niekiedy konczyly si� starciami z policjq 30. 

Centrum nie dalo si� jednak odwiesc od koalicji z SPD. Na posiedze
niu g6rnoslqskiego kierownictwa Centrum, odbytym w Opolu w dniu 
6 V 1931 r., przyj�to nawet uchwal� nast�pujqcej tresci: ,,Przynaleznosc 
do Stahlhelmu wyklucza czlonkostwo w partii Centrum, poniewaz 
Stahlhelm poprzez akcj� inicjatywy ludowej rozwinql si� w parti� poli
tycznq. To samo dotyczy Zwiqzku Kr6lowej Luizy". Z kolei g6rnoslqski 
okr�g Stahlhelmu oswiadczyl, ze organizacja ta jest pod wzgl�dem wy
znaniöwym neutralna, ze to wlasnie centrowi ksi�za traktujq katolickich 
czlonk6w Stahlhelmu jako katolik6w drugiej rangi, ze wreszcie wlasnie 
Stahlhelm stanowi gl6wny bastion w wal!'e ze wzbierajqcq fal'l ateizmu. 
Jednym slowem, polityl!:a Centrum doprowadzi niechybnie do tego, ze 
katoliccy czlonkowie Stahlhelmu odstr�czeni zostanq od kosciola ''· 

Na marginesie tej polemiki warto zaznaczyc, ze postawa Stahlhelmu 
w stosunku do Centrum byla pojednawcza; widocznie nie chciano palic 
wszystkich most6w za sob'l, liczqc w przyszlosci na ewentualne porozu
mienie z tym silnym bqdz eo bqdz przeciwnikiem politycznym. Centrum 
nie moglo oczywiscie zmieniac frontu, szczeg6lnie na terenie G6rnego 
Slqska, gdzie duza cz�sc jego poplecznik6w skladala si� z owej nie 
uswiadomionej pod wzgl�dem narodowym ludnosci polskiej, kt6ra mimo 
braku uswiadomienia nie znioslaby otwartego wsp61dzialania Centrum 
z organizacjq wojujqcego nacjonalizmu. 

Najwi�kszq serusacjq politycznq w okresie kampanii poprzedzajqcej 
referendum sta!a si� zmiana stanowiska KPD. W kierownictwie KPD 
wystqpila grupa opozycyjna (Heinz Neumann, Hermann Remmele), kt6ra 
chciala ubiec ob6z prawicowy w obaleniu rzqdu pruskiego. Neumann 
wprost zazqdal zwrotu w polityce partii o 180 stopni i udzialu KPD w re
ferendum, eo natrafilo na op6r ze strony Ernsta Thälmanna i wi<ikszosci 

3
° KN, nr 161, 12 VII, nr 181, 5 VIII, i nr 182, 6 VIII 1931; ,,Oberschlesische 

Tageszeitung", nr 141, 23 VI 1931; OZ, nr 189, 12 VIII 1931. 
. o3i KN, nr 108 i 112 z 9 i 14 V 1931. 
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kierownictwa KPD, uwazajiicego, iz bylby to niepowetowany cios dla 
gloszonej przez parti� polityki jednolitego frontu. Neumann uciekl si� do 
intrygi: w dniu 15 VII napisal !ist do KW Mi�dzynarod6wki Komuni
stycznej, w kt6rym w falszywy spos6b informowal o sytuacji w Niem
czech i w KPD. Oto - jego zdaniem - referendum ma szanse na sukces, 
po rozwiiizaniu sejmu pruskiego KPD zdob�dzie wi�kszosc w wyborach, 
bo obalamucone przez NSDAP masy powr6cii do KPD, itp. Mimo iz 
Biuro Polityczne KC KPD wypowiedzialo si� przeciw udzia!owi partii 
w referendum, komisja polityc:zma KW MK pod wp!ywem J. Stalina 
i W. Molcrtowa zaj�la przeciwne stanowisko, co zmusi!o KC KPD do re
wizji swej polityki. W dniu 21 VII frakcje komunistyczne w sejmie pru
skim i w pruskiej radzie panstwa (Staatsrat) zaziida!y od rziidu pruskiego 
w ultymatywny spos6b spe!nienia nast�pujiicych warunk6w: wolnosci 
prasy i zebran dla robotnik6w, uniewaznienia zarziidzen wyjiitkowych 
dla terenu Prus, wycofania obnizek zasi!k6w dla bezrobotnych i redukcji 
p!ac dla nizszych kategorii urz�dnik6w, zabezpieczenia i wyp!aty drob
nych kont w pruskich kasach oszcz�dnosciowych (z powodu kryzysu 
finansowego w:rplaty zosta!y zablokowane) oraz zniesienia zakazu dzia
!alnosci dla Czerwonego Zwiiizku Bojownik6w Frontowych· (Roter Front
kämpferbund). Od przyj�cia lub odrzucenia tego ultimatum w terminie 
do 22 VII KPD uzaleznia!a swoje stanowisko wobec referendum. Pruski 
minister spraw wewn�trznych C. Severing odpowiedzia! 22 VII, iz rziid 
pruski nie jest got6w do tego, by „zarziidzenia dla ochrony publicznego 
por2qdku i bezpieczenstwa uczynic przedmiotem· politycznego handlu za
miennego". W tej sytuacji KPD zdecydowala si� do wezwania swych 
czlonk6w i sympatyk6w do udzialu w referendum, usi!ujiic przejiic kie
rowniczii rol� w tej akcji, co by!o oczywiscie zasadniczym b!�dem tak
tycznym, gdyz partia stawala tym samym w jednym szeregu z faszy
stowskii prawicii. KC KPD wyda! ulotk�. w kt6rej uzasadnia! swe sta
nowisko: w Prusach istnieje n�dza socjalna (na psa policyjnego wydaje 
si� wi�cej niz na bezrobotnego), panuje brak wolnosci s!owa (20 gazet 
komunistycznych uleg!o konfiskacie), rziid pruski zaostrza zarziidzenia 
wyjiitkowe rziidu Rzeszy, kt6,ego jest on g!6wnii podporii; nie jest praw
dii, iz KPD popiera reakcj� - to· Severing jii popiera, zezwalajiic na roz
w6j Stahlhelmu i zakazujiic dzialalnosci RFB. Dlatego to KPD wzywa 
do „czerwonego referendum", by obalic faszyzm, rziid Brüninga i rziid 
pruski. To stanowisko g6rnosliiska organizacja KPD stara!a si� populary
zowac na lamach swego organu oraz na publicznych wiecach. W dniu 
1 VIII 1931 r. na wiecu w Raciborzu przemawial Paul Wojtkowski, se
kretarz okr�gowy ,g6rnosliiskiej KPD. Polozyl on nacisk na koniecznosc 
walki nie tylko przeciw „antyludowemu sejmowi pruskiemu i tym sa
mym przeciw socjalfaszystom, lecz r6wniez z jednako:"ll ostroscia i be2-
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wzgl<,dnosciii przeciw Hugenbergowi, Hitlerowi, Seldtemu, nacjonalfaszy
stom" ••. Wojtkowski usilowal zatem postawic znak r6wnania mi<,dzy 
SPD a ugrupowaniami faszystowskimi, eo nie odpowiada!o rzeczywistosci 
i eo musialo wzbudzic op6r nawet w szeregach w!asnej partii. 

Ten bliid KPD momentalnie wykorzysta!a SPD w swej propagandzie 
(,,Wer hilft den Faschisten? - Die Kommunisten!"). Na wiedenskim 
kongresie Mi<,dzynarod6wki Socjalistycznej Rudolf Breitseheid,� przy
w6dca SPD, m6gl w uzasadniony spos6b odm6wic wszelkiego wsp61dzia
lania z KPD, powolujiic si<, wlasnie· na sojusz KPD z reakcjii. Atakowano 
KPD na kazdym kroku, wykorzystujiic fakt, iz wielu szeregowych czlon
k6w partii komunistycznej popadlo w rozterk<, i mialo uzasadnione 
wiitpliwosci eo do slusznej linii polityki partii. Zawstydzajiicy byl fakt, 
iz na publicznym wiecu Stahlhelmu w Bojszowie (pow. Gliwice) referent 
wzywa! komunist6w do udzielenia pomocy w obaleniu rziidu pruskiego, 
cytujiic przy tym „Die Rote Fahne"; obecni na wiecu komunisci oswiad
czali, ze nie solidaryzujii si<, z decyzjii berlinskiej centrali partii. Wyda
wa!o si<, nawet, iz na tym tle dojdzie do rozlamu w KPD, gdyz w Gliwi
cach powstaly juz zaliizki opozycji, kt6re w zarodku usilowa! likwidowac 
jeden z przyw6dc6w g6rnosliiskiej organizacji KPD Theodor Lellek. Po
st<,powanie KPD jako zdrad<, klasy robotniczej napi<,tnowaly w specjal
nej odezwie z 7 VIII wolne zwiiizki zawodowe, znajdujiice si<, pod wply
wami i kierownictwem SPD: Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund 
oraz Allgemeiner freier Angestelltenbund "· 
· Poparcia dla referendum udzielila r6wniez DVP, kt6rej kierownictwo 

w dniu 31 VII pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych 
J. Curtiusa uchwalilo po wysluchaniu sprawozdania przyw6dcy partii 
E. Dingeldeya ze spotkania z A. Hitlerem w Norymberdze wydac odezw<, 
popierajiicii referendum "· 

Agitacja ze strony SPD przeciw udzialowi w referendum byla bardzo 
zywa i wszechstronna. Rzucono haslo pozostania w domu w dniu 9 VIII, · 
demaskowano DNVP i jej przyw6dc<, A. Hugenberga, atakowano komu
nist6w; stosunkowo niewiele miejsca w tej akcji zajmowala walka prze
ciw NSDAP. Udzielano pouczen, ze do udzialu w referendum nie wolno 
nikogo zmuszac; gdyby zas ze wzgl<,du na zaleznosc ekonomicznq robotni-

n Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, t. IV., Berlin 1966, s. 300-303; 

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, t. II, s. 273; OZ, nr 171, 

22 VII 1931; HT, nr 168, 23 V'III 1931; ,,Die Rote Fahne", nr 146, 23 VII 1931; 

Zr6dla do historii ruchu robotniczego na Slqsku Opotskim, pod red. T. Minczakie

wicza, t. I, Katowice 1967, s. 228 i n., 226. 
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cy musieli jednak p6jsc do glosowania, radzono uniewazniac kartk� wy
borczq przez postawienie krzyzyka przy „tak" i „nie" jednoczesnie. Za
rzqd gl6wny SPD og!osi! w dniu 1 VIII odezw�, w kt6rej wzywa! masy, 
aby da!y one SPD wi�kszosc, a tym samym wladz�. C. Severing chwali! 
Prusy jako osrodek porz:idku i stabilizacji w Niemczech. Do akcji wl:iczy! 
si� Reichsbanner, rozrzucaj:ic ulotki· i plakaty, organizujqc marsze pro
pagandowe, wiece i zebrania publiczne oraz dostarczajqc boj6wek dla ich 
ochrony ••. 

W sukurs przyszed! rz:id pruski, publikuj:ic specjalrn1 odezw�, w kt6-
rej krytykowano nienaturalny zwi:izek mi�dzy komunistami a faszysta
mi; obie partie - glosi!a odezwa - dqzq do chaosu i obalenia istniej:i
cego stanu rzeczy. W ich wsp6lnej akcji nie chodzi tylko o rozwi:izanie 
sejmu pruskiego, kt6rego kadencja konczyla si� w maju 1932 r.; nawet 
w wypadku sukcesu referendum wybory mog!yby si� odbyc najwczesniej 
w grudniu 1931 r. Celem zjednoczonej prawicy i rewolucyjnej lewicy jest 
wi� obalenie bastionu demdkracji i republiki w Niemczech. Nie jest 
prawd:i, ze win� za ci�:i:ki kryzys ekonomiczny i wynikajqce zen ci�zary 
i n�dz� ponosi rz:id pruski; w rzeczywistosci kryzys jest wyl)ikiem prze
granej wojny, na!ozonych na Rzesz� odszkodowan wojennych, okupacji 
Zag!�bia Ruhry, inflacji, b!�dnych decyzji ekonomicznych, agitacji ra- · 
dykalnych partii prawicowych, licytuj:icych si� wzajemnie w dq:i:eniach 
do wojny domowej i w z:idaniach rewizjonistycznych. Nietrudno do
strzec, i:i: argumentacja w sprawie zr6de! kryzysu by!a powierzchowna 
i pozbawiona racjonalnych element6w. Odezwa rz:idowa zostala przedru
kowana w ca!ej prasie, r6wnie:i: w opozycyjnej, przy wykorzystaniu za
rziidzenia wyjiitkowego w tej sprawie z 17 VI 1931 r.3• 

G!os zabra! i kanclerz Brüning, kt6ry w dniu 4 VIII wyglosil prze
m6wienie radiowe. Oswiadczy!, ze ani on, ani faden z jego koleg6w 
w rziidzie nie wezmie udzia!u w referendum. Apelowa! do spo!eczenstwa, 
by posz!o w jego slady; na czolo swej argumentacji wysunql wzgl�dy po
lityki mi�dzynarodowej: zagranica oczekuje nie walki politycznej 
w Niemczech, lecz przeprowadzenia nie cierpiiicych zw!oki reform gospo
darczych ,1. 

"HT, nr 175, 31 VI!, nr 176, 1-2 VIII, nr 177, 3 VIII, nr 179, 5 VIII, nr 180, 

6-VIII, nr 181, 7 VIII 1931; ,,Volksblatt", nr 229, 2 X 1931. 
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W dniu referendum, 9 VIII 1931 r., prawica zmobilizowala wszystkie 
swe sily w celu zapewnienia sobie sukcesu. Zabrski Stahlhelm zorganizo
wal transport samochodowy, kt6rym zwozono ludzi do lokali wyborczych. 
Na wsi wlasciciele ziemscy wykorzystali swe przywileje pracodawc6w 
w stosunku do robotnik6w rolnych, zmuszaj&c ich do udzialu w referen
dum. Nacjonalistycznie nastawione duchowieri.stwo nakazalo odprawiac 
modly na intencji: sukcesu referendum 38• 

Na terenie Prus referendum skori.czylo sii: niepowodzeniem. Na 
26,5 mln uprawnionych do glosowania glosy „tak" oddalo 9 793 603 wy
borc6w, co stanowilo ok. 37°/o. Glos6w przeciwnych bylo 362 885, niewaz
nych - 184 143. Do osi&gnii:cia zwycii:stwa braklo zatem blisko 3,5 mln 
glos6w. Prawica swoje gl6wne sukcesy odniosla w prowincjach Merse
burg (54,210/o), Pomorze (53,53-0/o), wschodni Hanower (49,010/o), Prusy 
Wschodnie (47,12'/�); najnizsze wskazniki zanotowano w okri:gach Kolo
nia-Akwizgran (16,120/o) i Koblencja-Trewir (25,420/o). W prowincji g6r
nosl&skiej odsetek glos6w „tak" (33,050/o) byl nizszy od wskaznika og61-
nopruskiego o ok. 4°/o. Wyniki referendum wywolaly. konsternacji:. 
W wyborach do parlamentu Rzeszy z 14 IX 1930 r. partie popieraj&ce 
referendum osiqgni:ly na terenie Prus ok. 12,4 mln glos6w, co stanowilo 
ok. 470/o liczby uprawnionych do glosowania. Cala prasa burzuazyjna 
twierdzila, ze o takim wyniku referendum �adecydowali komunisci. Je
zeli bowiem od 12, 4 mln glos6w odejmie sii: 3,1 mln glos6w, kt6re padly 
w 1930 r. na. KPD, wtedy otrzymamy okr&glo 9,8 mln glos6w, a ·zatem 
tyle, ile w przyblizeniu osi&gnii:to podczas referendum. Z rachunku tego 
wynika, iz komunisci wbrew dyrektywom swego kierownictwa nie po
parli referendum. Tak& zreszt& sugestii: zawiera oswiadczenie kierow
nictwa &tahlhelmu z 10 VIII 1931 r.'• 

Wyniki g6rnosl&s]i:ie obrazuje tab. 2. W wyborach wrzesniowych 
z 1930 r. partie prawicowe osi&gni:ly ok. 290/o glos6w, komunisci -'-
16,60/o. Zamiast teoretycznych 45,6'/o glos6w referendum przynioslo tylko 
33°/o; a wii:c i tu komunisci wstrzymali sii: od udzialu w referendum. 
Tylko w jednym powiecie - kluczborskim - osi&gnii:to bezwzgli:dn& 
wii:kszosc (59,10/o); najbardziej odporne na agitacji: prawicy okazaly si,: 
osrodki znane z sympatii centrowych: powiat glubczycki (17,60/o), nyski 
(19,80/o) i m. Nysa (22,00/o). Wsr6d miast najwii:cej glos6w padlo na pra
wici: w Opolu (46,90/o). Podkreslic tez warto, ze bardzo wysoki byl na 
Gornym Sl&sku odsetek glos6w „nie" i niewaznych; osi&gn&I on tu 9, 1 0/o, 
gdy przecii:tnie w Prusach wskaznik ten wynosil 5,3°/o (w stosunku do 

" ,,Oberschlesischer Volksbote", nr 185, 11 VIH 1931; HT, nr 183, 10 VIII 1931. 

119 OZ, nr 187, 10 VIII 1931; ,,Oberschlesischer Volksbote", nr 185, 11 VIII 1931; 

HT, nr 183, 10 vnr, i nr 184, 11 VIII 1931; KN, nr 186, 11 VIII 1931; Geschichte 

cler deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, t. II, s. 273. 
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liczby glosujqcych). Swiadczy to o tym, iz na G6rnym Slqsku przymus 
ekonomiczny byl szerzej stosowany niz gdzie indziej. Ludzie pod terro
rem sz!i do lokalu wyborczego (absencji ukryc si� nie dalo), glosowali 
jednak przeciw lub uniewazniali sw6j glos, wykorzystujqc tajnosc wybo
r6w. 

Ob6z prawicy - mimo braku formalnego sukcesu - uwazal wyniki 
za swoje zwyci�stwo. Rzqd musi teraz liczyc si� z prawie 10-milionowq 
opozycjq - gloszono; przegrana bltwa nie oznacza kl�ski w calej wojnie. 
Brzmia!o to z!owrogo na przysz!osc. A Hugenberg na X Zje:i:dzie DNVP, 
odbytym we wrzesniu 1931 r. w Szczecinie, wypowiedzia! dalszq walk� 
Brüningowi za to w!asnie, iz Centrum nie chcia!o wiqzac si� z DNVP. 
Wielki kapital w tym czasie nadal stawial na DNVP, o czym swiadczy!y 
s!owa wypowiedziane na tymze zje:i:dzie przez matadora wielkiego prze
mys!u Fritza Thyssena: ,,Oswiadczam w imieniu wi�kszosci moich przy
jaci6! z niemieckiego przemys!u, ze pok!adamy zaufanie w drze Hugen
bergu" •0• Wkr61Jce wielki kapital <przeniesie swe zaufanie na NSDAP. 

Hitler przez swoje biuro prasowe kaza! oswiadczyc, iz kl�ska w re
ferendum wywo!ana zostala przez komunist6w; uskarzal si� tez, iz po
moc ze strony DVP, Wirtschaftspartei i Christlich-Sozialer Volksdienst 
dla referendum okaza!a si� minimalna (,,mozna m6wic o calkowitym 
fiasku ze strony burzuazyj'nego centrum"). W szeregach SPD panowa!o 
zadowolenie, nie wyrazano jednak optymizmu, Zqdano ostrych srodk6w 
rzqdowych w zwalczaniu prawicy. KPD wreszcie, chwilowo opanowana 
przez sekciarskq grup� H. Neumanna, zaostrzy!a sw6j kurs przeciw SPD, 
zwalczajqc jej polityk� tolerancji w stosunku do rzqdu Brüninga. Do
piero w lutym 1932 r. nastqpi ideologiczne rozgromienie grupy Neu
manna u. 

Inicjatywa ludowa i referendum z 1931 r. by!y epizodami w historii 
marszu do faszyzacji Niemiec. Pr6by prawicy si�gni�cia po w!adz� zo
sta!y odparte, niemniej brak jednolitego frontu dawa! si� wyra:i:nie od
czuc i stawia! losy republiki weimarskiej przed cietnnymi perspekty
wami. 

" KN, nr 186, ·11 VJ.II, i nr 223, 23 IX 1931. 

" HT, nr 184, 11 VIII, nr 185, 12 VII'!, nr 186, 13 VIII, nr 190, 18 Vill! i nr 196, 

·25 VIII 1931; Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, t. II, s. 282-283. 
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Tab. 1. Wyniki inicJatywy ludoweJ w prowincji 

g6rnosl�skieJ 8-21 IV 1931 r. 

Powiaty miejskie 

i wiejskie 

Bytom m. 
Gliwice 
Nysa 
Opole 

Racib6rz 
Zabrze 

Bytom w. 
Dobrodzieil 

Gliwice 
Glubczyce 
Grodk6w 
Kluczbork 
Koile 

Niemodlin 
Nysa 
Olesno 
Opole 
Prudnik 

Racib6rz 
Strzelce 

Razem 

Liczba 

zebranych 

podpis6w 

12 545 

11 860 
2 623 

9 321 
5 740 

20 696 

10 361 

1 503 

9 584 

6 112 
4 887 

15 716 
9 730 
6 605 
5 390 
6 878 

12 085 

7 958 
5 781 
7 953 

173 327 

6/a podpis6w 
w stosunku 

do liczby 

uprawnionych 

20,0 

17,2 
13,0 

33,0 
18,55 
23,6 

20,5 
14,6 
22,2 
12,0 

ok. 20,0 
51,29 

ok. 26,0 
26,5 
13,1 

23,3 
16,0 

14,0 
18,0 

1 ok. 17,0 

19,89 

Z r 6 d l a: Radiogram prezydenta rejencji 

opolskiej do pruskiego min. spr. wewn., 25 IV. 
1931, AP Wroclaw, >RO I 1907, s.105 (kol. 2); ,,Op
pelner Zeitung", nr 95, 22 IV 1931, i „Kreuz� 

burger Nachrichten", nr 94, 23 IV 1931 (kol. 3). 
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Tab. 2. Wyniki referendum w prowincji g0rn0SIJ1,skiej 9 VIII 1931 r. 

Powiaty 
miejskie 

i wiejskie 

Bytom m. 
Gliwice 
Nysa 
Opole 
Racib6rz 
Zabrze 

By;. ... m w. 
Dobrodziell 
Gliwice 
Glubczyce 
Grodk6w 
Kluczbork 
Kozle 
Niemodlin 
Nysa 
Olesno 
Opole 
Prudnik 
Racib6rz 
Strzelce 

Razem 

Upraw
nionych 

do gloso-
wania 

62 635 
70 548 
21 437 
28 757 
32 992 
89 583 

50 943 
10 724 
47 916 
50 084 
24 070 
30 700 
40 174 
23 002 
41 228 
28 904 
78 433 
58 422 
34 893 
46 777 

W referendum Z og6lnej liczby oddanych 
% glos6w 

,,tak" w sto
sunku do 

liczby upra
niewaZ- wnionych 

nych da glosowa-

bralo udzial glos6w bylo 

os6b 

24 451 
25 854 

5 105 
14 229 
10 888 
40 802 

26 096 
3 054 

17 179 
9 554 
7 974 

19 908 
18 340 

9 501 
8 800 

10 878 
25 058 
14 632 
11 997 
15 536 

% 
upra
wnio
nych 

39,0 
36,6 
23,8 
49,5 
33,0 
45,5 

51,2 
28,4 
35,8 
19,0 
33,l 
64,8 
45,6 
41,3 
21,5 
37,6 
31,9 
25,0 
34,6 

1 33,2 

,,tak" ,,nie" 

22 762 1 184 
23 724 1 327 

4 729 214 
13 488 516 
10168 468 
36 850 2 349 

23 447 1 633 
2 839 151 

15 409 1 099 
8 841 482 
7 080 613 

18 152 1 174 
16 159 1 426 

8 712 556 
8 162 485 
9 184 1 128 

22 890 1 483 
13 543 686 
10 905 702 
13 732 1 085 

nia 

505 36,3 
803 33,6 
162 22,0 
225 46,9 
252 30,8 

1 603 41,1 

1 016 46,0 
64 26,5 

671 32,3 
231 17,6 
281 29,4 
582 59,1 
755 40,5 
233 37,8 
233 19,8 
566 31,8 
685 29,2 
403 23,2 
390 31,2 
719 29,8 

1 879 792 1 319 836 1 36,3 1 290 784 1 18 763 1 10 411 1 33,05 

Zr 6 d l a: ,.Oppelner Zeitung", nr 187 10 VIII 1931; ,,Hindenburger Tageblatt'\ 
nr 183, 10 VIH, i nr 184, 11 VI11I 1931; .,Kreuzburger Nachrichten", nr 198, 25 V[II 
1931. Kolumny nie sumuj� si� (z wyj;:itkiem kol. 3). 
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VOLKSBEGEHREN UND VOLKSENTSCHEID VOM JAHRE 1931 
IN DER PROVINZ OBERSCHLESIEN 
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1931 unternahm die deutsche Reaktion, die sich um die Deutschnationale Volks
partei und den Stahlhelm geschart hat, einen Angriff gegen die sozialdemokratische 
Regierung Otto Brauns in Preussen und versuchte diese Regierung zu stürzen. 
Die: Rechten nutzten zu diesem Zweck die konstitution'elle Möglichkeit eines Volks
begehrens und schlugen die Auflösung des preussischen Landtags vor. Es kam 
zu heftigen politischen Auseinandersetzungen. Den Angriffen der Rechten wider
setzten sich die SPD, die KPD und das Zentrum. In Oberschlesien hatte das 

Volksbegehren keinen Erfolg, jedoch in Preussen erreichte es das eiiforderliche 
Minimum, so dass über den Antrag der Rechten in einem Referendum abgestimmt 
wurde. Obwohl die KPD eine plötzliche Wendung vollzog und den Antrag unter
stützte, erlitt die Reaktion im Volksentscheid eine Niederlage. 

Der Verfasser schildert die politischen Kämpfe in Oberschlesien. Die Macht
übernahme ist den Rechten nicht gelungen, jedoch das Fehlen einer Einheitsfront 
und Zusammenarbeit zwischen KPD und SPD wirkte sich auf den antifaschi
stischen Kampf ungünstig aus. 




