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HENRYK ZIELINSKI 

D.t\ZENIA REWOLUCYJNE A WALKA O WYZWOLENIE NARODOWE 
NA GÖRNYM SL.t\SKU W LATACH 1918-1921 

Nader intensywne w ostatnim dziesi�cioleciu badania naukowe nad 
dziejami G6rnego Slqska w przelomowych latach 1918-1921, polqczone 
z licznymi i cz�sto ostrymi polemikami na ten temat, sprawily, ze obraz 
tych czas6w w swych zasadniczych konturach wydaje si� dzisiaj juz 
dostatecznie udokumentowany i pelny, by podjqc prob� spojrzenia nan 
z pewnego oddalenia i dostrzezenia w nim gl6wnych zarys6w i barw 
obraz ten wypelniajqcych. W duzej mierze ulatwia to okolicznosc, z'e 
r6wnoczesnie niemniej owocnie rozwin�ly si� badania dotyczqce dziej6w 
Polski jako calosci w poczqtka�h tzw. drugiej niepodleglosci. Dzi�ki 
temu wydarzenia i procesy slqskie z tego okresu mogq byc dzisiaj 
widziane i oceniane w poWiqzaniu ze zjawiskami wyst�pujc}cymi na 
innych ziemiach polskich, a takze w Niemczech, Rosji i innych krajach. 

Uwagi ponizsze, nie pretendujqc do odkrywania nowych fakt6w -. 
ich podstawowy zrqb jest juz wcale dobrze znany - ani wysuwania 
nowych tez, ograniczajq si� w tych warunkach do pr6by przedstawienia 
pewnych najwazniejszych wniosk6w z dotychczasowych dociekan. Do
tyczyc one b�dcl przy tym jednego tylko problemu, stanowic}c.ego jednak 
bodaj najistotniejszq determinant� sytuacji na G6rnym Slqsku w oma
wianym okresie. Mowa tu <;> wsp6lzaleznosci mi�dzy walkq o narbdowe 
i spoleczne wyzwolenie, o przyczynach i skutkach dr6g i bezdrozy, na 
kt6rych ona si� rozwijala. Problem to zresztq zasadniczy nie tylko dla 
G6rnego Slqska, ale i dla caloksztaltu walki narodowowyzwolenczej 
narodu polskiego, a takze innych narodöw. Whize si� on oczywiscie 
nierozdzielnie ze zjawiskami i bodzcami znacznie gl�bszej i og6lniejszej 
natury niz tylko sytuacja w Polsee lub na Slqsku', mianowicie ze zja
wiskami, kt6rych zr6dlem i silq byly rewolucyjne wydarzenia w Rosji 
przed 50 laty. 
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Jednq z kluczowych pr:zeslap.ek powodzenia rewolucyjnej walki pro
letariatu w Rosji, Polsee i innych krajach Europy w okresie po Pazdzier
niku 1917 r. stanowilo umiej�tne zharmonizowanie tej walki z dqzeniami 
narodowowyzwolenczymi narod6w podlegajc4cych jeszcze uciskowi i nie
woli. Zwyci�stwo Rewölucji · Pazdziernikowej w Rosji bylo nie do 
pomyslenia bez zdecydowanego wysuni�cia przez Lenina i parti� bol
szewik6w hasla samookreslenia narod6w az do oderwania. 

Haslo to mialo szczeg6lne znaczenie dla Polski, gdzie w warunkach 
przeszlo wiekowej niewoli narodowej napi�cie uczuc patriotycznych 
i dqzen narodowowyzwolenczych z natury rzeczy rozwin�lo si� bardzo 
. $ilnie. W tej. sytuacji jednym z naczelnych problem6w walki rewolu
cyjnej na ziemiach · polskich stala si� sprawa wlasciwego skojarzenia 
hasel walki klasowej i narodowej. Sprawa ta nabierala specjalnego 
znaczenia na ziemiach polskich o duzej liczebnosci i koncentracji mas 
robotniczych, gdzie wskutek tego elementy walki klasowej i narodowej 
szczeg6lnie scisle si� zaz�bialy. 

Wysoce charakterystycznym przykladem scislego zwiqzku mi�d.zy 
dqzeniami rewolucyjnymi i narodo\l\:ymi mas robotniczych, a zarazem 

.nader pouczajc4cym polem doswiadczen historycznych w tej dziedzinie 
byl G6rny Slc4sk. Wynikalo to z pewnych specyficznych cech, znamionu
jc4cych przebieg procesu historycznego tego regionu, jego struktur� 
spolecznc4 i narodowc4, stosunki polityczne, spoleczne, wyznaniowe itp. 
tutaj panujc4ce. 

Byla to kraina, kt6rej mieszkancy mimo dlugotrwalej i bezwzgl�dnej 
germanizacji uporc.zywie trzymali si� swego j�zyka i swej polskosci. 
Mocno zafalszowane urz�dowe niemieckie spisy ludnosci stwierdzaly tu 
przed I wojnq swiatowc1 prawie 60°/o ludnosci polskiej (a statystyki 
szkolne, np. z 1911. r., wykazywaly nawet ponad 720/o dzieci polskich). 

R6wnoczesnie nalezal G6rny Slqsk. do najwi�kszych w Europie osrod
k6w przemyslu ci�zkiego. Zatrudnial on (1918) przeszlo 300 tysi�cy 
robotnik6w, w przygniatajc1cej wi�kszosci polskich. Polacy g6rnoslc4scy 
nalezeli przed I wojnc4 swiatowc4 do najbardziej sproletaryzowanych 
i spauperyzowanych grup ludnosciowych w panstwie niemieckim. W swej 
pracy o stosunkach spoleczno-ekonomicznych w zaborze pruskim na 
przelomie XIX i XX w. podkreslil to juz Julian Marchlewski 1, stwier
dzajqc m. in., ze wsr6d ludnosci zawodowo czynnej na G6rnym Slcisku 

· robotnicy stanowili blisko 73'°/o, gdy natomiast przeci�tna dla calych
Niemiec wy.:nosila �iecale 680/o. W 10 lat p6zniej badacz niemiecki.

· Broesike dokonal obliczen. dotycz·qc-ych samej tylko ludnosci polskiej

1 J. March 1 e w s k i, Stosunki spoleczno-ekonomiczne pod panowaniem pru

skim, Lwöw-Warszawa 1903, s. 256-257. 
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na G6rnym Slqsku. Wynika z nich 2, ze udzial robotnik6w w niej si�gal 
840/o. Byli oni przy tym nadzwyczaj nisko platni: zarobki g6rnik6w 
g6rnoslqskich byly przeci�tnie o jednq trzeciq nizsze niz g6rnik6w 
w W estfalii i N adrenii, przy znacznie dluzszym czasie pracy. 

Polska' lu.dnosc rolnicza skladala si� w ogromnej wi�kszosci z drob
nego chlopstwa i innej biedoty wiejskiej. Na wsi g6rnoslc1skiej domino
waly wszechwladnie wielkie latyfundia, b�dqce w posiadaniu nielicznych 
niemieckich rodzin magnackich i skarbu pruskiego. Wielka wlasnosc 
ziemska pokrywala tu 520/o ziemi, z czego przeszlo polowa (26,4°/o) 
zr'lajdowala si� w r�kach zaledwie 7 rodzin, b�dqcych jednoczesnie wla
scicielami najwi�kszych g6rnoslqskich kopaln, hut i fabryk. Z drugiej 
strony istnialo na G6rnym Slqsku blisko 40 tysi�cy gospodarstw karlo
watych, absolutnie nie zapewniajqcych utrzymania rodzinie. Nie bez 
racji jeden z czolowvch dzialaczy robotniczych na G6rnym Slqsku przed 
I wojnq August Winter okreslil na poz6r tylko paradoksalnie t� krain� 
wielkiego, nowoczesnego przemyslu mianem „najbardziej feudalnego 
kqta Rzeszy". 

Spoleczenstwo polskie skladalo si� tu w zdecydowanej wi�kszosci 
z warstw hajbardziej uposledzonych. Nieliczna tylko grupa wlasnej 
inteligencji oraz drobnomieszczanstwa polskiego nie zmieniala w spos6b 
istotny og6lnego obrazu struktury socjalnej tej spolecznosci, jako struk
tury wypaczonej nienormalnej, przyczyniajqcej , si� powaznie do po
gl�bienia izolacji od otoczenia. 

Niemaly udzial w tym miala bezwzgl�dna polityka germanizacyjna. 
sprawiajc:ica mi�dzy innymi, ze praktycznie jednc:i z gl6wnych przeslanek 
ewentualnego awansu socjalnego Polak6w g6rnoslqskich bylo wyrzeczenie 
si� wlasnej narodowosci. Polityka ta znajdowala swe najsilniejsze oparcie 
i bodzce inspirujqce w nielicznej, ale wszechpot�znej grupie kapitalist6w 
slc1skich, ,,baron6w w�glowych", wspomaganych przez znacznie liczniej
sze rzesze gorliwych urz�dnik6w (w duzej mierze naplywowych), na
uczycieli, niemieckiego drobnomieszczanstwa tudziez przez rozbudowany 
aparat miejscowej administracji. Specyficznq rol� w tym systemie odgry
wala niemiecka hierarchia koscielna i kler. Skladal si� on w pewnej 
czE:sci z ksi�zy pochodzenia polskiego i niekiedy przeciwstawial si� 
nazbyt brutalnym metodom walki z polskosciq, holdujc1c jednak t6wniez 
poHtyce germanizacji, tyle ze „lagodnymi srodkami". Wobec gl�bokiej 
religijnosci ludnosci polskiej pozwalalo mu to wywierac powazny wplyw 
na jej postaw�, zwh1szcza na wsi, i skutecznie hamowac przenikanie 
do mas socjalistycznych „nowinek". 

2 M. ·Br o e s  i k e, Die ober schlesischen Polen (Zeitschrift des Kgl. Preußischen

Statistischen Landesamts, Berlin 1909, s. 61-62). 
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Te same sily niemieckiego kapitalu, junkierstwa i biurokracji, kt6re 
ciqgn�ly korzysci z metod nieposkromionego wyzysku klasowego, byly 
zarazem promotorami polityki ucisku narodowego i germanizacji. Chel
pliwie podkreslali to sami kapitalisci g6rnoslqscy, m. in. w jednym ze 
swych oficjalnych wydawnictw z 1913 r.: ,,Znaczenie g6rnoslqskiego 
przemyslu g6rniczego w tej dziedzinie jest szczeg6lnie duze, poniewaz 
jego polozenie, jego zasiE�g dzialania rozciqgajq si� na obszar, kt6ry pod 
wzgl�dem narodowym i politycznym jest nader trudny i zagrozony. 
G6rny Slqsk nalezy uznac obecnie i w przyszlosci za jeden z najwazniej
szych teren6w walki niemczyzny z polskosciq. W tej walce g6rnoslc1ski 
przemysl g6rniczy, od st6p do gl6w czysto niemiecki, stanowi z samej 
swej istoty i w spos6b najbardziej bezposredni najsilniejszy bastion, 
najskuteczniejsze oparcie dla niemczyzny" 3

• Trzeba tu dodac, ze czasy 
're.zimu wojennego zaostrzyly jeszcze bardziej formy i rozmiary zar6wno 
ucisku klasowego, jak i narodowego polskich mas pracujqcych G6rnego 
Slq�ka, czyniqc ten ucisk jeszcze bardziej nieznosnym. 

Mozna wi�c juz sformulowac pierwsze konkluzje na temat podstawo
wych warunk6w i przeslanek walki o spoleczne i narodowe wyzwolenie 
1}udu polskiego na G6rnym 8lqsku w okresie I wojny swiatowej i zbliza
jqcej si� fali rewolucyjnej.

Daleko idqcy ucisk klasowy i narodowy· kladl si� na barkach ludnosci 
polskiej na G6rnym 8lqsku podw6jnym, ci�zkim brzemieniem, w nie
malej mierze dotykajqc ta,kze polskq inteligencj� i polskie drobnomiesz
czanstwo. Zr6dlem i gl6wnq silq nap�dowq tego podw6jnego ucisku byl 
niemiecki wielki kapital, junkierstwo i administracja pruska, przy czym 
w warunkach g6rnoslqskich ta wlasnie rola owych sil ujawniala si� 
ze szczeg6lnq otwartoscict i jaskrawosciq. Tutaj poj�cia „kapitalista", 
,,junkier", ,,urz�dnik" byly niemal r6wnoznaczne z poj�ciem „Niemiec
wyzyskiwacz"; natomiast poj�cie „Polak" r6wnalo si� w praktyce poj�ciu 
„wyzyskiwany" i „uciskany". Innymi slowy, linie podzialu klasowego 
i narodowego niemal si�· pokrywaly. Atak na pozycje kapitalu i junkier
stwa pruskiego na tym terenie oznaczal w ten spos6b nie tylko podwa
zenie podstaw wyzysku spolecznego, ale takze ucisku narodowego. Ozna
czalo to dalej, ze w warunkach g6rnoslc1skich wszelka skuteczna walka 
z uciskiem spolecznym �ymagala z koniecznosci pol:c1czenia jej z haslami 
walki o wyzwolenie narodowe - i na odwr6t. J akiekolwiek pr6by ode
rwania od siebie tych dw6ch nurt6w walki musialy nieuchronnie pro
wadzic do oslabienia jednego i drugiego. Faktyczny przebieg wydarzen 
na G6rnym Slctsku w latach 1918-1921 potwierdzil to -- jak o tym 
dalej jeszcze b�dzie mowa - w calej rozciqglosci. 

;{ Handbuch des OberschLesischen Industriebezirks, Katowice 1913. s. 245. 
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Rozwazania na temat strategii i taktyki walki o spoleczne i narodowe 
wyzwolenie na G6rnym Slc1sku nabraly z chwilq zalamania si� nie
mieckiej poh;gi militarnej w ostatnich latach wojny cech praktycznych 
wytycznych dalszego post�powania w tej dziedzinie. Dopiero bowiem 
klt;ska Niemiec i towarzyszqce jej wstrzc1sy rewolucyjne w tym kraju 
stworzyly realne przeslanki dla walki wyzwolenczej ludu polskiego. 
Byly minister cesarskich Niemiec von Rheinbaben stwierdzal w kilka lat 
p6zniej, ze niepowodzenia Niemiec na G6rnym Slc1sku nie nastqpilyby 
· ,,bez rewolucji i wywolanego przez nict panstwowego, gospodarczego
i kulturalnego chaosu" i ze moglo do nich dojsc jedynie „w czasie, kiedy
w masach narodu niemieckiego zabita zostala narodowa i chrzescijanska
idea panstwa i kiedy usilowano jq zastqpic przewaznie materialnymi
instynktami" 4_

Najbardziej bezposrednie znaczenie dla wzrostu ferment6w rewolu
cyjnych n� G6rnym Slctsku mialy oczywiscie wydarzenia niemieckiej
rewolucji listopadowej 1918 r. Wiadomosci o tych wydarzeniach przy
nosili przede wszystkim zolnierze wracajqcy w 1918 r. z front6w wojny ..
Ale wracali oni takze z frontu wschodniego, gdzie bezposrednio zetkn�li
si� ze zrewolucjonizowanymi oddzialami. rosyjskimi, gdzie nie nalezaly
do rzadkosci przejawy br;atania si� zolnierzy rosyjskich i niemieckich
(w tym i licznych G6rnoslctzak6w). Nastroje te rozpowszechnialy si�·
z kolei w szerszych kr�gach spoleczenstwa, kt6re choc cz�sto dalekie
jeszcze od zrozumienia gl�bi rewolucyjnych przeobrazen w · pierwszym
kraju socjalizmu, wyczuwaly przeciez, ze panstwo to jest rzecznikiem
wszystkich uciskanych i wyzyskiwanych. Nie mogly nie obudzic w ma
sach gl�bokiej sympatii wiadomosci docierajqce wbrew wszelkim prze
szkodom takze na G6rny Slctsk, m6wic1ce o tym, ze Rewolucja Pazdzier
nikowa polozyla kres nienawistnej wojnie, ze odebrala ziemi� obszar
nikom, a kopalnie i fabryki kapitalistom, przekazujqc je w r�ce chlop6w
i robotnik6w. Tym si� tlumaczct r6znorodne na G6rnym Slqsku przejawy
popularnosci rewolucyjnej walki proletariatu rosyjskiego, poczynajqc
od manifestacyjnych protest6w przeciwko pr6bom szkalowania tej walki

. (jak np. zachowanie si� publicznosci na wiecu katolickim (!) w Kr6lew-.
skiej Hucie) 5, .a konczqc na spontanicznej aprobacie idei rad robotniczych,
zolnierskich i chlopskich czy - p6zniej - na demonstracjach przeciwko 
agresji Pilsudskiego na Rosj� Radzieckq. 

Ogromne znaczenie ,dla wytworzenia si� tych nastroj6w mial jasny, 
i niedwuznaczny stosunek rewolucji rosyjskiej do sprawy niepodleglosci. 

4 R. V o g e 1, Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungskampfes in

Oberschlesden, Bytom [1931], s. 70. 
5 .,Kattowitzer Zeitung", 23 XII 1918. 
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i wolnosci narod6w. W szak nawet organ prawicy PPSD w Krakowie 
,,Naprz6d" stwierdzal na marginesie wydarzen w Rosji, ze Polacy majq 
szczeg6lny pow6d do sympatyzowania z Leninem. ,,Oto sposr6d wszyst
kich terazniejszych stronnictw rosyjskich - pisal »Naprz6d« - jedyne 
stronnictwo Lenin::i, czyli tzw. partia bolszewik6w, stoi bezwarunkowo 
i szczerze, bez zadnych zastrzezen i podrywek, na stanowisku niepodle
glosci Polski" G. 

W pierwszych miesiqcach po wybuchu rewolucji listopadowej 1918 r. 
w Niemczech· walka proletariatu slqskiego miala przede wszystkim cha
rakter walki klasowej przeciwko panowaniu kapitalu. Koncentrowab 
si� ona w6wczas gl6wnie wok6l tworzenia rad robotniczych i zolnier
skich, spraw ekonomicznych oraz uzyskania wplywu na kierowanie prze
myslem. Zmierzala takze do usuni�cia ze Slqska powszechnie znienawi
dzonego Grem:schutzu, gl6wnego narz�dzia dlawienia tak ruchu robotni
czego, jak i narodowego. Walka ta toczyla si� gl6wnie na drodze straj
k6w, kt6re poczqwszy od listopada 1918 r. trwaly niemal nieprzerwanie 
az do maja 1919 r. 

Motorem tego ruchu byli komunisci zorganizowani w Zwiqzku Spar
takusa, kt6ry w pierwszej polowie 1919 r. wykazywal nader dynamiczny 
rozw6j. Jakkolwiek komunisci odnosili si� z nieufnosciq do polskiego 
ruchu narodowego, uwazajqc go za ruch o charakterze wylqcznie nacjo
nalistycznym, to jednak pociqgajqc proletar�at g6rnoslqski do walki 
rewolucyjnej podvvazali w ten spos6b panowanie niemieckie na G6rnym 
Slqsku i obiektywnie ulatwiali walk� narodowowyzwolenczq ludu slq
skiego. 

Zresztq i w samej walce strajkowej cz�sto przeplataly si� hasla 
narodowe .i spoleczne. Domagano si� usuni�cia Grenzschutzu, usuni�cia 
dyrektor6w i urz�dnik6w niemieckich z kopaln i hut, pelnej swobody 
dla j�zyka polskiego, polqczenia G6rnego 8lqska z Polskq. Do charakte
rystycznych tendencji ruchu strajkowego zaliczyc nalezy r6wniez dqze
nia do poh1czenia rewolucyjnej walki proletariatu g6rnoslaskiego i pro
letariatu sqsiadujqcego Zagl�bia Dqbrowskiego. W czasie pot�znego straj
ku marcowego 1919 r. poch6d robotnik6w g6rnoslqskich udal si� nad 
granic� z Zagh:biem Dqbrowskim, 1 aby zamanifestowac jednosc walki 
robotnik6w po obu stronach granicy. 

R6wno1Pgle odbywaly si� i inne demonstracje, · manifestujqce pragnie
nie ludu slaskiego polqczenia si� z Polskq, z Polskq „ludowq" ·- jak to 
cz�8to podkreslano na r6znych wiecach i w rezolucJach. Ozywilo si� 
ogromnie zycie organizacyjne ludnosci polskiej w dziedzinie kulturalno
-�swiatowej i spoleczno-politycznej. Swiadomosc, ze po drugiej stroni� 

6 „Naprz6d" 14 XI 1917. 
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granicy jest juz nie zab6r rosyjski czy austriacki, ale wolna Polska, ze 
i w zaborze pruskim (w Poznanskiem) Polacy zdolali si� czynem zbroj
nym wyzwolic spod obcego panowania, stanowila pot�zny bodziec, po
gl�biajqcy narodowowyzwolencze dqzenia ludu slqskiego. W ten spos6b 
zacz�ly si� i tutaj przygotowania do zbrojnego powstania przeciw Niem
com dla przyhiczenia G6rnego Slqska do Polski. J est rzeczq charaktery
stycznq, ze wszystkie trzy powstania slciskie zostaly zainaugurowane 
przez wielkie strajki powszechne, kt6re z kolei przerosly w powstania. 

Wtedy wlasnie z calq ostrosciq ujawnilo si� zasadnicze znaczenie, 
jakie dla walki o spoleczne i narodowe wyzwolenfe G6rnego Slc1ska mialo 
umiej�tne pohiczenie hasel spolecznych i narodowych. J eszcze przed 
I powstaniem slc1skim wystqpily oznaki szkodliwych pr6b rozdzielania 
dw6ch nurt6w tej walki. I tak np. polskie organiza_cje robotnicze ulega
jqce wplywom drobnomieszczanskim i klerykalnym (jak Zjednoczenie 
Zawodowe Polskie) przeciwdzialaly uczestnictwu polskich robotnik6w 
w manif estacjach pierwszomajowych, do kt6rych zach�caly organizacje 
klasowe, a zwlaszcza komunisci. Ci ostatni ze swej strony przeciwstawiali 
si� uczestnictwu robotnik6w w manifestacjach z okazji polskiego swi�ta 
narodowego 3 Maja, wbrew patriotycznym uczuciom ludnosci polskiej, 
w tym i polskich mas robotniczych. W rezultacie stracil na tym rozmach 
zar6wno manifestacji 1-majowych, jak i 3-majowych. Bylo to tym bar
dziej szkodliwe, ze - jak o tym juz byla mowa - wsp6lzaleznosc mi�dzy 
walkq o spoleczne i narodowe wyzwolenie na G6rnym Slc:tsku byla czyms 
poniekqd naturalnym i oczywistym, choc nie zawsze jeszcze doprowa
�zonym do swiadomosci ludu slqskiego, m. in. z racji silnych wplyw6w 
klerykalnych na nim ciqzqcych. T� swoistq naturalnosc zwic1zku mi�dzy 
walkq o spoleczne i narodowe wyzwolenie zauwazyly i kola niemieckiego 
kapitalu. W jednym z memorial6w na temat zr6del I powstania slqskiego 
czolowa organizacja kapitalist6w g6imoslc1skich, G6rnoslqski Zwiqzek 
Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych, podkreslala w spos6b charaktery
styczny, ze „w rzeczywistosci niezalezni, [socjalisci], komunisci i Polacy 
spotkali si� zupelnie przypadkowo w jednolitym dzialaniu" 7_ R6wniez 
w r6znego rodzaju sprawozdaniach Hmdrat6w niemieckich wladz policyj
nych i wojskowych zwracano uwag�, ze „w postaci ruchu Zwic1zku Spar-
takusa [czyli ruchu komunistycznego] wyr6sl Polakom nowy sprzymie
rzeniec" s. 

W istocie rzeczy jednak zagadnienie bylo znacznie bardziej skom
plikowane, nizby to wynikalo z r6znych raport6w wladz niemieckich. 

7 .Zrodla dn dziejow powstan §lqskich, oprac. H. Zielinski i z. Kolankowski,

pod red. K. Popiolka, Wroclaw-Warszawa-Kraköw 1963, s. 332. 

s Tamze, s. 112.
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Byly liczne wypadki - zwlaszcza w akcjach lokalnych, oddolnych -
wsp6ldzialania sil walki klasowej i naro_dowej, ale byly tez i sytuacje 
przeciwne. Zalezalo to w duzej mierze od stanowiska kierowniczych 
czynnik6w na obu tych polach. 

Przyw6dztwo walki narodowej na G6rnym Slqsku znajdowalo si� 
w r�kach tzw. Podkomisariatu w Bytomiu oraz w:J:adz Polskiej Organi
zacji Wojskowej (POW}, b�dqcej gl6wnym konspiracyjnym osrodkiem 
przygotowan powstanczych. Wymienio�e organizacje byly opanowanP 

· w duzej mierze przez kola drobnomieszczaiiskie. Patronowal im jeden
z czolowych przyw6dc6w narodowej der'nokracji na Slqsku (a p6zniej
chrzescijaiiskiej demokracji) W ojciech Korfanty. Kola te byly zdecydo
wanie przeciwne jakimkolwiek zwiqzkom z komunistami' i dqzyly do
maksymalnego przesloniE:cia cel6w spolecznych haslami narodowymi.
Podlegajqca. wplywom tych k6l prasa polska na G6rnym Slqsku odzegny
wala si� poczqtkowo nawet od I powstania, nazywajqc je „ wypadkami
pozalowania godnymi, [za kt6rymi] staly ciemne jakies moce i zywioly".
a w szczeg6Inosci „wyslannicy komunizmu i bolszewizmu" 9• Byly to
�wierdzenia nieprawdziwe, choc ist'otnie· niejednokrotnie komunisci
aktywnie uczestniczyli w powstaniu.

Kierownictwo partii komunistycznej (Zwiqzku Spartakusa) na G6r-:
nym Slqsku (od 1920 r. Komunistycznej Partii G6rnego Slqska) zdecydo
wanie przeciwstawialo siE: akcj_om szowinist6w niemieckich, zqdalo dla 
Polak6w pelnych praw narodowych, a swoimi akcjami strajkowymi
i innymi, skierowanymi przeciwko panowaniu wielkiego kapitalu i jun
kiersitwa, obiektywnie wspomagalo - jak juz wspomniano - polskq
walk� narodowowyzwoleiiczq. Swoimi poczynaniami dokumentowalo
w praktyce zasady proletariackiego internacjonalizmu w n,iezwykle trud�
nych i zaognionych stosunkach narodowosciowych na G6:mym Slqsku.
R6wnoczesnie jednak znaczna cz�sc komunist6w g6rnoslqskich nie do,
strzegala istotnych r6znic pomiE:{1zy dzialalnosciq szowinist6w niemieckich
a walkq Polak6w o swe prawa narodowe i o prawo do samookresle,nia ..
az do oderwania ad panstwa niemieckiego. R6wniez t� walk� traktowala:
jako „hec� nacjonalistycznq", kt6rq zwalczac nalezy tak samo jak nacjo-,
nalizm niemiecki. W ten spos6b na r6wni stawiano nacjonalizm narodu
uciskaneg� i uciskajqcego - blqd, przed kt6rym niejednokr0tnie prze..:
strzegal Lenin. W warunkach g6rnoslc1:skich byl to bhtd tym ci�zszy, ze
nosicielami· hasel narodowych polskich byly nie tylko i nie tyle kola
drobnomieszczanskie poLc;;kie, ale przede wszystkim wlasnie robotnicy
polscy. Niekt6rzy dzialacze Komunistycznej Partii Niemiec (KPD) do
strzegali to zresztq r6wniez. I tak np. czlonek KC KPD Eberlein w jed-

9 Tamze, s. 273. 
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nym ze swych artykul6w na temat sytuacji na G6rnym Slqsku zauwa_zal. 
i:e „nacjonalizm" polskich robotnik6w g6rnoslqskich „zawiera w sobie 
znaczny ladunek '[guten Teil] tresci rewolucyjnej ... Przez swoje walki 
nacjonalistyczne ·prowadzq oni, chocby nieswiadomie, walk� klasowq" 10. 
Jednakze glosy te pozostawaly odosobnione i byly tez sp6znione. W okre
sie zblii:aJqcego si� plebiscytu (1921), kt6ry mial w oparciu o glosowanie 
ludnosci zadecydowac o przynaleznosci · panstwowej G6rnego Slqska, ko
munisci nadal przeciwstawiali si� glosowaniu zar6wno za Polskci, jak 
i Niemcami. Uwai:ali, ze nalezy wakzyc o „radzieckie Niemcy" i „ra
dzieckq Polsk�", poniewaz opowiadanie si� za kapjtalistycznymi Niem
cami lub kapitalistycznq Polskq, ,,wasalami Ententy, nie ma nie wsp61-
nego z samostanowieniem narod6w" 11. 

Stanowisko to wyplywalo z kilku zr6del. J ednym z nich bylo prze
konanie, ze chwila zwyciE:stwa rewolucji w Polsee i w Niemczech jest 
juz bliska i ze wobec tego i przynaleznosc G6rnego Slqska przestanie 
byc problemem, poniewaz oba socjalistyczne panstwa latwo i szybko 
osiqgnq porozumienie w tej sprawie. Niewqtpliwie tez na stanowisku 
komunist6w niemieckich i polskich ciqzyly ciqgle jeszcze bardzo silnie 
dosc powszechne w 6wczesnym ruchu komunistycznym tezy (pochodzqce 
jeszcze od R6zy Luksemburg), iz w warunkach imperializmu nie moze

1 

byc rriowy o i:adnym St)rawiedliwym rozwiqzaniu konflikt6w narodowych .. 
Swojq rol� w utwierdzeniu tego stanowiska odegrala ocena traktatu wer
salskiego jako wlasnie typowego przykladu gwalcenia zasad samostano
wienia narod6w w imi� interes6w najpot�zniejszych mocarstw imperiali
stycznych. Nie mozna tez nie dostrzegac atmosfery, z jakq spotykala si� 
dzialalnosc komunistyczna nie tylko ze strony niemieckich szowinist6w 
(w kt6rych imieniu Grenzschutz oraz tzw. Korpusy Ochotnicz.e - Frei.,. .. 
korps dopuszczaly si� wszelkich mozliwych gwalt6w i przesladowan 
wobec robotnik6w), ale i ze strony burzuazji polskiej. W czasie III po
wsfania slqskiego (1921) specjalne wydzielone oddzialy zandarmerü 
powstanczej, na rozkaz Korfantego i dow6dztwa POW, nie cofaly si�. 
r6wniez przed sci_ganiem i przesladowaniami komunist6w, zar6wno nie
mieckich, jak. i polskich. Ci ostatni eo prawda umieli rozr6zniac zandar
meri� od olbrzymiej wi�kszosci robotniczej masy powstanczej, dalekiej 
od praktyk i:andarmerii, ale a:czywiscie nie ulatwialo to przezwyci�zenia 
wzajemnej nieufnosci i podejrzen. 

Na tym tle na tym s:Hniejsz.e podlkreslenie zasluguje internacjo
nalistyczne stanowisko KPD, kt6ra - nie baczqc na powstajcice trua:· 
nosci i przeszkody - szczeg6lmi uwag� zwracala na demaskowanie 

10 „Schlesische Arbeiter-Zeitung": 13 III 1921. 
11 ,,Rote Fahne", 2 VII 1920. 
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:i paralizowanie antypoiskich akcji burzuazji niemieckiej, utrudnjala 
mobilizowanie ochotnik6w do Freikorps6w, prowadzila odpowiedniq 
agitacj� w wojsku, ws:p6lorganizowala strajki, podkreslala na kazdym 
kroku wsp6lne interesy i cele robotniköw polskich i niemieckich. Wy
mowna pod tym wzgl�dem byla odezwa ogloszona w komunistycznej 
,,Schlesische Arbeiter-Zeitung" w okresie najwi�kszego nasilenia III po
wstania slqskiego, a skierowana do sdqganych na G6rny Slqs:k zolnierzy 
niemieckich: ,,Rzad klamie obludnie - glosila wspomniana odezwa -
iz zolnierze Reichswehry winni bronic niemieckiego narodu, niemie.ckiej 
ojczyzny. Prawda polega na tym, ze zolnierze Reichswehry majq bronic 
interes6w wlascicif:di kopaln i junkr6w . . . Dlaczegoz by mieli synowie 
niemieckich chlop6w i ro botnik6w tlumic ruch · powstanczy niemieckich 
1 polskich mas chlopskich i robotniczych? Zolnierze Re!chswehry! Woj
na, kt6rq rzqd obecnie planuje, nie jest wojnq narodu niemieckiego, 
nie toczy si� o niemieckq ojczyzn�. Jest to wojna kapitalist6w, · ge:r:ie
ral6w i junkr6w" 12. 
'· Jak juz o tym byla mowa na wst�pie, uwagi powyzsze stanowici' 

j'edynie bardzo sk:r6towq prob� wyciqgni�cia . pewnych wazniejszych 
whiosk6w z ,dotychczasowego dorobku historiografii polskiej, poswi�o
rl.ej wydarzeniom przelomowego i dla G6rnego SlqSka okresu wielkich. 
wstrzqs6w narodowych i spolecznych lat 1918-1921. Niezwykle zlozona 
prorlematyka tych wydarzen nastr�czala i nastr�cza jeszcze dzis nieraz 
trudnosci, jesli choözi o wyjasnienie i ocen� niekt6rych fakt6w, dqzen 
i proces6w zachodnicych w tarn tych la ta<;:h w krainie czarnych diamen -
t6w. Ale trudno tez nie zauwazyc, ze z uwagi na scharakteryzowane 
wyzej specyficzne warunki scislych powiqzan mi�dzy problematykq 
s_polecznq i narodowq teren G6rnego Slc:iska w tym okresie okazal si� 
szczeg6lnie owocnym przedmiotem badan naukowych, zd9lnych rz�cic 
wiele swiatla na zagadnienia nalezqce niewqtpliwie do najbardzief 
w�zlowych w badaniach nad skomplikowanymi drogami szerzenia si� 
w Europie wielkich hasel Rewolucji Pazdzieri:iikowej. 

REVOLUTIONÄRE BESTREBUNGEN UND NATIONALER BEFREIUNGSKAMPF 

IN OBERSCHLESIEN IN DEN JAHREN 1918-1921 

Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die Durchführung der so1ialisti
schen Revolution bildete die bewußte Verbindung ihrer gesellschaftlichen Ziele mit 
den nationalen Bestrebungen. In Polen, das nach über 100 Jahren seine nationale 
Unabhängigkeit wiedergewann und gleichzeitig noch mit zahlreichen feudalen Hin-· 
terlassenschaften behaftet war, eine ungesunde Agrarstruktur aufwies und unter 

12 „Schlesische Arbeiter-Zeitung", 11 V 1921. 
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anderen Erscheinungen der gesellschaftlichen und ökonomischen Rückständigkeit 
litt, hatte das im Hinblick auf die Ausbreitung revolutionärer Ideen eine ganz 
entscheidende Bedeutung. 

Die Wechselbeziehungen zwischen allgemein revolutionären Bestrebungen und 
der nationalen Befreiungsbewegung treten besonders eindringlich in Oberschlesien 
zu Tage. Die Arbeiter und die Bauern, vor allem die arme Bauernschaft, waren 
stark benachteiligt, während die vermögenderen und tonangebenden Schichten . 
sich in der Re_gel aus Deutschen zusammensetzten. Die soziale Scheidelinie deckte 
sich in Oberschlesien nahezu mit der ethnischen: auf der einen Seite stand 
die einheimische polnische Bevölkerung, die zugleich Objekt der rücksichtslosesten 
kapitalistischen Ausbeutung war, auf der anderen die deutsche Minderheit und 
in ihrerr. Zentrum die einflußreichen Kohlenbarone und die Junker, welche die 
Hauptbastion der nationalen und sozialen Unterdrückung bildeten. 

Im Ergebnis der deutschen Kriegsniederlage, der russischen und der deutschen 
Revolution entfaltete sich in Oberschlesien eine starke nationale Befreiungs
bewegung mit dem Ziele, das Gebiet mit dem Mutterland Polen zu vereinigen. 
Uriter den oben gekennzeichneten ·Bedingungen richtete sich die Bewegung sowohl 
gegen das System der sozialen Ausbeutung wie gegen das der nationalen Unter
drückung, denn in beiden Fällen waren die deutschen herrschenden Klassen 
di� Träger. 

Die führenden Kreise des zahlenmäßig schwachen aber einflußreichen pol
nischen Kleinbürgertums und der polnischen Bourgeoisie widersetzten sich einer 
Verbindung · von nationalen und sozialen Zielen. Anderseits machten die ober- · 
schlesischen Kommunistenf' 4!lie=-eben..falls.,. i14fluß ... unter •dea Massen besaßen 
(l�esonders 1918 und in der ersten Hälfte des Jahres 1919), keinen Unterschied 
zwischen dem Nationalismus eines unterdrückten Volkes und dem seiner Unter
drücker und kamen so zu einer Fehleinschätzung der nationalen Bestrebungen 
der polnischen. werktätigen Massen; sie identifizierten diese Bestrebungen schlecht
hin mit „Nationalismus". Das führte zur Schwächung und zur Zerschlagung so
w<;ihl der Strömung des Klassenkampfes als auch des nationalen Karr.pfes. Im 
Endergebnis brachten die drei schlesischen Aufstände der Sache Polens und der 
Sa.ehe des revolutionären Kampfes nur einen Teilerfolg, der .auf keine Weise 
d�n potentiellen Möglichkeiten entsprach, die den gesellschaftlichen und poli
tischen Verhältnissen einer der stärksten Zusammenballungen polnischer Arbeiter, 
die doch Oberschlesien aufwies, entsprach. 




