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Haymarket i radykalizacja żad̨ań świata pracy w latach 1880’tych
Dzień Pierwszego Maja od dawna był świet̨em, podczas którego pokazuja ̨ sie ̨ socjalde-

mokraci i zwiaz̨ki establishmentowe, by czcić pamieć̨ walki o 8-godzinny dzień pracy. Przy
tej okazji, warto spojrzeć na różnice mied̨zy różnymi zwiaz̨kami w ruchu pracowniczymw
USA w latach 80’tych XIX wieku. Takie spojrzenie może pomóc zrozumieć, że to o co wal-
czyli anarchiści z Haymarket nie miało nic wspólnego z socjaldemokracja,̨ której hołduja ̨
obecni liderzy zwiaz̨kowi.

Żad̨anie 8-godzinnego dnia pracy formułowane było od poczat̨ku XIX wieku. W USA, to
żad̨anie stało sie ̨ sztandarowym postulatem po strajku generalnym w Filadelfii w 1835 r.,
w którym domagano sie ̨ 10-godzinnego dnia pracy, pomniejszonego o 2 godziny przezna-
czone na posiłki. Pracownicy różnych branż uzyskali 8-godzinny dzień pracy za pomoca ̨
strajków i agitacji. W niektórych stanach wprowadzono nawet prawodawstwo dla niektó-
rych kategorii pracowników. Ciekawym jest fakt, że terenem głównej bitwy o 8-godzinny
dzień pracy stało sie ̨ Chicago. Stan Illinois wprowadził ustawe ̨ o 8-godzinnym dniu pracy
w 1867 r., jednak zawierała ona wiele luk prawnych i nie była skuteczna.

Żad̨anie 8-godzinnego dnia pracy zostało podchwycone jako żad̨anie przez zwiaz̨ki za-
wodowe o różnych tendencjach politycznych. W IWMA (Pierwszej Mied̨zynarodówce) po-
stulat został przedstawiony na Kongresie w 1866 r. IWMA miała wpływy wśród anarchi-
stycznych i socjalistycznych imigrantów posługujac̨ych sie ̨ jez̨ykiem niemieckim w Chi-
cago, którzy później stali sie ̨ siła ̨ naped̨owa ̨ ruchu pracy. Po rozwiaz̨aniu IWMA, w 1881
r. założone zostało Mied̨zynarodowe Stowarzyszenie Pracowników (IWPA). Założycielami
grupy byli anarchiści. Duża i wpływowa grupa zawiaz̨ana została w Chicago.

Warto wiedzieć, że IWPA była prawdziwie rewolucyjna ̨organizacja.̨ Gdy rozpoczeł̨a swo-
ja ̨działalność, stała na stanowisku, że żad̨anie 8-godzinnego dnia pracy od kapitalistów by-
ło zbyt liberalne. W łonie IWPA było wiele dyskusji, czy 8-godzinny dzień pracy powinien
stanowić jedno z żad̨ań, czy też żad̨ania powinny obejmować likwidacje ̨ pracy najemnej
i kolektywizacje ̨ środków produkcji. Niektóre z wiodac̨ych postaci w IWPA mocno sprze-
ciwiały sie ̨ temu postulatowi. Inni mieli odmienna ̨ perspektywe.̨ Jedna ̨ z takich osób był
mec̨zennik Haymarket, Albert Parsons. Widział on w walce o 8-godzinny dzień pracy spo-
sób, by producenci (pracownicy) zatrzymywali dla siebie wiek̨sza ̨cześ̨ć owoców swojej pra-
cy i obniżali zysk kapitalistów. Oczywiście pod warunkiem, że otrzymywaliby takie samo
wynagrodzenie za 8 godzin pracy, jak za 10 lub 12. W końcu, IWPA zmieniło swoje nega-
tywne zdanie i stało sie ̨ jedna ̨ z wiodac̨ych sił w walce o 8-godzinny dzień pracy, działajac̨
za pośrednictwem Central Labour Union, w której stanowiła przeważajac̨a ̨wiek̨szość.

Ciekawy jest sposób, w jaki różne zwiaz̨ki walczac̨e o 8-godzinny dzień pracy prowadziły
swoja ̨walke ̨ i forsowały swoje żad̨ania. Z ówczesnych publikacji anarchistycznych, oraz z
innych źródeł, można wywnioskować że IWPA bardzo mocno zradykalizowało i spopula-
ryzowało te żad̨ania.

Niektóre inne z ówczesnych federacji zwiaz̨ków zawodowych i stowarzyszeń również
figuruja ̨ w historii Pierwszego Maja, jednak przy bliższym spojrzeniu widać, jak bardzo
różniły sie ̨ w swoim podejściu od IWPA. W 1881 r. powstała Federacja Zorganizowanych
Branż i Zwiaz̨ków Zawodowych z USA i Kanady (FOTLU). (Później, organizacja złożyła no-
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wa ̨ konfederacje ̨ - AFL.) To FOTLU zasugerowało, by pierwszy maja 1886 r. był docelowa ̨
data ̨wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy, lub ogłoszenia strajku generalnego. Jednak
anarchistyczne gazety z tego czasu sugerowały, że FOTLU „zapadło w sen” i nic wiec̨ej nie
zrobiło w tej sprawie.

FOTLU w tamtym czasie rozpadało sie,̨ tracac̨ członków na rzecz „Rycerzy Pracy” (Kni-
ghts of Labor) i walczac̨ o zachowanie wpływów.

IWPA, które przyłac̨zyło sie ̨ do walki o 8-godzinny dzień pracy, stało sie ̨ wiodac̨a ̨ siła ̨
na rzecz realizacji tego postulatu. Ich działania w Chicago znacznie różniły sie ̨ od działań
innych zwiaz̨ków w tamtych czasach. Były to czasy silnych wpływów marksistowskich i
socjalistycznych w organizacjach takich jak Knights of Labor. Niektórzy zwiaz̨kowcy byli
nastawieni wrogo do socjalizmu i starali sie ̨powoływać do życia stowarzyszenia pozbawio-
ne politycznych elementów właściwych dla radykalnych zwiaz̨ków. Na końcu lat 70’tych
XIX wieku, Samuel Gompers i Adolf Strasser próbowali dokonać radykalnej restrukturyza-
cji Mied̨zynarodowego Zwiaz̨kuWyrobników Cygar. W wyniku tych prób, Gompersowi nie
udało sie ̨ zostać ponownie wybranym na prezydenta zwiaz̨ku, a zamiast niego wybrano
socjalistów. Gompers wpadł w szał, twierdzac̨, że socjalistom nie powinno sie ̨pozwalać na
startowanie w wyborach. Był przeciwny wezwaniom socjalistów do zdecydowanych akcji
na rzez pracowników. W niedługim czasie powstało FOTLU, której celem było odsuniec̨ie
pracowników od wpływów socjalistów.

Oprócz tego, że zwiaz̨ki dzielił ich stosunek do socjalizmu, miały też różne pomysły na
temat tego, do czego powinny służyć zwiaz̨ki. Gompers chciał ograniczyć członkostwo w
zwiaz̨kach do robotników wykwalifikowanych.

Podczas gdy wiek̨szość zwiaz̨ków w tamtych czasach kłóciła sie ̨ o to, czy przeprowa-
dzać uzwiaz̨kowienie robotników niewykwalifikowanych, kobiet i obcokrajowców, IWPA
weszło na scene ̨ z zupełnie innym przekazem. Cześ̨ciowo było to zwiaz̨ane z ich niezmor-
dowanym aktywizmem i praca ̨w obszarach, które były ignorowane przez inne zwiaz̨ki. W
ten sposób IWPA szybko stało sie ̨wiodac̨a ̨ siła ̨w walce o 8-godzinny dzień pracy.

Różnice pomied̨zy organizacjami były widoczne przed PierwszymMaja 1886 r. W kwiet-
niu tamtego roku, w Chicago doszło do dwóch dużych wydarzeń. Knights of Labour zorga-
nizowali wydarzenie w dniu 10 kwietnia, a IWPA (razem z CLU) w dniu 25 kwietnia. Choć
tematyka obu tych wydarzeń była „taka sama”, w rzeczywistości przebiegały one zupełnie
inaczej.

Jedna z różnic polegała na tym, że Rycerze Pracy nie popierali żad̨ania IWPA o 8-
godzinnym dniu pracy z zachowaniem pensji za dłuższy dzień. Gdy IWPA krzyczało na
demonstracji “8-godzinny dzień pracy za 10 godzinna ̨ pensje!̨”, Rycerze Pracy stali na
stanowisku, że pracownicy bed̨a ̨ musieli pogodzić sie ̨ z niższa,̨ 8-godzinna ̨ stawka ̨ za
mniej pracy. Żad̨ania IWPA były zbyt radykalne dla Rycerzy Pracy i właściwie wszystkich
pozostałych organizacji.

Oba wydarzenia wyglad̨ały zupełnie inaczej. Knights of Labor zorganizowali wydarzenie
w sali razem z Zgromadzeniem Zwiaz̨ków Zawodowych. Uczestniczyło w nim około 7 tys.
ludzi. Przez cały czas siedzieli i uprzejmie słuchali mówców.Wiek̨szość z nich była z pocho-
dzenia Anglikami lub Irlandczykami, a spotkanie prowadzone było po angielsku. Jednak w
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tamtych czasach około 80% ludności Chicago miało korzenie imigranckie. Kobiet i osób o
innym kolorze skóry niż biały właściwie nie było.

W porównaniu, IWPA poczyniło duże kroki, by uzwiaz̨kowić pracowników imigrantów.
Zaczeł̨o sie ̨ to kilka lat wcześniej, podczas cotygodniowych, a potem codziennych spotkań
na temat 8-godzinnegodnia pracy. Spotkania prowadzone byływ jez̨. niemieckim, czeskim,
polskim, jiddisz, norweskim, duńskim i szwedzkim. W dniu 25 kwietnia 1886 r., w Chicago
demonstrowało 25 tys. pracowników na demonstracji zwołanej przez IWPA i CLU. Wyda-
rzenie nie mogło być bardziej różne od tego, które je poprzedziło. Była to niedziela wiel-
kanocna. Sam fakt demonstrowania w tym dniu spowodował irytacje ̨ innych zwiaz̨ków,
które przywykły zapraszać przywódców religijnych na swoje wydarzenia. Demonstracja
miała radykalne hasła, nie tylko o 8-godzinnym dniu pracy. Było nawet wiele bannerów
ateistycznych i hasła „Ani boga, ani pana!”. Gazety oczerniały protestujac̨ych jako „komu-
nistów” i narzekały, że nie było wśród nich żadnych anglo-amerykanów. To była przesada,
choć prawda ̨ jest, że wiek̨szość pracowników była z pochodzenia imigrantami, a podczas
demonstracji przemawiano w różnych jez̨ykach.

W dniu 25 kwietnia, podczas marszu radykałów, FOTLU pilnie zajmowało sie ̨ tworze-
niem nowej konfederacji z Knights of Labor. Samuel Gompers był dogłeb̨nie przekonany,
że należy odciać̨ sie ̨ od radykalizmu. W maju 1886 r., dwa tygodnie po zamieszkach z po-
licja ̨ na Haymarket, obie organizacje spotkały sie ̨ by negocjować. Ku sobie popchneł̨o je
wiele czynników, ale z pewnościa ̨ wydarzenia z 4 maja miały duży wpływ na wydarzenia.
W ten sposób narodziła sie ̨ Amerykańska Federacja Pracy (AFL)

IWPA doświadczyła po 4 maja cież̨kich represji, w tym przeciwmec̨zennikom z Haymar-
ket i innm anarchistom. Te represje doprowadziły do zaniku organizacji.

Po latach, możemy docenić sposób walki IWPA i ich postawe.̨ Zajmowali sie ̨ organizo-
waniem wszystkich kategorii pracowników, w tym także tych, którzy nie byli włac̨zeni w
działalność innych zwiaz̨ków. Jako cel stawiali sobie przede wszystkim społeczna ̨ rewolu-
cje.̨ Tyle lat mineł̨o, a podczas Pierwszego Maja, socjaldemokratyczne zwiaz̨ki próbuja ̨nas
przekonywać, że „walczymyo ta ̨sama ̨sprawe”̨. Łatwo jednak dostrzec różnice ̨i zrozumieć,
co tak naprawde ̨wspieraja ̨ zwiaz̨ki socjaldemokratyczne.
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