
NA MARGINESIE PRACY A. TARGA „OPOLSZCZYZNA 
POD RZĄDAMI LUKASCHKA I WAGNERA 1

Dzieje Śląska Opolskiego w międzywojennych latach 1922—1939 nie 
doczekały się jeszcze monograficznego i naukowego opracowania. W cen
trum  uwagi przedwojennej (i w znacznej mierze powojennej) historio
grafii polskiej znajdowały się takie zagadnienia, jak dzieje ludności pol
skiej, kwestia polityki germanizacyjnej czy wreszcie sprawy związane 
z wykonaniem Konwencji genewskiej. Wszystkie te zagadnienia rozpatry
wano najczęściej z nacjonalistycznego punktu widzenia, z punktu widze
nia walki dwóch wrogich żywiołów narodowościowych.

Wiele nowych elementów do poznania procesu dziejowego Śląska 
Opolskiego w omawianym okresie wniosła powojenna historiografia m ar
ksistowska. Jej niewątpliwą zasługą jest zdecydowane przeciwstawienie 
się tendencjom nacjonalistycznym, pokazanie ścisłej więzi między walką 
narodową i klasową, społeczną, postawienie kwestii stosunku poszczegól
nych partii niemieckich, stosunku różnych odłamów społeczeństwa nie
mieckiego do ludności polskiej, do polityki germanizacyjnej władz pań
stwowych. Dorobek historiografii marksistowskiej w dziedzinie śląsko- 
znawstwa jest bezsporny i każde jego negowanie może być w historio
grafii polskiej tylko krokiem wstecz 2.

Jednakże mimo opracowań poszczególnych kwestii nie posiadamy do
tychczas prac syntetycznych. Wymaga również dokładnego opracowania 
wiele takich kwestii szczegółowych, jak historia I Dzielnicy Związku Po
laków w Niemczech, ewolucja wewnętrzna tej organizacji, dzieje ruchów 
opozycyjnych wewnątrz Związku Polaków w Niemczech, dzieje poszcze
gólnych organizacji polskich, kwestia polityki Kościoła katolickiego

1 A. T a r g ,  Opolszczyzna pod rządami Lukaschka i Wagnera, Katowice 1958, 
s. 184.

2 Podkreślenie zasług historiografii marksistowskiej nie znaczy wcale, że nie 
zdajemy sobie sprawy z jej błędów i braków. Można tylko wyrazić życzenie, by 
dorobek śląskoznawstwa marksistowskiego stał się wreszcie przedmiotem rzeczo
wej i obiektywnej oceny i dyskusji.



(a w szczególności kurii wrocławskiej) wobec ludności polskiej i polskiego 
ruchu narodowego, działalność KPD wśród ludności polskiej i jej sto
sunek do kwestii narodowej na przykładzie mniejszości polskiej, stosu
nek Centrum i innych partii politycznych do ludności polskiej i polityki 
germanizacyjnej itp.

Niedawno ukazała się na półkach księgarskich monografia A. Targa 
Opolszczyzna pod rządami Lukaschka i Wagnera. Uwagi o tej pracy zacz
niemy od postawienia następującego pytania: jaką treść należy włożyć 
w pojęcie „najnowsze dzieje Śląska Opolskiego“? Wedle A. Targa naj
nowsze dzieje Śląska Opolskiego „w pierwszym rzędzie wypełniają zma
gania ludu polskiego z niemieckim systemem germanizacyjnym i ekster
minacyjnym“ (s. 5). Wydaje się jednak, że takie założenie jest w pewnym 
sensie przesadne. „Opolszczyzna pod rządami Lukaschka i W agnera“ (uży
wając personalistycznej terminologii Autora) jest pojęciem znacznie szer
szym, znaczenie bogatszym niż „zmagania ludu polskiego z niemieckim 
systemem germanizacyjnym i eksterm inacyjnym “. Jest rzeczą zrozumiałą, 
że historiografia polska, zwłaszcza w obliczu wciąż przybierającej na sile 
kampanii rewizjonistycznej w Niemczecł^ Zachodnich, koncentruje swą 
uwagę na dziejach elementu polskiego, na zagadnieniach walki z tym ży
wiołem. Byłoby jednak rzeczą niesłuszną podnosić te zagadnienia do rangi 
prawie jedynej problematyki historycznej. Dzieje ruchu robotniczego, 
dzieje polskiej i niemieckiej klasy robotniczej, jej walka o wyzwolenie 
i postęp społeczny, dzieje poszczególnych partii politycznych i cały sze
reg nie mniej ważnych zagadnień nie powinny uchodzić uwagi historyka 
polskiego.

Monografia A. Targa posiada dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze, 
daje ona ogólny rzut oka na dzieje polityki germanizacyjnej w okresie 
międzywojennym. Jest ona pierwszą próbą syntetycznego ujęcia problemu 
na przestrzeni całego okresu historycznego. W zasięgu analizy Autora zna
lazły się prawie wszystkie najważniejsze problemy. Praca systematyzuje 
fakty historyczne, a częściowo i dorobek dotychczasowej historiografii, 
choć w dużym stopniu jednostronnie, co wypływa z ogólnych koncepcji 
Autora. Po drugie, tok narracji Autora jest bardzo przystępny, plastyczny, 
bezpośredni, co zapewne wpłynie na popularność pracy.

Jednakże monografii A. Targa nie można nazwać monografią naukową 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Wynika to z wielu przyczyn, odnoszących 
się głównie do podstawy źródłowej pracy i w arsztatu naukowego.

Z bogatych, choć poważnie zdekompletowanych materiałów archiwal
nych Autor wyzyskał zaledwie nieznaczną i nie zawsze najważniejszą 
część3. W stopniu wysoce niedostatecznym wyzyskano prasę, zwłaszcza

3 A. Targ wyzyskał kilka teczek dokumentów z Archiwum Archidiecezjalnego 
we Wrocławiu, jedną teczkę dokumentów z Archiwum Praschmy oraz jeden doku-



polską prasę śląską i ogólnoniemiecką 4. Jeżeli chodzi o literaturę przed
miotu, to Autor nie uwzględnił szeregu istotnych, monografii i pozycji 
artykułow ych5. Zupełnie nie zostały wyzyskane prace marksistowskie. 
Autor wykazuje w swej pracy cały szereg poważnych braków warsztatu 
naukowego. Szczególnie dotyczy to strony argumentacyjnej, sposobu wý- 
zyskania literatury i td .6 * 8 Wartość naukową pracy obniża bardzo ciągle

ment z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Opolu. Całkowicie nie w y z y 

skano materiałów w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a w pierwszym rzę
dzie Akt Rejencji Opolskiej, bez których wyzyskania w ogóle chyba nie można 
mówić o sensownym i dokładnym badaniu dziejów ludności polskiej na Śląsku 
Opolskim. Nie wyzyskano również materiałów znajdujących się w WAP w Kato
wicach (Biuro Prezydialne Urzędu Wojewódzkiego) i w Archiwum Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych.

4 Dla przykładu nie wyzyskano czasopism: „Katolik Codzienny“, 1922—1931, 
„Nowiny Codzienne“, 1935—1937, „Dziennik Berliński“, 1925, 1927—1928, 1930—1939, 
„Kulturwehr“, 1924—1928, 1930—1939. Z innych czasopism nie wyzyskano: „Polonia“, 
1932—1939, „Polska Zachodnia“, 1928—1939, „Front Zachodni“, „Polacy Zagranicą“ 
i szereg innych. Wszystkie wymienione czasopisma są udostępnione w Bibliotece 
Uniwersyteckiej lub w Ossolineum we Wrocławiu.

5 Nie zostały wyzyskane m. in. następujące prace: W. B i e l s k i ,  Polacy w Niem
czech — życie i potrzeby, Poznań 1935; J. B o g e n s e e ,  J. S k a l a ,  Problem 
mniejszościowy w Niemczech, Poznań 1929; T. G r e n t r u p ,  Nationale Minder
heiten und katholische Kirche, Breslau 1927; F. K a r l ,  Die rechtliche Lage der 
nationalen Minderheiten in Reich und Preussen, Koeln 1929; T. K a t e l b a c h ,  
Niemcy współczesne wobec zagadnień mniejszościowych, Warszawa 1932; E. K u- 
r o ń s k i ,  Położenie prawne ludności polskiej w Trzeciej Rzeszy, Katowice 1938; 
F. R a t h e n a u ,  Polonia irredental, Berlin 1932; S. S c h a t t o n ,  Die Finanzpolitik 
der polnischen Minderheit in Deutschland, Berlin 1932; S. W a s y l e w s k i ,  Na Ślą
sku Opolskim, Katowice 1937; J. W i k t o r ,  Na Śląsku Opolskim, Lublin 1936; 
K. M a l c z e w s k i ,  Tworząca się społeczność, Katowice 1935; H. Z i e l i ń s k i ,
Z problematyki narodowościowej na pograniczu polsko-niemieckim w dobie między
wojennej (Przegląd Zachodni, II, 1949, s. 263—272).

8 Bardzo często Autor powołuje się na źródła z drugiej ręki, źródła nieistotne 
i mało kompetentne (s. 106, 113, 117, 161 i in.). Szczególnie jaskrawo występuje to 
w następującym przykładzie: dla potwierdzenia tezy, że władze rejencji opolskiej 
w dziedzinie polityki społecznej kierowały się zasadą: „kto chce społecznie i go
spodarczo awansować, musi wybrać drogę do niemieckiej wspólnoty narodowej” 
(s. 97). Autor przytacza wyjątek z rękopisu ks. J. M e l z a ,  Germanisation und 
Klerus in Oberschlesien, a więc człowieka, który był Polakiem i brał czynny udział 
w ruchu narodowym. Przy większej dbałości o stronę dowodową pracy można było 
w tym przypadku przytoczyć inne źródła, pochodzące od czynników bardziej kom
petentnych, bo od samych władz niemieckich (por. np. wypowiedź landrata koziel
skiego przytoczoną w pracy H. Z i e l i ń s k i e g o ,  Stanowisko międzynarodowego 
kapitału finansowego i ośrodków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji polskiej 
wobec Śląska w latach 1917—1945 (Konferencja Śląska, t. II, Wrocław 1954, s. 108). 
Na s. 62 Autor omawia sprawę niezatwierdzania przez władze wyboru sołtysów 
Polaków i stwierdza: „Wykrętnie jak zawsze, ale w tym wypadku wyjątkowo nie
udolnie próbuje wyjaśnić tę sprawę Peter Fischer”. Nie podaje jednak, na czym ta



przewijający się personalizm w traktowaniu ważnych problemów spo
łecznych 7.

Jeżeli więc praca A. Targa posłużyła nam jako powód do poczynienia 
kilku szerszych uwag, to stało się to nie dzięki jej walorom naukowym. 
Po pierwsze, koncepcje Autora odnośnie do niezwykle istotnych proble
mów — stosunku poszczególnych niemieckich partii politycznych do lud
ności polskiej, polityki germanizacyjnej i roli kurii wrocławskiej w walce 
narodowościowej na Śląsku Opolskim — są nie do przyjęcia z punktu wi
dzenia faktograficznego i metodologicznego. Po drugie, praca A. Targa 
obliczona jest na szerokiego odbiorcę, a jej wpływ na kształtowanie się 
poglądów i wyobrażeń tego odbiorcy nie będzie zgodny z faktami nie
zbicie ustalonymi przez naukę historyczną. Po trzecie, Autor „pragnie 
wskazać, w jakim kierunku winny pójść dalsze badania, które oby zna
lazły zainteresowanie, zwłaszcza wśród młodych historyków“ (s. 6). Ta
kie właśnie przyczyny skłoniły nas do poczynienia na marginesie pracy 
A. Targa kilku obszerniejszych uwag. Uwagi te ograniczymy w zasadzie 
do zagadnienia stosunku partii niemieckich do ludności polskiej i roli 
kardynała Bertrama 8.

Monografia A. Targa pozbawiona jest szerszego tła, które lepiej po
zwoliłoby nam zrozumieć politykę germanizacyjną, jej przejawy i osta
teczne rezultaty. Jedną z istotniejszych stron tego tła winna być analiza 
struktury społeczno-narodowej ludności polskiej na Śląsku Opolskim.

Ludność polska na Śląsku Opolskim w swej strukturze społeczno-za
wodowej nie była jednolitym organizmem. Jest prawdą, że była ona 
w swej podstawowej masie elementem proletariackim i chłopskim. Lecz 
stwierdzenie to nie wystarcza. Nie było przecież jednolitą masą chłop
stwo polskie, nie był jednolity proletariat polski (zróżnicowanie społeczne 
w zależności np. od gałęzi przemysłu czy stażu pracy zawodowej. Zróż- * 7 8

nieudolność i wykrętność Fischera polega. Na tej samej stronie czytamy, że w y
bory komunalne z 1924 r. stanowiły „zdecydowane zaprzeczenie wyników spisu 
ludności, który odbył się mniej więcej w rok po wyborach, a którego urzędowe 
opracowanie sygnalizowało bezprzykładne w historii Górnego Śląska „zmniejsze
nie się liczby Polaków”. Jednak liczbowych wyników tego spisu Autor nie przy
tacza.

7 Jaskrawy wyraz personalizm ten znalazł na s. 98, na której Autor mówi
0 stosunku Lukaschka do problemów gospodarczych Śląska Opolskiego w latach 
kryzysu.

8 Wymienione tu zagadnienia wymagają szczegółowego i monograficznego opra
cowania. W artykule recenzyjnym ograniczamy się siłą rzeczy wyłącznie do uwag, 
bez przytaczania całego materiału źródłowego. Celem naszym jest przede wszyst
kim zasygnalizowanie pewnych problemów, a nie ich wszechstronne oświetlenie. Do 
szerszego zainteresowania się pracą Targa skłania nas również fakt pojawienia 
się kilku recenzji, m. in. J. Lubojańskiego (Zaranie Śląskie, 1959, z. 3, s. 115—118)
1 R. Buchały (Kwartalnik Opolski, 1958, nr 4, s. 179—184).



nicowane było również nieliczne stosunkowo mieszczaństwo polskie. By
łoby więc rzeczą niezmiernie interesującą poznać, o ile i jak władze nie
mieckie w swej polityce germanizacyjnej uwzględniały to zróżnicowanie 
społeczno-zawodowe ludności polskiej, jak różnicowały metody działania 
i oddziaływania w zależności od środowiska. Przedstawienie tej sprawy 
jest rzeczą bez wątpienia trudną, ale nader pożyteczną, gdyż podatność 
na politykę germanizacyjną w różnych środowiskach polskich była różna, 
niejednakowa. Pod tym względem wiele ciekawego m ateriału mogłyby 
dostarczyć historykowi akta Rejencji Opolskiej i prasa polska w Niem
czech.

Społeczeństwo polskie na Śląsku Opolskim nie było również jednolite 
pod względem uświadomienia narodowego. Procesy integracji narodowej, 
procesy narodotwńrcze przebiegają na Śląsku Opolskim także i w okresie 
międzywojennym. Stopień natężenia świadomości narodowej, uświado
mienia narodowego, związania uczuciowego z narodem polskim, jego ję
zykiem, kulturą i tradycjam i był różny w różnych grupach ludności et
nicznie polskiej. Obok grup całkowicie uświadomionych narodowo ist
niała ogromna masa ludzi, których zaliczano do tzw. warstwy pośredniej 
(Zwischenschicht), do grupy „niczyjej“. Z tej bardzo skomplikowanej 
sytuacji narodowościowej zdawały sobie doskonale sprawę władze nie
mieckie i niemieckie ośrodki nacjonalistyczne, różnicując znacznie swe 
metody germanizacji w zależności od terenu działania, od środowiska. 
Władze polityczne Śląska Opolskiego, niemieckie organizacje nacjonali
styczne (a w pierwszym rzędzie Bund Deutscher Osten) inaczej formuło
wały swe zadania np. w stosunku do grupy uświadomionych narodowo 
Polaków (Grosspolen), a inaczej w stosunku do „warstwy pośredniej“. 
Ta ostatnia grupa była właśnie głównym obiektem zainteresowania i walki 
narodowościowej 9. Ona też była najbardziej podatna na wpływy języka 
niemieckiego, kultury niemieckiej, na germanizację w ogóle. Wewnątrz 
tej grupy zachodziły w okresie międzywojennym najistotniejsze dla 
losów polskości na Śląsku Opolskim procesy narodowościowe. W w arun
kach istnienia niemieckiej władzy państwowej, przewagi politycznej, eko
nomicznej i kulturalnej elementu niemieckiego znaczne odłamy „grupy 
pośredniej“ pozyskiwane były dla niemczyzny, ulegały asymilacji naro
dowej. Tylko jednostki czy niewielkie grupy przechodziły do świadomego 
i zorganizowanego obozu polskiego.

Jednakże A. Targ prawie całkowicie abstrahuje w swej pracy od 
wspomnianych powyżej problemów. Traktuje on ludność polską jako •

• Zainteresowanie to znalazło również wyraz w szeregu prac polskich i nie
mieckich (J. Chałasiftski, E. Szramek, P. Rybicki, S. Ossowski, K. Mueller, R. Vogel, 
E. Laslowsky i in.).



w zasadzie jednolitą pod względem narodowym masę, co nie pozwala mu 
wykazać dynamizmu akcji germanizacyjnej, wewnętrznego napięcia walki 
narodowościowej. Nie pozwala mu to także właściwie i rzeczowo przed
stawić ostatecznego bilansu akcji germanizacyjnej, bilansu, który byłby 
pożyteczny przy wyjaśnieniu wielu kwestii dotyczących już okresu po
wojennego (np. postawy ludności autochtonicznej wobec wyzwolenia, 
wobec zachodzących na Śląsku przemian społeczno-politycznych, rezul
tatów tzw. weryfikacji narodowościowej itd.).

*  *

*

Nie można zrozumieć całokształtu zagadnień związanych z polityką 
germanizacji na Śląsku Opolskim bez uwzględnienia stosunku różnych 
odłamów społeczeństwa niemieckiego, różnych niemieckich partii i ugru
powań politycznych do tej polityki, do ludności polskiej w ogóle. Tak 
jak obóz polski nie był jednolity, tak nie był jednolity obóz niemiecki, 
społeczeństwo niemieckie. Niejednolitość ta znajdowała swój wyraz rów
nież w stanowisku wobec kwestii polskiej na Śląsku Opolskim. Trakto
wanie społeczeństwa niemieckiego jako jednolitej, jednorodnej masy na
cjonalistycznej nie ma nic wspólnego z faktami historycznymi. Dostrze
gając tę niezwykle istotną kwestię, A. Targ stara się przedstawić stanowi
sko różnych partii niemieckich wobec społeczeństwa polskiego. Jednakże 
jego przedstawienie tego stanowiska jest w dużej mierze niewystarczają
ce, a często wręcz fałszywe, niezgodne z ustalonymi już niezbicie faktami. 
A. Targ ogranicza analizę stanowiska partii niemieckich w zasadzie tylko 
do lat 1918—1922. Jednakże już jego pierwsze i podstawowe twierdzenie, 
że „na stosunki górnośląskie wywierały wówczas zasadniczy wpływ trzy 
cśrodki polityczne w obozie niemieckim: 1. niemieccy nacjonaliści, 2. nie
miecka socjaldemokracja oraz 3. Centrum i grupy pokrewne“ (s. 12), 
nie odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy, bo nie bierze pod uwagę roli 
Spartakusbundu, USPD, KPD i KPGŚ1., jednym słowem, roli lewicy 
socjalistycznej i obozu komunistycznego.

Podkreślając słusznie nacjonalistyczną postawę Centrum i jego współ
odpowiedzialność za terror antypolski, Autor jednocześnie pisze: „Cen
trum, długo liczebnie i organizacyjnie najsilniejsza partia niemiecka na 
Górnym Śląsku, pozostająca w ostrym współzawodnictwie z nacjona
listami i socjaldemokratami o wpływy, zaczęła schodzić w pierwszych 
latach powojennych na niebezpieczne bezdroża polityczne, poddając się 
tendencjom nacjonalistycznym, z których nie znalazła już odwrotu 
w okresie następnym mimo roli, jaką odgrywali w niej duchowni nie 
mieccy“ (s. 13). Tego stwierdzenia nie można nazwać inaczej jak próbą 
wybielania antypolskiej postawy Centrum w okresie do wojennym. Na



pozycje wyraźnie antypolskie, nacjonalistyczne Centrum przeszło jesz
cze w końcu XIX w. Faktu tego nie negowała nawet przedwojenna histo
riografia polska (Benisz, Kowalczykówna, Tobiasz). Antypolskiej postawy 
Centrum w okresie przedwojennym nie negowali również uczciwi przed
stawiciele narodu niemieckiego. W 1928 r. niemieckie czasopismo postę
powe „Die Menscheit“ pisało, że po zakończeniu kulturkam pfu Centrum 
przechodzi na pozycje rządowe, antypolskie. „Polaków nie potrzebowano 
więcej. Lepiej było iść ręka w rękę z rządem“ 10 11. Najgorliwszymi realiza
torami ówczesnej antypolskiej polityki Centrum byli właśnie duchowni, 
księża-germanizatorzy. Trudno więc zrozumieć uwagę A. Targa, że par
tia centrowa poddała się tendencjom nacjonalistycznym „mimo roli, jaką 
odgrywali w niej duchowni niemieccy“.

Jeżeli chodzi o stanowisko SPD, to, po pierwsze, Autor stosuje nie
precyzyjną terminologię, stawiając znak równania między socjaldemo
kratami a socjalistami, a po drugie, abstrahuje od faktu, iż SPD nie 
była partią jednolitą, że ścierały się w niej różnorodne tendencje, które 
znajdowały wyraz również w stosunku do społeczeństwa polskiego (np. 
propolska postawa niektórych rad robotniczych znajdujących się pod 
wpływami SPD). Stawianie znaku równości między stanowiskiem 
O. Hoersinga a całej SPD jest bez wątpięnia dużym uproszczeniem.

Całkowitym milczeniem pokrywa Autor stanowisko USPD. Stanowisko 
tej partii wobec kwestii narodowej na Górnym Śląsku jest bezwzględnie 
godne uwagi. „Rozumiejąc rolę kwestii narodowej na Górnym Śląsku, 
działacze miejscowi USPD opowiadali się za przyznaniem Polakom praw 
narodowych, a nawet tu i ówdzie prawa zadecydowania przez nich sa
mych o przynależności państwowej Górnego Śląska“ n . Nie można rów
nież przemilczeć wystąpień śląskich przywódców USPD, np. Speilego czy 
Schlokkowa, chociaż w okresie późniejszym, przed plebiscytem, wystą
pienia te ucichły 12.

Analizę stanowiska komunistów (KPP) polskich Autor sprowadza do 
zacytowania poglądu wyrażonego przez E. Rudzińskiego w niewielkim 
artykule recenzyjnym 13. Pogląd ten mówi jedynie o „błędach luksembur-

10 Oberschlesischer Halbgötter (Die Menschheit, nr 21, czerwiec 1928).
11 Cyt. za: H. Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka górnośląskiego proletariatu w la

tach 1918—1922, Warszawa 1957, s. 90.
12 Jw., s. 91.
13 „Wychodząc z niesłusznych luksemburgistowskich założeń, uważała KPP, że 

walka o przyłączenie Śląska do Polski wznieca tylko nacjonalizm, podczas gdy roz
wijająca się rewolucja proletariacka w Rosji, Austro-Węgrach, sytuacja rewolucyjna 
w Niemczech i Polsce doprowadzi i tak do likwidacji wszelkiego ucisku, a więc 
i ucisku narodowego. Taki »hiperinternacjonalizm«, nie liczący się z konkretną 
sytuacją, wcale sprawie prawdziwego internacjonalizmu nie służył“. E. R u d z i ń 
s ki ,  Walka o przyłączenie Śląska do macierzy, Warszawa 1957, s. 1254.



gistowskich“. W podobny sposób ocenia A. Targ stanowisko KPGŠ1.: „Nie 
mniej błędnie od KPP oceniała dokonujące się na Górnym Śląsku pro
cesy narodowowyzwoleńcze Komunistyczna Partia Górnego Śląska, zwią
zana z KPD, w śkład której weszła po podziale Górnego Śląska. Ta błędna 
ocena sytuacji politycznej na Górnym Śląsku [Autor w istocie rzeczy 
nic nie mówi o tej ocenie — M. O.] i wynikły z niej niewłaściwy stosu
nek do rozgrywających się tu wydarzeń i do polskiego ruchu narodowo
wyzwoleńczego sprawiły, że KPGŠ1. nie odegrała tej pozytywnej roli, jaką 
winna była odegrać z tytułu swojego społeczno-politycznego programu“ 
(s. 19).

Postawa obozu komunistycznego wobec ruchu narodowowyzwoleńczego 
na Górnym Śląsku w latach 1918—1922 nie została jeszcze wyjaśniona 
do końca. Jest tu jeszcze wiele kwestii spornych, niejasnych i wiele 
spraw po prostu nieznanych. Są jednak rzeczy, które we współczesnej 
historiografii polskiej uchodzą za bezsporne.

Komuniści śląscy i niemieccy w ogóle byli bezwzględnymi przeciwni
kami terroru antypolskiego i ucisku narodowego. Np. grupy spartaku- 
sowskie na Górnym Śląsku niejednokrotnie żądały „przede wszystkim 
usunięcia Grenzschutzu i oddalenia wojska z Górnego Śląska. Tak ochro
niony i rozniecany rośnie ruch polski bez jprzerwy i przybiera coraz groź
niejsze formy“ 14. „Należy z naciskiem podkreślić, że w szczególności tak 
popularne hasło na Górnym Śląsku, jak usunięcie zeń głównego organi
zatora i wykonawcy szowinistycznego terroru antypolskiego, Grenz
schutzu, znalazło swego pierwszego i najbardziej konsekwentnego bojow
nika właśnie w Związku Spartakusa, bez chwili wytchnienia demaskują
cego nacjonalistyczne i kontrrewolucyjne oblicze tych band“ 15. Sparta- 
kusowcy niejednokrotnie potępiali antypolską postawę prawicowego kie
rownictwa SPD: „Zapomniano dać Polakom ich prawa narodowe, zanie
chano socjalizacji kopalń; w zamian za to przysłano tu Grenzschutz...“ 
— pisała „Schlesische Arbeiter Zeitung“ 16. Organ KPD, „Rote Fahne“, 
pisał w 1920 r., że rząd Eberta „chciał naród polski wtłoczyć w jarzmo 
pruskiej korupcji i bezwzględnego hakatyzmu. Robota germanizatorska 
wśród Polaków była najwstrętniejszą kartą historii panowania Wilhelma. 
Rząd, który po nim przyszedł, wcale nie położył jej kresu“ 17. Grupy 
spartakusowskie brały aktywny udział w I powstaniu śląskim (Lipiny, 
Karb, Bobrek, Miechowice, kopalnia Gieschego w Nikiszowcu). Wydatną 
pomoc okazali powstańcom kolejarze związani z komunistami, którzy, 
„mimo iż są w przeważnej części Niemcami, sympatyzują z powstańcami

14 Zob. Z i e l i ń s k i ,  Położenie..., s. 94.
15 Jw.
16 „Schlesische Arbeiter Zeitung”, 23 VIII 1919.
17 Zob. T. J ę d r u s z c z a k ,  Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918— 

1922, Warszawa 1958, s. 84.



i przez bierne wykonywanie rozkazów niemieckich opóźniają przesyłki 
transportów wojska zdążającego na teren walki“ 18. Po wybuchu III po
wstania KPGŚl. w specjalnej odezwie do powstańców oświadczyła: 
„Mamy wspólnego wroga — to jest pierwszym i najważniejszym faktem. 
Tym wrogiem są: pradawni gnębiciele ludu pracującego Górnego Śląska, 
baronowie węglowi i obszarnicy“ 19. Komuniści niemieccy pierwsi zarea
gowali na apel robotników-powstańców górnośląskich odezwą Do robot
ników świata 20. W nadzwyczajnym wydaniu „Rote Fahne“ partia komu- 

' nistyczna wyrażała solidarność z klasowymi celami powstańców. Ta sama 
gazeta komunistyczna niejednokrotnie ujawniała takie fakty, jak to, że 
władze wysyłają przeciw powstańcom regularne oddziały wojskowe, że 
na przygranicznych stacjach górnośląskiego obszaru plebiscytowego maga
zynują zapasy amunicji i broni, że przeprowadzają werbunek do bojówek 
i m ilitarnych organizacji nacjonalistycznych, że pociągi z głębi Rzeszy 
udające się na Górny Śląsk przepełnione są zawodowymi wojskowymi 
w cywilnym przebraniu itd. 21 Wrocławska „Schlesische A rbeiter Zeitung“ 
pisała w czasie powstania: „Rząd obłudnie kłamie, że żołnierze Reichs- 
w ehry winni bronić niemieckiego narodu, niemieckiej ojczyzny. Prawda 
polega na tym, że żołnierze Reichswehry mają bronić interesów właści
cieli kopalń i junkrów. Żołnierze Reichs wehry są synami niemieckich ro
botników i chłopów. Powstańcy górnośląscy są synami niemieckich i pol
skich chłopów i robotników. Dlaczegóż by mieli synowie niemieckich 
chłopów i robotników tłumić ruch powstańczy niemieckich i polskich 
mas chłopskich i robotniczych? — Żołnierze Reichswehry! Wojna, którą 
rząd obecnie planuje, nie jest wojną narodu niemieckiego, nie toczy się 
o niemiecką ojczyznę. Jest to wojna kapitalistów, generałów i junkrów “ 22. 
Robotnicy niemieccy zorganizowali w obronie powstańców szereg akcji. 
Na dworcach kolejowych grupy robotnicze przeprowadzały rewizje ce
lem wykrycia i zatrzymania ochotników udających się na Górny Śląsk, 
aby tam wziąć udział w walce przeciwko powstańcom polskim 23. W pra
sie lewicowej członków Freikorpsów nazywano „bandytami z Orgeschu“, 
„mordercami“, „rycerzami swastyki“, „monarchistycznymi opryszkami“ 
i tp .24

*

*  *

18 L u d y g a  - L a s k o w s k i ,  Materiały do historii powstań górnośląskich 1919— 
1920, t. I, Katowice 1925, s. 115.

19 Zob. Z i e l i ń s k i ,  Położenie..., s. 253.
20 „Powstaniec” z 11 V 1921.
21 Zob. Z i e l i ń s k i ,  Położenie..., s. 253.
22 „Schlesische Arbeiter Zeitung“, 11 V 1921.
23 K. H o e f e r, Oberschlesien in der Aufstandszeit 1918—1921. Erinnerungen 

und Dokumente, Berlin 1938, s. 142.
24 Jw., s. 339.



Przytoczone fakty, charakteryzujące postawę komunistów wobec kon
kretnych spraw praktyki codziennej, nie świadczą bynajmniej o jakiejś 
zasadniczej zmianie ich stanowiska w kwestii narodowej. W powstaniach 
śląskich podkreślali oni przede wszystkim ich elementy społeczne, co 
przebija także z przytoczonych powyżej faktów. Komuniści — może 
więcej teoretycznie niż praktycznie — przeciwstawiali się idei narodowo
wyzwoleńczej, ruchowi narodowemu, nie doceniając tkwiącego w nich 
elementu rewolucyjnego. Nie potrafili również zauważyć różnicy między 
nacjonalizmem narodu uciskanego a uciskającego. Trzeba wszakże pod
kreślić w imię prawdy historycznej, że niektórzy z działaczy komuni
stycznych potrafili jednak dostrzec w polskim ruchu narodowym „znacz
ny ładunek treści rewolucyjnej“ 25. Mimo błędów teoretycznych prak
tyczna postawa komunistów i lewicy rewolucyjnej w ogóle posiadała po
ważne znaczenie dla walki polskich mas pracujących Górnego Śląska 
o społeczne i narodowe wyzwolenie. Niedostrzeganie tego znaczenia jest 
zwykłym fałszem faktograficznym.

* *
*

Jeżeli chodzi o lata 1922—1933, to kwestia stosunku niemieckich par
tii i grup politycznych wobec społeczeństwa polskiego na Śląsku Opol
skim dla A. Targa właściwie nie istnieje. Nie można bowiem nazwać ana
lizą czy nawet prostym opisem faktograficznym kilku marginesowych 
uwag i ocen dotyczących Centrum, pacyfistów i ośrodków politycznych, 
które „przestrzegały przed niebezpieczeństwami skrajnego nacjonalizmu 
i szowinizmu“ (s. 73, 123—126). Pod tym względem praca A. Targa jest 
krokiem wstecz nawet w porównaniu ze stanowiskiem prasy polskiej 
w Niemczech, która bardzo skrupulatnie odnotowywała stanowisko po
szczególnych partii niemieckich wobec ludności polskiej i poświęcała temu 
zagadnieniu szereg specjalnych artykułów 26.

Społeczeństwo niemieckie w swej postawie wobec ludności polskiej 
i polityki germanizacyjnej podzielone było w grubszych zarysach na 
następujące ugrupowania polityczne: 1. nacjonalistów wszelkiego rodzaju

25 Zob. np. artykuł E b e r l e i n a  w „Schlesische Arbeiter Zeitung”, 13 III 1921.
26 Dla przykładu można podać opublikowany we wrześniu i październiku 1927 r. 

na łamach „Katolika Codziennego”, „Nowin Codziennych” i „Dziennika Berliń
skiego“ cykl artykułów o stosunku niemieckich partii politycznych do mniejszości 
polskiej. W cyklu tym omawiano postawę następujących partii: SPD, Centrum, 
KPD, Demokratische bartei, Deutsche Volkspartei, Deutsche Nationale Partei, 
Dutschvölkische Freiheit spartei. Ten sam cykl drukowany był również na łamach 
„Kulturwehr“.



(Centrum, Deutsche Volkspartei, Deutschnationale Partei, Deutschvöl
kische Partei), 2. demokratów (Demokratische Partei), 3. socjaldemokra
tów (SDP), 4. komunistów (KPD), 5. pacyfistów.

W obozie nacjonalistycznym spotykało się wiele partii i ugrupowań 
politycznych. Mimo różnic politycznych i ideowych łączyła je jawnie 
antypolska polityka. Żadna z partii tego obozu nie poruszała w swym 
programie kwestii mniejszości narodowych w Niemczech. Wszystkie zaś 
poruszały kwestię mniejszości niemieckich poza granicami państwa nie
mieckiego. Ze wszystkich partii obozu nacjonalistycznego najbardziej isto
tne znaczenie dla ludności polskiej miała postawa katolickiego Centrum, 
szczególnie wpływowego na terenie Śląska Opolskiego. Postawa ta była 
wyraźnie i zdecydowanie antypolska. „Centrum nie tylko w programie 
swoim nie zna mniejszości polskiej, ale praktyczna praca przywódców 
tego stronnictwa jest wobec Polaków na wskroś wroga“ 27. Organ Związku 
Mniejszości Narodowych w Niemczech, „K ulturw ehr“, stwierdzał 
w 1929 r.: „Wśród wszystkich wrogów i nieprzyjaciół sprawiedliwej po
lityki mniejszościowej w Niemczech Centrum zajmuje najbardziej czo
łowe miejsce“ 28. Jest więc rzeczą zastanawiającą, dlaczego Centrum na 
Śląsku Opolskim miało poważne wpływy wśród katolickiej, etnicznie pol
skiej ludności. Wiele wyjaśnia fakt, że w swej działalności Centrum opie
rało się głównie na duchowieństwie, że stale i niezmiennie podkreślało 
swą katolickość, zyskując sobie w ten sposób zwolenników wśród naro
dowo nieuświadomionej ludności polskiej, owej „warstwy pośredniej“. 
Warto również podkreślić, że w wystąpieniach antypolskich centrowcy 
byli oględniejsi niż inne ugrupowania nacjonalistyczne, używali bardziej 
„łagodnych“ i zawoalowanych sformułowań. Nie bez znaczenia był rów
nież fakt, że w czasie kampanii wyborczych do Reichstagu czy Landtagu 
pruskiego Centrum obiecywało demagogicznie, że będzie bronić intere
sów narodowych ludności polskiej, a zwłaszcza praw językowych. Cen
trowcy podkreślali także, iż ich silna frakcja poselska potrafi realniej 
i skuteczniej występować w obronie ludności polskiej niż słaba frakcja 
polska. Tego rodzaju argumenty trafiały często do przekonania części 
ludności polskiej nieuświadomionej politycznie i narodowo. Jednakże po 
wyborach, po uzyskaniu mandatów poselskich m. in. dzięki głosom pol
skim, Centrum niezmiennie zapominało o obietnicach.

Pozostałe partie nacjonalistyczne były bezwzględnie antypolskie, cho
ciaż i między nimi istniały różnice co do taktyki i konkretnych posunięć 
antypolskich władzy państwowej. Wprost zoologicznie szowinistycznym

27 Mniejszościowa polityka Centrum (Dziennik Berliński, 29 IX 1927).
28 „Kulturwehr“, 1929, s. 527. W prasie polskiej bardzo często pisano, że cen

trowcy to „najniebezpieczniejszy rodzaj germanizatorów”, że są to „główni działacze 
germanizacji na naszej ziemi” itd.



ugrupowaniem była Deutschvölkische Freiheitspartei. Znalazło to m. in. 
wyraz w sformułowaniu programowym, które głosiło, iż obywatelem nie
mieckim może być tylko ten, kto jest narodowości niemieckiej i w którego 
żyłach płynie krew niemiecka.

W społeczeństwie niemieckim nurtowały jednakże tendencje dążące 
do poszanowania narodowych praw ludności polskiej w imię dobrze rozu
mianego interesu mniejszości niemieckiej w Polsce, w imię zdrowego 
rozsądku politycznego. Tendencje te reprezentowała głównie Demokrati
sche Partei, niewielkie stosunkowo ugrupowanie polityczne, którego orga
nem była berlińska „Vossische Zeitung“. W programie Demokratische 
Partei znajdował się punkt mówiący o mniejszościach narodowych 
w Niemczech. „Głównym celem polityki niemieckiej jest ścisła łącz
ność z Niemcami zagranicznymi i ich obrona. Z t y c h  w z g l ę d ó w  
r o z u m  p o l i t y c z n y  n a k a z u j e  s z a n o w a ć  p r a w a  m n i e j 
s z o ś c i  z a m i e s z k a ł y c h  w N i e m c z e c h “ (podkr. moje, 
M. O .)29. Charakterystyczny pod tym względem jest również artykuł 
pt. Die Minderheiten, zamieszczony w „Vossische Zeitung“ z 22 IV 
1928 r., którego autorem był jeden z przywódców Niemców czechosło
wackich, dr Gustaw Treixler. Pisał on: „Nieodzownym warunkiem po
wodzenia wszelkiej akcji dyplomatycznej Niemiec na korzyść mniej
szości niemieckich jest zawsze to, jak państwo niemieckie traktuje swe 
mniejszości... Na nas, Niemców z Czechosłowacji, czyni jak najgorsze 
wrażenie, jeżeli widzimy, że w Niemczech zawsze jeszcze nie przyznaje 
się mniejszościom przysługujących im praw “ 30. Konsekwencją tego rea
lizmu politycznego „Vossische Zeitung“ były jej wystąpienia przeciwko 
aktom terroru antypolskiego, przeciwko ustawodawstwu antypolskiemu 
itd. W sprawie tzw. wojny teatralnej w 1929 r. „Vossische Zeitung“ np. 
pisała: „»Patrioci« opolscy pragną widocznie swą politykę wykroczeń 
kontynuować i tym samym przejąć na siebie lekkomyślnie odpowie
dzialność za szkody i ograniczenie urządzeń kulturalnych mniejszości 
niemieckiej w Polsce. Każdy obywatel w Niemczech, zapatrujący się 
poważnie i rzeczowo na zagadnienie mniejszości, znajdzie na takie po
stępowanie j e d y n i e  n a j o s t r z e j s z e  s ł o w a  p o t ę p i e n i a “ 31.

Stanowisko SPD wobec ludności polskiej i polityki germanizacyjnej 
nie było jednolite. Jeżeli chodzi o program partii, to nie wspominano 
w nim o mniejszościach narodowych w ogóle. Wewnątrz partii silne były 
tendencje nacjonalistyczne i nawet jawnie szowinistyczne. Ich uosobie
niem w okresie międzywojennym był prem ier rządu pruskiego Braun

29 Cyt. wedle „Dziennika Berlińskiego”, 5 X 1927.
30 „Vossische Zeitung”, 22 IV 1928.
31 Stanowisko to zostało ostro zaatakowane przez prasę nacjonalistyczną, m. in. 

przez bytomską „Ostdeutsche Morgenpost”.



i poseł do Landtagu pruskiego Hamburger. Ten ostatni szczególnie wsła
wił się swymi nacjonalistycznymi i antypolskimi wystąpieniami. Jednakże 
w SDP silne były również i inne tendencje, przejawiające się w dąże
niu do sprawiedliwego zaspokojenia praw i potrzeb narodowych lud
ności polskiej, szczególnie w dziedzinie języka i oświaty. Na forum Land
tagu pruskiego posłowie socjaldemokratyczni niejednokrotnie popierali 
wnioski posłów polskich. Tak np. w czerwcu 1923 r. posłowie polscy zło
żyli wniosek domagający się, aby dzieciom polskim rozpoczynającym 
naukę szkolną i często nie znającym języka niemieckiego udzielano nauki 
religii w języku polskim. Frakcja socjaldemokratyczna poparła ten wnio
sek, centrowcy zaś wystąpili przeciw 32. Na początku 1925 r. frakcja 
socjaldemokratyczna złożyła wniosek w sprawie uregulowania sprawy 
szkolnictwa dla mniejszości narodowych: ,,Sejm raczy uchwalić: wezwać 
Ministerstwo Stanu, ażeby do dnia 1 IV 1925 r. przeprowadziło ochronę 
mniejszości w dziedzinie szkolnictwa w myśl rozporządzenia Ministerstwa 
Oświaty z dnia 31 XII 1918 ...w tych dzielnicach Prus, w których ochrona 
mniejszości nie jest uregulowana w drodze umowy praw nej“ 33. „Dziennik 
Berliński“ wyjaśniał swym czytelnikom, „dlaczego to posłowie socjali
styczni, a nie polscy przedłożyli wniosek w sprawie uregulowania szkol
nictwa dla mniejszości narodowych? Na to odpowiadamy: do poparcia 
wniosku jest wymagana większa liczba posłów. Ponieważ frakcja polska 
potrzebnej liczby posłów jeszcze nie ma, musi szukać pomocy u innych 
frakcji sejmowych. Tym razem znalazła pomoc u socjalistów, dzisiejsze 
bowiem Centrum nie ma żadnego zrozumienia dla spraw mniejszości“ 34.

Poszczególne grupy socjaldemokratyczne i czasopisma partyjne wystę
powały bardzo często przeciwko terrorowi antypolskiemu, zwalczały prze
jawy brutalnego dławienia życia narodowego ludności polskiej. Tak np. 
na posiedzeniu sejmiku prowincjonalnego w Raciborzu w dniu 3 IV 
1928 r. „poseł s o c j a l i s t y c z n y ,  C y r u s ,  potępił napad bytomski, 
jak w ogóle gwałty stosowane wobec Polaków na Śląsku Opolskim. Ter
ror nie przyczyni się do porozumienia, jakiego Niemcy szukać muszą 
z Polską“ 35. W rok później niektóre śląskie gazety socjalistyczne sta
nęły w obronie ludności polskiej w kwestii „wojny teatralnej“. Tego 
rodzaju wystąpień można przytoczyć o wiele więcej. Dowodzą one do
bitnie, że część członków SPD, że niektóre jej organizacje terenowe 
i organa prasowe dalekie były od nacjonalizmu, że zdecydowanie potę
piały ucisk narodowy.

32 O szkolnictwo dla mniejszości narodowych w Prusach (Dziennik Berliński, 
7 II 1925).

33 Jw.
34 Jw.
35 „Dziennik Berliński“, 5 IV 1928.



Jakie było stanowisko komunistów wobec ludności polskiej i polityki 
germanizacyjnej? Komuniści przeciwstawiali się bezwzględnie polityce 
germanizacyjnej, występowali zdecydowanie przeciwko wszelkim formom 
ucisku narodowego. Już w 1922 r., w związku z ratyfikacją Konwencji 
genewskiej przez Reichstag, przedstawiciel frakcji KPD, Hoellein, stwier
dził w jej imieniu: „My, komuniści, odrzucamy udział w hecy nacjonali
stycznej, a to tym bardziej, że partie, które teraz tak wrzeszczą, same są 
sprawcami opłakiwanego nieszczęścia. Teraz powołują się one na prawo 
stanowienia o sobie, na punkt widzenia prawa, które deptały w ciągu 
całych dziesięcioleci. Historia Górnego Śląska za panowania Niemiec 
była nieprzerwanym łańcuchem gwałtów nad proletariatem  niemieckim 
i polskim“ 36. Następnie Hoellein potępił hakatyzm, stwierdził, że arty 
kuł o ochronie mniejszości „jest najczystszym szyderstwem wobec fak
tycznie istniejących stosunków“. Na forum Landtagu pruskiego komu
niści (a zwłaszcza poseł Jadasz) niejednokrotnie występowali przeciwko 
projektom ustaw, które godziły w interesy ludności polskiej (np. w spra
wie Osthilfe ) 37. Nie doceniając istoty dążeń narodowych ludności pol
skiej, potępiając ogólnie Związek Polaków w Niemczech jako organiza
cję reakcyjną i nacjonalistyczną, komuniści byli jednak dalecy od nacjo
nalizmu (co im zarzucała m. in. i prasa polska w Niemczech). Przeciw
nie, komuniści byli szczerymi internacjonalistami, na każdym kroku 
niezwykle ostro występowali przeciwko przejawom nacjonalizmu i szo
winizmu, przeciwko hecy antypolskiej. KPD była w praktyce jedyną 
niemiecką partią polityczną, która występowała w obronie praw spo
łecznych polskich mas pracujących w Niemczech. Szczególnie energicznie 
bronili komuniści praw  polskich robotników rolnych, zwłaszcza na Dol
nym Śląsku i w Saksonii. Prasa polska w Niemczech niejednokrotnie 
informowała (oczywiście w duchu antykomunistycznym) o tej działal
ności, o specjalnych ulotkach i odezwach wydawanych w języku pol
skim, o zebraniach i wiecach, na których agitatorzy komunistyczni prze
mawiali do robotników polskich w ich języku ojczystym. KPD wydawała 
czasopismo „Głos Pracy“, „jedyne w Niemczech rewolucyjne pismo

39 „Nowy Przegląd“, 1922, reedycja, Warszawa 1957, s. 85—86.
37 Zob. „Kulturwehr”, 1927, s. 8 i n. O postawie KPD wobec ucisku narodowego 

świadczy bardzo wymownie jej stosunek do mniejszości serbsko-łużyckiej. W 1927 r. 
frakcja poselska KPD w Landtagu saksońskim wniosła specjalną interpelację, 
w której domagała się, aby w okręgach zamieszkałych przez ludność łużycką uży
wano w urzędach jej języka, aby język łużycki był językiem wykładowym w szko
łach. W interpelacji domagano się również ostrych sankcji karnych dla szowini
stów uciskających ludność łużycką. Na marginesie tej interpelacji „Kulturwehr” 
pisał, że „po raz pierwszy w historii mniejszości niemieckich w ogóle i mniejszości 
łużyckiej w szczególności niemiecka partia polityczna występuje z podobną inter
pelacją“ (Kulturwehr, 1927. s. 109).



w języku polskim“ :38, oraz specjalny „Biuletyn Inform acyjny“ w języku 
polskim.

Poważnymi wpływami cieszyła się KPD na Śląsku Opolskim. Nawet 
polska prasa burżuazyjna musiała przyznać: „Komuniści umieją trafić 
polską mową do serca tego narodu, umieją wykorzystać bezrobocie i nę
dzę tego ludu, unikając przy tym  haseł nienawiści narodowej. Toteż nie 
jest dziwne, że komuniści na Śląsku Opolskim rekrutują się w połowie 
z tamtejszej ludności polskiej“ 38 39. Popularność komunistów wśród śląskiej 
ludności polskiej wyrażała się także we wzroście głosów oddawanych na 
ich listy wyborcze w okręgach zamieszkałych w znacznym stopniu przez 
ludność polską (przy równoczesnym spadku głosów oddawanych na listy 
polskie). Prasa polska w Niemczech zmuszona była przyznać: „Robotnik 
nasz na Śląsku, który jeszcze wiele rzeczy musi się nauczyć, w swej 
nieświadomości uległ, niestety, robocie komunistycznej“ 40. Bytomski „Ka
tolik“ w jednym z listopadowych numerów 1927 r. pisał: „Komunizm 
przerażająco szerzy się na terenach zamieszkałych w Niemczech przez 
ludność polską“. „Katolikowi“ wtórował, ubolewając, „Dziennik Berliń
ski“ : „Szeregi komunistyczne zapełniają się przeważnie młodzieżą. Nie 
ma całej młodzieży u nas. Nie ma całej młodzieży w kościele. Jest za to 
wiele spośród młodzieży u komunistów“ 41. Nawet jawnie antykomuni
styczna prasa polska musiała przyznać, że stanowisko komunistów wobec 
ludności polskiej jest odmienne od stanowiska innych partii niemieckich, 
że komuniści zabierają głos w sprawie mniejszości polskiej, „w obronie 
naszej“ 42. Jednocześnie „Dziennik Berliński“ dodawał, że komuniści ro
bią to nieszczerze, „nie z chęcią przyjścia nam z pomocą, lecz tylko dla 
reklamy, stawiając zwykle żądania tak wygórowane, że ich przyjęcie 
w największej części jest praktycznie niemożliwe“ 43. Mimo woli jednak 
prasa polska zdradzała przyczyny popularności komunistów: „W szeregi 
ludu naszego w Niemczech wkrada się zaraza komunizmu. Bałamuci ona 
nieuświadomionego robotnika i zbiedzonego rolnika pięknymi hasłami

38 Wydawnictwa te, niestety, nie zachowały się. Informacje o nich zaczerpnięto 
z „Dziennika Berlińskiego”. Wydając czasopismo i ulotki w języku polskim KPD 
realizowała zalecenie III Międzynarodówki Komunistycznej, która w specjalnej 
uchwale „Sprawa Górnego Śląska” przyjętej na V Kongresie w 1924 r. zalecała: 
„Obie bratnie partie (tj. KPP i KPD — M. O.) winny prowadzić wspólną walkę 
przeciwko uciskowi narodowościowemu we wszystkich jego formach; w agitacji swej 
i propagandzie winny brać pod uwagę warunki językowe niemieckich i polskich 
robotników” (KPP. Uchwały i rezolucje, t. II, Warszawa 1955, s. 566).

39 „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 29 VIII 1932.
40 Kłamstwa komunizmu (Dziennik Berliński, 8 VIII 1928).
41 „Dziennik Berliński”, 27 VI 1928.
42 Komuniści i Deutsch Völkische a my  (Dziennik Berliński, 5 X 1927).
43 Jw.



>,raju społecznego«. Gada mu o d a r m o w y m  r o z d z i a l e  z i e m i  
w ś r ó d  b e z r o l n y c h  i m a ł o r o l n y c h ,  o u s p o ł e c z n i e n i u  
f a b r y k  i c a ł e g o  p r z e m y s ł u ,  o r z ą d a c h ,  w k t ó r y c h  
l u d  r o b o c z y  m i a s t  i w s i  s k u p i ł b y  c a ł ą  w ł a d z ę  
w s w y c h  r ę k a c h “ (podkr. moje — M. O .)44.

Przy rozpatrywaniu stanowiska poszczególnych partii warto również 
zwrócić baczniejszą uwagę na stanowisko kół i ugrupowań pacyfistycz
nych. Burżuazyjne grupy pacyfistyczne występowały w obronie praw 
narodowych ludności polskiej w imię abstrakcyjnie pojmowanych za
sad sprawiedliwości i moralności ogólnoludzkiej. Chociaż ich głos nie

44 Kłamstwa komunizmu (Dziennik Berliński, 8 VIII 1928). W tym momencie 
dotykamy niezwykle istotnej kwestii, a mianowicie kwestii programu społecznego 
Związku Polaków w Niemczech. Związek Polaków w istocie rzeczy nie posiadał 
skonkretyzowanego programu społecznego i nie był w stanie przeciwstawić komuni
stom nic oprócz kilku ogólników. Zresztą otwarcie przyznawała to prasa polska 
w Niemczech: „W masie naszego ludu tkwi poczucie krzywdy społecznej: u jednych 
jest ono słabsze od poczucia krzywdy narodowej, i ci są u nas, u innych jest ono 
silniejsze, i ci ... niestety, ci odeszli od nas. Oni — przyznajemy się szczerze — 
zapełnili szeregi obcych, wrogich ugrupowań, które hasła społeczne jak mamidła 
wywiesili na swych sztandarach” (O społeczne oblicze naszej pracy narodowej, 
„Dziennik Berliński”, 7 XII 1932). W innym miejscu stwierdzano, że młodzież pol
ska stroni od ruchu polskiego, gdyż jest on mało radykalny i stroni od kwestii spo
łecznych. „Młodzież nasza nie jest oderwana od życia, młody Polak lub młoda 
Polka żyją i pracują jako robotnicy, jako rolnicy lub czeladnicy. Codziennie stykają 
się oni z nędzą społeczną, ze społeczną krzywdą. Burzą się na jej widok, burzą się 
wewnątrz nad niesprawiedliwością i aż nazbyt często ulegają wpływom tych, którzy 
im prawią o solidarności robotniczej, o wspólnym froncie proletariatu, którzy ich 
niedole i zapał wykorzystują dla swych celów partyjnych, mówiąc, iż walczą 
o lepszą przyszłość robotnika. Iluż młodych naszych rodaków jest już w komuni
stycznych związkach, iluż wśród socjalistów? Nie chowajmy jak strusie głowę 
do piasku. Mówmy otwarcie. Jest ich masa, wielka masa. Dziesiątki tysięcy mło
dzieży polskiej, synów dobrych Polaków, ba, członków zarządów towarzystw na
szych” (Nasza młodzież i sprawy społeczne, „Dziennik Berliński”, 7 XII 1932). W kon
kluzji „Dziennik Berliński“ stwierdzał otwarcie: „Musimy stworzyć nasz program 
społeczny, zrodzony z tego, że nasz lud polski to wielka masa ludności pracującej, 
odczuwającej głęboko, że obcy kapitalista wyzyskuje ją z całą zapamiętałością, 
z tym większą bezwzględnością, iż ma do czynienia z robotnikiem obcej mu naro
dowości. D o p i e r o  w ó w c z a s ,  g d y  p o l s k i  r u c h  n a r o d o w y  w N i e m 
c z e c h  b ę d z i e  r ó w n o c z e ś n i e  r u c h e m  s p o ł e c z n y m  s e t e k  t y s i ę 
c y  r o b o t n i k ó w  p o l s k i c h  i c h ł o p ó w  p o l s k i c h . . .  d o p i e r o  w ó w 
c z a s  z a s p o k o i  on o d c z u c i a  m a s  p o l s k i c h ,  d o p i e r o  w ó w c z a s  
p o r u s z y  z u ś p i e n i a  1 i p ó ł  m i l i o n o w ą  r z e s z ę “ (podkr. moje — M. O.). 
O społeczne oblicze naszej pracy narodowej, „Dziennik Berliński“, 7 XII 1932. 
Na marginesie można dodać, że nie znalazł posłuchu u robotników program spo
łeczny opierający się m. in. naP twierdzeniu, iż „robotnik niemiecki tak samo wal
czy z robotnikiem polskim, jak i niemiecki kapitalista“, które to twierdzenie znaj
dujemy w tym samym numerze „dziennika Berlińskiego“.



znajdował należnego oddźwięku w społeczeństwie niemieckim, winien 
nam być znany i bliski. Szczególnie warto odnotować stanowisko grupy 
ludzi skupionych wokół czasopisma „Die Menscheit“. W nr. 21 tego czaso
pisma z czerwca 1928 r. ukazał się wielce charakterystyczny dla postawy 
pacyfistów artykuł pt. Oberschlesische Halbgötter. Autor artykułu roz
bija mity o misji cywilizacyjnej Prusaków na Śląsku. Pisze on: „Prusacy 
nie zastali na Śląsku żadnej barbarzyńskiej i nieoświeconej ludności, 
lecz zastali ludność kulturalną, która posiadała swą własną kulturę. 
Prusy dążyły zawsze na Śląsku do wytępienia najwyższych wartości: 
mowy ojczystej, narodowości, oświaty i moralności“. Autor potępia ger- 
manizacyjną politykę Fryderyka II, z dużą dozą sympatii mówi o wy
stąpieniach i powstaniach chłopstwa polskiego. Potępia również postawę 
Centrum wobec Polaków, a także działalność germanizacyjną kleru nie
mieckiego. „Czemu Niemcy i Polakom nie przyznają tego, co wielki po
eta Schiller tak pięknie wyraził: »Was du ererbst von deinen Vätern, 
erwirb es, um zu besitzen«. Tak. Biedna, nieszczęśliwa i umęczona jest 
ludność polska na Śląsku Opolskim“. W 1929 r. w tym samym czasopiśmie 
pojawił się artykuł prof. Hermana Hoffmanna z Wrocławia pt. Zur 
deutsch-polnisch Verständigung. „Czyż ... w okolicach zamieszkanych 
przez mniejszość polską, jak na Śląsku Opolskim, nie powinniśmy mieć 
szkół językowo mieszanych? Czyż w tutejszych szkołach niemieckich nie 
należałoby także nauczać języka polskiego? Czyż nauczyciele nie powinni 
znać języka polskiego przynajmniej w tych szkołach, do których uczęsz
czają dzieci polskie?“ — zapytuje H. Hoffmann. „Ubolewać musimy nad 
tym, że naród niemiecki nie troszczy się o mniejszość polską żyjącą 
w Niemczech i że nie zna położenia, w jakim mniejszość ta się znalazła“ 
— stwierdza dalefj 45.

Naszkicowane tu tylko bardzo pobieżnie stanowisko różnych niemiec
kich partii i ugrupowań politycznych wobec ludności polskiej i polityki 
germanizacyjnej pozwala wyciągnąć wniosek, że dalekie jest od prawdy 
twierdzenie o jednolitej postawie nacjonalistycznej społeczeństwa nie
mieckiego czy twierdzenie o tym, iż Polacy nie mieli wśród narodu nie
mieckiego żadnych przyjaciół i sojuszników. Przytoczone materiały po
zwalają nam wyciągnąć jeszcze inny wniosek: w okresie międzywojennym 
istniały realne możliwości doraźnych sojuszów między obozem pol
skim (Związek Polaków w Niemczech) a niektórymi politycznymi ugru
powaniami niemieckimi, a w pierwszym rzędzie między częścią socjal
demokratów i komunistami. Jednakże na przeszkodzie w zawarciu tych

43 „Die Menschheit”, nr 2, z listopada 1929. Grupa „Die Menschheit” nie była 
oczywiście jedyną grupą pacyfistyczną, która występowała w obronie ludności 
polskiej. Należy również wspomnieć o działalności czasopisma „Das Andere 
Deutschland” i kilku innych pism pacyfistycznych.



sojuszów stały w dużym stopniu wstecznie społeczne tendencje istnie
jące w łonie kierownictwa Związku Polaków w Niemczech. W wyjątko
wych tylko wypadkach zwyciężał w obozie polskim realizm polityczny 46.

*  *
*

W walce .narodowościowej na Śląsku Opolskim niezmiernie ważną 
rolę odgrywał Kościół katolicki. W całokształcie polityki Kościoła kato
lickiego wobec ludności polskiej i jego stosunku do germanizacji najbar
dziej sporną dotychczas kwestią jest ocena roli kardynała Bertrama. Upra
wiał czy nie uprawiał kardynał Bertram politykę germanizacyjną? Był czy 
nie był germanizatorem? Historycy podzielili się w swych odpowiedziach 
na te pytania. Rogalski np. stwierdza: ,,0 kardynale Bertramie można po- 
wiedzieć, że był nacjonalistą niemieckim, co nie przeszkadzało mu być 
gorliwym w pracy dla dobra Kościoła“ 47. W innym jeszcze miejscu Ro
galski pisze: ,,Ks. kardynał Bertram i najbliżsi jego współpracownicy byli 
zwolennikami germanizacji żywiołu polskiego na Śląsku, ale germanizacji 
raczej długofalowej i germanizacji przeprowadzonej »łagodnie«“ 48. We
dle Kucnera 49 ,,ks. kardynał Bertram, uchodzący za germanizatora, był 
w istocie daleki od szowinistycznego zwalczania polskości. Starał się 
wznieść ponad walki narodowościowe i miał na względzie przede wszyst
kim sprawę moralnego i religijnego wychowania wiernych i dobro Kościo
ła katolickiego“. Podobną tezę wysuwa również A. Targ, nie starając się 
jej nawet udowodnić. Według niego ,,kuria wrocławska w latach trzydzie
stych i następnych stanowiła wśród niemieckich czynników miarodajnych 
na Śląsku jedyny ośrodek, który respektował językowe prawa ludności 
polskiej“ (s. 83). Jest w ogóle rzeczą znamienną, że w pracy A. Targa na
zwisko A. Bertrama spotykamy chyba tylko 3 razy, i to zawsze w pozy
tywnym kontekście. Całą odpowiedzialność za rugowanie języka polskiego 
z Kościoła składa Targ na Lukaschka. „Pod jego wpływem i naciskiem

49 Charakterystycznym przykładem może być pod tym względem postawa kie
rownictwa Polonii berlińskiej w okresie wyborów komunalnych 17 XI 1929 r. Kie
rownictwo organizacji polskich w Berlinie, zdając sobie sprawę z tego, że od
dzielna lista polska nie ma żadnych szans powodzenia, zawarło kompromis wy
borczy z niewielkim ugrupowaniem politycznym Christlich Soziale Bewegung, któ
rego organem było czasopismo „Das Neue Volk'’. Ugrupowanie to, bliskie kołom 
pacyfistycznym, zwalczało nienawiść narodową, występowało w obronie szkolnictwa 
dla mniejszości narodowych, a przede wszystkim dla „nas, Polaków, jako mniej
szości narodowej”, wysuwając jednocześnie szereg postępowych haseł i żądań spo
łecznych i politycznych (Dziennik Berliński, 10 XI 1929).

47 A. R o g a l s k i ,  Kościół katolicki na Śląsku, Warszawa 1955, s. 128.
48 Jw., s. 150.
49 A. K u c n e r, Kościół katolicki na Śląsku Opolskim wobec kwestii germa

nizacji (Kwartalnik Opolski, 1957, nr 1, s. 112).



usuwano w coraz większym stopniu język polski z Kościoła na Opol- 
szczyźnie“ (s. 80). Dążąc do wybielenia stanowiska A. Bertrama, A. Targ 
przytacza tylko część m ateriału dowodowego, pomija tendencyjnie pewne 
fakty, a inne opacznie komentuje. Całkowitym milczeniem pomija dzia
łalność Bertram a w okresie plebiscytowym.

„Proszę nie zapominać, że jestem biskupem niemieckim“ — od takiego 
stwierdzenia rozpoczął A. Bertram działalność na Górnym Śląsku 50. 24 
VI 1919 r. niedwuznacznie określił on swe stanowisko w sprawie Gór
nego Śląska: „Nikt nie może mi tego wziąć za złe, że należąc od pięciu lat 
do Śląska z całego serca pragnę, ażeby Górny Śląsk, ten bogaty skarb 
ziemi i obdarzony ludnością liczną i wiernie oddaną Kościołowi św., po
został w związku, który go łączy od wieków z resztą Śląska. Wprost nie 
zrozumiano by, gdybym chciał jakby dopomagać przy odtrącaniu tej 
dzielnicy lub też wobec tego zachowywać się obojętnie“ 51.

Na marginesie tego oświadczenia „Gazeta Opolska“ pisała: „Biskup 
staje się politycznym, nawet bardzo politycznym, a to na niekorzyść 
naszą. Niby jakie niewiniątko wynurza on swoje stanowisko w sprawie 
przynależności Górnego Śląska do Prus. Pisze, jak się to samo przez się 
rozumie, że mu nikt tego za złe wziąć nie może, że sobie z całego serca 
życzy, aby Górny Śląsk... nadal został przy Prusiech“ 52. „Gazeta Opolska“, 
której nie możemy przecież posądzać o antyklerykalizm, używa określenia 
„arcyniemiecka kuria wrocławska“ i stwierdza, że ze strony niemieckiego 
Wrocławia „grozi nam wielkie niebezpieczeństwo“, że „bez odłączenia od 
kurii wrocławskiej głosowanie byłoby nieprawdziwe i niesprawiedliwe“. 
„Złamać zgubne wpływy Wrocławia“, „złamać zgubny wpływ kurii bi
skupiej“ — takie hasła wysuwa w 1919 r. „Gazeta Opolska“. 1 VIII 1919 r. 
ta sama gazeta jeszcze raz podkreśli, iż „jest rzeczą pewną, że stanowisko 
biskupa wrocławskiego w sprawie polskiej nam jest wrogie“ 53. W mie
siąc później „Gazeta Opolska“ znów napisze: „K i e d y  c h o d z i  o j a 
k ą ś  m a n i f e s t a c j ę  p r z e c i w k o  p o l s k o ś c i  G ó r n e g o  
Ś l ą s k a ,  t o  b i s k u p  B e r t r a m  z a w s z e  n a t y c h m i a s t  s i ę  
w y s u w a .  Ale gdy chodzi o zajęcie stanowiska w sprawie ludu pol
skiego na Górnym Śląsku, gdy chodzi o to, aby wyrzec słówko w obronie 
praw tego ludu, wtedy daremnie byś tam szukał biskupa Bertram a“ 54.

50 R o g a l s k i ,  op. cit., s. 128.
51 Xw., s. 129.
52 W sprawie odłączenie Górnego Śląska od diecezji wrocławskij (Gazeta Opol

ska, 1 VIII 1919).
33 Usposobienie biskupa wrocławskiego (Gazeta Opolska, 9 VIII 1919).
34 Biskup wrocławski a zaburzenia na Górnym Śląsku (Gazeta Opolska, 

3 IX 1919).



Antypolskie stanowisko wykazał A. Bertram  również w okresie walki 
plebiscytowej, wydając 21 XI 1920 rozporządzenie, w którym pod karą 
suspensy zabraniał kapłanom i klerykom działalności plebiscytowej bez 
zgody proboszcza i nie dopuszczał księży spoza diecezji wrocławskiej 
do jakiejkolwiek działalności politycznej na obszarze plebiscytowym55. 
W warunkach, gdy 75°/o proboszczów było nastawionych proniemiecko, 
rozporządzenie to było jawnym działaniem antypolskim. Zarządzenie 
Bertrama wywołało burzę protestów ze strony społeczeństwa polskiego, 
stało się przedmiotem dyskusji sejmowej i interwencji rządu polskiego 
u nuncjusza papieskiego i Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej. 
Z polskich głosów protestacyjnych wymienimy tylko dla przykładu tele
gram wysłany do papieża przez komitet biskupów polskich, w którym 
piętnuje on akt polityczny kardynała Bertrama „jako wdzierający się 
w kompetencję obywatelską, jako akt, który chce przesądzić plebiscyt 
oddaniem go w ręce księży niemieckich, zajmujących dzięki pruskiemu 
systemowi w 70 przeszło procentach probostwa niemieckie, słowem, 
jako akt wysoce krzywdzący Polskę“ 56 57 58. W przeddzień plebiscytu Ber
tram  oświadcza: „Jako Niemiec życzę sobie naturalnie, aby rezultat ple
biscytu wypadł pomyślnie dla Niemiec oraz dla przyszłości kultury na 
Górnym Śląsku“ 37.

Zdecydowanie antypolska postawa kurii wrocławskiej i kardynała 
Bertrama nie ulega również zmianie w pierwszych latach po podziale 
Górnego Śląska. Germanizacja kościelna staje się jedną z najistotniej
szych i bodajże najdotkliwszych dla ludności polskiej form germanizacji 
w ogóle. Jej zasięg i zakres zwiększa się o tyle, że na terenie całego 
Śląska Opolskiego pozostało zaledwie paru księży Polaków, którzy wy
stępowali jako świadomi obrońcy interesów narodowych ludności pol
skiej i byli aktywnymi uczestnikami i działaczami polskiego ruchu na
rodowego. Twierdzenie Kucnera, że „katolickie duchowieństwo górno
śląskie współdziałało w większości wypadków z polską ludnością w obro
nie języka polskiego w Kościele“ 5S, jest dalekie od rzeczywistości. Nie 
mamy możliwości w artykule recenzyjnym przytaczać ogromnego ma
teriału dowodowego, który by w sposób nie ulegający wątpliwości uargu- 
mentował tezę wręcz przeciwną. Jeżeli tu i ówdzie w pierwszych latach 
powojennych rozlegały się na Śląsku Opolskim głosy duchownych nie

55 „Verordnungen des Fürst General Vikariatamtes zu Breslau”, nr 582 
z 25 XI 1920.

56 R o g a l s k i ,  op. cit., s. 252. Treść telegramu przytoczył w czasie dyskusji 
sejmowej arcybiskup Józef Teodorowicz.

57 E. P o n i a t o w s k i ,  Duchowieństwo a sprawa polska na Górnym, Śląsku, 
Katowice 1950, s. 16.

58 K u c n e r ,  op. cit., s. 113.



mieckich domagających się respektowania praw narodowych ludności pol
skiej w Kościele, to należały one do chwalebnych wyjątków, które jednak 
tonęły w istnej powodzi antypolskich posunięć i wypowiedzi ogromnej 
większości duchowieństwa niemieckiego. Jest rzeczą dość charaktery
styczną, że obrońcy tezy o przychylnej dla języka polskiego postawie 
znacznej części duchowieństwa niemieckiego dla jej udokumentowania 
nie potrafią przytoczyć prawie żadnego materiału dowodowego pocho
dzącego z lat 1922—1930. Kucner i Targ wniosek swój opierają jedynie 
na enuncjacjach i posunięciach kurii wrocławskiej z lat późniejszych, 
z okresu 1932—1939. Autorzy ci nie uwzględniają więc całkowicie faktu, 
że stanowisko kurii i Bertrama w kwestii polskiej nie było statyczne, 
że zmieniało się w zależności od okoliczności i warunków, m. in. w zależ
ności od postawy samej ludności polskiej.

W pierwszych latach po podziale Śląska, gdy ruch polski dopiero się 
odradzał, gdy na Śląsku Opolskim szalał terror antypolski, germanizacyjna 
postawa duchowieństwa niemieckiego i kurii wrocławskiej była bardziej 
bojowa i jawna. Prasa polska tego okresu bezustannie pisze o germani
zacji w Kościele, o zaniedbywaniu przez księży niemieckich swych obo
wiązków wobec ludności polskiej, o samowolnym kasowaniu nabożeństw 
polskich, o udziale księży w organizacjach jawnie antypolskich, o agitacji 
przeciwko Połakom, o propagowaniu przez duchowieństwo niemieckich 
organizacji wśród ludności polskiej. Podkreślić należy, że strona polska 
zdaje sobie sprawę, iż postawy znacznej części duchowieństwa niemiec
kiego nie można rozpatrywać w oderwaniu od postawy kurii wrocław
skiej. „Dziennik Berliński“ stwierdzał np. we wrześniu 1929 r., że za 
stan w dziedzinie życia religijnego mniejszości polskiej w Niemczech 
ponoszą odpowiedzialność również „władze kościelne“. W specjalnym 
memoriale dotyczącym spraw kościelnych polskiej mniejszości narodo
wej w Niemczech, przesłanym w 1929 r. na ręce kardynała Bertrama 
i nuncjusza papieskiego w Niemczech, Związek Polaków w Niemczech 
stwierdzał: „W Niemczech bowiem lud polski często, jak za najgorszych 
czasów cesarskich, walczyć musi z wrogiem germanizacji, który czyha 
nań w kościele katolickim. Kościół katolicki w Niemczech staje się dla 
Polaków nie miłościwą matką, lecz nielitościwą macochą ... wysiłki kilku 
księży Polaków zasłaniających swych rodaków przed zachłannym po
tworem kościelnej germanizacji rozbijają się często o nacjonalistyczny 
napór księży Niemców“ 59. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych 
organizacje polskie na Śląsku Opolskim rozpoczynają ożywioną kampanię, 
zmierzającą do utworzenia w Opolu oddzielnej diecezji z księdzem Poia-

•’fl Memoriał dotyczący spraw kościelnych polskiej mniejszości narodowej  
w Niemczech, Berlin 1929, s. 8.



kiem na czele i polskiego seminarium duchownego. To dążenie do usamo
dzielnienia się od kurii wrocławskiej jest bardzo znamienne. Jest ono 
niczym innym, jak wyrazem nieufności wobec polityki kurii i jej kie
rownika, kardynała A. Bertrama. Na łamach prasy polskiej pojawia się 
cały szereg artykułów, w których niedwuznacznie mówi się o posta
wie duchowieństwa niemieckiego i kurii. Autor podpisujący się pseudo
nimem Polak Górnośląski w artykule pt. My chcemy Boga chwalić po 
naszemu — po polsku , pisze o księżach: „My ich kochamy i kochać chce
my, i przyjaciół w nich swoich widzieć pragniemy. Ale, Jezu Ukochany, 
oni błądzą, bo polski język chcą z Kościoła wygnać, a wszystko, co pol
skie, ich gniewa. Natchnij ich, Boże, by ręką tą błogosławili polski lud 
górnośląski, by nas więcej nie krzywdzili, by naszą mowę polską usza
nowali“ 60. Jednakże kuria wrocławska niechętnie godziła się na wy
raźną zmianę swego stanowiska.

Na przełomie lat 1930 i 1931 A. Bertram  wydaje specjalny list 
otw arty pt. W poważnej godzinie, w którym  potępia szowinizm i podże
ganie do walk narodowych oraz wyraża zaniepokojenie z powodu sto
sunku społeczeństwa do Kościoła. Jednakże w liście tym ani jeden raz 
nie wspomina o położeniu ludności polskiej, o języku polskim. Toteż prasa 
polska na marginesie tego listu stwierdza: „Żal, że ks. kardynał nie wy
ciągnął ze swych wywodów na tem at nacjonalizmu oraz jego niebez
pieczeństw dalszych nasuwających się wniosków. Jego pięknych słów na 
ten temat nie można uważać, niestety, za nakaz dla podległych mu czyn
ników kościelnych, lecz tylko za poruszenie w sposób ogólny niektórych 
zagadnień religijno-kościelnych. W liście swym miał kardynał Bertram  
doskonałą okazję przyczynić się do uspokojenia, zaognionych przez skraj
nych nacjonalistów niemieckich, stosunków na wschodzie, gdyby kilka 
wyraźnych słów był powiedział o dotychczasowych skutkach podżegania 
ludności niemieckiej przeciwko narodowi polskiemu. Ks. biskup wro
cławski hamowany jest w wypowiedzeniu swych poglądów, skoro ogra
niczył się w swym liście“ 61. Opisując stosunki w pow. sycowskim i na
mysłowskim, „Dziennik Berliński“ stwierdza, że jest tam kilku księży, 
którzy odnoszą się przychylnie do żądań ludności polskiej. „ N a t o 
m i a s t  b r a k  z r o z u m i e n i a  dla danej potrzeby duchowej mniej
szości p o l s k i e j  w y k a z u j e  k u r i a  a r c y b i s k u p i a ,  która 
nie liczy się z faktem, że nieufność do władz duchownych wzmaga liczeb
nie żywioły komunistyczne, mnoży liczbę niedowiarków“ 62.

60 „Dziennik Berliński”, 3 I 1931.
K1 List jego eminencji ks. kardynała Bertrama (Dziennik Berliński, 4 I 1931).
02 O polskie nabożeństwa dla ludu sycowskiego i namysłowskiego (Dziennik 

Berliński, 6 X 1931).



Nacisk polskiej opinii społecznej oraz zmiana stosunków politycznych 
w Niemczech zmusiły kurię wrocławską do rewizji postępowania, do 
zmiany metod i form germanizacji. Mniej więcej od r. 1932 kuria bi
skupia podkreśla konieczność respektowania praw językowych mniej
szości polskiej w Kościele, czemu daje wyraz w różnego rodzaju listach 
otwartych, konferencjach duchowieństwa itd. A Bertram  przeciwstawia 
się także dążeniom władz politycznych, domagających się od kurii bar
dziej zdecydowanej walki z językiem polskim, bardziej zdecydowanego 
popierania niemczyzny. Uważa on, że metody nacisku i terroru mogą 
tylko zaszkodzić interesom narodu niemieckiego. Stanowisko to wypływa 
z poglądu, wedle którego zbyt jawna walka z językiem polskim dopro
wadzi do powstania nieobliczalnych szkód w życiu religijnym ludności, 
do poderwania autorytetu Kościoła, osłabienia w iary w sprawiedliwość 
Kościoła. W swej postawie wobec języka polskiego w tym okresie kuria 
wrocławska wychodzi z założenia, że starsze pokolenie nie ulegnie germa
nizacji, że walka z jego przywiązaniem do języka ojczystego nie przy
niesie pożądanych skutków. Główną uwagę zwraca kuria na młodzież, 
wychowaną w szkołach niemieckich, słusznie uważając, iż od jej postawy 
zależą losy walki narodowościowej na Śląsku Opolskim. W licznych wy
stąpieniach przedstawicieli kurii i korespondencji Bertrama z Wagnerem 
wyraźnie przebija myśl, że należy liczyć się z nastrojami starszego poko
lenia ludności polskiej i główną uwagę skierować na młodzież. Szcze
gólnie jaskrawo podkreśli tę myśl Bertram w liście do Wagnera z 4 VI 
1939 r. 63 Nasze uwagi o postawie kurii wrocławskiej zakończymy za
cytowaniem słusznego — według nas — poglądu Rogalskiego: „To więc,

03 W liście tym Bertram mówiąc o „języku polskim” dodaje równocześnie w na
wiasach: „oberschlesisch-polnisch“. Poucza równocześnie Wagnera, że nie należy 
mylić języka religii z językiem życia obywatelskiego. W życiu religijnym musi być 
używany język polski, w życiu obywatelskim — język niemiecki. Lud śląski jest 
wierny swej niemieckiej ojczyźnie, to nie ulega wątpliwości — dodaje Bertram. 
O zagadnieniu młodzieży mówi dosłownie: „In Rücksicht auf die jüngere Genera
tionen habe ich seit einem Jahrzehnt wiederholt in verschiedenen Erlassen dem 
Pfarrklerus angewiesen, von neuem zu prüfen ob in den einzelnen Gemeinden die 
Einführung der deutschen Sprache im Gottesdienst vermehrt werden müsse in 
Annerkennung der Tatsache, dass die Jugend nach den Ergebnissen der deutschen 
Schulbildung, jetzt auch im religiösen Leben die deutsche Sprache in steigender 
Masse bevorzuge. Diese Umstellung hat sich allmählich vollzogen, durchaus den 
pädagogischen Grundsätzen und den Interessen der Seelsorge sowohl wie denen 
des Volkstums entsprechend. In gleicher Masse, wie die Jugend eine andere Rich
tung angenommen hat, ist auch die Anwendung der deutschen Sprache in den 
Gemeinden vermehrt, wie aus den Berichten des Pfarrklerus zu ersuchen ist“ 
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu, RO I, 141, s. 7).



co można by uznać za koncesję wrocławskich władz biskupich na rzecz 
ludności polskiej, nie tylko nie było sprzeczne z ich nacjonalistyczną po
stawą, lecz, owszem, było z nią całkowicie w zgodzie, gdyż wyrażało 
tendencję do organicznego, ewolucyjnego, a przeto tym trwalszego (i tym 
niebezpieczniejszego dla polskości) wchłonięcia żywiołu polskiego na Ślą
sku przez organizm niemiecki, nie narażając Kościoła na straty i unika
jąc bolesnych wstrząsów“ 64.


