
KILKA PRZYCZYNKÓW DO BIOGRAFII POLITYCZNEJ 
WOJCIECHA KORFANTEGO

Niniejsza praca nie rości sobie pretensji do wszechstronnego przed
stawienia całokształtu działalności Wojciecha Korfantego. Będą to tylko 
fragmentaryczne przyczynki, naświetlające niektóre aspekty jego dzia
łalności, przede wszystkim w okresie pierwszej wojny światowej i na 
przestrzeni pierwszych kilku lat istnienia Polski niepodległej. Świadomie 
zrezygnowaliśmy z omawiania działalności Korfantego przed pierwszą 
wojną światową oraz w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, 
gdyż zagadnienia te były przedmiotem badań wielu historyków polskich 
i zagranicznych, a pod względem faktograficznym są stosunkowo dobrze 
znane. Chcemy natomiast przypomnieć mniej znane fragmenty biografii 
politycznej Korfantego, wydobyć z zapomnienia kilka faktów, zapoznawa
nych przez biografów Korfantego, wywodzących się z szeregów jego zwo
lenników. Fakty te w pełni zasługują na uwagę, gdyż pozwalają nam lepiej 
zobaczyć sylwetkę Korfantego, jego rolę polityczną — nie zawsze przecież 
jednakową — w różnych okresach historycznych. Praca nie rości sobie 
również pretensji do wypowiadania ostatniego słowa w poruszanych 
zagadnieniach. Autor zdaje sobie sprawę, że materiał wyzyskany w arty
kule, pochodzący w dużej części od zaangażowanych czynnie polityków — 
często przeciwników Korfantego — lub z prasy politycznej, reprezentują
cej wzajemnie zwalczające się stronnictwa i grupy polityczne, może być 
niekiedy subiektywnym i stronniczym, jak wszystkie chyba źródła do 
dziejów walk politycznych w okresie międzywojennym. Dlatego też ma
teriał ten wymaga krytycznego potraktowania i skłania do ostrożności 
przy wyciąganiu wniosków. Niemniej zasługuje on w całej pełni na uwagę, 
zwłaszcza że jest różnorodny i reprezentuje stanowiska różnych, zwalcza
jących się ugrupowań politycznych. Jeśli nawet oceny i sądy wypowiadane 
w ogniu walki politycznej przez przeciwników są często bardzo subiek
tywne i służą bieżącym interesom partyjnym, nie zmniejsza to wymowy 
ujawnianych przy tej sposobności bezspornych, a zepchniętych później 
w zapomnienie faktów.



W końcu 1910 r. Wojciech Korfanty, przywódca narodowej demokracji 
na Górnym Śląsku, wydawca „Polaka“ i „Kuriera Śląskiego“, kapituluje 
ostatecznie przed swym długoletnim przeciwnikiem politycznym, Napieral- 
skim, i przechodzi na jego pozycje. Od tego momentu kończy się właściwie 
jego samodzielna rola w życiu politycznym na Górnym Śląsku. W końcu 
1911 r. Korfanty zrzeka się kandydowania na posła do Reichstagu, przy- 
pieczętowując w ten sposób swą klęskę. Na szersze wody działalności 
politycznej wypłynie dopiero w czasie pierwszej wojny światowej.

Wybuch pierwszej wojny światowej wniósł wiele nowych elementów 
do kwestii polskiej w zaborze pruskim. Poważna część ziem polskich 
przekształciła się w teren działań wojennych. Dla walczących stron rzeczą 
nadzwyczaj ważną stało się pozyskanie zaufania ludności polskiej. Szcze
gólnie ważne było to dla Niemiec. Niektóre koła wojskowe liczyły się 
z ewentualnością wywołania powstania w Kongresówce, na tyłach wojsk 
rosyjskich. Jednakże politycy niemieccy zdawali sobie sprawę z tego, 
że „droga do Warszawy prowadzi tylko przez Poznań” 1. Zrozumienie 
zaś tej współzależności musiało doprowadzić do postawienia na porządku 
dziennym sprawy zmiany polityki wobec ludności polskiej w Prusach. 
Ale właśnie w tej niezwykle istotnej sprawie w obozie niemieckim nie 
było zgodności poglądów. Rząd i koła junkiersko-militarystyczne chciały 
pozyskać ludność polską przy pomocy szumnych, lecz w istocie nic nie 
dających deklaracji i frazesów. W szczególności nie miały one zamiaru 
rezygnować z podstawowych zasad polityki antypolskiej na Górnym 
Śląsku i w Poznańskiem. Inne stanowisko zajmowały koła liberalne 
i pewne grupy centrowe, których wyrazicielem był w pierwszym rzędzie 
M. Erzberger, w czasie wojny pełniący wysokie stanowisko w aparacie 
propagandy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy. Erzberger uważał, 
że aby „Niemcy miały jakiekolwiek powodzenie u ludności polskiej, dwie 
rzeczy są przedwstępnie niezbędne: najprzód prawodawstwo antypolskie, 
stosowane w Prusach i Niemczech od lat trzydziestu, musi być natychmiast 
zniesione, inaczej bowiem naród polski zachowa się względem wszelkich 
przyrzeczeń z nieufnością; taki zaś mądry czyn państwowy pobudzi ży
jących w Niemczech Polaków do najwyższego wysiłku dla obrony ojczy
zny... Następnie, w razie jeżeli państwa centralne w ogóle są skłonne ująć 
problem polski w całym jego zakresie, to i tutaj czyn będzie rozstrzyga
jący. Berlin i Wiedeń winny się... porozumieć odnośnie do koronowania 
na Wawelu króla polskiego...“ 2

W pierwszym okresie wojny przeważyły tendencje reprezentowane
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przez koła rządowe i junkiersko-militarystyczne. Jednakże sam fakt 
większego zainteresowania się czynników niemieckich sprawą polską 
stwarzał dla polityków polskich w zaborze pruskim znaczne możliwości 
aktywniejszej niz dotychczas działalności politycznej. Do polityków tych 
należał również Korfanty. Charakterystyczną cechą jego postawy poli
tycznej w pierwszym okresie wojny była niezłomna wiara w ostateczne 
zwycięstwo Niemiec. Ze zwycięstwem tym wiąże on nadzieję na odbudo
wanie jakiejś namiastki państwowości polskiej, tworu politycznego okro
jonego terytorialnie na rzecz zwycięskich Niemiec, pozbawionego Śląska, 
Poznańskiego i Pomorza, uzależnionego od Niemiec gospodarczo i poli
tycznie. Z tej ogólnej koncepcji Korfantego wyrasta inicjatywa bez
pośrednich rozmów z władzami niemieckimi i ewentualnej z nimi współ
pracy. Już na początku września 1914 r. Korfanty i Trąmpczyński prze
prowadzili szereg rozmów z przedstawicielami władz niemieckich. Jako 
warunek współpracy Polaków z Prusakami stawiali oni żądanie wydania 
zapowiedzi zmiany kursu polityki antypolskiej, przede wszystkim na 
terenie Poznańskiego. Wedle relacji W. Jodki-Narkiewicza „zapowiedź ta 
miałaby wyjść w formie listu cesarza do odnośnych ministeriów, który to 
list później wydany w formie odezwy i rozrzucony na terenie Królestwa 
miałby wpłynąć na zmianę nastroju Polaków nieprzychylnych dla Prus“ 
Żądania strony polskiej, zresztą bardzo ograniczone3 4, stały się przed
miotem długotrwałych i licznych konferencji. Podczas tych konferencji 
uwidoczniły się zasadnicze różnice między stanowiskiem rządu i pewnych 
kół wojskowych. Oto co pisze na ten temat wspomniany już Jodko- 
Narkiewicz: „Sztab, uznając doniosłość przychylnego nastroju Królestwa 
i ewentualnego powstania polskiego, był za udzieleniem żądanych koncesji. 
Ministerstwa traktowały sprawę tę biurokratycznie i zajmowały stano
wisko odporne. Ostatecznie zastępca kanclerza żądania polskie stanowczo 
odrzucił, twierdząc, że w razie zgody 1 . zgłosiłby się cały szereg partii 
politycznych w Niemczech z żądaniem analogicznych koncesji. Kwestia 
traktowania Polaków jako narodu, i to narodu, na którego terenie odbywa 
się wojna, nie uzyskała u kanclerza uznania; 2 . zmiana kursu polskiego 
w obecnej chwili jest zdaniem kanclerza dlatego także niedopuszczalną, 
gdyż uznano by to za dowód słabości Niemiec. Sprawa ta może być dopiero 
aktualną w późniejszym dzasie“ 5. Dokładne motywy i kulisy nieprzychyl-

3 Polska w pamiętnikach wielkiej wojny 1914—1918, Warszawa 1925, s. 615; 
Relacja z pobytu w Berlinie szefa Dep. Wojsk. NKN, W. Sikorskiego, i W. Jodki 
z 27 IX 1914. Zob. także H. J a b ł o ń s k i ,  Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej 
w czasie wojny 1914—1918, Warszawa 1958, s. 101—102.

4 Równouprawnienie języka polskiego, a zwłaszcza dopuszczenie go przy 
nauczaniu religii, oraz zniesienie ustaw wywłaszczeniowych.

5 Polska w pamiętnikach..., s. 615; Relacja z pobytu...



nego stanowiska rządu niemieckiego wobec propozycji polityków polskich 
nie są na razie znane. Najprawdopodobniej władze niemieckie uważały 
za niewskazane oficjalne angażowanie się w kwestię polską i wiązanie 
sobie swobody działania jakimiś zobowiązującymi i dalej idącymi obiet
nicami.

Niepowodzenie pierwszych negocjacji z władzami niemieckimi nie 
rozczarowało polityków polskich, a w pierwszym rzędzie W. Korfantego. 
Zaczyna on więc szukać nowych kontaktów i nowych możliwości współ
pracy. Centralne władze niemieckie, które same nie chciały oficjalnie 
angażować się w sprawy polskie, uważały jednakże, że współpraca z pew
nymi kołami polskimi może być bardzo korzystna z punktu widzenia 
interesów niemieckich. Dlatego też patrzyły one przychylnie na rozmowy 
prowadzone z politykami polskimi przez niższe szczeble władz niemieckich. 
Dla W. Korfantego takim „niższym szczeblem“ stały się kontakty 
z Erzbergerem. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak doszło do ich nawiązania, 
nie znamy wszystkich szczegółów i kulis, lecz sam ich fakt jest bez
sporny. Pisze o tym np. jeden z najbliższych współpracowników Korfan
tego z okresu plebiscytu, J. Gawrych: „Anglia wystąpiła przeciw Niem
com... W rządzie niemieckim powstał popłoch. Szukano w pierwszej chwili 
sojuszników wszędzie. I tu dał się Korfanty nabrać przez Erzbergera. 
Uwierzył, że Niemcy w razie zwycięstwa wskrzeszą Polskę, wierzył i łudził 
się...“ 6. Również sam Korfanty stwierdza, że po wybuchu wojny koła 
niemieckie przypomniały sobie Polaków. „Posłano i po mnie i ubolewano 
nad dotychczasową polityką antypolską, obiecywano poprawę i wskrze
szenie Polski w razie zwycięstwa. Łudzono nas i ja się łudziłem przez 
kilka miesięcy, wierząc niemieckim obietnicom“ 7. Po nawiązaniu kon
taktów z Erzbergerem Korfanty rozpoczyna ożywioną działalność publi
cystyczną na rzecz Niemiec. Pisze artykuły propagandowe do prasy nie
mieckiej, a zwłaszcza do toruńskiej „Soldatenzeitung”, wydaje odezwy 
i broszury, za które pobiera honoraria z kasy Ministerstwa Spraw Za
granicznych 8. „Dawny przywódca narodowego ruchu polskiego na Śląsku, 
wróg Prusaków, poszedł na żołd pruski i zaczął wydawać propagandowe 
pisma, które wśród polskich żołnierzy w armii pruskiej, bijących się 
i ginących za obcą im sprawę, miały wzmacniać szacunek wobec nie
mieckiej potęgi“ 9. Nie bez pewnej ironii stwierdza niemiecki biograf

J. G a w r y c h ,  Hotel Lomnitz. Z tajemnic szefa wywiadu, Katowice 1947, 
s. 15—16.

7 W. K o r f a n t y ,  Odezwa do ludu śląskiego, Katowice 1927, s. 7.
1 ** Zob. E. S o n  t ag,  Adalbert (Wojciech) Korfanty. Ein Beitrag zur Geschichte

der polnischen Ansprüche auf Oberschlesien, Kitzingen—Main 1954, s. 41.
u Prawda o Wojciechu Korfantym, cz. I (Polska Zachodnia, 26 II 1928).



Korfantego, że ten pisał „artykuły, które oczywiście reprezentowały 
niemieckie stanowisko i służyły niemieckim interesom“ i0 11 12.

W pierwszym okresie wojny Korfanty dzięki swym kontaktom z Erz- 
bergerem występuje jako pośrednik między władzami niemieckimi a przed
stawicielami tzw. lewicy niepodległościowej, szukającymi ze swej strony 
dróg dotarcia do władz niemieckich i zawarcia z mmi porozumienia 
c współpracy. We wrześniu 1914 r. przybyli do Berlina W. Jodko- 
Narkiewicz (przedstawiciel Polskiej Organizacji Narodowej) i W. Sikorski 
(szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego). Tyl
ko dzięki Korfantemu uzyskali oni możliwość kontaktu z władzami nie
mieckimi, z którymi przeprowadzili szereg rozmów. W rozmowach tych 
Korfanty brał bezpośredni i nader aktywny udział. Szczególnie interesu
jące są dla nas rozmowy na tematy polityczne, prowadzone z baronem 
von Lewaldem, dyrektorem ministerialnym w Urzędzie Spraw We
wnętrznych Rzeszy. Według relacji W. Sikorskiego strona niemiecka 
zreferowała stanowisko Niemiec w sprawach polskich w sposób następu
jący: „W kołach niemieckich przyjmuje się pogląd, że należałoby po wojnie 
stworzyć niezawisłe państwo polskie, ściśle złączone z trój przymierzem, 
które by raz na zawsze odsunęło niebezpieczeństwo dla Niemiec — gra
nicę rosyjską — na odpowiednią odległość. Państwo to musiałoby być 
przeto dość silne, aby się mogło przeciwstawić nawale rosyjskiej. Obej
mować by ono mogło dawne Królestwo Polskie z dużą częścią Litwy, Rusi 
i Podola, powinno by uzyskać dostęp do morza przez zajęcie Kurlandii, 
której Niemcy nie pragną ze względu na słabość połączenia tak wąskiego 
pasma nadbałtyckiego z resztą państwa. Państwo to, związane konwencją 
wojskową z trój przymierzem, musiałoby dać dostateczną gwarancję, że się 
nigdy przeciw trój przymierzu nie zwróci. Jednym z najważniejszych 
argumentów przeciwko powstaniu takiego państwa jest kwestia, czy nie 
stanowiłoby ono groźnej^ dla rolnictwa niemieckiego konkurencji. Poza 
tym Niemcy mieliby ochotę zaokrąglić swoje polskie posiadłości w gu
berni suwalskiej i Zagłębiu Węglowym“ u . Wypada się całkowicie zgodzić 
z opinią H. Jabłońskiego, iż „jeśli weźmiemy pod uwagę, że Lewald 
chciał mimo wszystko porozumieć się z partnerami polskimi, że przed
stawiał im sytuację w barwach możliwie najprzyjemniejszych — trudno 
powiedzieć, by przedstawione pomysły mogły być nazwane uznaniem 
prawa narodu polskiego do niepodległości“ n . Mimo to plany Lewalda 
nie wywołały ze strony polskiej najmniejszego nawet sprzeciwu. Co 
więcej, Polacy starali się rozwiać wszelkie zastrzeżenia i opory Lewalda.

10 S o n  t ag ,  op. cit., s. 41.
11 J a b ł o ń s k i ,  op. cit., s. 101—102.
12 Ibid., s. 102.



Tak np. „pytanie co do ewentualnej konkurencji rolnictwa Królestwa 
z rolnictwem niemieckiem było skierowane do Korfantego, który uspo
kajał Lewalda w tym względzie“ 1;!. Na początku wojny Korfanty brał 
również udział w rozmowach z hr. Oppersdorfem, P. Rohrbachem i dzia
łaczami żydowskimi w Niemczech. U wszystkich tych ludzi szukał on 
poparcia dla koncepcji politycznych, „całkowicie zresztą zgodnych z intere
sami ówczesnej Rzeszy” 13 14.

W okresie wojny Korfanty poważnie rewiduje swe poprzednie zapatry
wania polityczne. 19 I 1917 r. składa w Landtagu Prus znamienne oświad
czenie: „Żądamy możliwości swobodnego rozwoju narodowego i kultural
nego, k t ó r y  n i e  m u s i b y ć  s p r z e c z n y  z u s t a w a m i  p a ń 
s t w o w y m i  i i n t e r e s a m i  n a r o d u  n i e m i e c k i e g o “ 15 [podkr. 
moje — M. O.]. Dopiero w dwa miesiące później w jego wystąpieniach 
parlamentarnych zaczyna pojawiać się nuta pewnego krytycyzmu w sto
sunku do władz niemieckich i ich polityki polskiej. 16 Ii 1917 r. Korfanty 
oświadcza, iż przechodzi do opozycji wobec rządu, wyrażając jednocześnie 
żal, że „pokój wewnętrzny“ i „zgoda powszechna“, deklarowane przez 
rząd na początku wojny, nie są przestrzegane l6 17 18. Korfanty zaczyna coraz 
lepiej rozumieć, że dalsza współpraca z Niemcami może zakończyć się dla 
niego całkowitą kompromitacją i klęską polityczną. Widząc zbliżający się 
koniec kajzerowskich Niemiec, zmienia orientację. Wysłany przez Erz- 
bergera do Sztokholmu nawiązuje kontakt z przedstawicielami paryskiego 
Komitetu Narodowego Polskiego i przechodzi na jego stronę t7. Ale nawet 
wtedy nie porzuca całkowicie myśli o możliwości współpracy z Niemcami. 
W Rosji zwycięża klasa robotnicza. Ruchy rewolucyjne ogarniają całą 
Europę. W celach wspólnej walki z niebezpieczeństwem komunizmu 
Korfanty gotów jest porozumieć się z Niemcami. 1 X 1918 r. hr. A. Ro- 
nikier, przedstawiciel „królewsko-polskiego rządu“ w Berlinie, donosi 
swym władzom w Warszawie o odbytych rozmowach z Korfantym, z któ
rych wynika, że „zaczyna... on rozumieć konieczność samoobrony przed 
niebezpieczeństwem bolszewickim i możliwość porozumienia z Niemcami 
parlamentarnymi“ J8. Dopiero pod koniec października 1918 r., kiedy 
klęska Niemiec jest już nieuchronna, ,Korfanty zrywa z nimi ostatecznie. 
25 X 1918 r. występuje w Reichstagu ze słynnym żądaniem przyłączenia 
do Polski ziem polskich zaboru pruskiego. To i inne wystąpienia anty-

13 Ibid., s. 103.
14 Jw.
16 S o n t a g, op. cit., s. 42.
16 J a b ł o ń s k i ,  op. cit., s. 291.
17 Prawda o Wojciechu Korfantym, cz. I (Polska Zachodnia, 26 II 1928).
18 Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie. Gabinet Cywilny Rady Regen

cyjnej, Placówki Zagraniczne, nr 333.
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niemieckie zyskują mu ogromną popularność. Korfanty staje się znów 
czołowym przedstawicielem endecji, którą zdradził i porzucił w 1910 r., 
idąc na kompromis z A. Napieralskim.

* *
*

Po wybuchu rewolucji listopadowej w Niemczech Korfanty udaje się 
do Poznania i wchodzi w skład Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej.
0  postawie tego organu poznańskiej endecji, wielkopolskich kapitalistów
1 obszarników, najwymowniej świadczą enuncjacje prasowe „Kuriera 
Poznańskiego”. W obliczu przełomowej sytuacji rewolucyjnej „Kurier 
Poznański“ pisał dnia 9 XI 1918 r.: „Dla nas... w tej chwili przełomowej 
najwyższym nakazem jest z a c h o w a n i e  s p o k o j u  ... Byłoby 
z b r o d n i ą  n a r o d o w ą ,  gdyby ktokolwiek w tym momencie, kiedy 
wszystkie nadzieje się ziszczają, na szwank narażał sprawę naszą przez 
n i e w c z e s n e  p o r y w y ,  b u r z ą c e  p o r z ą d e k  s p o ł e c z n  y“. 
W podobnym duchu utrzymana jest również odezwa Komisariatu NRL 
z 14 XI 1918 r.. pod którą widnieje podpis Korfantego19. Reakcyjna, 
wyrażająca interesy wielkiej burżuazji i ziemiaństwa, Naczelna Rada 
Ludowa w Poznaniu z jawnie manifestowaną wrogością odniosła się do 
rządu Daszyńskiego. Wszelka myśl o połączeniu Wielkopolski z resztą 
Polski była przez NRL tępiona i zwalczana. Lęk przed natychmiastowym 
połączeniem Poznańskiego z tworzącą się państwowością polską był uwa
runkowany przede wszystkim klasowymi interesami wielkopolskiej bur
żuazji i obszarnictwa. Warstwy te nie chciały łączyć się z państwem, 
w którym istniał rząd mieniący się socjalistycznym i pod naciskiem sze
rokich, zrewolucjonizowanych mas ludowych proklamujący szereg demo
kratycznych refom społecznych. Już w dwa dni po powstaniu rządu 
lubelskiego pod kierownictwem Daszyńskiego „Kurier Poznański“ pisał: 
„Wnoszenie dzisiaj radykalnych fermentów społecznych oznacza opóźnie
nie budowy państwa i wystawienie całego dorobku gospodarczego i kultu
ralnego społeczeństwa na niebezpieczeństwo nieobliczalne. Zgubnej tej 
ostateczności uniknie Polska tylko, jeżeli Królestwo i Galicja wytworzy 
j a k  n a j p r ę d z e j  p r a w d z i w y  r z ą d  n a r o d o w y ,  złożony 
z reprezentantów wszystkich stronnictw, a wyposażony w posłuch i auto
rytet bezwzględny“ 20. Ale poznańska endecja nie ograniczała się tylko 
do antyrządowych wypowiedzi i deklaracji. „Zanim jeszcze rząd uchwalił 
manifest, zanim zdołał przedsięwziąć jakiekolwiek kroki, uderzyła na niego 
z całą furią endecja. Dowództwo pierwszego ataku objął... p. Wojciech

19 Dziennik Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, Poznań 1918, s. 8.
20 „Kurier Poznański“. 9 XI 1918.



Korfanty“ 21. Właśnie Korfanty inspiruje zamachy antyrządowe, podburza 
masy przeciwko „samozwańczym rządom dyktatury partyjnej“. Po upadku 
rządu Korfanty skromnie będzie mówił, że to „naród zwalczał ten rząd 
jako zgubną władzę partyjną, uważając jego politykę wewnętrzną i ze
wnętrzną za szkodliwą dla narodu naszego. Większość narodu [?] chwytała 
się rozpaczliwych środków, których nie pochwalam [?], w celu usunięcia 
go” 22. 14 XI 1918 r. Korfanty wraz z kilkoma innymi działaczami wielko
polskiej endecji przybywa do Warszawy, by konferować z Piłsudskim 
w sprawie stworzenia nowego, „narodowego“, rządu. Co prawda, rząd 
lubelski zarezerwował dla przedstawicieli Poznańskiego trzy portfele23, 
ale Korfanty i jego towarzysze nie chcą nawet słyszeć o współpracy 
z „czerwonym“, prawie „bolszewickim“ — według ich przekonania — 
rządem, i wypowiadają mu formalną wojnę. Akcję antyrządową Korfanty 
rozpoczyna już 15 XI 1918 r. Na wiecu, zorganizowanym przez war
szawską endecję, Korfanty — „mówca z Bożej łaski“ — (według okre
ślenia „Kuriera Warszawskiego“) — oświadcza, że przedstawiciele Wielko
polski nie pogodzą się nigdy z istnieniem rządu lubelskiego, rządu samo
zwańczego, rządu dyktatury jednej partii. Stwierdza dalej, że reformy 
społeczne są w tej chwili niepożądane i należy je odłożyć na okres póź
niejszy. W chwili obecnej najważniejsza jest sprawa niepodległości. „Lud 
polski przez wybrańców swoich... sam osądzi, czego mu potrzeba... Nie 
potrzebuje on obietnic demagogów i agitatorów“ 24. Wystąpienia Korfan
tego, bojowe, przepełnione silnymi akcentami zgody i jedności narodowej, 
zyskują mu ogromną popularność wśród burżuazji i drobnomieszczaństwa. 
Powszechnie głosi fama, że właśnie on jest tyni wymarzonym człowiekiem, 
który stanie na czele rządu „narodowego” i zaprowadzi w Polsce ład 
i porządek,' zapewni całemu narodowi spokój i dobrobyt. Warszawska 
prasa endecka i zbliżona do niej robi mu głośną propagandę, kreując go 
na bohatera narodowego. „Kurier Warszawski“ pisał np. 17 XI 1918 r.: 
„Bohaterem dnia jest Korfanty... W tych tłumach nieprzeliczonych, które 
ku Korfantemu wyciągają ręce, jest jakby modlitwa, jakby wołanie o czyn, 
który nas zbawi z chaosu. Ty nas poprowadź! Ty ratuj! Ty bądź sternikiem 
wśród burzy!... Korfanty stał się dla nas wszystkich symbolem siły. Rzucił

21 E. K., Przewrót w Polsce. Rządy ludowe, Kraków—Warszawa 1919, s. 54. 
Pod pseudonimem E. K. ukrywa się b. premier rządu J. Moraczewski.

22 Mowa posla śląskiego Wojciecha Korfantego, wygłoszona na posiedzeniu sejmu 
dn. 25 II 1919 (Mowy Sejmowe, nr 2, Warszawa 1919, s. 8—9).

23 „Robotnik“, 19 XI 1918, pisał pod adresem przedstawicieli Poznańskiego: 
„Niech więc wchodzą oni do rządu. Nie kryliśmy tego, że oni jako partyjnicy 
endeccy są nam niemili, że z nimi będzie ciężka współpraca. Ale trudno“.

24 „Kurier Warszawski“, 16 XI 1918.



pytanie: Czymże ty jesteś, Warszawo? Czy na czerwono pokostowaną 
agentuią rząaow partyjnych, czy wielką metropolią narodu, która nie dla 
jeunej kiasy, lecz dla wszystkich swych synów cnce hudować ojczyznę... 
biyszycie? l\iech żyje Konanty! To hasło ania dzisiejszego“ 10. Reakcyjne, 
jawnie czernosecinne i antysemickie organizacje (w rodzaju Armii Zba
wienia czy tzw. grup narodowych) rozpowszechniają w Warszawie ulotki 
i odezwy domagające się oddama rządu w ręce Korlantego 2b. 17 XI 1918 r. 
endecja organizuje nowe demonstracje i wiece antyrządowe. Mówcy 
nawołują do obalenia rządu. Wszędzie powtarza się nazwisko Korfantego 25 26 27. 
Tymczasem on tego samego dnia wieczorem konferuje z Piłsudskim 
w sprawie utworzenia nowego rządu, w którym endecja miała zająć naj
ważniejsze placówki, przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicz
nych. Jednakże rozmowy z Piłsudskim nie przynoszą żadnego rezultatu. 
Piłsudski uważał, że nie przyszedł jeszcze czas na utworzenie rządu jawnie 
prawicowego, gdyż mogłoby to wywołać niezadowolenie szerokich mas 
i przyczynić się do nowego wzniesienia fali rewolücyjnej w całym kraju. 
Poza tym Piłsudski nie chciał i nie mógł się zgodzić na oddanie w ręce 
endecji najważniejszych stanowisk ministerialnych, bo oznaczałoby to 
osłabienie jego własnej pozycji. Korfanty odchodzi więc z niczym. Na
stępnego dnia, 18 XI 1918 r., przedstawiciele Poznańskiego publikują 
uroczysty protest przeciwko rządowi Moraczewskiego28. Odbywają się 
nowe wiece i demonstracje endeckie, których duszą niezmiennie jest sam 
Korfanty. O jego postawie w tych dniach autor cytowanej już broszury 
pt. Przewrót w Polsce... pisze: „Typ karierowicza bez przekonań, bez 
ideologii, bez charakteru. Demagog i prowokator pierwszej klasy. Umie 
przybrać pozę. Umie zaaranżować entuzjazm tłumu i nająć ludzi, którzy 
wyprzęgną konia od jego dorożki i sami go ciągną... Umie urządzać 
zamachy na swoją osobę. Umie piorunować na Niemców, a lokować swoje 
pieniądze w bankach berlińskich lub robić interesa przy pomocy „Braci 
Frankowskich“, znanej firmy rzeźników z czasów okupacji niemieckiej, 
która pod skrzydłami Niemców zrabowała miliony marek w Polsce. Będzie 
pełen nabożeństwa, czci i zachwytu dla Piłsudskiego, gdy z nim umawia 
się o udział w rządzie, a w pół godziny później na wiecu endeckim

25 Kartki ulotne. Korfanty (Kurier Warszawski, 17 XI 1918).
26 W jednej z ulotek Armii Zbawienia czytamy np.: „Polska w tej dobie musi 

mieć innych premierów. Najpopularniejszym, za którym pójdzie cały naród, może 
być tylko KORFANTY. Jedynie on wraz z naszym ukochanym wodzem Piłsudskim 
mogą uszczęśliwić cały naród. Niech żyje Korfanty i Piłsudski! Niech żyje wolna 
od Żydów i bolszewików Ludowa Rzeczpospolita Polska!“

27 Zob. „Kurier Warszawski“, 18 XI 1918.
28 „Kurier Warszawski“. 19 XI 1918.



nastraja histęryczki do ryku: »-Precz z Piłsudskim!-« W czasie pertraktacji 
upiera się przy tym, by socjaliści zostali w gabinecie... a na zgromadzeniu 
odbytym godzinę przed tym czy godzinę po tym odsądza socjalistów od czci 
i wiary i rzuca hasło: »-Precz z rządem!-«“ 29 Po 18 XI 1918 r. kampania 
antyrządowa wzmaga się. Organizacje endeckie z całego kraju nadsyłają 
na adres Korfantego listy otwarte i oświadczenia, w których całkowicie 
solidaryzują się z jego akcją30. Na 1 XII 1918 r. endecja planowała wy
mierzyć rządowi Moraczewskiego ostateczny cios. W cyrku zorganizowano 
wielki wiec, który miał się stać sygnałem do akcji. Na wiecu miał prze
mawiać również Korfanty. Ale warszawska organizacja PPS przygotowała 
kontrakcję. Zmobilizowane przez warszawski OKR bojówki robotnicze 
tłumnie przybyły na wiec endecki. Zaskoczony Korfanty, wytrawny 
demagog i mówca wiecowy, natychmiast zmienia ton. Bojowe, antyrządowe 
przemówienie zaczyna od słów: „Towarzysze, robotnicy. Ja jestem także 
robotnik“. Jednakże warszawscy robotnicy wygwizdali Korfantego, „ro
botnika”. W rezultacie doszło do starć między bojówkami endeckimi 
i uzbrojonymi robotnikami. Padły strzały 31.

Po tym nieudanym wystąpieniu Korfanty opuszcza Warszawę, „po
kostowaną na czerwono“, i udaje się do Poznania, dla odmiany „pokosto
wanego na biało“ 32. Działacz PPS, T. Hołówko, pisze w „pożegnalnym“ 
artykule: „I oto pan mający reprezentować całą dzielnicę polską stanął 
w szeregach reakcji, stał się prowodyrem akcji prowadzonej przeciwko 
pierwszemu rządowi wolnego narodu polskiego. Pan Korfanty rozpoczął 
swą karierę w Warszawie wobec szerokich tłumów, skończył zaś jako 
wódz endeckich bojówek. Zbiera się Rada Ludowa w Poznaniu. Żądamy, 
aby wypowiedziała swój sąd o działalności p. Korfantego. Żądamy, aby 
robotnicy śląscy nam odpowiedzieli, czy oni po to wybierali p. Korfantego 
na swojego posła, aby stał się narzędziem w rękach polskiej reakcji i pod

29 E. K., Przewrót w Polsce..., s. 54—55.
30 Tak np. Zjednoczenie Narodowe Ziem Pułtuskiej i Makowskiej pisało: 

„W chwili dziejowej dla narodu polskiego — stawania po stu z górą latach niewoli 
w rzędzie niepodległych państw Europy, w chwili zjednoczenia się wszystkich ziem 
narodu [...] Zjednoczenie Namdowe Ziem Pułtuskiej i Makowskiej — w przeświad
czeniu, że polski konserwatyzm, polska ludowość czy socjalizm nie mają nic wspól
nego z junkierstwem pruskim, hakatą, obszarnictwem rosyjskim lub międzynaro
dówką — składa Ci, Czcigodny Panie z sodalisami Twymi, cześć i uznając »dyk
taturę partii« — według słów Twoich — »za schody, wiodące do bolszewizmu, 
a bolszewizm — za zaprzeczenie wszelkiej demokracji« staje murem zwartym przy 
Was z myślą nieodstępowania ani na krok od rezolucji zapadłej dn. 15 bm. na wiecu 
narodowym w sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie“ (Kurier War
szawski, 23 XI 1918).

31 Zob. „Robotnik“ i „Kurier Warszawski“, 2 XII 1918.
32 „Kurier Warszawski“, 2 XII 1918.



judzał ciemne żywioły przeciwko robotnikowi polskiemu? Chcemy wierzyć, 
że działalność p. Korfantego w Warszawie znajdzie należytą ocenę w Po
znaniu i na Śląsku“ 33.

* *
*

3 XII 1S18 r. zebrał się w Poznaniu Sejm Dzielnicowy Ziem Polskich 
b. Zaboru Pruskiego. Większość posłów, wybranych zresztą w sposób 
daleko odbiegający od demokratycznych zasad, stanowili endecy. W czasie 
obrad — jak pisał „Robotnik“ „królował Korfanty” 34. Charakterystyczny 
jest fakt, że Sejm nie wysłał nawet zdawkowego telegramu do rządu 
polskiego. Kiedy posłowie PPS zaproponowali wysłanie takiego telegramu, 
Korfanty odpowiedział: „Rządu polskiego nie ma“ 35. Już w czasie po
siedzeń sejmowych ujawniły się dwa niezwykle charakterystyczne mo
menty, które stanowić będą nić przewodnią całej działalności Komisariatu 
Naczelnej Rady Ludowej — faktycznego rządu Wielkopolski: separatyzm 
wobec państwa polskiego (mówiono nawet o autonomii lub federacji 
z Polską, szczególnie w sferach wyższego duchowieństwa) i ugodowość 
wobec Niemców 36.

Korfanty, komisarz NRL i faktyczny jej przywódca, był zasadniczo 
przeciwny wszelkim samodzielnym wystąpieniom mas ludowych. Ujawniło 
się to ze szczególną siłą w czasie powstania wielkopolskiego. Gdy po
wstańcy walczyli z Niemcami, Korfanty gasił ich zapał i nawoływał 
do pertraktacji, bojąc się, by płomień powstania ludowego, które mogło 
zwrócić się również przeciwko rodzimym kapitalistom i obszarnikom, nie 
ogarnął całej Wielkopolski. Jest rzeczą udowodnioną, że postawa Komisa
riatu wpływała hamująco na rozmach walki wyzwoleńczej i opóźniała 
wyzwolenie Poznańskiego37, dlatego też do spraw tych nie będziemy 
w tym miejscu wracać.

Na oswobodzonym od Niemców terytorium Komisariat NRL zapro

33 Pan Korfanty (Robotnik, 3 XII 1918).
34 T. H ł ó w k o, Wrażenia z Górnego Śląska i Poznańskiego (Robotnik, 14 XII 

1918).
35 Ze Śląska i Poznańskiego (Robotnik, 7 XII 1918).
30 H o ł ó w k o, op. cit. Poznańska „Sprawa Polska“, organ postępowej inteligen

cji, opozycyjnie nastawionej wobec polityki Komisariatu, pisała: „Sejm Dzielnicowy 
ujawnił ciasny prowincjonalizm »oficjalnych-« naszych polityków... Ostrożność Sejmu 
względem Berlina w zestawieniu z ciętością względem Warszawy pozostanie' czarną 
plamą Sejmu Dzielnicowego“ (12 I 1919, s. 26, 27).

37 Już na początku 1919 r. „Sprawa Polska“ twierdziła, że „koła u steru stojące 
sprawie oswobodzenia dalszych obszarów w dużym stopniu zaszkodziły“ (6 IV 1919, 
s. 179). O sprawach tych szeroko i na podstawie bogatych materiałów archiwalnych 
(dziś już nie istniejących) traktuje praca Z. W i e l i c z k i ,  Wielkopolska a Prusy 
w dobie powstania 1918119, Poznań 1932.



wadził dyktaturę obszarników i kapitalistów. Wielkopolska, oddzielona 
od państwa polskiego kordonem granicznym i celnym, stała się na długi 
okres czasu ostoją reakcji polskiej, „polską Wandeą“. Władze wykonaw
cze NRL zwalczały bezwzględnie klasowy ruch robotniczy38 39, wsadzały 
masowo do więzień działaczy lewicowych, występowały w obronie obszar
ników, broniąc ich interesów przeciwko robotnikom rolnym i chłopom 30. 
W tym samym czasie na forum Sejmu warszawskiego Korfanty wy
stępował przeciwko „burżujom-paskarzom“, grzmiał na warszawskich 
nowobogackich, którzy dorobili się krociowych fortun na spekulacjach 
wojennych, na nędzy mas pracujących, wołał, że „rumieniec wstydu 
występuje bezustannie na policzki uczciwego obywatela, patrząc na to, 
co się dzieje, na te zbytki, gdy obok snują się całe dziesiątki, setki że
braków, gdy ludność mrze i pada z głodu na ulicach miasta“ 40. Władze 
NRL konfiskowały prasę lewicową, przychodzącą do Poznania z państwa 
polskiego, np. „Robotnika”, pod zarzutem, że jest to pismo „bolszewickie 
i żydowskie“ 41. Komisariat prowadził własną, niezależną od Warszawy 
politykę, posiadał własną armię 42 43, a nawet usiłował uprawiać samodzielną 
politykę zagraniczną4:}. Poznańskie było oddzielone od państwa polskiego 
kordonem granicznym i granicą celną. Ruch ludności między Wielkopolską 
a państwem polskim był niezwykle utrudniony, a przyjazd „cudzo
ziemców“ z Warszawy czy Lwowa skrzętnie notowany przez policję 
poznańską. Kiedy w Sejmie protestowano przeciwko temu, Korfanty 
oświadczył, że stan ten nie ulegnie zmianie. Podawał jednocześnie przy
czyny tych praktyk władz poznańskich. Pierwsza z nich była natury 
gospodarczej. Otóż w Poznańskiem żywność była dwa razy tańsza niż 
W państwie polskim. Zamknięto więc granice, bo władza tamtejsza „nie 
ścierpi napływu paskarzy tutejszych, którzy w haniebny sposób ludność 
wyzyskują“ 44. Ale tu nie chodziło tylko o paskarzy i lęk przed wyzyskiem

38 Archiwum Zakładu Historii Partii (AZHP), Warszawskie Biuro Koresponden
cyjne (WBK), raport z 7 V 1919.

39 Jw.
4U Mowa posla śląskiego Wojciecha Korfantego...
41 Zob. „Robotnik“, 8 IV i 12 VI 1919. Urzędy pocztowe w Poznańskiem zwracały 

do Warszawy egzemplarze „Robotnika“ z takimi np. adnotacjami: „Szkalujecie ludzi, 
którzy pracują na niwie polskiej, prawych Polaków. Precz z wami, bolszewickie 
zdrajcy Ojczyzny“ itp.

42 „Po Wiśniowieckich, Potockich, co własne wojska mieli, aby rząd centralny 
obezwładnić, sejmy krępować, przejdzie chyba jako ostatni z tego rodzaju hero- 
stratowej sławy mężów Korfanty, syn ludu, do potomności“ (Sprawa Polska, 6 IV 
1919, s. 181).

43 NRL nawiązała stosunki dyplomatyczne z Finlandią, a z rządem warszawskim 
komunikowała się przez pewien czas za pośrednictwem misji amerykańskiej (Sprawa 
Polska, 6 IV 1919, s. 180).

44 Mowa posła śląskiego Wojciecha Korfantego..., s. 4.



ludności, chociaż bez wątpienia otwarcie granicy celnej przyczyniłoby się 
do przejściowego wzrostu paskarstwa. Likwidacja granicy doprowadziłaby 
do stopniowego wyrównania cen na artykuły żywnościowe i pozbawiłaby 
Komisariat niezwykle cennego argumentu propagandowego o „nędzy 
galicyjskiej i warszawskiej“ i „dobrobycie wielkopolskim“. Druga przy
czyna, o której mówił Korfanty, była natury politycznej: „Władze nasze... 
nie ścierpią tego przenigdy, aby rozmaici agitatorowie partyjni zjawiali się 
na naszym gruncie 1[na sali wrzawa) i wprowadzali w szeregi naszej armii 
agitację polityczno-partyjną (na sali wrzawa)” 45. Korfanty mówił ogól
nikowo o „agitatorach partyjnych“, ale praktyka władz poznańskich 
nie pozostawiała wątpliwości co do tego, o jakich konkretnie agitatorów 
chodziło. Tak więc nie dopuszczano na teren Poznańskiego przede wszyst
kim działaczy PPS, lewicowych stronnictw chłopskich, nie mówiąc już, 
oczywiście, o komunistach. Z drugiej zaś strony popierano i na szeroką 
skalę uprawiano w armii wielkopolskiej agitację endecką. Z endeków, 
z synów obszarników i kapitalistów rekrutowały się podstawowe kadry 
oficerskie armii, na czele której stał generał Dowbór-Muśnicki.

Działacze polityczni Komisariatu w najczarniejszych barwach przed
stawiali stosunki w państwie polskim. Starano się przekonać społeczeństwo, 
że Polska jest państwem bolszewickim, że religia, Kościół i duchowieństwo 
nic w niej nie znaczą, że jest socjalistyczna, rozpustna, niemoralna, 
zażydzona, że Piłsudski stoi na czele „czerwonej armii“ itp .46 Nuty 
dzielnicowości i separatyzmu przewijały się na każdym kroku i przy każdej 
okazji. Szczególnie widoczne stały się one w czasie uroczystości związanej 
z powitaniem pułków wielkopolskich wracających spod Lwowa. Uro
czystość, w której główną rolę odegrał Korfanty, nosiła taki charakter, 
„jak gdyby Komisariat był tu władzą suwerenną i witał swoje pułki 
wysłane na odsiecz jakimś zaprzyjaźnionym pobratymcom, pozbawionym 
opieki własnej władzy“ 47.

Odgradzając się od państwa polskiego, Komisariat NRL prowadził 
wyraźnie „kurtuazyjną“ politykę wobec miejscowych Niemców. W Radzie 
Miejskiej m. Poznania dominował język niemiecki. Niemcom odstąpiono 
2 (z 4 istniejących) tzw\ szkoły obywatelskie. W kolejnictwie, na poczcie 
i w wielu instytucjach komunalnych panoszyli się urzędnicy Niemcy. 
Polaków z innych dzielnic nie chciano przyjmować do pracy. „Ogólna 
tendencja, która panuje nie tylko na kolejach, lecz i w innych sferach 
życia społecznego i gospodarki w Poznańskiem, jest ta, żeby nie brać

45 „Sprawa Polska“ pisała, że koła rządzące w Poznańskiem przepojone są stra
chem „przed tą Polską, w której rodzą się różne przewrotne idee i pomrukują różne 
komunizmy i bolszewizmy“ (23 III 1919, s. 156).

46 AZHP, WBK, raport z 24 IV 1919.
47 AZHP, WBK, raport z 17 VI 1919.



ludzi z innych dzielnic, lecz obchodzić się swoimi, a w razie niemożności 
wolą pozostać przy Niemcach“ 48. Komisariat narzekał oficjalnie na brak 
nauczycieli Polaków, ale równocześnie bezskutecznie starali się o pracę 
w szkolnictwie Poznaniacy, wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Znany historyk emigracyjny Pobóg-Malinowski pisze: „Ani Naczelna 
Rada Ludowa, ani jej organ wykonawczy... nie okazywały wcale pośpiechu 
z reorganizacją systemu administracyjnego, dotychczasowy niemiecki uwa
żając przesadnie za doskonały i najlepszy. Wobec tfraku własnych, pol
skich, urzędników i wobec ostrej niechęci do przybyszów z Królestwa 
i Galicji — nie tylko nie usuwano, ale w wielu wypadkach zatrzymywano 
Niemców nawet na kierowniczych stanowiskach »landratów«, odbierając 
im jedynie policję i dodając polskiego starostę; wszędzie oczywiście 
wprowadzono język polski, zostawiono jednak w urzędowaniu i nie
miecki...” 49 Tolerancja wobec Niemców wywoływała szczególne obu
rzenie ludności polskiej. Jedna z gazet poznańskich pisała: „Komisariat 
nie dbał wcale o spolszczenie administracji, wskutek czego urzędnicy 
pruscy, nie czując nad sobą kontroli, poczęli dokuczać jak dawniej ludności 
polskiej“ 50. Jedną z bardzo istotnych przyczyn takiej „kurtuazji“ wobec 
Niemców ujawnił pewien kapitalista poznański. Banki polskie w Poznaniu, 
a w pierwszym rzędzie Bank Związku Spółek Zarobkowych, którego 
generalnym patronem był jeden z trzech Komisarzy NRL, były silnie 
zaangażowane swymi kapitałami w bankach berlińskich. Tak więc interesy 
bankowe to właśnie „jedna z tych nici, które nas łączą jeszcze z Ber
linem“ 51.

W pierwszym okresie władzy Komisariat NRL miał za sobą zdecydo
waną większość ludności. Zorganizowana opozycja właściwie nie istniała. 
Ale już na początku 1919 r. „szersze koła ludności zaczęły szemrać“ 52.

AZHP, WBK, raport z 14 VI 1919; AAN, Prezydium Rady Ministrów, t. XXII, 
sprawozdanie władz wojskowych z lipca 1919. „Sprawa Polska“ w następujący 
sposób formułowała stanowisko Komisariatu w tej sprawie: „Wolimy raczej zre
zygnować z polszczenia różnych urzędów i dziedzin życia publicznego, niż spro
wadzać z Królestwa lub Galicji nieprawomyślnych urzędników i funkcjonariuszy, 
którzy by mogli przewlec do naszej dzielnicy jakieś zarazki szkodliwe“ (23 III 
1919, s. 156).

4y W. P o b ó g - M a l i n o w s k i ,  Najnowsza historia polityczna Polski 1864— 
1945, t. II, cz. 1, Londyn 1956, s. 36.

50 „Sprawa Polska“, 6 IV 1919, s. 179.
51 AZHP, WBK, raport z 14 IV 1919.
52 „Robotnik“, 15 IV 1919. W pierwszym okresie istnienia Komisariatu opozycję 

wobec niego reprezentowała cytowana już kilkakrotnie „Sprawa Polska" i Związek 
Młodych Polaków (przekształcony na wiosnę 1919 r. w Związek Młodej Polski). Obie 
te grupy reprezentowały bardziej postępowe społecznie tendencje niż Komisariat 
i występowały przede wszystkim przeciwko wszelkim przejawom dzielnicowości 
i separatyzmu. Stopniowo opozycja zaczęła przybierać poważniejsze rozmiary. Jej



Uwidoczniło się to szczególnie wyraźnie na posiedzeniu plenarnym NRL 
w dniach 29 III — 1 IV 1919 r., chociaż endecja starannie przemilczała, 
że „przeciwko polityce p. Korfantego coraz silniejszy poänosi się pro
test“ * 53. Na posiedzeniu NRL pod adresem Korfantego padło wiele cięż
kich zarzutów. Mówiono więc o „samowolnych rządach“, o „dyktaturze“, 
o separatyzmie i utrzymywaniu kordonu między Wielkopolską a państwem 
polskim („co może pozbawić nas tylko serca całej reszty Polski“) itd. 54 
Do wzmocnienia opozycji antykorfantowskiej skutecznie przyczynił się 
terror zastosowany przez Komisariat w czasie wyborów do Sejmu Ustawo
dawczego RP. Do akcji rzucono oddziały wojskowe55, chociaż Korfanty 
oświadczał w Sejmie, że „w wojsku naszym, w tej armii narodowej 
naszej dzielnicy miejsca dla agitacji politycznej nie ma i nie będzie“ 56. 
W czasie kampanii wyborczej powstają pierwsze zorganizowane ośrodki 
opozycji antykorfantowskiej 57. Korfanty stawał się coraz bardziej nie
popularny wśród szerokich mas ludowych.

* *

Po podziale Górnego Śląska W. Korfanty staje się jednym z najwybit
niejszych działaczy endecji na skalę ogólnopolską. W jego karierze poli
tycznej szczególne i bardzo ważne miejsce zajmuje okres przesilenia rzą
dowego w czerwcu—lipcu 1922 r. Jako sztandarowa postać zjednoczonej 
reakcji polskiej próbuje wtedy utworzyć rząd silnej ręki i zaprowadzić 
w Polsce „porządek“. Nazwisko Korfantego jako ewentualnego premiera

np. przejawem było wystąpienie z NRL w marcu 1919 kilku posłów reprezentujących 
emigrację polską w Nadrenii-Westfalii, m. in. F. Mańkowskiego, J. Brejskiego 
(działacza Zjednoczenia Zawodowego Polskiego). Ze znaczenia tych zjawisk bardzo 
dobrze zdawał sobie sprawę sam Komisariat. Dlatego na krótko przed zwołaniem 
posiedzenia NRL Komisariat zmienił częściowo taktykę: zaczęto energiczniej usuwać 
z zajmowanych stanowisk nauczycieli Niemców (akcją tą miało być objętych 
1500 nauczycieli), zapowiedziano energiczniejszą walkę o spolszczenie kolejnictwa, 
usunięto w Poznaniu pomnik Bismarcka itd. (Sprawa Polska, 6 IV 1919, s. 179).

53 „Robotnik“, 15 IV 1919.
54 AZHP, WBK, raport z 14 IV 1919.
55 1 VI 1919 r. „Robotnik“' ujawnił następujący rozkaz gen. Dowfcór-Muśnickiego: 

„Podległe rozkazom moim wojsko... świadome obowiązków obywatelstwa polskiego, 
stawi czoło wrogowi wewnętrznemu przy wyborach do Sejmu Ustawodawczego, 
by nie dopuścić do zwycięstwa partii przewrotowych“. Tego samego dnia władze 
naczelne PPS opublikowały oficjalny protest przeciwko terrorowi wyborczemu 
w Poznańskiem.

58 Mowa posla śląskiego Wojciecha Korfantego..., s. 4.
57 Np. w okręgu ostrowskim opozycyjną listę wyborczą wystawili robotnicy rolni. 

W okręgu poznańskim wysunięto listę opozycyjną pn. Stronnictwo Ludowe (Robotnik, 
1 VI 1919).



rządu wypłynęło na forum sejmowym 18 VI 1922 r . 58 59 Jednakże pro
pozycja endecji i chadecji wywołała powszechne oburzenie lewicy par
lamentarnej. Przedstawiciel PPS, Barlicki, stwierdził: „Oświadczam się 
stanowczo przeciwko kandydaturze Korfantego, po pierwsze dlatego, 
że osoba jego nie daje żadnych rękojmi bezstronności w czasie wyborów, 
znamy bowiem- jego stanowisko polityczne i jego metody. Po wtóre, 
gabinet Korfantego oznaczałby bezwzględny kurs reakcyjny“ 50. W po
dobny sposób wypowiadali się przedstawiciele PSL „Piast“ i PSL „Wy
zwolenie” 60. Przeciwko kandydaturze Korfantego wypowiedziały się 
także stronnictwa centrowe. Wobec jednolitej postawy lewicy i centrum 
kandydatura Korfantego upadła. Ale endecja i chadecja nie rezygnowały 
z walki o władzę.

Na początku lipca 1922 r. prawicowa większość Sejmu obaliła gabinet 
Śliwińskiego. 14 VII 1922 r. w Komisji Głównej Sejmu dyskutowano nad 
sprawą likwidacji przesilenia rządowego i utworzenia nowego gabinetu. 
W imieniu stronnictw prawicowych zgłoszono kandydaturę Korfantego. 
Przeciwko tej propozycji bardzo ostro wystąpili przedstawiciele PPS, 
NPR, stronnictw ludowych i mniejszości narodowych. Przypominano 
Korfantemu współpracę z Erzbergerem, kunktatorską postawę w czasie 
powstań śląskich, zagrożono opublikowaniem poufnych dokumentów61. 
W imieniu PPS Daszyński zagroził prawicy wojną domową62. W czasie 
głosowania prawicowa większość Komisji Głównej desygnowała Korfan
tego na nowego premiera rządu63. Tymczasem Korfanty konferował 
z Piłsudskim. Oto co pisze na ten temat niewątpliwie dobrze o tych 
sprawach poinformowany Pobóg-Malinowski: Korfanty, „w okresie kry
zysu windowany przez prawicę i jawnie z nią związany, w tajemnicy 
przed nią zgłosił się u Piłsudskiego, raz jeszcze proponując »rozpędzenie 
suwerenów« i pęosząc o nominację na premiera. Mówił: »Panie Naczelniku, 
nigdy nie miał pan bardziej oddanego premiera, niż będzie miał go pan

58 Kandydaturę Korfantego zgłosiły Związek Ludowo-Narodowy i chadecja 
(Robotnik, 19 VI 1922).

59 „Robotnik“, 19 VI 1922.
60 Jw.
61 Oświadczenia o opublikowaniu dokumentów złożyli Rataj, Daszyński i Grün

baum (Robotnik, 15 VII 1922).
B2 „Robotnik“, 15 VII 1922.
63 Za kandydaturą Korfantego głosowały: Związek Ludowo-Narodowy, Naro

dowe Zjednoczenie Ludowe, Narodowo-Chrześcijański Klub Robotniczy, Narodowo- 
Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe, Zjednoczenie Mieszczańskie, Klub Pracy Kon
stytucyjnej, Stronnictwo Katolicko-Ludowe, Niezależna Grupa Robotnicza. Przeciwko 
Korfantemu głosowały: PPS, PSL „Piast“, PSL „Wyzwolenie“, SL „Lewica“, Rady 
Ludowe, Zjednoczenie Niemieckie, Zjednoczenie Żydowskie.



we mnie«“ 64. Piłsudski odrzucił propozycję65 i przesłał wieczorem 14 VII 
1922 marszałkowi Sejmu oświadczenie: „Nie chcąc w niczym przeszkadzać 
p. Korfantemu w jego pracy nad utworzeniem rządu, oświadczam, że będę 
jednak zmuszony w najbliższym czasie urząd mój złożyć“ 66. Po odczytaniu 
tego oświadczenia stronnictwa lewicy parlamentarnej na wspólnym po
siedzeniu klubów poselskich uchwaliły, iż „wobec wytworzonej sytuaeji 
musi być utrzymany i zacieśniony wspólny front lewicy w walce z reakcją 
w Sejmie i w kraju“ 67.

Wysunięcie kandydatury Korfantego wywołało powszechne oburzenie 
mas pracujących w całym kraju. 15 VII 1922 r. CKR PPS opublikował 
specjalną odezwę Do ludu pracującego miast i wsi. „Reakcja prowokuje 
lud. Korfanty ma tworzyć rząd. Korfanty ma być z woli kapitalistów 
i obszarników silną pięścią na ruch robotniczy i ludowy... Baczność, ro
botnicy i włościanie. Położenie jest groźne. Niech potężny protest rozlegnie 
się wszędzie“ 68. „Robotnik“ z 15 VII 1922 r. pisał w artykule wstępnym: 
„Rząd Korfantego — rząd skrajnej reakcji, korupcji i najbrutalniejszych, 
iście pruskich metod. Korfanty... to człowiek bez zasad i bez skrupułów 
moralnych, demagog z zachciankami dyktatora, zna tylko metody poli
cyjnej brutalności, podbechtywania najgorszych instynktów ciemnego 
tłumu w interesie klas posiadających. G a b i n e t  K o r f a n t e g o  t o  
s y g n a ł  do  n a j c i ę ż s z y c h  w a l k  w e w n ę t r z n y c h  i nie
powetowana szkoda dla polskiej polityki zagranicznej“. Tego samego dnia 
warszawska organizacja PPS uchwaliła wniosek o mobilizacji proletariatu 
stolicy do walki przeciwko Korfantemu, gdyż jego rządy ,.to wolność dla 
paskarzy, to głód dla ludu pracującego, to gwałty policyjne i bezprawia, 
to represje dla ludu, a bezkarność dla szlachty i burżuazji, to hańba dla 
Polski” 69. Szereg związków zawodowych wystąpiło przeciwko Korfan
temu i wezwało robotników do strajku powszechnego70. Nawet krakowski 
„Czas“ pisał, że Korfanty „to rząd destrukcji państwa“ 71. 16 VII 1922

64 Op. cit., R. 407—408.
65 Jw. „W Piłsudskim najpoważniejsze zastrzeżenia budziła przeszłość polityczna 

Korfantego — rola jego w Berlinie na początku wojny 1914—1918“. Na marginesie 
tej wypowiedzi warto zauważyć, że obóz piłsudczykowski sam w czasie pierwszej 
wojny światowej jak najściślej wiązał się z władzami niemieckimi (np. słynna PON). 
Szeroko na ten temat pisze Jabłoński w cytowanej już pracy. Przeszłość polityczną 
w czasie wojny wypomniał PPS i całemu obozowi piłsudczykowskiemu Korfanty 
w mowie sejmowej z dn. 25 II 1919 r.

60 J. P i ł s u d s k i ,  Pisma, t. V, s. 248.
67 „Robotnik“, 15 VII 1922.
68 Jw.
69 „Robotnik“, 16 VII 1922.
7U „Robotnik“, 18 VII 1922.
71 „Czas“, 16 VII 1922. Stanowisko „Czasu" spotkało się z bardzo ostrą krytyką



warszawski OKR PPS przeprowadził mobilizację Milicji PPS i wezwał 
robotników do jednodniowego strajku powszechnego, chociaż przywódcy 
PPS traktowali strajk jako ostateczność. Wieczorem 17 VII 1922 r. 
Daszyński konferował z przedstawicielem Korfantego i oświadczył mu, 
że strajk zostanie odwołany pod warunkiem, iż Korfanty dobrowolnie 
zrezygnuje z misji tworzenia rządu* 72. Korfanty nie przyjął propozycji 
pokojowych PPS. Zgodnie z zapowiedzią PPS 18 VII 1922 r. odbył się 
w stolicy strajk powszechny i ogromna demonstracja na placu Teatralnym. 
Fala demonstracji antykorfantowskich przeszła przez cały kraj 73. 23 lipca 
odbyła się wielka demonstracja w Katowicach. Bojówki endeckie użyły 
broni przeciwko demonstrującym robotnikom74. Reakcja mobilizowała 
siły w całym kraju. Endecja i chadecja organizowały wiece i kontr
demonstracje, groziły lewicy wojną domową. Korfantego poparło wyższe 
duchowieństwo katolickie 75. Prasa prawicowa publikowała odezwy i pro
klamacje, które bez zastrzeżeń popierały dążenia Korfantego. W jednej 
z nich, pod znamiennym tytułem Wrogowie ludu, czytamy: „Takiego syna 
ludu, takiego bohatera narodu, takiego męża wielkopomnej zasługi, takiego 
demokratę i patriotę chciałby skonfederowany z Żydami, Niemcami 
i demagogią radykalną socjalizm nie dopuścić do władzy i rządu. Obywa
tele' Stańcie w obronie wielkiego patrioty, o którym lud mówi, że »Śląsk 
ocaliła dla Polski Matka Boska Częstochowska i Korfanty-«. Obywatele! 
Ławą pójdziemy, aby ratować Polskę, demokrację i konstytucję przed 
tyranią socjalizmu. Obywatele! Nie dopuścimy, aby zanarchizowana przez 
demagogię ulica decydowała o rządzie Rzeczypospolitej“ 76.

W 1922 r. Korfanty nie doszedł do władzy. Będzie się jednak o to starał 
przez wiele miesięcy, wyzyskując nędzę mas pracujących, ich niezadowo
lenie z kolejnych rządów i obiecując radykalną poprawę ich sytuacji 
ekonomicznej i politycznej. Jaki konkretnie program przeciwstawiał 
Korfanty aktualnie istniejącym w Polsce rządom? 23 I 1923 r. wystąpił 
on z obszernym przemówieniem w czasie dyskusji nad exposé prezesa 
rady ministrów, W. Sikorskiego, i w imieniu chadecji zapowiedział go-
ze strony „Kuriera Warszawskiego“ (Samobójcza taktyka, „Kurier Warszawski“, 
18 VII 1922).

72 „Robotnik“, 19 VII 1922.
73 M. in. demonstracje antykorfantowskie odbyły się w Brześciu, Bydgoszczy, 

Częstochowie, Lublinie, Łomży, Łowiczu, Płocku, Radomiu, Radomsku, Siedlcach, 
Ostrowcu, Żyrardowie.

74 „Robotnik“, 25 VII 1922.
75 Np. ks. Kapica oświadczył w  Krakowie, że Śląsk to prawa ręka Polski 

(Warszawa jest mózgiem, Kraków — sercem), ręka wyciągnięta do braterskiego 
uścisku, „która wszakże może się stać żelazną pięścią, mogącą rozbić bezładny 
chaos państwa. Tą pięścią Śląska dla Polski jest Korfanty“ (Śląsk wobec przesilenia, 
„Kurier Warszawski“, 20 VII 1922).

76 „Kurier Warszawski“, 18 VII 1922.



towość objęcia władzy, przedstawiając jednocześnie program prac przy
szłego rządu. Przedstawiając katastrofalną sytuację gospodarczą kraju, 
Korfanty doszedł do niespodziewanego wniosku, że winę za ten stan rzeczy 
ponosi przede wszystkim państwo niemieckie, stosujące zabójczą dla Polski 
politykę gospodarczą 11. Takiego rodzaju stwierdzenie odpowiadało intere
som polskich klas posiadających, gdyż odwracało uwagę mas pracujących 
od rzeczywistych sprawców katastrofalnego położenia Polski. Wyjście 
z sytuacji widział Korfanty przede wszystkim w konieczności radykalnego 
obniżenia świadczeń państwa na rzecz budownictwa komunalnego i insty
tucji samorządowych. Jako jedyny i radykalny środek walki z szalejącą 
drożyzną proponował opracowanie szerokiego programu budownictwa 
kolejowego, co miało się w konsekwencji przyczynić do wyrównania cen 
artykułów żywnościowych, gdyż w niejednolitości tych cen w różnych 
częściach kraju upatrywał on główną przyczynę drożyzny. W stosunku 
do mniejszości narodowych żądał przykręcenia śruby pod hasłem zerwania 
z wszelkimi eksperymentami politycznymi w zachodniej Ukrainie i Biało
rusi. W programie Korfantego znalazło się również miejsce na anty
semityzm, maskowany słowami o walce z kapitalizmem żydowskim i szkodli
wością monopoli w życiu kraju. „Ponieważ każdy monopol jest szkodliwy, 
musimy dążyć do tego, ażeby monopol żydowski skasować“. Charaktery
styczna rzecz, że pod monopolem żydowskim rozumiał on tylko handel 
wiejski, sprzedaż wódki i częściowo bankierstwo. O prawdziwych zaś 
monopolach żydowskich, o wielkim kapitale żydowskim nie znajdziemy 
w przemówieniu Korfantego prawie nic. Jeżeli chodzi o politykę wobec 
Górnego Śląska, to Korfanty ograniczył się do słów o konieczności przy
śpieszenia zespolenia Śląska z resztą Polski. Drogą do tego celu miało być 
wysyłanie na „te kresy nasze“ najlepszych sił, „jakimi rozporządzamy“. 
Domagał się on również wzmocnienia roli Kościoła w państwie, a zwłasz
cza w szkolnictwie, bo Kościół jest „naczelnym wychowawcą narodu“. 
Klasycznym wprost przykładem korfantowskiej demagogii był jego pro
gram w kwestii robotniczej i agrarnej. „Robotnik nowoczesny, który prze
był straszną wojnę światową i w tej wojnie... poznał swoje wpływy, 
swoją siłę, swoją potęgę, a to samo dotyczy chłopa, ten nigdy nie wróci 
do dawnego stanowiska społeczno-prawnego“. Robotnik polski „słusznie 
pragnie współdecydującego głosu w organizowaniu procesu produkcyj
nego. I to stanowisko nasz Klub mu przyznaje. I w tym kierunku wszelkie 
żądania i dążenia robotników popierać będziemy“ 77 78. Jednakże między tą 
zapowiedzią a konkretnymi postulatami istniała wielka rozpiętość. W imie
niu chadecji zaproponował on tylko dwie rzeczy: 1. usankcjonować i ująć

77 Mowa posła W. Korfantego z Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w dyskusji 
nad expos> prezesa rady ministrów Sikorskiego dnia 23 I 1923, Warszawa 1923, 
s. 29—30.

78 Ibid., s. 25—26.



w ramy ustawy wegetujące rady robotnicze; 2. przyśpieszyć opracowanie 
i wprowadzenie w życie ustawy o ubezpieczeniach społecznych dla robotni
ków.-Kiedy jeden z posłów prawicowych wykrzyknął: „To jest rewolucyjna 
mowa“, Korfanty zareplikował w bardzo charakterystyczny sposób: „Jeżeli 
pan to nazywa rewolucją, to pan jesteś burżujem”. Podobnie mizerne były 
propozycje Korfantego w kwestii agrarnej. Według jego zdania głównym 
celem reformy rolnej powinno być stworzenie „silnego stanu chłopskiego, 
który w Polsce musi być podporą silnej państwowości“, a więc stanu 
wiejskich kapitalistów. Akceptując bez zastrzeżeń ustawę o reformie rol
nej, Korfanty domagał się wyasygnowania pewnych sum na jej realizację, 
wyznaczenia określonego minimum ziemi na potrzeby reformy rolnej, 
dopuszczenie swobodnej parcelacji pod kontrolą państwa. W całej zaś 
reformie rolnej „powinna być i planowość, i celowość“. Ze względów 
czysto politycznych proponował bardziej radykalne przeprowadzenie 
reformy rolnej jedynie na kresach wschodnich. „Ja żadnej nie uronię łzy, 
jeżeli tam obszary dworskie znikną i zaludnione zostaną przez liczne rzesze 
walecznych chłopów polskich“, gdyż „tam z interesem naszej ludności 
rolniczej złączony jest interes państwowy“. Oto cały program Korfantego, 
program daleki od radykalizmu społecznego, od uwzględnienia prawdzi
wych interesów szerokich rzesz ludu pracującego, daleki od rzeczywistego 
ukazania wyjścia z impasu, w jakim znalazło się państwo polskie, dzięki 
egoistycznym rządom klas posiadających.

Taki właśnie program — uzupełniony represjami przeciwko prasie 
lewicowej i opozycyjnej w ogóle, prześladowaniami działaczy robotniczych 
i ludowych, ograniczaniem ustawodawstwa robotniczego i socjalnego, 
tolerancją wobec organizacji krypto i jawnie faszystowskich, polityką 
zagraniczną sprzeczną z podstawowymi interesami Polski — będzie rea
lizował w 1923 r. rząd Chjeno-Piasta, w którym Korfanty był wice
premierem i doradcą politycznym Witosa, premiera rządu. Pod naciskiem 
rewolucyjnego ruchu mas ludowych rząd ten upadł w grudniu 1923 r. 
Jego upadek był jednocześnie całkowitym bankructwem programu 
społeczno-politycznego Korfantego.

*  *

*

Niezwykle interesującym rozdziałem biografii politycznej Korfantego 
jest jego działalność na Śląsku w latach 1922—1926. Temat ten sam 
w sobie mógłby być przedmiotem odrębnego i nader pożytecznego studium. 
W tyrn miejscu musimy ograniczyć się tylko do zasygnalizowania raczej 
pewnych problemów i spraw.

Treścią dążeń narodowowyzwoleńczych ludu śląskiego, dążeń do 
połączenia się z Polską była nadzieja wyzwolenia się raz na zawsze od



wszelkiego wyzysku i ucisku, od nędzy i bezrobocia. Nadzieje te naj
jaskrawszy wyraz znalazły w okresie powstań i plebiscytu. Benisz pisze, 
że „nadzieje na poprawę bytu w łączności z Polską w związku z wyrazi
stym przebudzeniem się świadomości narodowej były podstawą wszelkich 
porywów większości ludności śląskiej“ 79. Jeden z najwybitniejszych dzia
łaczy polskich na Śląsku Opolskim, Arka Bożek, wspominał: „Po stronie 
niemieckiej widzieliśmy wielki kapitał i wyzysk, butę pruską, ucisk 
narodowy i polityczny, po stronie polskiej zaś spodziewaliśmy się spra
wiedliwości i równouprawnienia, przejścia z klasy drugiej obywatelstwa 
do pierwszej“. I dalej: „Śniliśmy o idealnej Polsce, o Polsce sprawiedli
wej, o Polsce bez panów i parobków. Miała to być ojczyzna ludzi na
prawdę wolnych, równych“ 80. Robotnik spodziewał się, że w wolnej Polsce 
będzie gospodarzem kopalń i hut, chłop — ziemi. Polska propaganda 
plebiscytowa, której mózgiem był sam Korfanty, doskonale wyczuwała 
te nastroje i przystosowywała się do nich. Ludowi śląskiemu obiecywano 
wszystko — ziemię, kopalnie i huty, demokrację i dobrobyt, szerokie 
możliwości awansu społecznego, chociaż wcale nie miano zamiaru rea
lizować tego. W jednej z ulotek plebiscytowych czytamy: „Od plebiscytu 
rozpocznie się nowa epoka dziejów śląskich... Jeżeli większość ludu górno
śląskiego oświadczy się za Polską, wtedy nastanie dla nas epoka chwały, 
dobrobytu i pokoju Bożego... na tej ziemi śląskiej chodzić będzie wolny 
lud polski z podniesionym czołem jako gospodarz tego kraju, cieszący się 
opieką własnego rządu, wydobywający dla siebie nieocenione skarby z tej 
ziemi wydobyte, mający własne szkoły, własne duchowieństwo i własnych 
urzędników. A synowie tego ludu dzielnego będą mieli dostęp do wszel
kich stanowisk i dostojeństw nie tylko w tej dzielnicy, ale w całej Rzeczy
pospolitej“ 81. Ale na poufnych posiedzeniach rządu Korfanty głosił coś 
wręcz odwrotnego: „Poseł Korfanty zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, 
że statut jak i inne uchwały sejmu odnoszące się do Górnego Śląska mają 
wiele z charakteru propagandystycznego... Życie praktyczne samo będzie 
musiało zmienić wiele z tych postanowień, które dyktowane były po 
większej części potrzebami plebiscytu względnie małym wyrobieniem 
narodowym pewnych warstw górnośląskich“ 82. Tylko kojnuniści polscy 
przestrzegali robotników: „Ogół robotników górnośląskich, zwłaszcza zaś 
tych, którzy dali się uwieść propagandzie nacjonalistycznej... czeka duże 
rozczarowanie. Nie ulega bowiem kwestii, że burżuazja polska będzie 
próbowała zastosować na Śląsku te same metody w stosunku do proleta

79 A. B e n i s z ,  Górny Śląsk w  walce o polskość, Katowice 1930, s. 185.
89 A. B o ż e k ,  Pamiętniki, Katowice 1957, s. 65, 86.
81 Zob. H. Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka górnośląskiego proletariatu w  latach 

1918—1922, Warszawa 1957, s. 219.
8J Z i e l i ń s k i ,  op. cit., s. 219.



riatu, jakie stosuje w całej Polsce, to znaczy: kule i więzienie, brutalny 
gwałt policyjny, duszący wszelką wolność demokratyczną klasy robotni
czej. Robotnicy górnośląscy muszą być z góry przygotowani na to“ 83. 
A kiedy wojska polskie wkroczyły na Śląsk, „Czerwony Sztandar” pisał: 
„Praw giełdziarzy, bankierów i spekulantów całego świata do wyzysku 
robotnika śląskiego ma bronić odtąd nie junkier pruski, nie zdrajca klasy 
robotniczej Hoersing, lecz armia Piłsudskiego“ 84. Przewidywania komuni
stów okazały się, niestety, prawdziwe. Już pierwsze miesiące wolności 
przyniosły masom pracującym rozczarowanie i pokazały, czym jest 
demokracja w wydaniu korfantowskim. W czasie wyborów do pierwszego 
Sejmu Śląskiego bojówki korfantowskiego Bloku Narodowego rozbijały 
wiece przeciwników politycznych — PPS, NPR, nie mówiąc już o komu
nistach. Nawet NPR, której w żadnym wypadku nie możemy posądzać 
o radykalizm społeczny, pisała w swoich ulotkach i odezwach: „Blok, na 
którego czele stoi p. Korfanty, jest stronnictwem kapitalizmu. Lista 
tego bloku nie jest listą ani czysto narodową, ani czysto katolicką, ani 
robotniczą. Jest to lista kapitalistów, wrogów Kościoła i robotników“ 85. 
Korfanty jawnie stanął po stronie kapitalistów. Stał się członkiem rad 
nadzorczych szeregu wielkokapitalistycznych firm (Skarboferm, Zakłady 
Hohenlohe, Bank Śląski i in.), a jako taki bronił ich interesów. Kiedy 
przypominano mu, że obiecywał, iż dyrektorów niemieckich wywiezie 
na „karze“, odpowiadał: gwałtowne zmiany „musiałyby zdezorganizować 
delikatną maszynę ustroju naszego przemysłu i doprowadzić do katastro
falnego upadku warsztatów pracy ludu naszego“ 86. W rezultacie takiej 
polityki kadra kierownicza w przemyśle górnośląskim rekrutowała się 
w przytłaczającej większości z Niemców87. W końcu 1926 r. „Polska 
Zachodnia“ pisała: „W dziedzinie gospodarczej całkowitymi niemal panami 
położenia pozostali nadal Niemcy, i to nie tylko jako szafarze kapitałów, 
lecz, co gorsza, jako siła wykorzystująca potęgę swego kapitału w dzie
dzinie ofensywnej niemieckiej roboty politycznej” 88.

* *
*

83 „Czerwony Sztandar“, maj 1922 (cyt. według zbioru Organizacje komunistyczne 
na Górnym Śląsku i w  Zagłębiu Dąbrowskim 1918—1933. Materiály źródłowe, Kato
wice 1958, s. 296—297).

84 „Czerwony Sztandar“, lipiec 1922, jw.
85 Zob. „Polska Zachodnia“, 6 I 1928.
80 W. K o r f a n t y ,  Odezwa do ludu śląskiego, Katowice 1927, s. 12.
87 W 1927 r. — według danych „Berliner Börsen-Kurier“ — w przedsiębiorstwach 

prywatnych na Górnym Śląsku pracowało na kierowniczych stanowiskach 3215 osób, 
w tym tylko 446 Polaków. Na 172 dyrektorów było tylko 31 Polaków, a na 3C43 
osoby personelu administracyjno-technicznego tylko 415 Polaków.

88 „Polska Zachodnia“, 2 XII 1926.



Odpowiedzią mas ludowych na politykę Korfantego i jego stronnictwa 
były masowe strajki, demonstracje, wzrost szeregów organizacji komuni
stycznych i lewicowych89 oraz fakt, że znaczna część ludności śląskiej 
uwierzyła propagandzie piłsudczykowskiej i poparła przewrót majowy, 
wiążąc z nim nadzieję na zmianę swej sytuacji politycznej i ekonomicznej. 
Po przewrocie majowym Korfanty przechodzi do opozycji. Między nim 
a sanacją zaczyna się walka, czasami niezwykle ostra, w której obie strony 
nie przebierają w środkach. Nie należy jednakże sądzić, że walka między 
Korfantym a sanacją była walką o zasady ideowe, że kryła się za nią 
jakaś z a s a d n i c z a  r ó ż n i c a  w i d e o l o g i i ,  p r o g r a m a c h  
s p o ł e c z n y c h  i p o l i t y c z n y c h .  Była to najzwyklejsza rozgrywka 
w łonie tej samej klasy społecznej, rozgrywka o utrzymanie (sanacja) 
i uchwycenie (Korfanty) władzy. W pierwszym okresie walki — w latach 
1926—1928 — zwycięstwo wyraźnie przechyla się na stronę sanacji. 
Korfanty wychodzi z tego starcia zwyciężony i poważnie skompromito
wany w oczach mas i znacznej części swych dotychczasowych zwolenni
ków. Na moralno-polityczną klęskę Korfantego w latach 1926—1928 zło
żyło się wiele przyczyn: ekonomicznych, politycznych i psychologicznych. 
Po pierwsze, Korfanty był już raz u władzy i w tym czasie nie spełnił 
swych obietnic, a jego program społeczno-polityczny nie wytrzymał kon
frontacji z rzeczywistością. Po drugie, sanacja zwyciężyła na Śląsku 
w okresie zaczynającej się koniunktury w przemyśle węglowym (m. in. 
w związku ze strajkiem powszechnym w Anglii), co w znacznym stopniu 
przyczyniło się do częściowego przynajmniej rozładowania bezrobocia. 
Fakt ten propaganda sanacyjna potrafiła odpowiednio zdyskontować 
i przedstawić opinii publicznej jako rezultat i dobrodziejstwo przewrotu 
majowego. Po trzecie, władze sanacyjne umiały wyciągnąć, przynajmniej 
częściowe, wnioski z dotychczasowych niepowodzeń gospodarki i polityki 
polskiej na Górnym Śląsku oraz z jego specyficznych warunków narodo
wościowych. Sanacja przyszła na Górny Śląsk z hasłami (chociaż przy
szłość pokazała, że były to hasła demagogiczne) obrony polskich mas 
pracujących przed wyzyskiem kapitalistów niemieckich, spolszczenia prze
mysłu i administracji, popierania polskiego przemysłu, handlu, rzemiosła 
i rolnictwa, rozwoju opieki społecznej, budownictwa komunalnego itd. 
W pierwszych latach swych rządów osiągnęła ona w tych dziedzinach 
pewne sukcesy. W latach 1926—1928 władze administracyjne i prasa 
(głównie „Polska Zachodnia“) występowały niejednokrotnie po stronie

89 Szerzej o tych sprawach piszą: H. Z i e l i ń s k i ,  Stanowisko międzynarodowego 
kapitału finansowego i ośrodków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji polskiej 
wobec Górnego Śląska w latach 1917—1945 (Konferencja Śląska, t. II, Wrocław 1954), 
oraz F. R y s z k a ,  Kartki z dziejów ucisku i walki (Szkice z dziejów Śląska, t. II, 
Warszawa 1956).



robotników w konfliktach z przemysłowcami Niemcami, broniły powstań
ców śląskich przed szykanami w zakładach pracy itd. Zapoczątkowano 
również na szerszą skalę budownictwo mieszkaniowe, a kosztami tej akcji 
częściowo obciążono właścicieli kopalń węgla, cynku i ołowiu. Przystąpiono 
do znaczniejszego niż dotychczas popierania polskiego rzemiosła i handlu, 
już w r. 1926 asygnując na te cele 1 milion zł i tworząc w Katowicach 
polski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. Skarb państwa przeznaczył 
specjalne fundusze (stosunkowo nieznaczne) na rzecz rzemieślników 
uchodźców ze Śląska Opolskiego. Wreszcie zwrócono większą uwagę na 
potrzeby rolnictwa śląskiego, całkowicie zapoznawanego przez poprzednie 
rządy (o czym np. świadczy fakt, że na przestrzeni lat 1922—1926 na 
potrzeby rolnictwa wyasygnowano zaledwie 668 tys. zł, gdy na budowę 
katedry w tym samym czasie przeznaczono 950 tys. zł. Tak w największym 
skrócie przedstawiają się pozy ty wa polityki sanacji na Śląsku w pierwszym 
okresie po przewrocie majowym. Nie przeceniając tych osiągnięć, zdając 
sobie sprawę z ich ograniczoności i połowiczności, nie możemy jednakże 
zapoznawać ich i nie dostrzegać. Bez tego zawisłaby w próżni teza o tym — 
i teza niewątpliwie prawdziwa — że znaczne odłamy ludności śląskiej 
poparły sanację na pewien okres czasu i odwróciły się od Korfantego. 
Właśnie wspomniane częściowe i przejściowe osiągnięcia były jednym 
z najpoważniejszych atutów sanacji w rozgrywce z Korfantym i chadecko- 
endecką opozycją w ogóle, podstawą jej częściowych, aczkolwiek przejścio
wych sukcesów politycznych90. Wspominając o pozytywach polityki sana
cyjnej na Górnym Śląsku, nie możemy zapominać o tych stronach, które 
już od samego momentu przewrotu majowego godziły w interesy mas 
pracujących i interesy polskości na Górnym Śląsku. Mamy tu na myśli 
w pierwszym rzędzie stosunek do autonomii i mniejszości niemieckiej. 
Sanacja głosiła konieczność ograniczenia autonomii, posługując się argu
mentem — zresztą argumentem bardzo jednostronnym i nie uwzględnia
jącym wszystkich aspektów zagadnienia — że w obecnej postaci leży ona 
wyłącznie w interesie mniejszości niemieckiej, a przede wszystkim 
w interesie wielkiego kapitału niemieckiego. Operując takim argumentem, 
dążyła ona przy pomocy wszystkich dostępnych jej środków do ogra
niczania autonomii, naruszania uprawnień Sejmu Śląskiego na rzecz 
władzy wykonawczej, całkowicie przez nią opanowanej. Ze szczególną 
siłą wystąpił to w czasie II i III kadencji Sejmu Śląskiego. Jeżeli chodzi 
o stosunek do mniejszości niemieckiej i zagadnienia niemieckiego na 
Górnym Śląsku w ogóle, to w latach 1926—1928 uwidoczniła się tu pewna 
dwoistość. Z jednej strony — o czym już wspominaliśmy — sanacja głosiła

90 Przyzna to sam Korfanty: „Sprawcy przewrotu majowego oprócz władzy 
zdobyli jeszcze wielki kapitał moralny i narodowy“ (Smutna rocznica, Polonia, 
10 V 1936).



hasła słuszne z punktu widzenia interesów polskości: spolszczenie admini
stracji i przemysłu, obrona robotników polskich w konfliktach z praco- 
dawcami-Niemcami, intensywniejsze popieranie szkolnictwa polskiego itd. 
Jednakże z drugiej strony te słuszne w zasadzie hasła stały się odskocznią 
do terroru antyniemieckiego, ograniczania praw obywatelskich mniejszości 
niemieckiej, administracyjnego zwalczania i szykanowania jej instytucji 
kulturalno-oświatowych itd. Tego rodzaju poczynania podsycały waśnie 
narodowościowe, pogłębiały sprzeczności między polskimi a niemieckimi 
masami pracującymi, stawały się wreszcie pożywką dla nacjonalizmu 
i rewizjonizmu niemieckiego.

* *
*

Odchodzenie mas od Korfantego i przechodzenie ich w znacznej części 
na stronę sanacji nie odbywało się, oczywiście, automatycznie. Sanacja 
była świadoma tego, że bez długiej i systematycznej walki przeciwko 
Korfantemu nie uda się jej poderwać jego wpływów. W związku z tym 
wielkiego znaczenia nabierał kierunek uderzenia na Korfantego, zna
lezienie jego najbardziej czułego miejsca, w którym cios byłby najdotkliw
szy. Trzeba stwierdzić, że sanacja prawidłowo wybrała kierunek głównego 
uderzenia. Było nim rozwianie legendy o Korfantym jako polityku 
nieprzejednanym wobec Niemców, zawsze i wszędzie działającym jedynie 
w obronie polskich interesów narodowych, polityku zawsze bezkompromi
sowym i trzymającym się raz na zawsze ustalonych zasad ideowo- 
politycznych. Już w jednym z pierwszych numerów „Polski Zachodniej“ 
znajdziemy następujące słowa: „Korfanty nie starał się i nie stara się 
zrozumieć, że głęboki przedział między nim a najbardziej wartościową 
mocą ludu śląskiego on sam własnymi rękami wykopał... Kto chce służyć 
pracującemu ludowi, nie może oddawać się na usługi wyzyskującego 
kapitału. Kto chce polski lud śląski podnieść do godności włodarza, nie 
może uprawiać łamańców w polityce wobec panoszącej się mniejszości 
niemieckiej. Kto chce być trybunem polskiego ludu i jego przewodnikiem, 
nie może być doradcą niemieckich przemysłowców...“ 91 Przeszłość Kor
fantego i jego aktualna polityka dostarczały sanacji niezwykle dużo 
demaskatorskiego materiału. Po przewrocie majowym postawa korfan- 
towskiej „Polonii“ ulega dość znamiennej ewolucji, wywołanej jej opozy
cyjną wobec sanacji postawą. Tak więc „Polonia“ zachowuje uporczywe 
milczenie w okresie zaczynającej się dopiero „wojny szkolnej“, prowadzo
nej pod hasłem: „Dziecko polskie w polskiej szkole“. Organ Korfantego 
zaczyna energicznie występować w obronie autonomii Śląska, chociaż 
w poprzednim okresie najgłówniejszym jej przeciwnikiem był właśnie

91 Przypomnienie (Polska Zachodnia, 11/12 XII 1926).



Korfanty i jego stronnictwo92. W artykułach o autonomii Śląskiej, w prze
mówieniach Korfantego i jego współtowarzyszy pojawiają się nutki 
zbliżone do haseł separatyzmu („Śląsk dla Ślązaków“). Nie bez pewnej 
więc racji pisała „Polska Zachodnia“ : „Obrona autonomii śląskiej ze strony 
p. Korfantego nie pochodzi z zasady, lecz jedynie dla interesów pry
watnych. Gdy np. p. Korfanty był panem Górnego Śląska, nie dbał
0 autonomię, dopiero obecnie widzi, że mu się autonomia ta przydać 
mogła, więc zmienił zdanie, opowiadając się za nią“ 93. W latach 
1926—1927 dochodzi do zbliżenia między blokiem Korfantego a grupą 
separatystów Kustosa („Głos Górnego Śląska“), którą w okresie po
przednim chadecja śląska zaciekle zwalczała. „Polonia“ rozpatrywała to 
zbliżenie jako wielki sukces Korfantego w jego walce o umocnienie pol
skości na Śląsku, jako poważny krok na drodze pozyskania rzesz nie 
uświadomionych narodowo Ślązaków. W rzeczywistości był to sukces 
wątpliwej natury, bowiem zbliżenie podyktowane było wyłącznie wzglę
dami taktycznymi i nie pociągnęło za sobą jakiejkolwiek zmiany programu
1 postawy grupy „Głosu Górnego Śląska“. Korfanty dał po prostu swoje 
placet na ten program, dostarczając w ten sposób swym przeciwnikom 
argumentów przeciwko sobie samemu 94 (do innych aspektów tej sprawy 
jeszcze wrócimy). W latach 1926—1927 ulega również zmianie postawa 
Korfantego wobec nacjonalistycznych ugrupowań niemieckich na Górnym 
Śląsku i mniejszości niemieckiej w ogóle. „Polonia“ zrywa z głoszeniem 
haseł jawnie anty niemieckich i nacjonalistycznych, występując w obronie 
równouprawnienia wszystkich obywateli polskich na Śląsku. Na okres

92 Zob. wystąpienia posłów chadeckich, Kempki i ks. Brzuski, w Sejmie Śląskim 
(Sprawozdania stenograficzne z 87 i 91 pos. I Sejmu Śląskiego z dn. 30 IV i 15 V 1925, 
szp. 23—24, 5—6).

93 „Polska Zachodnia“, 12 II 1928. Zasadnicze, w istocie rzeczy negatywne sta
nowisko sanacji wobec autonomii sformułowano w artykule „Polski Zachodniej“ 
z 4 XII 1926 pt. Prawda o autonomii śląskiej.

94 „Polska Zachodnia“, 5 I 1928, pisała: „Propaganda separatystyczna, zwłaszcza 
z polskiej strony prowadzona, wywołuje jeszcze większą demoralizację mas nie
uświadomionych..., które stają się następnie podatnym łupem propagandy pro
niemieckiej“. Że swej strony sanacja w tym okresie deklarowała, iż jednym z jej 
głównych celów narodowych na Górnym Śląsku jest pozyskanie dla polskości nie 
uświadomionych narodowo Górnoślązaków. Podstawą działalności w tym kierunku 
miała być — według „Polski Zachodniej“ — „praca nad podnoszeniem położenia 
gospodarczego mas... około realizacji słusznych postulatów rzesz, dotkniętych biedą 
i nędzą“ (Droga do nieuświadomionych, Polska Zachodnia, 5 I 1928). Rzeczywistość 
pokazała, że obietnice te w dużej mierze posiadały charakter demagogiczny. Polityka 
sanacji, zwłaszcza po r. 1928, w okresie kryzysu gospodarczego, była j e d n ą  
z g ł ó w n y c h  p r z y c z y n  kryzysu polskości na Górnym Śląsku, odchodzenia 
od polskości znacznych odłamów ludności śląskiej i ulegania rewizjonistycznej pro
pagandzie organizacji niemieckich.



przejściowy dochodzi do sojuszu między chadecją a Klubem Niemieckim 
w Sejmie Śląskim, w związku ze sprawą terroru politycznego skierowa
nego przez władze sanacyjne przeciwko stronnictwom opozycyjnym. 
Wyrazem tego sojuszu, który poważnie zaważył na losach walki między 
sanacją a Korfantym, było utworzenie w Sejmie Komisji 7 (w skład 
jej weszli przedstawiciele chadecji i Klubu Niemieckiego) 95. Tak w naj
większym skrócie przedstawia się nowa taktyka Korfantego po przewrocie 
majowym. Jest w niej coś paradoksalnego, a często wręcz tragicznego. 
Mimo jej niewątpliwej czasami dwuznaczności, uwarunkowanej przejściem 
do opozycji i ostrością walki politycznej, obiektywnie, w podstawowych 
swych zarysach była ona słuszna i w jakimś stopniu odpowiadała intere
som ludu śląskiego. Dotyczy to prawie wszystkich poruszonych wyże] 
kwestii: autonomii, stosunku do mniejszości niemieckiej, do ruchu Kustosa, 
a szerzej do sprawy pozyskania dla polskości silnej liczebnie grupy 
ludności etnicznie polskiej, ale nie uświadomionej narodowo i pozostającej 
często pod wpływami nacjonalistów niemieckich czy separatystów. 
Pewnego więc rodzaju tragizm sytuacji polega na tym, że na postawie 
Korfantego w latach 1926—1928 fatalnie zaciążył okres poprzedni, 
polityka chadecji przed 1926 r., polityka sprzeczna z interesami mas 
pracujących, polityka antyrobotnicza, reakcyjna i często jawnie szowini
styczna. Zwrot w polityce Korfantego był zbyt nieoczekiwany, zbyt 
świeża była jeszcze pamięć o hasłach wręcz odwrotnych niż głoszone 
obecnie. W tej sytuacji sanacja, która potrafiła, przynajmniej na pewien 
okres czasu, rozładować klęski społeczne trapiące ludność Śląska, bardzo 
łatwo mogła operować argumentem nieszczerości swego przeciwnika, 
zwłaszcza że napięcie walki politycznej, szczególnie w okresie zbliżających 
się wyborów do Sejmu i Senatu RP, szukanie sojuszników za wszelką 
cenę, prowadziły chadecję do wyolbrzymiania pewnych spraw, do po
ciągnięć zbyt nieoczekiwanych i po prostu niezrozumiałych nawet dla 
dotychczasowych zwolenników Korfantego. Tak więc — co już podkreśla
liśmy — obrona autonomii w ogniu walki politycznej nabierała nieraz 
cech separatyzmu, obrona równouprawnienia mniejszości niemieckiej 
doprowadzała do politycznego wiązania się z jawnie nacjonalistycznymi 
ugrupowaniami niemieckimi, co te ostatnie odpowiednio potrafiły zdys
kontować we własnych celach politycznych, sprzecznych z interesami 
polskości na Górnym Śląsku, "ťa ostatnia sprawa szczególnie silnie została 
wyzyskana przez sanację w walce z Korfantym. Sojusz chadecji z Klubem 
Niemieckim stał się sygnałem do wielkiej kampanii antykorfantowskiej.

Niemieccy sojusznicy Korfantego w Sejmie Śląskim liczyli, że przy

a5 Sprawozdanie stenograficzne ze 165 pos. I Sejmu Śląskiego z dn. 24 V 1927, 
szp. 26, oraz „Ilustrowany Kurier Codzienny“, 6 VII 1927.



pomocy jego stronnictwa — w warunkach nie ustabilizowanej jeszcze 
sytuacji politycznej w Polsce — uda się obalić władzę sanacji na Śląsku 
i umocnić niemieckie pozycje polityczno-gospodarcze. Jednak bardzo 
szybko strona niemiecka „zreflektowała się“ i przyszła do przekonania, 
że postawiła na niewłaściwego człowieka. Kiedy prasa sanacyjna (a czę
ściowo również i pepesowska) napiętnowała postawę Korfantego, a słyn
ny „IKC“ nazwał jego postępowanie „zdradą narodową“, Niemcy zaczęli 
wycofywać się z sojuszu i szybko zmieniać taktykę. Pod tym względem 
charakterystyczna była postawa „Kattowitzer Zeitung“ 9f>. Niemcy osią
gnęli przy pomocy Korfantego zamierzony cel propagandowy i porzucili 
swego sojusznika. Swoje cele polityczne, a przede wszystkim gospodarcze, 
zamierzali teraz realizować przy pomocy sanacji. Na losach politycznych 
Korfantego w okresie sojuszu z Niemcami w poważnej mierze zaważyła 
postawa berlińskiej prasy niemieckiej. „Vdssische Zeitung“ z 25 VI 1927 r. 
w artykule pt. Grażyński, Korfanty und Deutschen pisała, że niemiecko- 
korfantowski sojusz jest sojuszem z konieczności (Notgemeinschaft), że 
jest on „moralnie obciążający“ i „dostarcza tylko przemijających korzyści 
politycznych“. Jednocześnie prasa niemiecka »ujawniła, co prawda w for
mie bardzo ogólnikowej, bez przytaczania materiału dowodowego, istotne, 
ekonomiczne źródło tego niespodziewanego i „moralnie obciążającego“ 
sojuszu. W „Welt am Montag“ z 4 VII 1927 r. czytamy, że Korfanty 
to stary „germanożerca“, nacjonalista daleko większy niż ludzie rządzący 
dziś Polską. „Jeżeli... obecnie idzie ręka w rękę z ugrupowaniami nie
mieckimi, to jest to bezsprzecznie wynikiem olbrzymich sum pieniężnych, 
jakie wielcy przemysłowcy niemieccy ofiarowali temu dawnemu germano- 
żercy“. Nie możemy stwierdzić, czy ujawnienie podłoża sojuszu niemiecko- 
korfantowskiego było własną inicjatywą prasy niemieckiej, czy też było 
inspirowane przez przemysłowców niemieckich na Górnym Śląsku, którzy 
po kilku miesiącach wahań zdecydowali się ostatecznie porzucić Korfan
tego i zadeklarować chęć daleko idącej współpracy z władzami sanacyj
nymi. W każdym jednakże wypadku enuncjacje prasy niemieckiej były 
sanacji bardzo na rękę. Już nazajutrz po wystąpieniu „Welt am Montag“ 
„Polska Zachodnia“ nazwała Korfantego „jurgieltnikiem niemieckim“ 
i jakby prowokując go do walki oświadczyła, że może ją zaskarżyć przed 
sądem, jeżeli uważa, iż zarzut mija s ię |z  prawdą. Korfanty jednakże 
milczał. To jeszcze bardziej ośmieliło sanację. Zaczęto skrzętnie i gorącz-

9,5 Autor artykułu pt. Staatsverbrechen (Kattowitzer Zeitung, 6 VII 1927) stara 
się wybielić postawę posłów niemieckich w Komisji i przerzucić całą odpowiedzial
ność za wystąpienia antyrządowe na Korfantego. „Wszak Niemcy zachowywali się 
w Komisji... dość biernie [?]. Niemcy nie są winni wybuchłemu wśród Polaków 
sporowi. Każdy musi uznać, że Niemcy w interesie autorytetu państwa postępowali 
w Sejmie Śląskim daleko ostrożniej niż kluby polskie...“.



kowo gromadzić dokumenty, które miały niezbicie udowodnić tezę prasy 
niemieckiej. Wreszcie 14 VIII 1927 r. wybuchła prawdziwa „bomba“ 
polityczna. Sanacyjny „Kurier Poranny“ postawił Korfantemu zarzut, 
że pobrał on od Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo- 
Hutniczych 2 miliony zł na subsydiowanie „Rzeczypospolitej“ i „Polonii“ 
oraz że był „mężem zaufania“ wielkiego kapitału niemieckiego na Gór
nym Śląsku. Równocześnie zaczęto publikować autentyczne dokumenty 
(zeznania kierowników Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo- 
Hutniczych, np. Geisenheimera, oświadczenia Korfantego przed władzami 
skarbowymi itp.), które nie pozostawiały wątpliwości co do prawdziwości 
wysuwanych zarzutów. Przedstawimy tu w wielkim skrócie istotę afer 
finansowych Korfantego 97, gdyż w całokształcie jego działalności odgry
wają one nader istotną rolę.

W 1923 r. władze wykryły poważne nadużycia w Zakładach Hohen- 
lohego w Wełnowcu, w których Korfanty piastował stanowisko członka 
rady nadzorczej98. Udział Korfantego w tej aferze ujawnił w dużym 
stopniu Związek Powstańców Śląskich, co w pewnej mierze wyjaśnia 
późniejsze kampanie Korfantego przeciwko czołowym działaczom Związku. 
Dzięki politycznym przyjaciołom Korfantego jego udział w aferze 
wełnowieckiej zatuszowano. Po przewrocie majowym przypomniano o ca
łej sprawie i zainteresowano się również innymi stronami działalności 
gospodarczej przywódcy śląskiej chadecji. Przede wszystkim przeprowa
dzono rewizję finansową w Spółce Akcyjnej Zakłady Graficzne „Drukarnia 
Polska“. Podczas kontroli stwierdzono, że w końcu 1925 r. Spółka prze
kazała na konto Korfantego 89 408,32 zł tytułem procentów od wypoży
czonych kapitałów. Wyciągnięto stąd wniosek, że Korfanty musi władać 
stosunkowo wielkimi kapitałami. Do Katowic wysłano zapytania o stan 
finansów Korfantego. Tu się okazało, że w deklaracji podatkowej 
Korfantego pozycja wpływów ze Spółki nie figuruje. Na Korfantego padł 
zarzut zatajenia części dochodów. W lipcu 1926 r. wyjaśnia on władzom 
skarbowym, że fundusze na zakup „Rzeczypospolitej“ (w wysokości około 
2 milionów zł) pożyczył w instytucji „Fiducja“. Dlatego też suma prze
kazana przez Zakłady Graficzne w Warszawie jest własnością „Fiducji“, 
a nie jego, i tylko ze względów formalnych figuruje pod jego nazwiskiem.

97 Podstawowe materiały dotyczące tego zagadnienia znajdują się w Archiwum 
Państwowym w Katowicach, Akta Górnośląskiego Związku Górniczo-Hutniczego, 
W. Korfanty, c/a Górnośląski Związek Górniczo-Hutniczy oraz Vertrauliche Proto
kolle (Zob. J. P o p k i e w i c z ,  F. R y s z k a ,  Przemysł ciężki Górnego Śląska w go
spodarce Polski międzywojennej (1922—1939), Opole 1959, s. 190).

98 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Opolska 7263, Die Industrie 
in Ost-Oberschlesien 1922—1928, s. 86 i n., 133 i n., oraz Nadprezydium Prowincji 
Górnośląskiej, 7263, s. 89. Zob. także „Polska Zachodnia“, 18/19 XII 1926 i 1 III 1928.



Wobec tego poproszono Korfantego o przedstawienie dowodów na za
ciągnięcie pożyczki w „Fiducji“. Dokumentów takich nie był on jednakże 
w stanie przedstawić. Przeprowadzono więc rewizję rachunkowości 
„Fiducji“. Przy tej okazji wyszła na jaw rzecz zgoła nieoczekiwana. 
Okazało się, że w tym czasie, kiedy Korfanty rzekomo zaciągał pożyczkę, 
„Fiducja“ faktycznie nie istniała, a jej kapitał zakładowy wynosił zaledwie 
15 tys. zł. 9 II 1927 r. Korfanty składa oświadczenie przed władzami 
skarbowymi: „Nie działałem na własny rachunek, ale jako powiernik — 
na rachunek Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 
w Katowicach. Wprawdzie na zewnątrz występowałem na wyraźne ży
czenie moich mandantów we własnym imieniu, jednakowoż z chwilą 
przejęcia przez nich interesu, odstąpiłem wskazanej przez nich Spółce 
»Fiducja« w Katowicach... wszystkie nabyte przeze mnie w ich imieniu 
akcje Spółki Akcyjnej Zakłady Graficzne...“ 99 Pod naciskiem niezbitych 
dowodów prasa korfantowska nawet nie starała się zaprzeczyć ich praw
dziwości, a zastosowała taktykę bagatelizowania ujawnionej współpracy 
Korfantego z przemysłowcami niemieckimi. Sam Korfanty tłumaczył się 
w bardzo dziwny sposób. Na łamach „Polonii“ stwierdził po prostu, że 
biorąc pieniądze od przemysłowców niemieckich, nie czynił nic złego 
i hańbiącego, bo na Śląsku właściwie nie ma przemysłu niemieckiego. 
„Ja na Górnym Śląsku nie znam przemysłu niemieckiego, jeno przemysł 
polski, bo przemysł śląski z polskiej ziemi wydobywa skarby i czyni to 
przy pomocy robotników i urzędników polskich“ 100.

Ujawnienie afery Korfantego rozpoczęło okres poważnego kryzysu 
politycznego w obozie dotychczasowych jego zwolenników, a przede 
wszystkim chadecji. „Polska Zachodnia“ skierowała pytanie pod adresem 
przywódców chadecji: „Czy p. Chaciński i ks. Kaczyński rozumieją 
dwuznaczność sytuacji, w jaką postawił ich p. Korfanty, i czy akceptują 
dokonane przezeń wprzęgnięcie Chrześcijańskiej Demokracji do rydwanu 
polityki niemieckich magnatów przemysłowych?“ 101 Atak prasy sana
cyjnej był celny: „gdy cały tzw. obóz narodowy rozbrzmiewał atakami 
z powodu wdzierania się do Polski propagandy niemieckiej i z powodu 
zbrojeń niemieckich... p. Korfanty jako wybitny członek tegoż »obozu 
narodowego«, jako przywódca Chrześcijańskiej Demokracji kupił za pie
niądze niemieckie dwa pisma... oczywiście, nie w celu robienia propagandy 
polonofilskiej “ 102. Na zarzuty te prasa chadecka odpowiadała wyczekującym 
milczeniem. Obóz sanacyjny żądał oddania Korfantego pod Sąd Marszał

03 „Kurier Poranny“, 15 VIII 1927.
100 „Polonia“, 19 VIII 1927.
101 „Polska Zachodnia“, 15 IX 1927.
102 „Kurier Poranny“, 14 IX 1927.



kowski i wyświetlenia całej sprawy. Opozycyjny wobec sanacji Sejm 
zwlekał103 104.

Kiedy 21 IX 1927 r. poseł Langer z PSL „Wyzwolenie“ kategorycznie 
domagał się od marszałka Sejmu powołania sądu, z takim samym żądaniem 
wystąpił również Korfantym . Wyrok Sądu Marszałkowskiego z 22 XI 
1927 r., który potwierdził wysuwane zarzuty, był dla Korfantego wielkim 
ciosem 105. Proces fermentu politycznego wśród jego zwolenników pogłębia 
się i zatacza coraz to szersze kręgi. Najwcześniej zrywa z Korfantym NPR, 
przechodząc w wielu ogniwach na stronę sanacji. Na Śląsku Cieszyńskim 
odrywa się od chadecji grupa ks. Londzina, tworząc Związek Śląskich 
Katolików106. Również w Zagłębiu Dąbrowskim wielu członków miej
scowej chadecji zrywa z Korfantym107. W redakcji „Polonii“ wybucha 
„pierwsza rewolucja pałacowa“. Dochodzi do bardzo ostrego starcia mię
dzy Korfantym a redaktorem naczelnym, Zabawskim. Korfantemu udało 
się przejściowo załagodzić konflikt, ale trzech współpracowników „Polonii“ 
mimo wszystko opuściło redakcję. W tej napiętej dla Korfantego sytuacji 
władze naczelne chadecji doszły do przekonania, że dalsze pozostawanie 
jego w szeregach stronnictwa kompromituje je i utrudnia mu niezmiernie 
działalność polityczną. Na początku grudnia 1927 r. Prezydium Zarządu 
Głównego chadecji poradziło Korfantemu usunąć się od pracy politycznej 
i wystąpić z szeregów stronnictwa. Korfanty ignoruje te rady i odoowiada 
na nie uchwałami zjazdu wojewódzkiego chadecji śląskiej z 11 XII 1927 r. 
Odpowiednio dobrany skład delegatów wyraża Korfantemu wyrazy „hołdu 
i uznania“ i proklamuje całkowitą autonomię ś^skiej organizacji chadec
kiej 108. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu

i°3 w  kuluarach Sejmu krążyły pogłoski, że odwlekanie sprawy wiązało się 
z zakulisowymi rozmowami Korfanty — Witos. Witos miał obiecać Korfantemu, 
że będzie się starał o to, aby Prezydium Sejmu zatuszowało całą sprawę (Polska 
Zachodnia, 6 X 1927).

104 „Polska Zachodnia“, 22 IX 1927.
105 Oto najważniejsze wyjątki z wyroku: „Sąd, biorąc pod uwagę, że poseł 

Korfanty otrzymał od Związku Górniczo-Hutniczego... na kupno Drukarni Polskiej 
w Warszawie na rzecz Związku, na kupno dziennika »Rzeczpospolita-« oraz na po
krycie deficytu »Rzeczpospolitej-« ogółem 2 157 638,41 zł, oraz że oprócz tego w listo
padzie 1926 r. otrzymał dodatkowo na te same cele od tego Związku 62 482 zł, 
że na dziennik »Polonia« wypłacał tenże Związek tytułem subwencji - posłowi 
Korfantemu od grudnia 1925 do listopada 1926 miesięcznie po 20 tys. złotych, sąd 
orzekł, że pobieranie subsydium od Górnośląskiego Związku Górniczo-Hutniczego 
przez posła Korfantego... nie licowało z godnością posła i publicysty... postępowanie 
posła Wojciecha Korfantego jako prezesa Rady Nadzorczej Banku Śląskiego nie było 
zgodne z przepisami prawa i dobrym obyczajem kupieckim“ (odpis wyroku Sądu 
Marszałkowskiego, WAP Katowice, Biuro Prezydialne Sl. U. W. 2173, s. 100).

106 „Polska Zachodnia“, 10 I 1928; „Polonia“, 24 I 1928.
lüv „Erpress Zagłębia“, 17 XI 1928.
108 „Polonia“, 12 XII 1927.



zjazd powołuje do życia Śląski Katolicki Blok Ludowy. 19 XII 1927 r. 
Blok publikuje odezwę wyborczą, której motywem przewodnim są trzy 
hasła: k a t o l i c y z m ,  p r a w o r z ą d n o ś ć  i ś l ą s k o ś ć  109.

Korfanty, opuszczony przez znaczną część dotychczasowych zwolen
ników, zdawał sobie sprawę z tego, że osamotniony przegra kampanię 
wyborczą. Szuka więc gorączkowo sprzymierzeńców, próbując wskrzesić 
na skalę Górnego Śląska dawny, skompromitowany blok Chjeno-Piasta 
i włączyć go do ogólnopolskiego sojuszu wyborczego chadecji i „Piasta“. 
Rozmowy na ten temat z Witosem zakończyły się niepowodzeniem. 29 XII 
1927 r. Śląski Związek Rolników (śląska filia „Piasta“) oświadczył Gra
żyńskiemu, że przystępuje do sanacyjnego bloku wyborczego pn. Narodo- 
wo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy li0 111. Pod wpływem tych niepowo
dzeń Korfanty oświadcza, że nie zamierza kandydować do Sejmu. Wkrótce 
okazało się jednak, że było to posunięcie taktyczne, mające na celu 
ratowanie poważnie poderwanej popularności. Na wiecach i zebraniach 
wyborczych Śląskiego Katolickiego Bloku Ludowego zaczęto uchwalać 
rezolucje domagające się od Korfantego bezpośredniego kierowania kam
panią wyborczą i kandydowania na posła. Istotne podłoże tych rezolucji 
odsłonił ks. Brandys, kandydat na senatora z listy korfantowskiej. Na 
zjeździe przedwyborczym proboszczy katolickich oświadczył on: „Jest 
prawdą, że p. Korfanty od Niemców brał pieniądze i że musiał to robić, 
co od niego żądali, jednakowoż my nie mamy człowieka na przywódcę 
i bez niego się rozlecimy“ 11A. Pod kierownictwem Korfantego akcja wy
borcza Bloku nabrała szerszego rozmachu politycznego. Jej hasłami były 
już wspomniane: katolicyzm, praworządność i śląskość, a podstawową siłą 
polityczną duchowieństwo katolickie112. Agitacja przedwyborcza Bloku 
korfantowskiego nacechowana była wieloma demagogicznymi elementami. 
„Polonia“ i agitatorzy Bloku skrzętnie odnotowywali wszystkie cienie 
życia mas pracujących na Śląsku i obiecywali, że po zwycięstwie wy
borczym wszystko zmieni się na lepsze. Mimo to masy pracujące Śląska, 
nauczone poprzednim doświadczeniem, z niedowierzaniem ustosunkowy
wały się do tych hojnie rzucanych obietnic. Pod tym względem niezwykle 
wymowny jest list otwarty skierowany do Korfantego przez niejakiego

109 „Polonia“, 19 XII 1927.
110 „Polska Zachodnia“, 10 I 1928.
111 J. S z u ś c i k, Czy można dwom panom służyć (Polska Zachodnia, 1 III 1928). 
113 Nauki z wyborów niedzielnych (Polska Zachodnia, 9 III 1928). Sanacja była

poważnie zaniepokojona tym faktem. Próbowała ona nawet szantażować duchowień
stwo: „Najwyższy czas, by władze kościelne wystąpiły przeciw temu jawnemu 
nieposłuszeństwu pewnych księży, którzy przez to szerzą publiczne zgorszenie. 
W przeciwnym razie może dojść do wielkiego rozdźwięku między parafianami 
a księżami. A na tym rozdźwięku Kościół katolicki tylko straci“.



J. Szołtyska z Paniówek w powiecie rybnickim, który warto tu zacytować 
w obszernych wyjątkach, gdyż nieźle oddaje on ówcz-esne nastroje ludności 
śląskiej, która odwróciła się od Korfantego i uwierzyła sanacji: „Korfanty 
przychodzi dziś do Górnoślązaków, że im się odbiera pracę i że cierpią 
głód, i chciałbyś zaś przed wyborami wszystkich Górnoślązaków... wy
posażyć. Pytam się ciebie, p. Korfanty, dlaczego nie dałeś pracownikom 
plebiscytowym pracy. Przecież sam obiecywałeś... ponieważ ty to mówiłeś 
sam, powinieneś był dotrzymać. A że niejeden z nas był bez pracy 
i w rzeczywistości cierpiał głód od roku 1921, to o tym, p. Korfanty, jakoś 
milczysz. My nie chcemy, p. Korfanty, żebyś nam tu wiece urządzał 
i obiecywał ustami i na papierze, a potem się z nas wyśmiewał. A gdy my 
po plebiscycie po te twoje obiecanki przyszli albo ich pisemnie żądali, 
tośmy ani odpowiedzi nie dostali. A gdyśmy się osobiście stawili, nie 
wolno nam było nawet twego progu przekroczyć! I my byliśmy głosem 
wołającym na puszczy. Dziś nie doczekała świeca wieczora. Bo ty, 
p. Korfanty, znowu byś nas chciał używać, gdyż chodzi o samego ciebie 
i o twój kapitał. Tak dziś jesteś ty tym głosem wielkiej pustyni, co o po
moc wołasz. Ale cię już chyba żaden nie słyszy“ 113.

W czasie kampanii wyborczej nie obeszło się również bez kokietowania, 
wykraczającego poza ramy hasła o równouprawnieniu, mniejszości nie
mieckiej. Mówcy Bloku i sam Korfanty zwracali się do Niemców: „Górno
śląscy współrodacy“; w ulotkach pisano: polnisch sprechende und deutsch 
sprechende Oberschlesier, a w skonfiskowanej przez władze odezwie 
Korfantego możemy przeczytać: „Nie biorę za złe żadnemu prawdziwemu 
Niemcowi, jeżeli on w głębi serca marzy o tym, żeby Górny Śląsk znów 
złączył się z Niemcami“ 114. Broniąc autonomii Śląska, wskazując na 
upośledzenie rodowitych Ślązaków, mówcy Bloku oskarżali o to niejedno
krotnie wszystkich napływowych Polaków, nazywając ich pogardliwie 
„Azjatami“, „Meksykanami“, „Władkami“, „Antkami“, a najczęściej „Go- 
rolami“.

Do walki z Korfantym sanacja zmobilizowała wszystkie dostępne jej 
środki. Niejednokrotnie bojówki opanowanego przez sanację Związku 
Powstańców Śląskich (pod wpływami Korfantego znajdował się stosunko
wo nieliczny Narodowy Związek Powstańców i b. Żołnierzy) rozbijały 
wiece korfantowskiego Bloku, napadały na mówców itd. Na tym tle 
doszło do niezwykle ostrego starcia w Sejmie Śląskim (8 II 1928), kiedy 
Korfanty nazwał Związek Powstańców Śląskich „organizacją ban
dytów“ 115. Ale słowa Korfantego o terrorze stosowanym wobec jego

113 „Polska Zachodnia“, 28 II 1928.
114 „Polska Zachodnia“, 13 II 1928.
115 Sprawozdanie stenograficzne ze 172 posiedzenia Sejmu Śląskiego. Związek 

Powstańców Śląskich wydał 8 II 1928 w związku z tym niezwykle ostrą w tonie



zwolenników były bronią obosieczną. Przypomniano mu bowiem dość 
cynicznie i brutalnie niedawne czasy, kiedy to właśnie bojówki korfan- 
towskie rozbijały wiece swych przeciwników politycznych: „Jeżeli pan 
mówi o rozbijaniu wieców, to pan przecież tę metodę na Śląsku sam 
wprowadził. Pan rozbijał wiece NPR, PPS i innych stronnictw przed 
pięciu laty. Krytykowano to z tej trybuny; bierz pan protokoły steno
graficzne i czytaj pan. Obecnie tylko stosunki się zmieniły i pańska rola 
się zmieniła. Dziś pan narzeka, bo pan znalazł się pod wozem... kto sam 
ustawy łamie, nie ma prawa domagać się prawa i sprawiedliwości. Prze
cież p. Korfanty sam wiece rozbijał. Skąd więc przychodzi do tego, aby 
potępiał tych samych powstańców, których on przed pięciu laty do zbrodni 
pchał“ 116.

Oczywiście, metody walki politycznej stosowane przez Korfantego 
i jego stronnictwo w przeszłości nie mogą być żadnym usprawiedliwieniem 
terroru stosowanego przez bojówki sanacyjne, przekupstwa politycznego 
i nasyłania do organizacji korfantowskich swoich „wtyczek“ — nawet 
jeżeli weźmiemy pod uwagę umiejętnie wyzyskiwany przez przywódców 
śląskiej sanacji argument, że te metody nie są ich wynalazkiem i że nie 
oni pierwsi wprowadzili je do walki politycznej. Zdaje się wszakże, że 
w tym miejscu poruszamy zagadnienie natury ogólniejszej, zagadnienie 
niezwykle istotne, a mianowicie, czy niewątpliwy upadek wpływów 
Korfantego i kierowanej przez niego chadecji śląskiej w latach mniej 
więcej 1926—1928 jest tylko — czy w głównej mierze — rezultatem 
metod walki z opozycją korfantowską, metod zapewne godnych potępienia 
i daleko odbiegających od oficjalnych deklaracji przywódców sanacyjnych
0 demokracji i praworządności? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. 
Wymaga ona przeprowadzenia wszechstronnej analizy ówczesnej skom
plikowanej sytuacji politycznej na Górnym Śląsku, co w ograniczonym 
objętościowo artykule może być dokonane tylko częściowo. Jednakże na 
podstawie przetoczonego w artykule materiału — materiału siłą rzeczy 
częściowego i niekompletnego — możemy wysnuć wniosek, że upadek 
wpływów Korfantego w pierwszych latach po przewrocie majowym nie 
jest rezultatem terroru policyjnego, nacisku aparatu administracyjnego, 
wprzęgniętego przez przywódców sanacyjnych do walki politycznej, 
a przede wszystkim do rozgrywek przedwyborczych, działalności bojówek * 1

odezwę antykorfantowską: „Powstańcy! Musimy precz z życia publicznego wymieść 
tego łotra, którego dłonie splamione krwią powstańców, a który za judaszowskie 
srebrniki stworzył dla siebie olbrzymią fortunę wtedy, kiedy robotnik i chłop śląski 
cierpiał skrajną nędzę“ (Polska Zachodnia, 10 II 1928).

110 Sprawozdania stenograficzne ze 172 i 173 p os. I Sejmu Śląskiego (8 II 1928
1 22 II 1928), szp. 17 i 26.



opanowanego przez sanację Związku Powstańców Śląskich, rozbijania od 
wewnątrz organizacji korfantowskich, przekupywania jego dotychczaso
wych zwolenników itd. Bez wątpienia przytoczone wyżej zjawiska ode
grały w walce z opozycją korfantowską poważną, ale nie decydującą rolę. 
Przyczyny przejściowego upadku wpływów Korfantego na Górnym Śląsku 
są bez wątpienia głębsze. Kryły się one w przeszłości politycznej Kor
fantego, wynikały z rezultatów polityki jego stronnictwa w latach 1922— 
1926, polityki sprzecznej z podstawowymi interesami polskich mas 
pracujących. Na upadek wpływów Korfantego wywierała także poważny 
wpływ jego osobista postawa i polityka kierowanej przez niego chadecji 
śląskiej (posiadającej większość w Sejmie Śląskim) w pierwszym okresie 
po przewrocie majowym, polityka często dwuznaczna, podyktowana 
względami taktycznymi, dążeniem do pozyskania za wszelką cenę so
juszników w walce z sanacją, a przez to nie zawsze zgodna z deklaracjami 
programowymi „Polonii“, niezrozumiała dla wielu dotychczasowych zwo
lenników Korfantego. Historyk badający ówczesne dzieje Górnego Śląska 
może zrozumieć s u b i e k t y w n ą  postawę Korfantego, może i powinien 
dostrzegać intencje, którymi kierował się Korfanty — pozbawiony nagle 
ogromnych wpływów na życie polityczne i gospodarcze Śląska, zepchnięty 
do opozycji — ale jednocześnie musi pokazać o b i e k t y w n ą  wymowę 
tej postawy, która nie zawsze była zgodna nie tylko z żywotnymi interesa
mi mas pracujących, ale z interesami polskości na Śląsku w ogóle.

W latach 1926—1928 polityka Korfantego ulega częstym zmianom 
i koniunkturalnym wahaniom. Mniej więcej do końca 1927 r. toczy się 
niezwykle zacięta walka z sanacją. Korfanty liczy na tymczasowość 
sanacji, traktuje jej władzę jako jeszcze jeden kolejny rząd sezonowy, 
który nie ma poważnych szans utrzymania się, zwłaszcza na Śląsku, 
będącym od wielu lat twierdzą chadecji. W okresie przed wyborami 
1928 r. walka nosi szczególnie ostry charakter. Zwolennicy Korfantego, 
popierani przez przeważającą część duchowieństwa katolickiego, mają 
nadzieję, że sanacja poniesie klęskę wyborczą. Jednakże już w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym wybory zarysowuje się widoczna przewaga 
sanacji. Jej deklaracje i hasła społeczne nie zdążyły się jeszcze skom
promitować w zetknięciu z rzeczywistością, a wśród poważnej części 
polskich mas pracujących Górnego Śląska trwał jeszcze mit władzy 
robotniczo-włościańskiej, której uosobieniem miał być sam Piłsudski, mit 
szeroko propagowany przez aparat propagandowy sanacji i podtrzymy
wany przez prawicowe kierownictwo PPS.

Wybory do Sejmu RP (4 III 1928 r.) przyniosły Śląskiemu Katolickie
mu Blokowi Ludowemu poważną klęskę, albowiem zamiast przewidywa
nych 7—8 mandatów uzyskał on zaledwie trzy (w tym jeden mandat



przydzielono samemu Korfantemu)117. Wśród trzech posłów Bloku nie 
znalazł się ani jeden robotnik, co także zostało wyzyskane przez sanację 
w rozgrywce z Korfantym118. Po klęsce wyborczej w szeregach Bloku 
zaczął się szerzyć defetyzm i tendencje zmierzające do znalezienia honoro
wego modus vivendi z sanacją. Sytuacja powyborcza sprzyjała znalezieniu 
wspólnej płaszczyzny porozumienia Bloku z sanacją. 11 III 1928 r. miały 
się odbyć wybory do Senatu. Przy istnieniu wielu list polskich, którym 
przeciwstawiał się w zasadzie jednolity front ugrupowań niemieckich, 
groziło wcale realne niebezpieczeństwo, że Niemcy zdobędą 2 mandaty 
(na 4 przewidziane dla Górnego Śląska). Byłaby to poważna klęska pol
skości. Pierwszą siłą polityczną, która zdała sobie z tego sprawę, była 
sanacja, bo zwycięstwo niemieckie byłoby przede wszystkim jej klęską. 
Dlatego też już 8 III 1928 r. „Polska Zachodnia“ publikuje obszerny 
artykuł pt. Nie rozbijajcie jednolitego frontu polskiego, wysuwający hasło: 
„Jednolitemu frontowi niemieckiemu przeciwstawić musimy jednolity 
front polski“. „Polska Zachodnia“ zwraca się do PPS i Bloku, by wycofały 
swe listy, gdyż od „patriotycznego“ stanowiska tych ugrupowań zależeć 
będzie los trzeciego polskiego mandatu. Jak zareagowała na ten apel 
„Polonia“? Stwierdziła przede wszystkim, że „ambicją naszą jako naj
silniejszego stronnictwa polskiego na Śląsku ma być, aby poobalać więk
szości niemieckie w tych ośrodkach, w których się jeszcze znajdują“ 119, 
co w kołach sanacyjnych — jako pewna zmiana tonu „Polonii“ — przy
jęte zostało z pewnym niedowierzaniem 12°. 10 III 1928 r. „Polonia“ 
oświadcza, że Blok listy nie wycofa, ale jednocześnie nawołuje PPS, by 
oddała swe głosy na Blok lub sanację 12i. Tak więc już w okresie wyborów 
do Senatu zarysowuje się pewne zbliżenie Bloku i sanacji na płaszczyźnie

117 W związku z tym prasa sanacyjna rozpoczęła kampanię o pozbawienie 
Korfantego mandatu. „Korfanty otrzymał mandat, lecz do Sejmu wejść nie może. 
Jeżeli go się sam nie zrzeknie, trzeba mu go odebrać. Korfanty do nowego Sejmu 
wejść nie może. Nie ma moralnego prawa przekroczyć jego progów... Jeśli trzeba 
będzie użyć w tym celu siły — powinna być użyta siła“ (W Sejmie sanacyjnym nie 
ma miejsca dla Korfantych, „Głos Prawdy“, 7 III 1928).

118 „Widocznie »Śląski Blok Katolicki« doszedł do przekonania, że okres cha
deckiej polityki na terenie robotniczym należy uważać za zakończony. Z zestawienia 
nazwisk [posłów — M., O.] wynika, że partia Korfantego ma zamiar zostać grupą 
reprezentującą interesy reakcyjno-mieszczańskie... Obóz zwolenników p. Korfantego 
w sferach robotniczych wyciągnie zapewne z takiego układu rzeczy odpowiednie 
wnioski“ (Polska Zachodnia, 15 III 1928). Demagogiczny sens tej wypowiedzi nie 
ulega wątpliwości. Jednakże przewaga propagandowa sanacji w tym okresie 
polegała na tym, że wśród posłów NZCHP byli przedstawiciele robotników!

11U „Polonia“, 9 III 1928.
12u W odpowiedzi na kwękania powyborcze (Polska Zachodnia, 10 III 1928).
m Przed wyborami do Senatu (Polonia, 10 III 1928).



wspólnej walki z Niemcami122. Sanacja powitała to zbliżenie z zadowole
niem, ale jako strona zwycięska stawiała warunki ewentualnej współpracy: 
przejście na pozycje polityczne sanacji, wycofanie się Korfantego z życia 
politycznego i rezygnacja z mandatu poselskiego. Na takie warunki Kor
fanty nie chciał się zgodzić. Z tego to powodu sanacja z pewnym nie
dowierzaniem przypatrywała się próbom zmiany taktyki Korfantego i była 
skłonna przychylić się do opinii „Kattowitzer Zeitung“, że „Korfanty 
nie zrezygnuje chyba z prowadzenia dalszej walki z obecnym systemem 
rządowym“ 123.

Tymczasem w redakcji „Polonii“, „mózgu“ Bloku korfantowskiego, 
gorączkowo poszukiwano dróg wyjścia z impasu politycznego oraz wy
pracowania nowej taktyki, odpowiadającej zmienionym warunkom poli
tycznym i dającej nadzieje na przełamanie kryzysu zaufania do general
nych zasad polityki Korfantego. Co prawda, w tym okresie ujawniły się 
w Bloku i w „Polonii“ poważne różnice zdań. Dążenia grupy bardziej 
ugodowej, skłonnej do daleko idących kompromisów z sanacją, reprezento
wał naczelny redaktor „Polonii“, Zabawski, i poseł na Sejm Śląski, Janicki. 
Wodzem duchowym grupy trzymającej się bardziej kurczowo starej 
polityki był sam Korfanty, chociaż i on rozumiał dobrze konieczność 
zmiany haseł i był daleki od wszelkiej bezkompromisowości. Korfanty był 
inspiratorem szeregu artykułów oferujących sanacji współpracę. Zanim 
jednakże doszło do opublikowania tych artykułów, Blok wydał 13 III 
1928 r. okólnik do organizacji terenowych, w którym zalecał tworzenie 
organizacji korfantowskich tam, gdzie ich jeszcze nie ma, wstępowanie 
do miejscowych organizacji społecznych, „gdyż w przeciwnym razie 
opanują je sanatorzy“, i zerwanie wszelkich stosunków z organizacjami 
opowiadającymi się za sanacją 124. Redakcja „Polski Zachodniej“ opubliko
wała okólnik w całości i zareagowała na niego w bardzo znamienny sposób. 
„Treść omawianego okólnika stanowi jaskrawą chęć wnoszenia w życie 
polskie na Śląsku dalszej nieprzejednanej walki, z której korzyść z natury 
rzeczy czerpać będą tylko garmanizatorzy i inne wywrotowe elementy... 
zwycięska na Śląsku »jedynka« ... nie pozwala sobie na odsądzanie prze

122 Zresztą jeszcze przed wyborami rozlegały się na forum Sejmu Śląskiego głosy 
nawołujące do zgody między skłóconymi obozami i do zaprzestania „nieszczęsnego 
konfliktu“. Tendencje tego rodzaju reprezentował przede wszystkim poseł Fojkis, 
formalnie nie należący do żadnego ugrupowania poselskiego (po rozłamie w łonie 
chadecji śląskiej przyłączył się do klubu Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej 
Demokracji). Podkreślał on, że konflikt wyzyskiwany jest przez niemieckich nacjo
nalistów i komunistów, że prowadzi on „w otchłań konspiratorów berlińskich, do 
komunizmu“ (Sprawozdanie stenograficzne ze 175 pos. I Sej. Sl. z dn. 29 11 1928 r., 
szp. 22).

123 „Polska Zachodnia“, 14 III 1928.
124 „Polska Zachodnia“, 20 III 1928.



ciwnego obozu polskiego od współpracy na rzecz wpólnych interesów 
polskości na Śląsku. Uważamy mianowicie, że na Śląsku istnieje dość 
zasadniczych i wspólnych spraw, przy których realizowaniu i reprezento
waniu mogą się znaleźć wszyscy Polacy dobrej woli, bez względu na swoją 
partyjną przynależność i bez względu na dzielące ich zapatrywania“ 125. 
Organ Grażyńskiego oświadcza, że w swej tece redakcyjnej posiada wiele 
materiału kompromitującego chadecję i Korfantego, ale nie będzie go 
publikować, gdyż chce uczynić wszystko, „aby sprowadzić całe społeczeń
stwo polskie na Śląsku na platformę lojalnej wymiany myśli, lojalnego 
porozumienia i zgodnej współpracy wszędzie tam, gdzie dyktuje to interes 
polskości i polska racja stanu na Śląsku“ 126. Pewnym novum  w postawie 
„Polski Zachodniej“ (postawie zresztą bardzo zmiennej) jest także to, 
że nie wysuwa, a raczej nie powtarza ultymatywnego żądania o wycofaniu 
się Korfantego z życia politycznego i zrezygnowaniu z mandatu posel
skiego. Oświadczenia „Polski Zachodniej“ zostały dobrze zrozumiane 
w „Polonii“. Oferta sanacji była tak sformułowana, że mogła stać się 
platformą współpracy wszystkich polskich ugrupowań drobnomieszczań- 
skich i burżuazyjnych, włączając także PPS. Platforma ta zawierała taki 
program, który był wspólny dla chadecji, sanacji oraz prawicowej PPS: 
1. walka z niemieckimi ugrupowaniami nacjonalistycznymi; 2. walka 
z komunistami, którzy w czasie ostatnich wyborów zdobyli prawie 130% 
głosów więcej niż w czasie wyborów do Sejmu Śląskiego w 1922 r . 127 
Analiza artykułów „Polski Zachodniej“ i „Polonii“ wskazuje jednakże, 
że główną płaszczyzną, na której dokonywało się pewne zbliżenie chadecji 
i sanacji, była walka z tzw. niebezpieczeństwem niemieckim oraz zrozu
mienie faktu, iż konflikt między ugrupowaniami polskimi, dotychczas 
zaciekle się zwalczającymi, jest umiejętnie wygrywany przez nacjonalizm 
i rewizjonizm niemiecki, iż staje się on podatnym gruntem dla kampanii 
antypolskiej, szeroko uprawianej przez prasę niemiecką, zwłaszcza po 
drugiej stronie granicy. Przede wszystkim na tym tle (chociaż i inne 
momenty, a zwłaszcza antykomunizm, odgrywały także rolę wca!e nie 
ostatnią) dochodzi do pewnego „otrzeźwienia“ : napięcie walki spada, ton 
dyskusji staje się łagodniejszy, a cała dyskusja nabiera stopniowo form

125 Pod uwagę i ocenę całego społeczeństwa polskiego na Śląsku (Polska Za
chodnia, 20 III 1928).

m  Jw.
127 W czasie wyborów do Sejmu RP w 1922 r. komuniści uzyskali 5541 głosów. 

W wyborach komunalnych w  listopadzie 1926 r. prawie 9 tys., a w wyborach 
do Sejmu RP w 1928 r. — 20 632. W 1930 r. komuniści uzyskali około 27 tys. głosów
1 wprowadzili do Sejmu Śląskiego 2 posłów (Wieczorka i Komandera). Zob. S. J a- 
n i c k i, Śląsk na łonie Macierzy, Katowice 1929, s. 135, oraz przemówienie Wieczorka 
w II Sejmie Śląskim (Sprawozdanie stenograficzne z 2 pos. 11 Sejmu Śląskiego z dn.
2 VI 1930, szp. 12).



rzeczowej i konstruktywnej (z punktu widzenia obu ugrupowań) polemiki. 
Szczególnie widocznie występuje to na łamach „Polonii“, co w dużym 
stopniu pozostaje w związku z niedawną klęską wyborczą, zupełnie dla 
chadecji nieoczekiwaną, a przez to tym bardziej dotkliwą. W „Polonii“ 
pojawiają się artykuły, których sens sprowadzić można do słów: tempora 
mutantur et nos mutamur in illis 128. Uważny czytelnik mógł zaobserwo
wać na łamach „Polonii“ dość charakterystyczne zmiany. 21 III 1928 r. 
„Polonia“ po raz pierwszy podała wzmianki o obchodach imieninowych 
Piłsudskiego, a jej gmach udekorowany był flagami narodowymi. Nie 
bez dozy ironii pisała „Polska Zachodnia“ : „Kadry »piątej brygady« urosną 
niewątpliwie. Brygada dzisiejszych kwękaczy, gdyby tylko jej okazać łaskę 
i pobłażanie za stare grzechy, gotowa wraz z »czwartą brygadą« maszero
wać pod progi Belwederu“ 129. 22 III 1928 r. „Polonia“ składa jawną już 
ofertę współpracy z sanacją, publikując artykuł pt. Interes państwa a rola 
stronnictw umiarkowanych. Autor artykułu zachwala przede wszystkim 
samego Korfantego, „męża wytrawnego”, którego nazwisko „samo posiada 
potrzebny autorytet wśród mas wyborczych“. Konieczność współpracy 
z sanacją uzasadniano następująco: „Żywym, żywotnym jest stronnictwo, 
które chce brać i bierze czynny udział w życiu państwowym, a nie po
zwala się od niego usuwać. Wycofać się z życia politycznego i innym 
zostawić odpowiedzialność za to, co w państwie się dzieje, wolno jedno
stkom, nie wolno jednak stronnictwom, reprezentującym ideę państwowo- 
twórczą“. A oto program polityczny, wskazujący, jak daleko chadecja 
zbliżyła się̂  do stanowiska sanacji: „Państwo nasze zginąć by musiało, 
gdyby miały powrócić rządy demokratyczno-parlamentarne z niedalekiej 
przeszłości... Zagadnienie rewizji konstytucji naszej w kierunku umocnie
nia władzy wykonawczej i ujęcia w właściwe granice wpływów wybujało
ści politycznych i rzeczywistego oraz rodzimego barbarzyństwa na losy 
państwa nie zejdzie z porządku dziennego. Zdaniem naszym do zrealizo
wania tego najważniejszego postulatu naszej państwowości ma się obo
wiązek współpracować z każdym, co do tego samego celu zmierza. Trzeba 
przy tym stanąć na gruncie realnym. Faktem dziś jest w Polsce... rząd 
Marszałka Piłsudskiego i rządów z rąk mu nikt nie jest w stanie wydrzeć. 
Chcieć mu je odebrać znaczyłoby to narazić państwo na komplikacje 
nieobliczalne, na które by zresztą społeczeństwo polskie nie poszło — 
wobec tego trzeba współpracować z nim“. Jednakże waga oferty „Polonii“ 
nie została doceniona w kołach sanacyjnych. Trudno jest w tej chwili

128 Zob. np. artykuł pt. Z niedzieli (Polonia, 21 III 1928).
129 O brygadach kwękaczy i malkontentów uwag parę (Polska Zachodnia, 22 III 

1928). Pojęcie „czwarta i piąta brygada“ pojawiło się na Śląsku po przewrocie 
majowym. Terminami tymi określano tych, którzy porzucali swe dawne stronnictwa 
i przechodzili na stronę sanacji.



ustalić, -jakie motywy odegrały tu decydującą rolę. „Polska Zachodnia“, 
przyjmując w zasadzie enuncjacje „Polonii“, kategorycznie odrzuciła mo
żliwość odgrywania przez Korfantego większej roli politycznej w ewen
tualnym bloku sanacja—chadecja. „Jeśli jednak p. Korfanty sądzi, że ma 
do odegrania większą rolę, i jeśli sądzi, że jego ofertę weźmie ktoś na 
wagę złota, to się łudzi srodze“ 130. Wypowiedź ta (jak i wiele innych, jej 
podobnych) wskazuje, że główną przyczyną odrzucenia oferty „Polonii“ 
była osoba samego Korfantego. Sanacja chciała sojuszu, ale bez Korfan
tego. Osobiste przejście Korfantego na stronę sanacji postawiłoby ją, 
a przede wszystkim samego wojewodę Grażyńskiego, w bardzo niewygo
dnym i trudnym położeniu. Nie ulegało przecież wątpliwości, że Korfanty 
był politykiem bardziej znanym i doświadczonym niż Grażyński. Osta
tecznie ten ostatni był na Śląsku człowiekiem prawie nieznanym. Z osobą 
Korfantego lud śląski wiązał wspomnienia walki o odrodzenie polityczne 
Górnego Śląska na początku XX w., o przyłączenie Śląska do Polski itd. 
(czego nie mogła negować nawet „Polska Zachodnia“). Przejście Korfan
tego do obozu sanacyjnego na pewno podważyłoby poważnie osobistą 
pozycję Grażyńskiego jako wojewody. Ceną za takie przejście musiałyby 
być koncesje polityczne na rzecz Korfantego, być może nawet stanowisko 
wojewody, a na to Grażyński nie mógł się zgodzić. Są to tylko, oczy
wiście, przypuszczenia, które wszakże znajdują pewne potwierdzenie 
w wypowiedziach „Polski Zachodniej“. Zdaje się, że nie można negować 
roli czynników osobistych i ambicjonalnych w rozgrywkach między 
sanacją a chadecją na Górnym Śląsku. Te względy personalne w dużym 
stopniu przyczyniły się do tego, że sanacja nie potrafiła wyzyskać jedynej 
w swoim rodzaju możliwości przynajmniej zneutralizowania poważnego 
przeciwnika, jakim mimo wewnętrznego kryzysu była opozycja korfan- 
towska. Z punktu widzenia interesów sanacji odrzucenie oferty „Polonii“ 
(nawet za cenę ewentualnego poświęcenia Grażyńskiego) było poważnym 
błędem taktycznym i propagandowym. Stanowisko sanacji dało opozycji 
korfantowskiej poważne atuty propagandowe, które odpowiednio zostały 
zdyskontowane przez „Polonię“ i całą opozycję korfantowską. Mogła ona 
teraz śmielej operować argumentem, że to właśnie sanacja jest prze
ciwnikiem jednolitego frontu polskiego na Górnym Śląsku, że wyżej ceni 
swe wąskie interesy partyjne od interesów państwa i narodu.

Po niepowodzeniu prób dojścia do porozumienia z sanacją w łonie 
chadecji śląskiej dochodzi do rozłamu. W łonie redakcji „Polonii“ utwo
rzyła się grupa antykorfantowska z redaktorem naczelnym, Zabawskim, 
na czele. Na początku maja 1928 r. Korfanty rozprawił się z tą grupą, 
zwalniając Zabawskiego ze stanowiska. Redakcję „Polonii“ opuściło 7 do

130 Podejrzana oferta (Polska Zachodnia, 23 III 1928).



tychczasowych jej współpracowników 13A. W tym samym miesiącu wy
powiedziała Korfantemu posłuszeństwo katowicka organizacja chadecji, 
stwierdzając, że „dopóki poseł Korfanty będzie stał na czele jakiego
kolwiek stronnictwa polskiego na Śląsku, nie może być mowy o utworzeniu 
na Śląsku jednolitego frontu polskiego“ 131 132. Oświadczenie to także po
twierdza tezę, że w próbach porozumienia się między chadecją a sanacją 
osoba samego Korfantego odgrywała decydującą rolę. 5 VII 1928 r. władze 
naczelne chadecji wykluczyły Korfantego z szeregów stronnictwa, roz
wiązały korfantowski Zarząd Wojewódzki i powołały na jego miejsce 
Zarząd Komisaryczny. Na czele seoesyjnej organizacji chadeckiej stanął 
poseł na Sejm Śląski, S. Janicki, niegdyś najbliższy współpracownik 
Korfantego. Doszło także do rozłamu wewnątrz grupy poselskiej chadecji 
w Sejmie Śląskim 133. Po przedstawionych tu wypadkach walka między 
Korfantym a sanacją weszła w nową fazę, rozgrywającą się jednakże 
w zaczynających się już zmieniać warunkach politycznych.

*  *

*

Stwierdzaliśmy już niejednokrotnie, że w latach mniej więcej 1926— 
1928 sanacja odnosi na Górnym Śląsku szereg niewątpliwych, aczkolwiek 
ograniczonych i przejściowych sukcesów politycznych i ekonomicznych. 
Ale właściwie już w r. 1928 sytuacja zaczyna się zmieniać na niekorzyść 
sanacji. Ze szczególną siłą wystąpi to w latach wielkiego kryzysu ekono
micznego, który, zwłaszcza na Śląsku, przybrał wprost katastrofalne roz
miary. Wzrasta bezrobocie i nędza mas pracujących 134. Sanacja nie jest 
już w stanie zaradzić tym zjawiskom. Jej polityka ekonomiczna okazała 
się polityką półśrodków, polityką paliatywów. Na tle kryzysu ekonomicz
nego wyrasta kryzys polityczny, ujawnia się prawdziwy charakter rządów 
sanacyjnych, jako rządów antydemokratycznych, antyludowych, sprzecz
nych z podstawowymi interesami mas ludowych i państwa polskiego. 
Prasa sanacyjna w okresie kryzysu rezygnuje stopniowo z demagogii 
an ty kapitalistycznej na Górnym Śląsku, wymierzonej w pierwszym rzę

131 „Polska Zachodnia“, 16 V 1928.
132 „Polska Zachodnia“, 20 V 1928.
133 Secesjoniści utworzyli Polski Klub Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji, 

do którego weszło 7 osób (S. Janicki, K. Rakowski, B. Szymkowiakówna, W. Fojkis, 
J. Szuścik, F. Obrzut i W. Cuber). W grupie Korfantego pozostało 12 posłów (Klub 
Niemiecki i PPS liczyły po 14 posłów).

134 W styczniu 1926 r. było na Śląsku 81 tys. bezrobotnych, w styczniu 1927 — 
43 tys., w grudniu 1928 — 8 tys., w grudniu 1930 — już 58 tys. (według danych 
Grażyńskiego). Zob. J a n i c k i ,  op. cit, s. 181: Sprawozdanie stenograficzne z 2 pos.
II Sejmu Sl. z 2 VI 1930, szp. 12 (przemówienie Wieczorka) i Sprawozdanie z 3 pos.
III Sejmu Sl. z 9 II 1931, szp. 6 (przemówienie Grażyńskiego).



dzie przeciwko kapitalistom niemieckim. Dochodzi do cichego sojuszu 
między sanacją a kapitałem niemieckim. Kapitał niemiecki na Górnym 
Śląsku coraz ściślej wiąże się z nową władzą, finansując jej przedsięwzię
cia polityczne, m. in. kampanie wyborcze 135. Wszystko to pociąga za sobą 
zmianę stanowiska władz sanacyjnych i podporządkowanej jej prasy 
w konfliktach między robotnikami a pracodawcami136. Walka z „wybuja- 
łościami parlamentaryzmu“ przekształca się w dławienie wszelkich swo
bód demokratycznych i praw konstytucyjnych. W tej sytuacji dokonuje 
się stopniowa zmiana nastrojów politycznych na Górnym Śląsku. Z jednej 
strony zaobserwować można radykalizację mas robotniczych, co wyraża 
się przede wszystkim we wzroście popularności komunistów i ilości 
oddawanych na nich głosów w wyborach, z drugiej zaś strony umacnia 
się i krystalizuje opozycja korfantowska. Opozycja ta już podczas drugiej 
kadencji Sejmu Śląskiego (27 V 1930—17 IX 1930) wychodzi z izolacji 
i osamotnienia politycznego, stając się podstawową siłą walki przeciwko 
sanacji na terenie Sejmu. Do opozycji przechodzą również NPR i PPS, 
tworząc na forum Sejmu wspólny blok z grupą Korfantego. Szczególnie 
znamienna jest postawa PPS, która w pierwszych latach po przewrocie 
majowym bardzo ostro walczyła z Korfantym. Teraz zapomina o prze
szłości politycznej Korfantego, idzie z nim na współpracę w myśl zasady, 
że „taktyka każdej partii stosuje się według warunków danej chwili 
dziejowej“ 137. Płaszczyzną porozumienia i wspólnych wystąpień parla
mentarnych staje się: obrona autonomii i praworządności oraz zagrożo
nych przez sanację swobód obywatelskich 138. Mimo opozycyjnej postawy 
Korfanty nie rezygnuje jeszcze z prób porozumienia się z sanacją. 23 VI 
1930 r. oświadcza w Sejmie Śląskim: „Na współpracę my się godzimy, 
ale pod jednym warunkiem: jeżeli p. dr Grażyński usunie wszystko to, 
co dotychczas było przedmiotem krytyki, jeżeli stanie na gruncie prawa, 
na gruncie praworządności, jeżeli będzie respektował naszą konstytucję... 
Dopóki na gruncie prawa i praworządności nie stanie, to odmawiamy 
z nim tej współpracy“ 139. Oczywiście, ta płaszczyzna porozumienia jest 
już inna niż ta, którą w 1928 r. formułowała „Polonia“. Na te warunki 
Grażyński nie mógł się zgodzić, gdyż oznaczały one w istocie rzeczy

135 W 1928 r. Górnośląski Związek Górniczo-Hutniczy wyasygnował na cele 
wyborcze sanacji kilka milionów zł, w 1930 r. — 1,5 mil. zł. Pertraktacje ze Związ
kiem prowadził ks. J. Radziwiłł. Zob. Interpelacja zespołu posłów ChD i NPR 
w sprawie subwencji na cele wyborcze na rzecz BBWR (Sprawozdanie stenograficzne 
z 49 pos. III Sejmu Si. z 26 III 1935 r., szp. 196—147).

130 Zob. KPP w obronie niepodległości Polski, Warszawa 1953, s. 174.
137 Sprawozdanie stenograficzne z 10 pos. II Sejmu Sl. z 17 IX 1930, szp. 25 

(przemówienie posła dr. Gluecksmanna).
130 Jw.
13a Sprawozdanie stenograficzne z 7 pos. II Sejmu Sl. z 23 VI 1930, szp. 33—34.



rezygnację z podstawowych zasad systemu rządów sanacji. Jednakże 
każda kolejna deklaracja pokojowa Korfantego przynosiła mu poważny 
kapitał polityczny, zyskiwała mu nowych zwolenników wśród ludzi, 
którzy zdążyli się już rozczarować obietnicami sanacji. Opozycja Korfan
tego i rosnąca jego popularność pchały sanację do stosowania coraz to 
ostrzejszego terroru, do stosowania metod niezwykle brutalnych i gwał
townych. Prowokacje polityczne, jawne rozbijanie organizacji opozycyj
nych od wewnątrz, masowe represje administracyjne osiągają swój szczyt 
w 1930 r. Wyrazem tego jest rozwiązanie we wrześniu 1930 r. Sejmu 
Śląskiego, w którym sanacji nie udało się stworzyć poważniejszej grupy 
poselskiej, aresztowanie Korfantego i osadzenie go w twierdzy brzeskiej 
wraz z działaczami Centrolewu, z którym zresztą Korfanty nie był organi
zacyjnie związany. Terror antykorfantowski osiągnął tylko częściowy 
sukces, albowiem właśnie on przyczynił się do wzrostu popularności 
Korfantego, otaczając go nimbem człowieka niesłusznie prześladowanego 
i bezmyślnie szczutego przez władze sanacyjne. Do wzrostu popularności 
Korfantego przyczyniły się także interpelacje CHD i NPR w Sejmie 
Śląskim, do których przyłączyła się także PPS 140.

W latach kryzysu sanacji, zwłaszcza po zawarciu paktu o nieagresji 
z Niemcami, krystalizuje się nowy program społeczno-polityczny opozycji 
korfantowskiej, opozycji centrowej w ogóle. Ostateczną postać przybiera 
on w latach 1934—1936. Analiza tego programu, wszystkich jego składo
wych części, motywacji i źródeł wykracza jednakże poza ramy ograniczo
nego objętościowo artykułu. Siłą rzeczy więc musimy poprzestać na 
przytoczeniu najważniejszych tylko jego punktów.

*  *

*

Punktem wyjściowym programu społecznego Korfantego jest krytyka 
ustrojów totalitarnych, opartych na zasadach kapitału monopolistycznego, 
oraz teza, że nie ma już powrotu do starego. Organizacja społeczna oparta 
na zasadach kapitalizmu przeżyła się i nie jest zdolna stworzyć odpowied
nich warunków rozwoju cywilizacji i kultury. „Ustrój, który w dzisiej
szych czasach postępu i w obecnym stanie kultury nie może zapewnić 
człowiekowi najskromniejszych środków do życia, jest w swych pod
stawach wadliwy... obecny porządek jest nieporządkiem i anarchią, którą 
za wszelką cenę i jak najprędzej trzeba usunąć...“ 141 Współczesny kapita
lizm jest pełen paradoksów. Nieograniczonej wprost zdolności wytwórczej 
towarzyszy niezmiennie klęska głodu mas pracujących, gromadzeniu 
olbrzymich kapitałów w rękach nielicznej stosunkowo grupy wybra

140 Sprawozdanie stenograficzne z 1 i 2 pos. III Sejmu Sl. z 6, 13 XII 1930.
141 Niebezpieczeństwo bolszewickie (Polonia, 7 VI 1936).



nych — stale rosnąca nędza ludzi pracy i td .142 Zjawiska te noszą cha
rakter ogólnoeuropejski czy nawet ogólnoświatowy, a nie tylko lokalny, 
polski. Tym zjawiskom ekonomicznym towarzyszy dążenie do wprowa
dzenia ustrojów totalitarnych, faszystowskich, rasistowskich i anty
katolickich. Dyktatura sanacyjna w Polsce rodzi stan permanentnego 
kryzysu i wrzenia politycznego. „Walki polityczne i społeczne u nas 
z dnia na dzień się zaostrzają i zaostrzać się muszą z konieczności, dopóki 
są okolice w Polsce, w których ludzie zarabiają po 60 groszy dziennie, 
dopóki liczba ludzi chcących pracować, a nie mogących znaleźć pracy, 
sięga miliona i stale rośnie“ 143. Nędza to główny powód radykalizacji mas. 
„Chowaniem głowy w piasek jest twierdzenie, że główną przyczyną 
niepokojów socjalnych w Polsce jest propaganda komunistyczna“ — 
twierdzi K orfanty144. Gdzie leżą źródła kryzysu współczesnych ustrojów 
kapitalistycznych? Zgodnie z koncepcją katolicką widzi ją Kor
fanty w „przesileniu moralnym“, które wywołane zostało „zdradą 
ideałów chrześcijańskich“ 145. Powrotu do starego nie ma — twierdzi 
Korfanty — gdzież jest więc wyjście, czym zamienić obecny ustrój 
kapitalistyczny, jak uchronić ludzkość przed grożącą jej katastrofą 
(katastrofą w pojęciu Korfantego jest również komunizm i dyktatura 
proletariatu), jak wyglądać ma przyszły ustrój społeczno-polityczny? 
Odpowiedzi na te pytania Korfanty szuka we wskazaniach społecznych 
katolicyzmu, w zasadach ewangelicznych, a w szczególności w encyklice 
Rerum novarum. „Tylko zasady moralności chrześcijańskiej mogą za
pewnić na ziemi sprawiedliwość i ład prawdziwy“ 146. „Dla katolika 
jedynym skutecznym środkiem wyjścia z obecnego kryzysu jest powrót 
do zasad moralności i sprawiedliwości chrześcijańskiej w życiu politycz
nym, gospodarczym i społecznym“ 147. Przyszły ustrój sprawiedliwości 
społecznej zachowa własność prywatną środków produkcji — to dla 
Korfantego jest niewzruszalnym pewnikiem. Jednakże w jego podejściu 
do zagadnienia własności prywatnej zasługują na uwagę pewne nowe 
elementy, których nie znajdziemy w jego pracach z okresu poprzedniego, 
a które świadczą, że liczy się on teraz z nastrojami mas robotniczvch, 
coraz głośniej domagających się uspołecznienia podstawowych środków 
produkcji. W czasie dyskusji w Sejmie Śląskim w listopadzie 1932 r. 
Korfanty stwierdził, że jego klub poselski uznaje prawo własności, ale 
nie głosi, iż jest ono jakąś „świętością albo jakimś sakramentem chro

142 Kapitalizm, dyktatura i katolicyzm  (Polska, 19 VII 1936).
143 Jw.
144 Niebezpieczeństwo bolszewickie (Polonia, 7 VI 1936). Zob. także Chrześcijań

stwo a nowoczesne państwo (Polonia, 17 V 1936).
145 Potęga myśli (Polonia, 30 VIII 1936).
146 Jw.
147 Czy Pan Bóg jest na prawicy, czy na lewicy (Polonia, 14 VI 1936).



nionym nakazem Boga“ 148. Na kapitalistach ciąży obowiązek „służenia 
dobru publicznemu i społecznemu”. Ponieważ kapitaliści obowiązek ten 
systematycznie ignorują, „należy uspołecznić te dziedziny produkcji, 
które mają charakter czysto monopolistyczny, które dojrzały do tego 
uspołecznienia“ 149. Przyszły ustrój społeczny musi być oparty na takich 
zasadach, aby każdemu zapewnić prawo do pracy, odpowiedni udział 
w dobrach ziemskich, zlikwidować głodowe zarobki i warunki pracy 
zatruwające moralnie i fizycznie, brak opieki w razie niezdolności do 
pracy, jawną lub ukrytą niewolę człowieka itd .150

Oceniając współczesne ustroje polityczne w państwach kapitalistycz
nych, Korfanty wskazuje na dwie — jego zdaniem — skrajności: jedną 
z nich jest „nieokiełznana, wybujała demokracja“, której towarzyszy 
zazwyczaj podporządkowanie rządu i parlamentu organizacjom gospodar
czym, społecznym i politycznym wielkiego kapitału. One decydują coraz 
częściej o składzie parlamentu, one finansują wybory uzależnionych od 
siebie partii i td .151; drugą — rządy totalitarne, dyktatorskie rządy „nad
rzędnych jednostek“. Zdrowy ustrój państwowy leży pośrodku tych dwóch 
krańcowości: musi to być ustrój parlamentarny z silną i autorytatywną

w
władzą wykonawczą. Organizacje gospodarcze kapitału, organizacje spo
łeczne i zawodowe trzeba „wbudować w organizm państwowy, nadając 
im ustrój korporacyjny, oparty na samorządzie, nad którym państwo 
sprawowałoby nadzór. Rząd i parlament, odciążony od tych presyj ekono
miczno-społecznych, mógłby dopiero wówczas pożytecznie pracować dla 
dobra państwa“ 152. Tak więc państwo według Korfantego winno być 
niejako instrumentem harmonijnej współpracy wszystkich klas, organem 
ponadklasowym, występującym w interesie całego narodu, a nie tylko 
jakiejś jednej klasy. Jednakże przy zachowaniu własności prywatnej 
na środki produkcji (nawet przy uspołecznieniu pewnej ich części) kon
cepcja ta jest całkowitą utopią i fikcją. Sporo miejsca Korfanty poświęca 
w swych artykułach programowych środkom i drogom wprowadzenia 
nowego ustroju społeczno-politycznego. Pierwszym i zasadniczym środ
kiem do celu jest rewolucja moralna, której źródła należy doszukiwać się 
w ocenie przyczyn kryzysu współczesnego kapitalizmu. „Reżymów, po
legających na gwałcie i wyzysku, nikt nie zmieni, jeżeli przede wszystkim 
nie zacznie rewolucji od siebie i nie odrodzi się wewnętrznie duchowo 
i moralnie, i walki rewolucyjnej nie rozpocznie od naprawiania podstaw 
duchowych ludzkiego bytowania“ 153. Przewrót dokona się pokojowo, jako

148 Sprawozdanie stenograficzne z 24 pos. III Sejmu Sl. z 14 XI 1932, szp. 22.
149 Ibid., szp. 24.
150 Wojna i ręwolucja (Polonia, 21 VI 1936).
151 Ideologia konstytucyjna BBWR (Polonia, 17 XII 1933).
152 Jw.
153 Potęga myśli (Polonia, 30 VIII 1936).



automatyczny rezultat odrodzenia moralnego. W niektórych jednakże 
artykułach Korfantego przewija się idea czynnej walki o obalenie sanacji. 
Wynika to choćby z twierdzenia, że w warunkach istniejących w Polsce 
„nikt nie może wydziedziczonym odmawiać prawa walki o podstawowe 
prawa życia“ 154. W innym miejscu Korfanty stwierdza, że „moralność 
chrześcijańska w pewnych warunkach uprawnia nawet obywateli do usu
nięcia władzy, która świadomie lekceważy dobro powszechne, i do za
stąpienia jej władzą lepszą, władzą sprawiedliwą“ 155 156. Taki jest program 
społeczny Korfantego, program oparty na zasadach katolicyzmu, daleki 
od radykalizmu społecznego i rewolucyjności, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o drogi prowadzące do jego realizacji. Ale wiele twierdzeń i wniosków 
Korfantego, twierdzeń podyktowanych w dużej mierze lękiem przed 
rewolucją socjalistyczną, trwogą wobec zdobywających coraz to większe 
wpływy komunistów (niebezpieczeństwu komunizmu poświęcił on cały 
szereg artykułów) mimo subiektywnych intencji ich autora posiada 
obiektywnie rewolucyjną wymowę, chociaż sam Korfanty nigdy nie był 
rewolucjonistą. Do takich należy m. in., i chyba przede wszystkim, 
przyznanie, że „tej nędzy i tej biedzie bezrobotnych naprawdę rebus sic 
stantibus, dopóki ustrój kapitalistyczny będzie trwał... nie wiele po
możemy“ 156

W programie polityki zagranicznej dominującym momentem jest sy
stematyczne ostrzeganie przed niebezpieczeństwem grożącym Polsce 
ze strony hitlerowskich Niemiec. Celem polskiej polityki zagranicznej 
według Korfantego powinno być „utrzymanie pokoju oraz polityczno- 
geograficznego stanu rzeczy w Europie, wytworzonego traktatami pokojo
wymi“ 157. Te zasady dyktują Polsce konieczność utrzymywania dobrych 
stosunków z państwami zainteresowanymi w utrzymaniu status quo, po
wstałego w rezultacie traktatu wersalskiego. Polska nie może być zaintere
sowana w dążeniu do rewizji swych granic, gdyż polityka taka godziłaby 
przede wszystkim w jej własne interesy i stawałaby się pożywką dla 
rewizjonizmu niemieckiego, największego dla Polski niebezpieczeństwa. 
„Zdrowy więc rozum nakazuje, by Polska współpracowała z tymi pań
stwami, którym tak samo grozi rewizja granic“ 158. Do państw tych należą 
w pierwszym rzędzie Francja i Czechosłowacja. Dlatego też Korfanty 
domaga się powrotu do tradycyjnej polityki przyjaźni z Francją. Wiele 
miejsca w jego artykułach zajmuje sprawa stosunków polsko-czechosłowac
kich. Politykę anty czeską, politykę dążącą do rewizji granic na Śląsku

154 Wojna i rewolucja (Polonia, 21 VI 1936).
155 Jw. Zob. także: Smutna rocznica (Polonia, 10 V 1936).
156 Sprawozdanie stenograficzne z 24 pos. III Sejmu Sl. z 14 «XI 1932, szp. 24.
157 Szkodliwa polityka (Polonia, 24 VI 1935). *
458 Jw.



Cieszyńskim, zwłaszcza w obliczu niebezpieczeństwa niemieckiego, nazywa 
on „szkodliwą“, „kompromitującą“ tak dla polskiej polityki państwowej, 
jak i dla interesów mniejszości polskiej w Czechosłowacji159. Nie bez 
racji zapytuje Korfanty: „^to ma w tym interes, aby stale zaogniać nasze 
stosunki ze słowiańskim państwem czechosłowackim?“ 16°. Polityka ści
słego wiązania się z hitlerowskimi Niemcami jest dla Polski wielce 
szkodliwa. Pociąga ona bowiem za sobą zapoznawanie interesów mniej
szości polskiej w Niemczech, prowadzi Polskę do osamotnienia i izolacji 
w Europie, do zmiany jej planów strategicznych, do orientowania się 
na wojnę ze Związkiem Radzieckim itd. Ze sprawą stosunków polsko- 
niemieckich wiąże Korfanty zagadnienie mniejszości niemieckiej w Polsce. 
Uznając zasadę równouprawnienia tej mniejszości, Korfanty domaga się 
jednak likwidacji organizacji prohitlerowskich i jawnie faszystowskich, 
które stały się awangardą rewizjonizmu niemieckiego na ziemiach pol
skich 161. Abstrahując od antyradzieckiej obsesji Korfantego, trzeba przy
znać, że program polityki zagranicznej stanowi najsilniejszą i najbardziej 
odpowiadającą polskiej racji stanu stronę całego jego programu społeczno- 
politycznego.

Ten nowy program Korfantego i wypływające z niego poczynania 
polityczne (montowanie opozycyjnego, centrowego „Frontu Morges“, 
stworzenie w 1937 r. na bazie chadecji i NPR .Stronnictwa Pracy, którego 
pierwszym prezesem został sam Korfanty) stają się podstawą rosnącej 
popularności Korfantego nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce. Opo
zycja korfantowska nie jest już teraz tym, czym była w latach 1926—1928. 
Stanowi ona część składową tworzącego się szerokiego frontu antysanacyj- 
nego. Oczywiście, błędem byłoby niedostrzeganie pewnej dwoistości opo
zycji korfantowskiej. Z jednej strony jest ona wyrazem odchodzenia 
od sanacji drobnomieszczaństwa i części klasy robotniczej, wysuwa pro
gram umiarkowanych, ale postępowych reform społecznych i politycznych, 
z drugiej zaś spełnia rolę piorunochronu, mającego chronić przed nie
bezpieczeństwem komunizmu, sieje iluzje, że proponowane przez nią 
zmiany i powrót do ustroju parlamentarnego możliwe są na drodze 
kombinacji politycznych, w rezultacie dokonania „rewolucji moralnej“ 
itd. Najlepiej z tego charakteru opozycji korfantowskiej zdawała sobie 
sprawę partia komunistyczna. Nie miała ona żadnych złudzeń co do jego 
programu społecznego, a zwłaszcza anty komunizmu, ale w pewnym okresie 
dostrzegała w nim ewentualnego sojusznika w walce o swobody demokra
tyczne, a m. in. o autonomię Śląska 162.

159 Jw.
160 Jw.
101 Sprawozdanie stenograficzne z 38 pos. III Sejmu Sl. z 19 I 1934, szp. 7.
102 Zob. odezwę KC KPP Śląsk jest zagrożony z czerwca 1937 r. (KPP w obronie 
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