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KLĘSKA CESARSKICH NIEMIEC W OCZACH DUŃCZYKA 1

Pamiętniki Hansa Petera Hanssena, przywódcy Duńczyków z pół
nocnego Szlezwiku, wyszły w oryginale już dawno, w 1924 r. 1 2 Prawdo
podobnie jednak język, w którym zostały napisane, spowodował, że po
zostały one mało znane w literaturze światowej3, a zupełnie nie znane 
historiografii polskiej. Tymczasem zawierają one materiał z wielu powo
dów ciekawy. Toteż nowe wydanie w tłumaczeniu angielskim powinno 
zostać odpowiednio wyzyskane.

Wydanie to jest skrótem, przy czym wobec niemożności porówna
nia z oryginałem przytoczymy za wydawcą rodzaje opuszczeń. Dotyczą 
one spraw znanych dobrze ze źródeł angielskich, notatek o otwarciu 
Reichstagu i sejmu pruskiego, wzmianek o sytuacji poza Niemcami, po
wtarzających się urywków dłuższych przemówień w Komitecie Finanso
wym i w końcu uwag o sprawach osobistych, mało mających znaczenia 
dla wypadków czasu wojny w Niemczech. Z opuszczeń tych najwięcej 
wątpliwości budzić musi niezamieszczenie opisów debat w Komitecie 
Finansowym Reichstagu, gdyż posiedzenia tego organu parlamentu były 
tajne i można się o nich dowiadywać przeważnie na podstawie materia
łów archiwalnych 4. Inna sprawa, że pomiędzy przemówieniami zamiesz
czonymi u Hanssena a oficjalnymi protokołami zachodzą pewne różnice 5.

1 Uwagi niniejsze powstały na marginesie pojawienia się angielskiego przekła
du dzienników H. P. H a n s s e n a ,  Diary o f Dying Em pire, wyd. R. H. Lutz, 
M. Schofield i O. O. Winther, Bloomington, Indiana University Press, 1955, LIII, 
409 str.

2 Fry Krigstiden, Kopenhaga, 2 tomy.
3 Stwierdził to recenzent niemiecki, H. Beyer, w „Historische Zeitschrift“, t. 184, 

s. 475. Drobne urywki pamiętnika zostały ogłoszone w Der deutsche R eichstag im  
W eltkrieg, Berlin 1928, t. II, s. 395—408.

4 Kilka przykładów innych skrótów budzących wątpliwość podaje wspomniany 
recenzent niemiecki.

5 Dla przykładu zamieszczony w pracy J. P a j e w s k i e g o ,  M itteleuropa, 
Poznań 1959, s. 399—400, w aneksie urywek z przemówienia Bethmanna-Hollwega 
w lipcu 1917 r„ zaczerpnięty z archiwum poczdamskiego, podany jest w skróceniu 
przez H a n s s e n a  (s. 220). Ciekawostką może być fakt, że okrzyki D onnerw etter 
pochodziły od przywódcy konserwatystów, Westarpa.



Wydanie dzienników Hańssena dostosowane jest do potrzeb czytelnika 
mniej obznajmionego z problematyką europejską w ogólności, a nie
miecką i Szlezwiku na pierwszym planie. Poprzedzone też zostało obszer
ną przedmową pióra głównego wydawcy, Ralpha Lutza, historyka zaj
mującego się dziejami Niemiec od kilkudziesięciu lat. Znaczną część tej 
przedmowy zajmuje życiorys Hanssena oraz charakterystyka ruchu duń
skiego w Niemczech w końcu X IX  i na początku XX w. Krótkimi wpro
wadzeniami poprzedzono także poszczególne części dziennika, sżkicując 
sytuację {»lityczną w Niemczech i rolę autora dzienników. Wreszcie za
kończenie przynosi krótką charakterystykę partii politycznych i alfabe
tycznie ułożone życiorysy polityków (s. 369 nn.).. Zwłaszcza w zakończe
niu dostrzec można pewne usterki. Zestawienie partii jest niekonsek
wentne, nie ma wyszczególnienia wszystkich partii z czasów wojny, np. 
brak jest Centrum czy utworzonej w 1917 r. Deutsche Vaterlandspartei, 
zamiast Fortschrittliche Vóíkspartei podana jest Freisinnige Partei, nie 
wiadomo, po co zamieszczono partie utworzone już w republice weimar
skiej. Ponadto charakterystyki partii są schematyczne i lakoniczne z wy
jątkiem nieoczekiwanie długiej charakterystyki socjaldemokracji. Zda
rzają się także błędy, jak, np. stwierdzenie udziału socjaldemokracji 
w Bloku Biilowa czy ustalenie liczebności Reichstagu na 406 posłów.

Życiorysy opracowane zostały przeważnie na podstawie danych zebra
nych przez autora dziennika, często nie uzupełnionych nowszymi wiado
mościami (np. daty śmierci). W niektórych podane są fakty z okresu po
wojennego, w innych brak tego. Na tle ogólnej i zrozumiałej lakoniczności 
rażą niekiedy życiorysy zbyt obszerne, a niczym nie umotywowane (np. 
En wer Pasza). Niektóre osoby w ogóle nie są zamieszczone w notach 
biograficznych (z Polaków — Stychel). Sporo jest także usterek, zwłaszcza 
przy polskich nazwiskach. I tak Brejskiego zrobiono premierem w 1919 r., 
Korfanty miał zacząć wydawanie „Górnoślązaka“ w 1891 r., „Gazeta Gru
dziądzka“ osiągnęła nie 80 tys., lecz 130 tys. nakładu, a W. Trąmczyński 
został marszałkiem senatu w 1922 r., a nie w 1924 r. W tekście termino
logia nazw geograficznych dostosowana jest do granic okresu między
wojennego, a więc jest Grudziądz (co oburzyło recenzenta niemieckie
go), ale Zoppot (s. 49).

Autor dzienników, Hans Peter Hanssen, był przywódcą duńskiej lud
ności północnego Szlezwiku przed 1914 r. i w czasie wojny do ostatecz
nego przyłączenia tego terenu do Danii po pierwszej wojnie światowej. 
Jako publicysta, działacz organizacji, wreszcie poseł do sejmu pruskiego 
w latach 1896—1908 i do parlamentu niemieckiego w latach 1906— 
1918 w swojej karierze pod pewnymi względami przypominał losy nie
jednego z przedstawicieli ludności polskiej państwa pruskiego. Między 
losami Duńczyków i Polaków istniało w ogóle wiele zbieżności, choć



mniejsza liczebność tych pierwszych i znacznie prostsza struktura spo
łeczna czyniły problem mniej złożonym. Dyskryminacyjna polityka rządu 
pruskiego żywo przypominała 'poczynania na ziemiach polskich. Gdy nad- 
prezydentem prowincji Szlezwiku-Holsztynu został w 1897 r. Koller, 
były minister spraw wewnętrznych, nowy kurs silnej ręki opierał się na 
tych samych metodach, co polityka antypolska. Sam Koller wsławił się 
zresztą uprzednio „rugami“ Polaków. Analogii snuć można wiele, aby 
przypomnieć choćby powstanie na wzór hakaty Związku Kresów Północ
nych (Deutscher Nordmarkenverein), który miał wzbudzać nacjonalizm 
wśród niemieckiej ludności Szlezwiku i prowadził zaciekłą akcję prze
ciwko Duńczykom.

Po 1918 r. rola Hanssena w państwie duńskim uległa znacznemu 
zmniejszeniu, a po piastowaniu stanowiska ministra dla spraw połud
niowej Jutlandii w latach 1919— 1920 przestał on odgrywać poważniejszą 
rolę. Dzieło jego życia, za jakie uważał połączenie północnego Szlezwiku 
z Danią, zostało zresztą spełnione.

Analogie między ruchem polskim w zaborze pruskim a ruchem duń
skim w Szlezwiku powodowały, że zwłaszcza na terenie parlamentów po
lityka przedstawicieli obu grup narodowych kształtowała się podobnie 
i w wielu wypadkach zajmowali oni takie samo stanowisko. Duńczycy 
stanowili w parlamentach niemieckich tak niewielkie grupki (w sejmie 
pruskim było ich z reguły dwóch, w Reichstagu tylko jeden), że musieli 
szukać oparcia, a z natury rzeczy szukali go wśród partii opozycyjnych, 
w tym także u Polaków. Podobnie zresztą wyglądała sytuacja z Alzatczy
kami. Nawet w restauracji parlamentu konserwatyści i przedstawiciele 
rządu-siadywali w osobnej sali, Alzatczycy zaś, Duńczycy i Polacy posia
dali osobny stół 6. Dlatego też w dziennikach Hanssena nie brak wzmia
nek o posłach polskich, a warto by ich chyba także poszukać w jego 
czterotomowych pamiętnikach Et Tiltageblik (1928—1934).

Praca omawiana obejmuje wyłącznie okres wojny, pierwsza notatka 
pochodzi z 1 V III1914, a ostatnia z 14 X I 1918 r., gdy Niemcy pismem mi
nistra spraw zagranicznych, Solfa, wyraziły zgodę na zastosowanie zasa
dy samostanowienia wobec ludności północnego Szlezwiku. Sposób pro
wadzenia zapisek przez codzienne notowanie wydarzeń i nastrojów pod
nosi wartość materiałów i powoduje, że stanowią one niezastąpione źró
dło do zobrazowania działalności Reichstagu w czasie wojny 7. Trzeba zaś 
pamiętać, że w ogóle dzieje wewnętrzne Niemiec w czasie pierwszej woj
ny nie są w pełni opracowane, a sytuacja w Reichstagu poza sprawo

6 E. W e t t e r l e ,  Les coulisses du Reichstag, Paris 1918, s. 89.
7 Wartość tę podkreślają recenzenci: H. B e y e r ,  „Historische Zeitschrift“, 

t. 184, s. 475—476; P. A. R e y n o l d s ,  „History“, t. 146, s. 260.



zdaniami stenograficznymi i pamiętnikami znana jest głównie z badań 
specjalnej komisji niemieckiego Zgromadzenia Narodowego i Reichstagu 8, 
źródła bardzo specyficznego, bo polegającego na zeznaniach przywód
ców partyjnych. Jest rzeczą najzupełniej zrozumiałą, że zwłaszcza na
stroje, a także szereg rozmów i zakulisowych przedsięwzięć Hanssen 
przedstawił w sposób znacznie bardziej zbliżony do prawdy niż wspo
mniane powyżej źródła.

Powszechnie wiadomo, że parlament niemiecki w czasie wojny miał 
w najważniejszych zagadnieniach politycznych niewiele do powiedzenia 
i pod tym względem notatki Hanssena potwierdzają tylko inne źródła. 
Obok tego jednak Hanssen przedstawia w sposób jasny zupełnie nieby
wałą ignorancję posłów, i to przedstawicieli różnych partii, w sprawach 
politycznych. Obrazki, jak to wydzierali oni sobie przyniesione przez 
Hanssena pisma duńskie i z innych państw skandynawskich, aby dowie
dzieć się czegoś więcej, niż podawał do wiadomości rząd, świadczą dowod
nie, że utrzymywani oni byli przeważnie w całkowitej nieświadomości 
prawdziwego przebiegu wydarzeń. Dawało to nieoczekiwane rezultaty 
w obliczu niespodziewanej klęski. Hanssen opisuje, jak jeszcze 3 XI 
1918 r. Alldeutscher Verband próbował urządzić demonstrację prowo- 
jenną (s. 339), ale 5 października, gdy klęska stanęła jasno przed posłami, 
przywódca konserwatystów, Heydebrand und der Lasa, zwany „nie ko
ronowanym królem Prus“, płacząc i waląc pięściami w stół, stwierdził: 
„Zostaliśmy okłamani i oszukani, a na tym opieraliśmy swoją politykę“ 
(s. 319) 9.

Jakże odmiennie to brzmi od stwierdzenia innego przywódcy konser
watystów, Westarpa, przedstawionego po wojnie komisji Reichstagu: 
„Przekonanie, że ostateczna, decydująca walka stoi jeszcze przed nami 
i że wymaga ona jedności i zdecydowania całego narodu oraz że zadanie 
to posiada pierwszeństwo przed wszelkimi problemami wewnętrznopoli- 
tycznymi, znajdowało żywy oddźwięk w naszej partii w kraju i w innych 
kołach do niej zbliżonych“ 10.

8 Das W erk des U ntersuchungsausschusses der V erfassungsgebenden Deutschen  
N ationalversam m lung und des Deutschen R eichstages 1919—1928, Vierte Reihe: 
Die U rsachen des Deutschen Z usam m enbruches im  Ja h re  1918, t. VII: Der deutsche  
Reichstag im  W eltkrieg, Berlin 1928.

0 Po wojnie Heydebrand będzie się starał bez większego powodzenia zaprzeczyć 
tym wiadomościom o jego zachowaniu w dniu 5 X 1918 r. (Das W erk des Unter
suchungsausschusses, t. I, Berlin 1921, s. 359).

10 Der deutsche R eichstag im  W eltkrieg, t. I, s. 418—419. Podobnie w pamiętni
kach stwierdza Westrap, że w dniu 3 X  1918 „es lag mir alles daran und gelang mir 
bald und vollständig, die Partei dazu zu bewegen, dass sie sich nicht der allge
meinen Panik hingab und in fester Entschlossenheit für weiteren Kampf eintrat“ 
(K. W e s t a r p ,  K onservative Politik, t. II, Berlin 1935, s. 646).



Póki sytuacja była lepsza, wpływ nastrojów aneksjonistycznych wśród 
posłów, i to także lewicy mieszczańskiej, był rzeczywiście wielki. Wiele 
o tym wzmianek u Hanssena.

Innym przykładem ciekawszych fragmentów dzienników mogą być 
opisy dni, gdy ważyły się losy zastosowania w wojnie łodzi podwodnych. 
Beztroska przedstawicieli rządu, z których jeden, minister floty, po
trafił powiedzieć, że Stany Zjednoczone równają się zeru, że nie znaj
dzie się niemal nikt w Ameryce, kto by chciał ochotniczo służyć w armii, 
że zresztą ochotników nie będzie miał kto szkolić, a w razie wyszkolenia 
nie będzie można ich przewieźć na plac boju, że wreszcie Ameryka jest 
już u szczytu swoich możliwości w zakresie produkcji broni, to przykłady, 
jakimi argumentami przekonywano na tajnym posiedzeniu przedstawicieli 
parlamentu o tak ważkim kroku (s. 170). W sposób, którego nie można 
określić inaczej jak naiwnym, tłumaczył sekretarz stanu do spraw zagra
nicznych, Zimmermann, aferę ze słynną depeszą skierowaną do Meksy
ku (s. 177— 178).

W gorących pierwszych dniach sierpnia 1914 r. liberał i jeden z dy
rektorów Hapagu, Heckscher, chwalił się Hanssenowi misją, jaką zlecił 
mu Auswärtiges Amt, a mianowicie utrzymania Anglii w pozycji neutral
nej. Snuł jednak tak entuzjastyczne przewidywania, jak „gorąco“ zosta
ną Anglicy powitani na Morzu Północnym, że Hanssen nie mógł po
wstrzymać się od refleksji: „Jeśli Auswärtiges Amt odwołuje się do poli
tyków takiego kalibru w krytycznych momentach, Niemcy winni raczej 
wstrzymać się od mówienia tak chełpliwie o mężach stanu w butach ki- 
rasjerskich“ (s. 17).

Znana jest wypowiedź konserwatysty Westarpa, pochodząca jeszcze 
z okresu przedwojennego, że rola Reichstagu winna być tego rodzaju, 
aby cesarz miał w każdej chwili prawo rozpędzić parlament przy po
mocy porucznika i kilku żołnierzy. Wywołała ona falę oburzenia, zwła
szcza wśród ugrupowań liberalnych. Reichstag nigdy nie stanowił 
w Niemczech najważniejszego ośrodka władzy, choć w latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych X IX  w. wytworzył dosyć bogate tradycje 
parlamentarne. W czasie wojny jego rola spadała tak nisko, że trakto
wany był w sposób, jakiego sobie życzyli najzagorzalsi reakcjoniści. Wy
dawcy zmienili tytuł „Z czasów wojny“ na „Dziennik Umierającego Ce
sarstwa“, może słuszniejszy byłby jednak tytuł „Dziennik Umierającego 
Parlamentu“.

Osobnym zagadnieniem są rozsiane po dziennikach Hanssena wzmianki 
o sprawach polskich. Jest ich sporo, bo stosunki autora z polskimi po
słami były żywe. Bodaj że najciekawsze dotyczą pierwszych miesięcy 
wojny.



Na temat kontaktów poszczególnych działaczy polskich z władzami nie
mieckimi w lecie i jesieni 1914 r. napisano już sporo, przy czym najcie
kawsze uwagi, oparte na nie znanych dotąd materiałach polskich i nie
mieckich, pojawiły się ostatnio, zwrócono przy tym specjalną uwagę na 
postać Korfantego 11.

Wiadomo, że Korfanty w okresie poprzedzającym bezpośrednio wy
buch pierwszej wojny światowej działał z dala od Śląska, krążyły nawet 
wieści, że na przełomie 1913 i 1914 r. miał dostać od Napieralskiego po
ważną sumę pieniędzy za rezygnację z mieszania się w sprawy Śląska 11 12 13. 
Z drugiej strony Napieralski podejrzewał Korfantego o skierowaną prze
ciw niemu akcję prasową w postaci cyklu artykułów w niemieckich pis
mach nacjonalistycznych: „Schlesische Zeitung“ i „Kattowitzer Zeitung“ 1S. 
Nie udawały się próby zaczepienia się w „Dzienniku Berlińskim“, pelp- 
lińskim „Pielgrzymie“ czy w mikołowskim wydawnictwie Miarki, odrzu
ciła starania Korfantego o kontakty Rada Narodowa. Założona w Berli
nie agencja prasowa, nadsyłająca do pism tłumaczenia z prasy zagranicz
nej, kulała14. W takiej sytuacji wybuch wojny stał się dla Korfantego, 
który nie utracił dawnej energii, okazją do ponownego rozwinięcia szer

11 Z dawniejszych prac: Polska w pam iętn ikach  w ie lk ie j w ojny 1914—1918, War
szawa 1925, s. 615; Praw da o W ojciechu K orfantym  (Polska Zachodnia, 28 II 1928); 
O dezwa W. K orfantego do ludu śląskiego, Katowice 1927, s. 7. Z literatury now
szej: H. J a b ł o ń s k i ,  Polityka PPS w czasie w ojny 1914—1918, Warszawa 1958, 
s. 1-01—102; M. O r z e c h o w s k i ,  K ilka  przyczynków  do b iografii W ojciecha K or
fantego  (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1959, s. 521); E. S o n  t ag,  A dalbert 
K orfanty, Kitzingen 1954, s. 41; H. L e m k  e, Deutschland und die polnische L eg io
nen im  H erbst 1914 (Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der Volksdemokra
tischen Länder Europas, t. III, s. 223—246); F. F i g o w a ,  N apieralski i K orfanty  
w obec N iem iec i spraw y p o lsk ie j w początkach  p ierw szej w ojny św iatow ej (Zaranie 
Śląskie, XX III, z. 2, s. 194—210).

12 Dyrekcja policji w Zabrzu doniosła prezydentowi rejencji w Opolu 16 I I 1914, 
że Korfanty miał otrzymać od Napieralskiego 18 tys. mk odstępnego (Wojewódz
kie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Opolska, Biuro Prezyd., nr 186, 
s. 364—365).

13 S o n t a g, op. cit., s. 39.
14 Biuro informacyjne Korfantego korzystało z subwencji Rady Narodowej, 

a subwencja ta została cofnięta w jesieni 1914 r. ( F i g o w a ,  op. cit., s. 204). W grud
niu 1914 r. osławiony komisarz graniczny, Mädler, pisał: „In Polenkreisen, na
mentlich- unter den polnischen Fraktionsmitgliedern soll Korfany nicht mehr 
gelitten werden. Seiner ungünstigen Stellung wegen sollen auch zahlreiche grössere 
polnische Zeitungen des In- und Auslandes die Korrespondenz mit ihm abgebrochen“
(WAP Wrocław, Rejencja Opolska, Biuro Prezyd., nr 186, s. 367—368). A w stycz
niu 1915 r. policja berlińska doniosła: „Auch die führenden Polen sind von ihm 
abgerückt, so dass er ganz vereinsamt ist“. Jak dalej czytamy w tym piśmie, nie 
powiodły się jego starania o pożyczkę w jednej z polskich instytucji kredytowych, 
tak że sytuacja finansowa Korfantego przedstawiała się w tym czasie zdecydo
wanie źle (ibid., s. 368—369).



szej działalności. Dwa były tego powody. Z jednej strony w jesieni 1914 r. 
w niektórych niemieckich kołach cywilnych i wojskowych 15 istniała ten
dencja do wyzyskania Polaków do własnych celów, z drugiej — wojna 
zbliżyła w pewnym stopniu działaczy różnych zaborów (zwłaszcza prus
kiego i austriackiego) i dała możliwość nawiązania nowych kontaktów, 
co Korfanty umiał wyzyskać.

Zbliżył się on do Erzbergera, wszczął akcję propagandową w służbie 
niemieckiej, został wysłany nawet jako mąż zaufania rządu w sprawach 
ekonomicznych do Danii 16. Stwierdzić zresztą należy, że cała niekonsek
wencja i dwoistość polityki władz niemieckich w sprawach polskich od
biła się także na stosunku do Korfantego. Na początku grudnia 1914 r. 
wśród przedstawicieli władz na Górnym Śląsku rozeszły się wieści, że 
w Berlinie toczy się przeciw Korfantemu sprawa o szpiegostwo na rzecz 
Rosji 17.

Mimo to jednak ipozycja Korfantego w Berlinie i jego ruchliwość umo
żliwiły mu jednocześnie odgrywanie roli pośrednika pomiędzy władzami 
niemieckimi a przedstawicielami polskich ugrupowań, zwłaszcza z Galicji. 
Główna uwaga badaczy zwrócona była dotąd specjalnie na rozmowy 
przedstawicieli NKN, Jodko-Narkiewicza i Sikorskiego, z Lewaldem, pod
sekretarzem stanu do spraw wewnętrznych, w dniu 24 września 18. Kor
fanty godził się w tych rozmowach na rozciągnięcie Polski w kierunku 
północno-wschodnim, na gubernie wileńską, grodzieńską i mińską, do 
Dźwiny i Dniepru, z okrojeniem Królestwa na rzecz Niemiec i ewentual
nością przesiedlenia ludności polskiej zaboru pruskiego na wschód 19.

15 Zwłaszcza wojskowych, jak to wykazał w cytowanej pracy H. Lemke.
16 S o n t a g, op. cit., s. 41.
17 Tajny list Mädlera do prezydenta rejencji opolskiej z 3 X I I 1914 (WAP Wro

cław, Rej. Opolska, Biuro Prezyd., nr 186, s. 367—368). Autor pisze zresztą dalej 
w liście: „Korfanty hat auf sein Bitten im Kriegsministerium die Anfertigung von 
Artikeln bezw. Übersetzungen übertragen erhalten, deren Inhalt gegen die russi
sche Regierung gerichtet war. Er soll andererseits bei mehreren höheren Militär- 
und Staatsbeamten in Berlin vorgesprochen hinsichtlich seines Arbeitsangebotes, 
jedem etwas anderes vorgetragen und sich dadurch in verdächtige Widersprüche 
gesetzt haben“. Prezydent policji berlińskiej w piśmie z 2 1 1915 donosił, że nie ma 
dochodzenia przeciw Korfantemu. Wydawana przez niego korespondencja była mimo 
tendencyjności szeroko rozpowszechniana w prasie Królestwa i jeszcze po wybu
chu wojny nadawane były teksty z niej przez telefonistkę, pozostawioną w opu
szczonej Łodzi. Dalej autor pisze: „Das lässt der Vermutung Raum, dass K. damals 
zu den russischen Behörden in naher Beziehung gestanden oder doch bei ihnen 
Entgegenkommen gesucht und gefunden hat“ {ibid., s. 368—369).

18 Por. zwłaszcza L e m k e ,  op. cit., który zamieszcza sprawozdanie Lewalda 
z tych rozmów, ponadto J a b ł o ń s k i ,  op. cit., s. 101—102, i O r z e c h o w s k i ,  
op. cit., s. 521.

19 L e m k e ,  op. cit., s. 246.
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Zanim jednak doszło do tych rozmów, Korfanty pośredniczył także 
w innych, o czym wspomina Hanssen, uważający Korfantego za człowieka 
wpływowego (s. 28). Rozmowy te miały na celu uzyskanie złagodzenia 
polityki antypolskiej w ramach monarchii pruskiej20. Korfanty prze
świadczony był o szybkich sukcesach niemieckich, w dniu 4 sierpnia wy
rażał przekonanie, że Niemcy w ciągu dwóch tygodni będą w Warszawie 
(s. 30—31), i to było główną przyczyną jego poczynań.

W końcu sierpnia pośredniczył on w kontaktach między władzami 
niemieckimi a ks. Andrzejem Lubomirskim. Lubomirski przybył do Ber
lina celem odnalezienia córki, obywatelki rosyjskiej, która w chwili wy
buchu wojny bawiła w Sopocie, ale jednocześnie z bliżej nie znaną 
misją polityczną. Trudno określić dokładnie cel misji, jaką polecono jed
nemu z głównych przedstawicieli Podolaków, którego udział w NKN 
miał charakter zdecydowanie przejściowy 21. W dńiu 25 sierpnia odbyło się 
spotkanie Korfantego i Lubomirskiego z pruskim ministrem rolnictwa, 
Klemensem von Schorlemerem (s. 49). Schorlemer wykręcił się jednak 
od wszelkich zobowiązań w sprawie zmiany polityki rządu wobec lud
ności polskiej zaboru pruskiego, gdyż powiedział, że kierując jednym re
sortem nie może brać odpowiedzialności za całokształt polityki (Bethmann- 
Holfwega nie było w tych dniach w Berlinie). Jeżeli wizyta u Schorle- 
mera mogła być podyktowana faktem, że znany był on z powodu star
cia z Ostmarkenvereinem na tle zastosowania wywłaszczenia, o tyle dru
ga wizyta budzić musi zdziwienie. Za pośrednictwem dyplomaty i posła 
narodowoliberalnego, barona von Richthofena, Korfanty i Lubomirski 
udali się do Bülowa, a więc do ękskanclerza, za którego rządów polityka 
antypolska osiągnęła szczyt nasilenia. W zamian za zlikwidowanie ustaw 
wyjątkowych Lubomirski miał „torować drogę do zjednoczenia Polaków 
pod sztandarami państw centralnych“. Nic nie wiadomo o wynikach roz
mów, ale z natury rzeczy nie mogły one dać żadnych rezultatów.

W kilka dni później (30 sierpnia) Korfanty opowiadał Hanssenowi, że 
Bülow nie chce się mieszać do spraw polskich aż do zakończenia starć 
na tym punkcie w gabinecie (s. 56). O ile Bethmann-Hollweg i Schorle
mer gotowi byliby na pewne ustępstwa, o tyle Wahnschaffe, Loebell i inni 
nie chcieli ustępować 22. Decyzji Korfanty spodziewał się w ciągu 5—6 dni.

20 W. C o n z e, Polnische Nation und deutsche Politik im  ersten  W eltkrieg, 
Köln—Graz 1959, s. 46—47, wspomina o bezskutecznych rozmowach polskich posłów 
w sztabie generalnym w sprawie rewizji pruskiej polityki antypolskiej.

21 Lubomirski wystąpił z NKN wraz z całą grupą (Cieński, Rozwadowski, Stroń- 
ski, Skarbek etc.) w październiku 1914 r. (K. S r o k o w s k i ,  NKN, Kraków 1923,
s. 146). O misji Lubomirskiego nie wspomina nawet Figowa, która najdokładniej 
omawia te wypadki, a która korzystała z archiwum NKN.

22 O roli Wahnschaffego i Loebella wspomina też Lemke.



Pierwsze drobne gesty władz niemieckich (z których najważniejszym 
była zgoda na mianowanie Likowskiego arcybiskupem gnieźnieńsko- 
poznańskim23) wyczerpały się bardzo szybko i nie mogło być inaczej, 
gdyż polityka antypolska zbyt głęboko była zrośnięta z całym systemem 
rządzenia. Sytuacja w 1914 r. była odmienna nawet niż w epoce Capri- 
viego. Sprawa Królestwa Polskiego mogła odgrywać większą rolę, zwła
szcza w okresach, gdy nastawianie ludności tego rejonu i sprawa rekru
ta miały znaczenie dla kół wojskowych. O zmianie polityki wewnątrz 
Niemiec nie mogło 'być mowy. Kontaktu Berlina z Poznaniem nie było 24 
ze względu choćby na nastawienie grup rządzących i dominujących 
w Niemczech partii politycznych25. Raport poznańskiej komendy wojsko
wej stwierdzał w pierwszych tygodniach wojny: „Polska narodowość nie 
ma żadnych widoków na równouprawnienie, a co dopiero samodzielne sta
nowisko w państwie pruskim...“ 26

W rezultacie pertraktacje z końca września odbywały się w sytuacji, 
w której strona polska zdawała sobie sprawę, że nie może się spodziewać 
żadnych ustępstw tego rodzaju. Musiało to podziałać deprymująco i stąd 
tak samobójcze projekty, jak zgoda na przeniesienie ludności polskiej 
z zaboru pruskiego na Białoruś.

W dzienniku Hanssena sporo jest także wzmianek o posłach polskich 
w późniejszym okresie, zwłaszcza o panujących wśród nich nastrojach, 
ewoluujących od popierania polityki Niemiec do nastawienia wręcz prze
ciwnego. Ks. Pośpiecha pod koniec wojny określano „politycznym baro
metrem“ (s. 301), gdyż był tym radośniejszy, im gorzej szło Niemcom. 
Rozwój wypadków był zresztą dla posłów polskich dużym zaskoczeniem. 
Dopiero w październiku 1918 r. myślano o jakiejś akcji (s. 311—312). 
Wtedy też (5 października) Korfanty wykrzykiwał: „Gdy w 1914 r. Niem
cy przeszli przez Marnę, gdy zagrozili Paryżowi, gdy Bóg tolerował ićh 
okrucieństwa w Polsce i gdy Galicja była 'pustoszona ogniem i mieczem, 
wtedy utraciłem wiarę w sprawiedliwość boską. Ale teraz życie warte 
jest życia“ (s. 323). Nic w zachowaniu Korfantego w lecie i jesieni 1914 r. 
nie wskazuje, aby był tak zrozpaczony. Nie pozbawione jest też swoistego 
uroku stwierdzenie Trąmczyńskiego, mówiącego do Korfantego i Hansse
na: „Jak się macie, panowie, którzy byliście wszyscy kiedyś pruskimi 
gentlemenami“ (s. 324).

23 B. H u t t e n - C z a p s k i ,  60 lat życia politycznego i tow arzyskiego, ť. II, 
Warszawa 1936, s. 174 nn.

24 C o n z e, op. cii., s. 60.
25 Por. np. stanowisko Westarpa w jego liście do Heydebranda z 6 V III1914 

( W e s t a r p ,  op. cit., t. II, s. 1—2).
26 C o n z e, op. c it , s. 63.




