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Śląsk, zwłaszcza Górny, był od kilku wieków terenem, na którym 
stykały się interesy i rozwijały stosunki między czeskim i polskim naro
dem i państwem tak w dziedzinie politycznej i społecznej, jak gospodar
czej i kulturalnej. Stwierdzenie to dotyczy nie tylko epoki starszej — tj. 
okresu zamkniętego zagarnięciem obszarów śląskich przez Prusy —  
w której pośrednictwo śląskie w stosunkach czesko-polskich było już 
kilkakrotnie na warsztacie pracy historyków obu naszych narodów, ale 
fakt ten należy rozciągnąć również na okres dziejów nowych i najnow
szych, w którym większość problematyki czeka jeszcze niestety nie 
tylko na poważne naukowe opracowanie i uogólnienie, lecz często nawet 
dopiero na odkrycie i ujawnienie h

Pragnę zwrócić uwagę na jedną z tych kwestii, mianowicie na sprawę 
stosunku czechosłowackiej polityki zagranicznej do postulatu przyłą
czenia Górnego Śląska do odrodzonego państwa polskiego. Problem ten 
nie został w dotychczasowej literaturze śląskoznawczej obszerniej opra
cowany, chociaż rzuca on ciekawe światło na mniej znane strony cze- 
chosłowacko-polskich stosunków bezpośrednio po pierwszej wojnie świa
towej i odbudowie naszych niepodległych państw. Uważam mianowicie 
za niesłuszne ograniczanie problematyki śląskiej w stosunkach Czecho
słowacji z Polską w zaraniu ich niepodległości wyłącznie do spraw 
Śląska Cieszyńskiego, tzn. do przewlekłego sporu o rozgraniczenie obu 
państw w tym gospodarczo wyjątkowo ważnym rejonie. Niewątpliwy 
i niezaprzeczalny jest fakt, że właśnie ta sprawa wzajemnie nadawała ton 1

1 Ostatnio opracował ciekawą problematykę stosunków czesko-polskich w dzie
dzinie ruchu robotniczego z szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska znany 
badacz dziejów ruchu robotniczego J. K o l e j k a ,  D ělnické rady na Horním  
Slezsku, D qbrovsku  a O stravsko-K arv insku  v letech  1917—1920, Ostrava 1960. Jego 
cenna monografia koncentruje uwagę na innej niż nasza problematyce.



ogólnemu kierunkowi nie tylko oficjalnej linii politycznej Warszawy 
i Pragi, lecz również przyczyniała się w poważnym stopniu (obok in
nych spraw, np. polskiej polityki wschodniej) do wywierania szkodli
wego wpływu na kształtowanie się stosunku obu społeczeństw do skąd
inąd najwięcej pożądanego zbliżenia i zaprzyjaźnienia się obu państw 
w obliczu wspólnej groźby tylko chwilowo zahamowanej agresji i eks
pansji militaryzmu i imperializmu niemieckiego. Właśnie z tego punktu 
widzenia sprawa stosunku Czechosłowacji, sąsiadującej również z Niem
cami, do uregulowania zachodnich granic Polski, zwłaszcza na Śląsku, 
jest dziś — z perspektywy czterdziestolecia i dalszych doświadczeń na
szych narodów z imperializmem niemieckim — problemem, jak mi się 
zdaje, godnym uwagi.

Powstanie niepodległej Czechosłowacji i Polski pod koniec 19J8 r. 
wskutek ogólnoeuropejskiej fali rewolucyjnej, która doprowadziła do 
powszechnego nasilenia walki wyzwoleńczej uciskanych narodów 
i w końcu do klęski i rozpadu mocarstw centralnych, urzeczywistniło 
się jako powstanie państw o charakterze burżuazyjno-demokratycznym 2. 
Ten fakt nadał od początku specyficzne cechy klasowej ograniczoności 
ich polityce zagranicznej. Polska i czeska burżuazja dostają po raz 
pierwszy w pełni do dyspozycji własne państwo, będące w stanie przy
najmniej w pewnym stopniu realizować ich dążenia klasowe, w gruncie 
rzeczy imperialistyczne. Powstaje w ten sposób sytuacja, w której spla
tają się V/ polityce zagranicznej obu państw sprawiedliwe dążenia na
rodowowyzwoleńcze najszerszych warstw narodowych (wliczając w to 
pragnienie zjednoczenia wszystkich terytoriów zamieszkanych przez 
daną ludność) z planami imperialistycznych podbojów obcych ziem 
w interesie klas posiadających. Ta klasowa ograniczoność zagranicznej 
polityki ujawniała się w sprawie polskiej zwłaszcza boleśnie w stosunku 
do zachodnich granic państwa polskiego, czyli wyzwolenia rdzennych 
ziem polskich spod panowania prusko-niemieckiego. Jedynie postulat

2 Koncentrując w niniejszej rozprawie uwagę na kwestii wówczas pruskiego 
Śląska, pozostawiamy całkowicie na uboczu rozpatrywanie sprawy Śląska Cieszyń
skiego. W latach powojennych długo omijano jako sprawę tzw. „drażliwą” stu
diowanie tego problemu — i niesłusznie. Z najnowszej literatury przedmiotu por. 
A. P i l c h ,  Z dějin  bojů  po lské d ěln ické třídy v T ěšín ském  Slezsku  a v ostravsko-  
-ka rv in ském  revíru  v letech  1918—1920 (Léta 1917—1921 na Ostravsku, Opava 
1957, s. 59—83); t e n ż e ,  Z dziejów  w alk  polsk ich  i czeskich  robotn ików  na Ś ląsku  
Cieszyńskim  w la tach  1918—1920 (Z pola walki, II, 1959, 4, s. 3—31); J. V a l e n t a ,  
Dějiny T ěšín ského S lezska v kon spektu  „Historii Ś ląska” (K otázkám dějin Slezska, 
Ostrava 1956); t e n ż e ,  T ěšínská otázka 1918■—1919. P říspěvek k  česko-po lským  
politickým  vztahům  v období im perialism u  (Ke vzniku CSR, Praha 1958, s. 207—233); 
t e n ż e ,  Č esko-po lské vztahy v letech  1918—1920 a T ěšínské S lezsko, Ostrava 1961. 
Szereg ciekawych spostrzeżeń zawiera również przegląd części nowszej literatury 
czeskiej pióra E. Buławy, zamieszczony w „Zaraniu Śląskim”, 1960, 4.



włączenia do Polski Górnego Śląska wszedł w ramy programu teryto
rialnego delegacji polskiej na paryskiej konferencji pokojowej3. Jak 
wiadomo, ententofilskie sfery burżuazyjnej emigracji politycznej przed
stawiały odnośne projekty już w czasie wojny w memoriałach czoło
wym mężom stanu Ententy4. Zasygnalizowanie pewnych poglądów 
owych grup emigracyjnych — chociaż w czasie ich przedkładania Enten- 
cie i forsowania w przedpokojach ministerialnych nie miały poważniej
szego i praktycznego znaczenia politycznego5 — zasługuje jednak na 
uwagę głównie dlatego, że szereg wybitniejszych działaczy owych grup 
emigracyjnych tak w Polsce, jak w Czechosłowacji bezpośrednio po 
wojnie zajęło kluczowe pozycje w kierowaniu polityką zagraniczną jako 
ministrowie lub delegaci na konferencję pokojową6. Tym tłumaczy się 
również fakt, że wiele koncepcji i planów owych grup emigracyjnych 
spotykamy na widowni politycznej podczas rokowań paryskich.

3 Nie sposób wchodzić tu w szczegóły, znane w dostatecznym stopniu z dotych
czasowej literatury, pamiętników i wydawnictw źródłowych. Por. najnowszą mo
nografię T. J ę d r u s z c z a k a ,  P olityka P olski w spraw ie Górnego Ś ląska w la 
tach  1918—1922, Warszawa 1958, oraz w mniejszym stopniu interesującą się stroną 
międzynarodową kwestii pracę H. Z i e l i ń s k i e g o ,  Położenie i w alka  górno
śląskiego proletariatu  w latach  1918—1922, Warszawa 1957, jak  również szereg wy
powiedzi w obu tomach materiałów Konferencji Śląskiej IH PAN (Konferencja 
Śląska IH PAN, t. I—II, Wrocław 1954).

4 Por. np. znane memoriały Dmowskiego z lat 1917 i 1918 w.: R. D m o w s k i ,  
P olityka polska i odbudow anie państw a, wyd. 2, aneksy V III i X, zwłaszcza 
s. 492 i 512.

5 Burżuazyjna historiografia tak czeska, jak  polska starała się wyolbrzymiać 
„zasługi” tych grup emigracyjnych polityków o odrodzenie obu zachodniosłowiań- 
skich państw dużo ponad ich rzeczywistą wagę, pomijając i negując przy tym nie
mal całkowicie doniosłość masowego ludowego ruchu narodowowyzwoleńczego 
w kraju. Wiadomo wszak, że zwłaszcza w kwestii czeskiej pozostawał program 
polityczny Ententy aż do schyłku wojny niezmiernie ograniczony, nie chcący go
dzić — jak  wykazała niezbicie powojenna czechosłowacka nauka historyczna — 
w samo istnienie Austro-Węgier. Kontrowersja o „zasługi” obu politycznych orien
tacji w obozie polskim znajdowała w środowisku czechosłowackim (a raczej czes
kim) odpowiednik w sporach o prymat akcji zagranicznej czy działalności w kraju.

0 Dotyczy to nie tylko działaczy Komitetu Narodowego Polskiego, wiadomo, 
że dokooptowani zwolennicy Piłsudskiego nie odgrywali w składzie delegacji pol
skiej na kongresie pokojowym wybitniejszej roli; odbija się to również i w skła
dzie delegacji czechosłowackiej. Formalnym prezesem delegacji i pierwszym 
delegatem na kongres był ówczesny premier K. Kramář, który poświęcał się 
jednakże chętniej sprawom rosyjskiej kontrrewolucji (opracował nawet dla ruchu 
Denikina projekt przyszłej konstytucji Rosji), a w gruncie rzeczy pracą delegacji 
kierował minister spraw zagranicznych Benesz. Najważniejszymi współpracowni
kami zostali również byli działacze akcji emigracyjnej, którzy zajęli ważne po
zycje w aparacie czechosłowackiego MSZ.



Ze zrozumiałych jednakże powddów skoncentruję uwagę na proble
matyce polityki czechosłowackiej, sprawy polskie omawiając raczej 
drugoplanowo.

Koncepcja polityczna i państwowa czeskiej burżuazyjnej emigracji 
w czasie I wojny światowej oraz z nią związanych grup w kraju nie 
zgadzała się w pełni z wyobrażeniami ich polskich odpowiedników w spra
wie zasięgu terytorialnego przyszłego państwa polskiego7. Wnoszono 
zarzuty zwłaszcza wobec programu zdobyczy na wschodzie; kilkakrotnie 
zaznaczano tak w czasie wojny8, jak i bezpośrednio po niej9, że na 
wschodzie winna polityka polska bezwarunkowo roszczenia swe ogra
niczyć do granicy etnograficznej, aby nie narażać Polski na nieuniknione 
przy innym rozwiązaniu konflikty z Rosją. Natomiast na zachodzie po
pierały ententofilskie sfery czeskiej burżuazji w pełni uzyskanie przez 
Polskę stosunkowo szerokiego dostępu do morza oraz Górnego Śląska, 
nie mówiąc już oczywiście o Wielkopolsce. Świadectwem tej koncepcji 
są oprócz źródeł pisanych typu pamiętnikarskiego również współczesne 
materiały propagandowe, lansowane w krajach Ententy przez aparat 
czeskiej akcji zagrańicznej. Tutaj wybija się na pierwsze miejsce szki
cowa mapa przyszłej powojennej reorganizacji Europy środkowej, za
mieszczona w oficjalnym organie Czechosłowackiej Rady Narodowej,

7 Aż do rosyjskiej rewolucji lutowej 1917 r. ograniczano się — nie z przyczyn 
zasadniczych lecz z taktyczno-politycznych względów, mianowicie wojennych ce
lów carskiej Rosji — tylko do popierania programu autonomii Polski w ramach 
imperium rosyjskiego. Por. memorandum Masaryka Independent Bohem ia, opu
blikowane w „The Slavonic Review”, III, 1925, 9, s. 615 nast.

8 T. G. M a s a r y k ,  Nová Evropa. S tanovisko slovanské, Praha 1920, wyd. 2, 
s. 215, 217 oraz załączona mapa (dzieło to, napisane pierwotnie w języku angiel
skim, jest memorandum Masaryka dla Wilsona z 1918 r.).

9 Np. argumentacja ministra Švehly w grudniu 1918 r. wobec politycznej 
misji rządu Moraczewskiego do Pragi; relacjonuje to D. S. W a n d y c z, Zapo
mniany list P iłsudskiego do M asaryka, [New York] b.r., Instytut J. Piłsudskiego 
w Ameryce, s. IB—14. Nawet powstanie rządu radzieckiego nie zmieniło punktu 
widzenia czeskich burżuazyjnych działaczy politycznych, którzy się łudzili — 
zresztą nie sami w tych latach — nadzieją kruszenia rewolucji i odrodzenia re
żimu burżuazyjnego w Rosji. Jedynym ustępstwem od zasady linii etnograficznej 
na wschodzie Polski ze strony rządu czechosłowackiego było postanowienie (wbrew 
apinii Benesza i pod naciskiem Kramářa!) poparcia — w zamian za polskie ustęp
stwa na Śląsku Cieszyńskim — objęcia całej G alicji polskim programem teryto
rialnym. Por. E. B e n e š ,  Světová v álka  a naše revoluce. Vzpom ínky a úvahy  
z bojů za svobodu  národa, t. II, Praha 1927, s. 387; t. III, Praha 1928, s. 512. W razie 
odmowy Polski miano nawiązać kontakty z ruchem ukraińskim w Galicji Wschod
niej (por. protokół 10 posiedzenia rządu 28 listopada 1918 r.).



później delegacji pokojowej, „La Nation Tchěque” 10 11. W ujęciu koncepcji 
zachodniej granicy Polski nie było więc — z zastrzeżeniem dotyczącym 
Raciborskiego i Głubczyckiego, zamieszkanych przez autochtoniczną 
ludność czeską, tzw. Morawców 11 — poważniejszej różnicy między po
litycznym programem burżuazji czeskiej oraz dezyderatami entento- 
filskiej grupy polskiej12. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że 
w ówczesnych kierowniczych kołach czeskiej polityki znajdujemy lepsze 
zrozumienie polskiej racji stanu odnośnie do zachodnich granic, a zwłasz
cza przyłączenia Górnego Śląska do Polski, aniżeli w kierujących po 
1918 r. polityką polską awanturniczych kołach piłsudczyzny.

W emigracyjnych grupach polskich i czeskich, zwłaszcza ostatnich, 
omawiano pod koniec I wojny światowej obszernie plany i koncepcje

10 „La Nation Tchěque”, IV, 1918, 6  (z 15 września), s. 2 okładki. Szkic ten 
powtarzał się również w numerach 7—24 (do 15 sierpnia 1919 r.). Brulion szkicu 
dochowany jest w tzw. „Paryskim archiwum” (Pařižký archiv) w archiwum pras
kiego MSZ. Z szkicu wynika, że przyznawano Polsce terytorium w rejonie Wiel
kopolski i Pomorza w przybliżeniu zgodne ze stanem międzywojennym, przyrze
kając je j wszak — o ile można z skali szkicu wnioskować — cały Górny Śląsk 
w zasięgu późniejszego obszaru plebiscytowego.

11 Sprawa zachodniej granicy Polski traktowana jest w czeskiej literaturze 
pamiętnikarskiej i historycznej tylko pobieżnie, ponieważ nie była ona dla ów
czesnej polityki czeskiej problemem pierwszoplanowym, nie wiązała się ściślej 
z żadnym z projektów układu terytorialnego państwa czechosłowackiego.

12 Chyba pierwszym i od razu najdonioślejszym projektem tego rodzaju były 
uwagi Masaryka z lutego 1917 r. o możliwości zawarcia unii czesko-polskiej po 
wojnie, opublikowane w czasopiśmie „The New Europę” (na ten artykuł zwrócił 
uwagę bodaj po raz pierwszy T. S y l l a b a ,  T. G. M asaryk a revoluce v Rusku, 
Praha 1959, s. 126), i w  t e g o ż  Nová Evropa..., s. 178—184, 206—207, 214—220, 
traktujące plany przyszłej bliskiej współpracy Czechosłowacji i Polski. Podczas 
ożywionych rokowań Masaryka z polskimi przywódcami burżuazyjnymi w Rosji 
zaproponował z początkiem listopada 1917 r. Benesz Dmowskiemu zawarcie po
ufnego paktu o współpracy. Przywódca endecji wyraził zgodę pod warunkiem, 
że czechosłowacka akcja za granicą zaakceptuje w pełni i bez jakichkolwiek za
strzeżeń polski program terytorialny. Do zawarcia umowy pod takim warunkiem 
nie doszło (M. S e y d a, P olska na przełom ie dziejów , t. II, Poznań 1929, s. 338—339). 
Protokół zebrania KNP z 3 X I 1917 nie jest w aktach KNP dziś już niestety 
osiągalny, jak  i szereg innych materiałów dotyczących stosunków polsko-czecho
słowackich. O nieporozumieniach co do przyszłej hegemonii w bloku środkowo
europejskim zob. tamże, t. II, s. 436—437. Pamiętniki Benesza niestety o tyńi mil
czą. Znów ze strony Dmowskiego pojawia się w rozmowach z Masarykiem na 
jesieni 1918 r. w Waszyngtonie propozycja unii celnej, konwencji politycznej i woj
skowej i nawet federacji. Większe zbliżenie (nie w ramach propozycji Dmowskie
go, które nie były realne wobec faktycznego układu sił i sytuacji w kraju) nie 
doszło do skutku m. in. prawdopodobnie dlatego, że właśnie sam Dmowski sprze
ciwiał się z przyczyn politycznych i prestiżowych udziałowi w akcji Mid-European 
League.



ścisłej powojennej współpracy całego bloku przyszłych nowo powstałych 
lub kosztem Austro-Węgier poważnie zwiększonych państw środkowej 
i południowo-wschodniej Europy: Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Ju
gosławii, a nawet Grecji. To ugrupowanie polityczne, będące pod wpły
wem przeważnie francuskim, powinno było utworzyć barierę przeciwko 
możliwej nowej ekspansji niemieckiej. Dlatego liczono się po stronię 
czeskiej z powstaniem silnej Polski, która miała być wspólnie z Cze
chosłowacją główną zaporą na wschodniej granicy Niemiec. W danej 
chwili i sytuacji służyło podobne ugrupowanie jednocześnie za pod
stawę przyszłego kordonu na zachodniej granicy Rosji Radzieckiej, za 
przegrodę między rewolucyjną Rosją oraz rewolucyjnymi Niemcami.

Pełne zrealizowanie tego bloku po wojnie nie udało się. Na prze
szkodzie stanęły zbyt mocne antagonizmy poszczególnych państw, ich 
wzajemna mocarstwowa rywalizacja w podziale spadku po monarchii 
habsburskiej. Mała Ententa była już tylko częściowym rezultatem owej 
koncepcji. Podstawową jej słabością z punktu widzenia zabezpieczenia 
mniejszych narodów i państw środkowego i południowo-wschodniego 
rejonu Europy przed przyszłą agresją Niemiec lub ich sprzymierzeń
ców (mianowicie Węgier) było antyradzieckie ostrze tego bloku, jak 
również nieprzystąpienie Polski do trój przymierza Czechosłowacji, Ru
munii i Jugosławii. Możliwość takiego układu sytuacji zarysowała się 
już w czasie wojny przy snuciu tych koncepcji. Sygnalizowana wtedy 
była nieporozumieniami między czeską i polską ententofilską emigracją, 
wynikającymi z trochę przedwczesnej, lecz mimo wszystko charaktery
stycznej rywalizacji o kierowniczą rolę w przyszłym bloku 13.

I

Bezpośrednio po klęsce mocarstw centralnych w październiku i li
stopadzie 1918 r. dostała się problematyka Śląska na porządek dzienny 
stosunków czechosłowacko-polskich, tym razem rzeczywiście już w skali 
stosunków międzypaństwowych. Mianowicie niemiecka burżuazja na 
Górnym Śląsku, ściśle związana z wielkim przemysłem, rozwinęła oży
wioną działalność w kierunku uniknięcia następstw nie tylko załama
nia się niemieckiego imperializmu i poddania się Entencie, lecz również 
klasowego zagrożenia swego stanu posiadania przez listopadową rewo
lucję w Niemczech, której dalszego rozwoju nie sposób było wtedy 
jeszcze przewidzieć. Na tych podstawach snuła niemiecka polityka na

13 S e y d a, op. cit., t. II, s. 436—437. Kwestia stosunku Polski do Małej En- 
tenty wymaga jeszcze szczegółowego rozpatrzenia, zwłaszcza w okresie 1921—1922 r. 
i w sprawie mediacyjnych prób rumuńskich, o których mamy na razie tylko 
fragmentaryczne i powierzchowne wiadomości.



Górnym Śląsku koncepcje oderwania się od Prus i utworzenia auto
nomicznego lub wprost wyodrębnionego z Rzeszy państwa górnośląskie
go, tzw. Freistaat Oberschlesien, w celach propagandowych często nazy
wanego również ,,państwem węglowym” (Kohlenstaat)14. Ta koncepcja 
nie była w owym czasie odosobniona, podobne plany wysuwano wówczas 
w wiedeńskich kołach politycznych i finansowych, jak również w bur- 
żuazyjnym niemieckim środowisku w Cieszynie i w Ostrawie odnośnie 
do północnomorawsko-śląskiego zagłębia węglowego i rejonu przemy
słowego 15. Pewne dane wskazują na to, że te plany były znane jeszcze 
przed rozpadem Austrii niemieckim sferom rządowym i wojskowym 
w Rzeszy 16. Wkrótce listopadowa rewolucja w Niemczech uniemożliwiła 
szanse wyzyskania odpowiedniej chwili i względnej jeszcze słabości sił

14 Por. z nowszej literatury zwłaszcza cyt. prace H. Zielińskiego i T. Jędrusz- 
czaka, gdzie są wskazówki co do dalszych źródeł i literatury. O tendencjach re
wolucyjnego ruchu robotniczego, kierowanego szczególnie przez wiedeński „Świt”, 
do utworzenia „radzieckiej republiki węglowej” z terenów Górnego Śląska, Za
głębia Dąbrowskiego oraz Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego patrz cyt. pracę J . Ko
lejki oraz tegoż „Sam ostatnost” H orního S lezska a význam jeho děln ického hnutí 
v letech  1918—1920 (Slezský sborník, LVU, 1959, 1).

15 Obszerniejsze omówienie tej ciekawej inicjatywy politycznej niemieckiej 
burżuazji podał na podstawie literatury i źródeł dotychczas nie znanych (archi
wum niemieckiego Volksratu i tzw. Delegacji Niemieckich Partii Politycznych 
Wschodniomorawsko-Sląskiego Zagłębia Przemysłowego w Ostrawie) J. V a l e n t a ,  
Plány n ěm ecké buržoazie na neutralizaci O stravska a Těšínská v letech  1918—1920 
(Slezský sborník, LV III, 1960, 3, s. 289—312). Przy opracowaniu tego artykułu 
nie miał autor możliwości wyzyskania źródeł na terenie Górnego Śląska. Jest 
prawdopodobne, że udałoby się tam odkryć dalsze materiały dotyczące kontaktów 
górnośląskich autonomistów z niemiecką irredentą na terenie Czechosłowacji, 
a zwłaszcza czeskiego Śląska. Niemiecka burżuazyjna polityka w Ostrawskiem, 
Opawskiem i Cieszyńskiem systematycznie interesowała się rozwojem ruchu auto
nomicznego i separatystycznego na Górnym Śląsku aż do lata 1920 r. Dane we 
wspomnianych materiałach proweniencji niemieckiej świadczą o utrzymywaniu re
gularnych kontaktów z niemiecką polityką górnośląską, zwłaszcza zaś ze zwo
lennikami programu neutralizacji.

16 Státní archiv v Opavě, zespół Zemský národní výbor pro Slezsko, w. 2, 
t. IIB-1, f. 1, akt 1/18, pismo inż. K. Průši do ZNV z wiadomościami od nie
mieckiego inżyniera górnika o przebiegu jego rozmowy z oficerami dwu niemiec
kich dywizji, zgromadzonych na Górnym Śląsku w pobliżu Bogumina. Oficerowie 
mieli zaznaczyć, że ich zadaniem jest interweniować w Zagłębiu Ostrawsko-Kar- 
wińskim, jeśli zostaną przez którąkolwiek ze stron poproszeni o wkroczenie i oku
pację tych terenów w interesie „utrzymania porządku i ładu ... podobnie jak 
w krajach bałtyckich”. Wiadomo również, że reprezentanci Niemców śląskich na 
poufnej naradzie w Cieszynie żądali już dnia 23 października okupacji Zagłę
bia przez godne zaufania wojska austriackie z ziem alpejskich, w wypadku ich 
braku przez armię Rzeszy. Por. list arch. Fuldy, przywódcy niemieckiego z Cie
szyna, do gen. von Cramona, delegata niemieckiego przy c.k. kwaterze głównej, 
z 25 X  1918 r.



zbrojnych Czechosłowacji lub Polski dla urzeczywistnienia jeszcze 
w tych warunkach zaborczych planów burżuazji niemieckiej. Doświad
czone i jeszcze wtedy godne jej zaufania oddziały wojskowe potrzebne 
były niemieckim klasom posiadającym do zdławienia rewolucji w włas
nym kraju.

Bezpośrednio po zawieszeniu broni wewnętrzne stosunki w Niem
czech i przyszłość polityczna i gospodarcza Rzeszy (obawy z powodu 
długu wojennego, obciążenia odszkodowaniami itd., chaos gospodarki) 
były nie tylko niejasne, ale wprost chmurne i nie do pozazdroszczenia. 
Dlatego autonomistycznie nastawione kręgi górnośląskiej niemieckiej 
burżuazji szukały zbliżenia i oparcia u któregoś z państw Ententy. 
Wskutek trwających ograniczeń, utrzymywania blokady i ogólnego 
chaosu trudno było polegać tylko na nawiązaniu potrzebnych kontak
tów bezpośrednio w stolicach zwycięskiej koalicji lub na terenie neu
tralnej Szwajcarii, gdzie działały przeznaczone właśnie do podobnych 
rokowań i sondażów poufnych misje mocarstw zachodnich 17. Dlatego 
zdecydowano się na Górnym Śląsku do sondowania sytuacji w stolicy 
Czechosłowacji, dokąd dotarcie było o wiele łatwiejsze. Pewną rolę grał 
również fakt, że właśnie Czechosłowacja była wtedy jedynym formalnie 
uznanym w środkowej Europie sojusznikiem zwycięskiej Ententy. Tak 
więc jeszcze pod koniec listopada 1918 r. wyruszyła z Górnego Śląska 
do Pragi specjalna misja polityczna, wysłana ostrożnie w charakterze 
tylko nieoficjalnym 18.

Jednym z celów misji górnośląskiej w Pradze było również zbada
nie miarodajnych czeskich czynników politycznych i rządowych pod 
względem roszczeń terytorialnych Czechosłowacji wobec Rzeszy Nie
mieckiej na Górnym Śląsku, które miały zostać przedłożone na kon
ferencji pokojowej. W tym czasie bowiem krążyły w prasie niemieckiej 
na Śląsku najrozmaitsze wersje na temat rzeczywistych już czy tylko 
mniemanych pretensji terytorialnych czeskich wobec Śląska, i to nie 
tylko Górnego, ale i Dolnego, szczególnie Zagłębia Wałbrzyskiego19.

17 Ostatnio opracował tę stosunkowo mało znaną problematykę A. S n e j -  
d á r e k ,  Tajná am erická  vojen ská d ip lom acie v době přím ěří 1918/1919, tzv. 
Congerova m ise (Československý časopis historický, IV, 1956, 4, s. 665—669). Tu 
są również wzmianki o zapewnieniach przedstawicieli amerykańskich wobec po
lityków niemieckich, że „nie trzeba się obawiać o losy Górnego Śląska”.

18 Na czele m isji stał jakiś niemiecki socjaldemokrata, prezes rady robotniczej 
bliżej nie ustalonego nazwiska, jak  wskazuje w swojej wypowiedzi towarzyszący 
misji niemiecki dziennikarz, F. Wenke. Patrz: „Oberschlesischer Kurier”, 1 I 1919 r., 
art. Landesverräter? Erklärung.

19 Najczęściej odzywały się głosy obawy o utratę Raciborskiego ■ i innych re
jonów, zamieszkanych przez czeską ludność (Kłodzkie, Głubczyckie). Obawiano się 
również możliwej utraty nawet Zagłębia Wałbrzyskiego. Wałbrzyskie „Neues Ta-



Źródłem tych wiadomości były nie tyle urzędowe enuncjacje praskich 
czynników rządowych, na razie pod tym względem raczej wyrażają
cych się umiarkowanie, lecz przede wszystkim uwagi dziennikarskie 
i publicystyczne na temat „reorganizacji środkowej Europy”, okrojenia 
Niemiec, nonsensowne żądania i projekty restytucji całego obszaru hi
storycznego ziem ongiś Korony czeskiej w zasięgu z pocz. XVIII w. itd., 
które — niekiedy w kształcie wprost dziwacznym — pojawiały się 
w prasie i publikacjach wydawanych z prywatnej inicjatywy różnych 
osobników, burżuazyjnych i małoburżuazyjnych nacjonalistów, snują
cych koncepcje zresztą fantastyczne20. Koncepcje te, które nie były 
w poważnych politycznych sferach w Pradze w ogóle brane na serio, 
wywoływały jednak poważne zaniepokojenia w szeregach niemieckiej 
burżuazji górno- i dolnośląskiej 21.

Za uzyskanie zgody rządu praskiego na zrzeczenie się w ogóle 
jakichkolwiek żądań korekty granicznej na Górnym Śląsku oferowała 
misja górnośląskich autonomistów daleko idące obietnice. Śląski wysłan
nik zaproponował w takim wypadku czechosłowackiemu premierowi 
ścisłe polityczne i gospodarcze powiązanie Górnego Śląska z państwem 
czechosłowackim i nawet w jego ramach w charakterze jednostki auto
nomicznej 22. Rozmowa nie przyniosła jednakże pożądanego skutku. Po 
bardzo zwięzłym omówieniu sprawy na posiedzeniu rządu podano do 
wiadomości misji, że rząd czechosłowacki nie jest w stanie oficjalnie 
poprzeć na przyszłej konferencji pokojowej propozycji tego rodzaju, nie 
mówiąc już w ogóle o tym, żeby z nią sam wystąpił. Najwyżej mógłby się 
zupełnie nieobowiązująco ująć za sprawą już po jej przekazaniu na pro-

geblatt”, nr 276, 25 X I 1918, wyrażał się np., iż ewentualnej propagandzie czes
kiej nie będzie trudno uzyskać sympatii i nawet poparcia ludności miejscowej 
dla takich planów (jednakże tylko mniemanych) ze względu na współczesne sto
sunki polityczne, społeczne i gospodarcze w Rzeszy Niemieckiej, przede wszystkim 
ze względu na obawy o dalszy rozwój i następstwa rewolucji niemieckiej. Por. 
np. „Oberschlesischer Anzeiger”, nr 198, 22 X II 1918; „Das neue Schlesien”. Amtli
ches Mitteilungsblatt des Volksrats zu Breslau, Zentralrats für die Provinz Schle
sien, Mitteilungsblatt der schlesischen Volks-, Arbeiter- und Soldatenräte, I, 
nr 3, 23 X II 1918, II, nr 3, 23 I 1919, i inne.

20 Te publicystyczne wystąpienia w postaci artykułów prasowych czy broszu
rek wydawanych najczęściej własnym nakładem — płody małoburżuazyjnego ra
dykalnego nacjonalizmu — wyzyskał wówczas konserwatywny krakowski „Czas” 
do siania nieufności i podejrzeń wobec Czechosłowacji w rubryce »Listy z Pragi«, 
w której obszernie i poważnie (!) omawiano wystąpienia tego rodzaju. Por. np. 
„Czas”, nr 545 i 546, 29 i 30 X II 1918.

21 Szczególnie niebezpieczne dla niej były narodowowyzwoleńcze dążenia śląs
kich Polaków, bezpośrednio grożące utrzymaniu je j uprzywilejowanego stanowiska, 

ponieważ dotyczyły one całego obszaru górnośląskiego.
22 Protokół 13 posiedzenia rządu Czechosłowackiej Republiki, 2 X II 1918 r.



gram rokowań paryskich przez którąś inną stronę, co w praktyce było 
w pełni wykluczone23. Misja wróciła więc na Górny Śląsk, nie osiąg
nąwszy nawet w najmniejszym stopniu pożądanych rezultatów24.

Pomimo klęski tego pierwszego politycznego sondażu znów w mie
siąc później, w końcu grudnia 1918 r., pojawił się w Pradze nowy 
wysłannik z Górnego Śląska. Domagał się tym razem, by rząd cze
chosłowacki poparł w stolicach alianckich prośbę o przysłanie wojsk 
Ententy na Górny Śląsk w charakterze garnizonów okupacyjnych25. 
Do prośby tej skłonił niemieckie klasy posiadające na Górnym Śląsku 
rozwój ruchu rewolucyjnego w tamtejszym ogromnym skupisku robot
niczym oraz strach przed powstaniem ludności polskiej, domagającej 
się przyłączenia do Polski. Niemniej groźna wydawała się im możliwość, 
że Górny Śląsk oraz Wielkopolska i Pomorze Zachodnie zostaną okupo
wane przez korpus Hallera, który właśnie w tym celu według głosów 
prasy francuskiej przygotowywał się do przetransportowania do Polski 
drogą lądową lub morską26 27. Wobec tego żądania zachował się rząd 
Czechosłowacji zupełnie biernie, a trzeba równocześnie zaznaczyć, że 
właśnie bezpośredniej okupacji całości Górnego Śląska przez haller

23 Tamże. Rząd czechosłowacki był skłonny użyć niemieckiej inicjatywy w od
wrotnym kierunku, niż zamierzali Niemcy górnośląscy, a mianowicie dla po
parcia żądań odstąpienia Raciborskiego, Głubczyckiego i ewentualnie dalszych 
rejonów.

24 Oferty misji niemieckiej były w gruncie rzeczy tylko sondażem sytuacji 
i nie myślano raczej o ich dotrzymaniu. Sondaże opinii na temat oderwania się 
Górnego Śląska od Rzeszy — w planach niemieckich tylko na „niebezpieczny 
okres czasu” — zmierzały równocześnie do szachowania możliwych niespodzie
wanych, szybkich posunięć polityki polskiej. Wspomniany dziennikarz, towarzy
szący misji wyraźnie stwierdza, że celem próby pertraktacji nie było jakieś 
„sprzeniewierzenie się niemieckości”, lecz odwrotnie, . zbadanie nastrojów politycz
nych „für Freistaat zugunsten deutscher Selbständigkeit und Gleichberechtigung 
in Oberschlesien” (Oberschlesicher Kurier, 1 I 1919). Twierdzenie dziennikarza, 
że rząd praski wyraził zgodę na zrzeczenie się jakichkolwiek pretensji teryto
rialnych w wypadku zrealizowania propozycji misji, nie ma oparcia w czeskich 
materiałach archiwalnych i należy uważać je  za niesłuszne.

25 Na podstawie dochowanych materiałów praskich nie można ustalić, czy 
nowym posłem był ktoś z członków pierwszej misji. W prasie czechosłowackiej 
pojawiło się o przybyciu posła kilka zwięzłych notatek, polegających jednakże 
tylko na cytowaniu dzienników berlińskich i nie przynoszących bliższych infor
macji. Notatka, że poseł rozmawiał rzekomo z prezydentem Masarykiem, jest 
raczej mało prawdopodobna, śladów tego faktu nie ma. Rząd czechosłowacki nie 
przejawiał już w ogóle zainteresowania niemieckimi planami neutralizacji. Por.
szyfrowany telegram radiowy premiera Kramářa dla Benesza w Paryżu z dnia
27 X II 1918, Archiv ministerstwa zahraničních věcí (skrót: AMZV), Telegramy 
odeslané 1918—1919, nr 1.

20 Podobne wiadomości zanotowała również prasa czeska, co wywołało pewne 
poruszenie w rządzie czechosłowackim.



czyków nie uważał wtedy rząd praski — ze względu na znane roszczenie 
odnośnie do Hulczyńskiego, Głubczyckiego i Raciborskiego — za zgodne 
z interesami Czechosłowacji27. Pomimo tego pozostawiano pogodzenie 
terytorialnych pretensji czeskich oraz polskich do wzajemnego uzgod
nienia czy do decyzji Ententy na konferencji pokojowej, bez wyzyska
nia dążeń niemieckiej burżuazji górnośląskiej 27 28.

*  *

*

W grudniu 1918 r. oraz w styczniu 1919 r. opracowano równocześnie 
w Pradze i w biurze czechosłowackim w Paryżu (tu osobiście ówczesny 
minister spraw zagranicznych E. Benesz) projekty programu żądań te
rytorialnych, które miano przedstawić na konferencji pokojowej. Opra
cowano kilka wariantów, w gruncie rzeczy ograniczono się z czterech 
wersji tylko do dwóch pierwszych, czyli tzw. programu minimalnego 
oraz optymalnego29. Zatwierdzone przez rząd, zostały te projekty przed

27 W związku z tym, że prasa wyraźnie podawała za cel przetransportowania 
hallerczyków Górny Śląsk, Kramář alarmował Benesza i zażądał pilnie interwencji, 
„aby Polacy nie okupowali ani Raciborskiego, ani okolic Katowic” (AMZV, Pařížský 
archiv — skrót: PA — t. 102, nr 11675, szyfr radiowy z 24 X II 1918 r., nr 18).

23 Myśl o pewnym związaniu losów Górnego Śląska z Czechosłowacją nie 
zniknęła jednak w pełni z widowni. Bronił je j pruski radca tajny dr Williger, 
prezes Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein, twierdzący, że w inte
resie „utrzymania niemczyzny” najwygodniejsze byłoby oddanie zneutralizowanego 
rejonu pod ochronę albo Ligi Narodów, albo raczej rady nadzorczej, złożonej z de
legatów Niemiec, USA, Anglii, Czechosłowacji i Polski. Nawet i myśl bezpo
średniego przyłączenia do Czechosłowacji Górnego Śląska jako części autonomicz
nej pojawia się jeszcze w kwietniu 1919 r. pod presją obaw wynikających 
z tekstu projektu traktatu pokojowego z Niemcami, przewidującego przekazanie 
Górnego Śląska Polsce. Również w ewentualnym plebiscycie miano się domagać 
autonomii albo w związku z Rzeszą, albo Czechosłowacją, dopiero na ostatnim 
miejscu z Polską. Por. memorandum byłego prezydenta Rejencji Opolskiej von 
Schwerina pt. Votum zur A utonom iefrage O berschlesiens, Deutsches Zentralarchiv. 
Zweigstelle Merseburg (skrót: DZH Merseburg), Preussisches Ministerium des 
Innern, Rep. 77, Tit. 856, Nr O 31 a, Bd. I, ff 39—41.

29 Decyzja rządu zapadła na 26. posiedzeniu 2 I 1919 r. Na terenie śląskim 
zadecydowano żądać terytorium na południowy zachód od Koźla wraz z częścią 
rejonu Kłodzka. W ostatnim wypadku podkreślono, że przez zajęcie Kłodzka 
zyskuje państwo czechosłowackie bezpośrednie sąsiedztwo z państwem pol
skim oraz wygodną komunikację kolejową z Warszawą. Wynika więc z tego, 
że spodziewano się przekazania Polsce terytorium śląskiego aż po Karko
nosze. W trakcie rozmowy Masaryk zaznaczył, że w rozmowach z Paderewskim 
(jesienią 1918 r. w USA) ten ostatni zaproponował odstąpienie Raciborskiego Cze
chosłowacji, lecz że rokowania nie zostały wtedy sfinalizowane. O ppdobnej treści 
rozmów z Dmowskim patrz T. G. M a s a r y k ,  Světová revoluce. Za války  a ve 
válce 1914—1918, Praha 1925, s. 295. Por. również J. V a l e n t a ,  Připojení Hlu- 
čínska k  Č eskoslovenské repu blice  (Slezský sborník, LVIII, 1960, 1, s. 4 i przyp. 9).



stawione następnie paryskiej konferencji pokojowej, która w styczniu 
1919 r. rozpoczęła nowy podział świata30.

Przed decydującym organem konferencji, Radą Najwyższą, został 
czechosłowacki program — łącznie z dezyderatami odnośnie do dotych
czas pruskiego Górnego Śląska — przedstawiony 5 lutego 1919 r.31, co 
na razie było tylko formalnością, bo przed decyzją skierowano problem 
do opracowania komisji wielkich mocarstw, która zajęła się tą kwestią 
dopiero przeszło miesiąc później.

Żądania delegacji czechosłowackiej co do Górnego Śląska były dość 
wielkie i niewątpliwie przesadne: proponowana nowa granica miała 
prowadzić od występu osoblażskiego na północ od Baworowa, na północ 
od Rybnika i stąd ukośnie na zachód od Pszczyny, pozostawiając tę 
ostatnią miejscowość pó stronie polskiej. Przy proponowaniu tej właśnie 
granicy powoływano się na względy narodowościowe (autochtoniczną 
ludność czeską, tzw. Morawców), historyczne i również ekonomiczne, 
polegające na uzyskaniu przez państwo czechosłowackie udziału w płd.- 
-zach. skrawku Zagłębia Górnośląskiego i salinach rybnickich 32. Podsta

30 Pierwsze miejsce zajmuje memorandum nr 8  delegacji czechosłowackiej La  
H aute-Silésie Tchěque. Region de Ratiboř, s. 8  (mapę narodowościową memoran
dum zamieściłem w cyt. artykule o kwestii Kulczyńskiego). Mniejsze wzmianki 
są również w innych dokumentach, np. w memorandum nr 2, Les revendications 
territoriales de la R épublique T chécoslovaque, zwłaszcza s. 9—10, w memorandum 
nr 9, Le problém e de la region de Glatz, i nr 10, Problěm es des rectifications des 
frontiěres tchěcoslovaques et germ ano-autrichiennes  (s. 1 1 — 1 2  z propozycją prze
sunięcia granicy o kilka lub kilkanaście km na północne stoki Karkonoszy). Ory
ginalne egzemplarze tych dokumentów są dla badacza raczej trudniej dostępne, 
można więc posługiwać się łatwiej osiągalną edycją niemiecką, w której wydru
kowane są pełne teksty francuskie (z przekładem niemieckim) i załączone mapy; 
Die tschechoslow akischen  D enkschriften  für die F rieden skon feren z von Paris 
1919/1920, wyd. H. Raschhofer, Berlin 1937, ss. 331 i 23 mapy. Teksty są wydane 
starannie, jednak wstęp wydawcy nie zasługuje na miano komentarza naukowego.

:iJ Foreign R elations o f the United States, Paris Peace C onference (skrót: 
FRUS, PPC), III, s. 876 nast. Zbyt zwięzła notatka oficjalnego dokumentu (posie
dzenia Rady Najwyższej nie były stenografowane, notowano tylko treść przemó
wień, stenografowany bywał tylko wniosek i decyzja Rady, co często uniemo
żliwia wnikliwszą i szczegółową analizę dyskusji) nie pozwala na ścisłe stwierdze
nie, w jakim  zasięgu reklamowano terytorium górnośląskie, protokołowana jest 
tylko nazwa Raciborskiego. Delegacje czechosłowacka i polska zostały dnia 
5 II 1919 r. zaproszone przed Radę Najwyższą celem omówienia zatargu o Śląsk 
Cieszyński. Pomimo wygłoszenia przez Benesza i Dmowskiego exposé o cało
kształcie programu terytorialnego, odbywała się dyskusja tylko nad sprawą Cie
szyńskiego i toczonych tam walk.

32 Program terytorialny rządu czechosłowackiego nie odpowiadał bynajmniej 
faktycznemu stanowi rzeczy w dziedzinie stosunków etnograficznych, sięgając bar
dzo daleko za zwarty obszar osiedli górnośląskiej ludności czeskiej przy pogra



wową słabością tak szeroko zakrojonego programu było nie tylko nie
wątpliwe wygórowanie żądań bez możliwości ich podbudowy rzeczowej, 
ale również brak materiałów przygotowawczych, nie mówiąc już o bar
dzo słabej orientacji praskich czynników politycznych — przyjmujących 
nieraz za dobrą monetę opinie osób zupełnie przypadkowych33 —  
w rzeczywistych stosunkach narodowościowych na Górnym Śląsku. Wy
nikało to przede wszystkim z tego, że w przeciwieństwie do żywego 
zainteresowania społeczeństwa i naukowców polskich żywiołem polskim 
na Górnym Śląsku w okresie przedwojennym w sferach czeskich prze
jawiało się tylko nikłe zainteresowanie kilkudziesięcioma tysiącami lud
ności czeskiej w obrębie P ru s34.

Na. porządku dziennym konferencji pokojowej stanęła kwestia czes
kich roszczeń na Górnym Śląsku w marcu i kwietniu 1919 r. Komisja 
powołana do ustalenia granic Czechosłowacji nie sprzeciwiała się zasad
niczo postulatom czechosłowackiego memorandum; na posiedzeniu rady 
ministrów zagranicznych35 * w początku kwietnia przekazano komisji 
problem do nowego rozpatrzenia ze względu na to, że zasadniczo stał 
on w kolizji z programem polskim, który w pełni popierała warszawska 
komisja Ententy 3C. Po ponownym rozpatrzeniu wniosków przez komisję 
do spraw czechosłowackich oraz polskich przedstawiono nowy wniosek, 
uchwalony w końcu kwietnia przez ministrów spraw zagranicznych, 
zwycięskiej koalicji37. Czechosłowacji przyznawano w tej wersji już 
tylko wąski pas przy granicach Opawskiego na południe od kolei z Ra
ciborza do Głubczyc, która miała pozostać na terytorium przeznaczonym 
do przekazania Polsce. Postanowienie to zadowalało — choć dalekie od 
żądań — delegację czechosłowacką, ponieważ na wspomnianym teryto
rium mieszkała większość górnośląskiej czeskiej ludności, jakkolwiek 
niektóre osiedla, nawet z stosunkowo wyższym od innych wsi stopniem

niczu Śląska Opawskiego. Jak  wynikało również z ich uzasadnienia, żądania te 
były płodem imperialistycznych dążeń burżuazji czeskiej, nadużywającej w ten 
sposób żądania przyłączenia niewątpliwie czeskiej ludności w Hulczyńskiem i Ra- 
ciborskiem do odrodzonego państwa.

33 Świadectwem tego jest np. przebieg dyskusji z podobnym „rzeczoznawcą” 
z Raciborskiego w komisji zagranicznej parlamentu w dniach 22—29 I 1919 r. 
Z czeskiej strony czyniono kilka prób uzyskania szczegółowego materiału infor
macyjnego o aktualnych stosunkach na Górnym Śląsku, którego domagał się 
stanowczo minister spraw zagranicznych z Paryża, lecz żadna z prób nie osiągnęła 
celu. Por. obszerniej V a l e n t a ,  Připojení Hlučínska..., s. 6 .

34 Zainteresowanie to ograniczało się tylko do nieznacznej działalności etno
graficznej (zbieranie opowiadań, piosenek itd.) — o słabej podbudowie naukowej — 
kilku entuzjastów, głównie księży katolickich.

35 FRUS, PPC, IV, s. 543, protokół z posiedzenia 1 I V 1919 r.
33 FRUS, PPC, IV, s. 543; D m o w s k i ,  op. cit., s. 524, nota z 28 II 1919 r.
37 FRUS, PPC, IV, s. 612, protokół Rady Pięciu z 23 IV 1919 r.



uświadomienia narodowego (zwłaszcza na płn.-zach. od Bogumina), po
zostawały poza proponowaną granicą38.

Kwestia przynależności Górnego Śląska, jedna z podstawowych spraw 
polskich w Paryżu, była w obrębie stosunków polsko-czechosłowackich 
problemem ubocznym, nie stanowiącym zasadniczo żadnej trudności39. 
Pod koniec kwietnia stała się wszak pomimo tego przedmiotem obrad 
ministrów spraw zagranicznych obu państw. W rozmowach zainicjowa
nych pod naciskiem Lansinga i mających doprowadzić do wzajemnego 
porozumienia co do granicy na Śląsku Cieszyńskim40 wysunął Pade
rewski propozycję pewnych ustępstw terytorialnych Polski na Górnym 
Śląsku na rzecz Czechosłowacji41 w zamian za odstąpienie Cieszyna 
Polsce. Propozycja ta nie została zaakceptowana i nawet nie była brana 
przez politykę czeską pod uwagę. Czeski rozmówca zaznaczył, że pierw
szym warunkiem podobnych pertraktacji powinno być faktyczne uzys
kanie Górnego Śląska przez Polskę. Stanowisko to zostało podyktowane 
zwykłą ostrożnością. Zasadniczo czeski minister nie wykluczał możli
wości wymiany, lecz nie wątpimy, że jego stanowisko uwarunkowane 
było przede wszystkim rozpoczynającą już wtedy a zakrojoną na sze
roką skalę niemiecką akcją przeciw przekazaniu Górnego Śląska Polsce, 
która cieszyła się poparciem wpływowych kół brytyjskich i amerykań
skich 42. Myśl o jakiejś wymianie terytorialnej na Górnym Śląsku nie 
schodziła pomimo tego z punktu widzenia obu państw i wypłynęła znów 
kilka miesięcy później.

Dyplomatyczna i propagandowa kampania niemiecka przeciwko pro
jektowi traktatu pokojowego z Niemcami, popierana intrygami mo

38 Por. V a l e n t a ,  Připojení Hlučínska..., s. 5, przypis 14.
39 Delegacja czechosłowacka, orientując się w sytuacji, chociaż formalnie nie 

wycofała swojego memorandum o Górnym Śląsku, nie obstawała przy pełnym 
wykonaniu jego postulatów. Dnia 7 marca zwrócił się premier Kramář do pre
zydenta konferencji pokojowej Clemenceau listem odręcznym, w którym do
magał się — podając jako umotywowanie kwestię uzyskania przez Czechosłowację 
samov/ystarczalności ekonomicznej oraz granic strategicznie bezpiecznych — nie 
tylko całego obszaru Śląska Cieszyńskiego, lecz również części Górnego Śląska 
w sensie memorandum nr 8 . List ten uważam jednak tylko za posunięcie taktycz
ne, mające za cel ponownym zwróceniem uwagi na całokształt przedłożonych żądań 
wzmocnić pozycję Czechosłowacji przy pertraktacjach i decyzjach w sprawie cie
szyńskiej. Potwierdzeniem tego jest fakt, że nawet Kramář postuluje to żądanie 
wyraźnie jako odszkodowanie Czechosłowacji w wypadku nieprzyznania je j całego 
historycznego obszaru w rejonie Cieszyńskiego. Kopię listu patrz: AMZV, PA 5/362.

40 Por. notatka Kramářa z dnia 29 IV 1919 r. w dzienniku prywatnym, opu
blikowanym częściowo w pracy: J . S t ř í b r n ý ,  K ram ářův soud nad B enešem , 
Praha 1938, s. 80.

41 Niestety zwięzła notatka nie zaznacza szczegółów propozycji Paderewskiego.
42 Por. np. FRUS, PPC, V, s. 205; J ę d r u s z c z a k ,  op. cit.; por. również 

wyżej, przypis 17.



carstw anglosaskich, osiągnęła w niespełna miesiąc po przekazaniu 
Niemcom projektu traktatu pełny sukces, gdy 4 czerwca 1919 r. Rada 
Najwyższa zadecydowała o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym 
Śląsku43. Równocześnie z Polską, choć niewątpliwie bez porównania 
mniej, ucierpiała na tym i Czechosłowacja. Tylko Hulczyńskie, tzn. 
wschodnia część przyznanego jej terytorium, miało być jej przekazane 
bezpośrednio, resztę zaś poddano również plebiscytowi, nawiasem mó
wiąc w warunkach raczej absurdalnych 44.

W lipcu 1919 r. odbywała się w Krakowie konferencja delegacji 
rządowych i sejmowych obu naszych państw. Miano tu dojść do po
rozumienia w sprawie podziału Śląska Cieszyńskiego; wielkie mocar
stwa mianowicie wymigiwały się od podjęcia własnej decyzji, której 
domagała się zwłaszcza dyplomacja czechosłowacka, nie chcąc zagrażać 
swoim wpływom tak w Polsce, jak w Czechosłowacji. Podczas przygo
towań programu politycznego delegacji poruszono znów sprawę Górnego 
Śląska. W rozmowach polskiego referenta praskiego MSZ z czeskimi 
działaczami politycznymi i społecznymi z Ostrawskiego i Śląska wspo
mniano o możliwości dokonania pewnej wymiany terytorialnej w celu 
rektyfikacji granic na Górnym Śląsku 45. Spodziewano się wtedy jeszcze 
szybkiego i pozytywnego dla Polski wyniku głosowania. Warto zazna
czyć, że równocześnie pojawia się identyczna koncepcja również w in
strukcjach delegatów polskich na konferencję krakowską46. Niestety, 
w Krakowie wytworzyła się atmosfera, nie pozwalająca na dojście do 
najmniejszego choćby porozumienia w sprawach zasadniczych; kwestia 
górnośląska nie została wtedy nawet wysunięta lub poddana dyskusji.

Należy podkreślić, że politycy czechosłowaccy byli świadomi zna
czenia również dla Czechosłowacji uzyskania jak największej części 
Górnego Śląska przez Polskę, szczególnie ze względów strategicznych

43 O okolicznościach decyzji patrz J ę d r u s z c z a k ,  op. cit.
44 Obszar ten miał przejść pod władzę Czechosłowacji w wypadku, jeżeli 

w głosowaniu plebiscytowym większość głosów oddana zostanie za połączeniem 
z Polską. Zasięg obszaru patrz na mapie (wklejce) cyt. pracy T. Jędruszczaka.

45 AMZV, PA 66/6064, memorandum dra Lochera. Proponowana wymiana te
rytorialna miała objąć odstąpienie Czechosłowacji Raciborskiego i Głubczyckiego 
wraz z łączącą te miasta koleją w zamian za przekazanie Polsce występu oso- 
blażskiego z miastem Zlaté Hory (stara nazwa: Cukmantl).

46 AMSZ, P III 1920, w. 8 , t. Czechosłowacja, zbiór odpisów, oddział III, 
„Instrukcja dla delegatów polskich”. Odpis instrukcji nie dochował się w całości, 
częściowa rekonstrukcja jest możliwa wg streszczenia instrukcji, przekazanego 
szyfrem do Paryża, vide tamże, akta KNP, Delegacja Polska na Konferencji Po
kojowej, w. 2, t. 3, notatka z 18 lipca 1919 r. Wg instrukcji godzono się ewentu
alnie odstąpić Raciborskie i Głubczyckie tylko na południe od trasy kolei, którą 
miano zachować dla Polski, pod warunkiem, że zostanie realizowany polski program 
terytorialny na Śląsku Cieszyńskim.



i wojskowych. Dlatego też pomimo dużej rozbieżności i nawet kolizji 
programu terytorialnego obu państw na tym terenie nie doszło do 
poważniejszych tarć na skutek przyznania przez konferencję pokojową 
(przynajmniej w projekcie traktatu z Niemcami) pierwszeństwa żąda
niom polskim.

Pragnę zwrócić w związku z tym uwagę na nie znany dotychczas 
projekt wojskowych rzeczoznawców delegacji czechosłowackiej 47. Zmie
rzał on do wyeliminowania niebezpieczeństwa stosunkowo głębokiego 
klinu niemieckiego między Polską i Czechosłowacją, który jako dogodny 
punkt wyjściowy do ataku flankowego tak przeciw obszarowi czeskie
mu, jak i wielkopolskiemu był niewątpliwie groźny. Wspomniany pro
jekt aplikował na Dolny Śląsk plany francuskie wobec Nadrenii i pro
ponował zneutralizować i zdemilitaryzować cały Dolny Śląsk na lewym 
brzegu Odry, pozostający w ramach Rzeszy łącznie z Wrocławiem. Resz
ta, tzn. terytoria prawobrzeżne, pozbawione osobnej komunikacji i sto
sunkowo wąskie, nie stanowiły już groźby. Zdemilitaryzowana strefa, 
w której zabroniono by trzymać garnizony i magazyny wojskowe, bu
dować komunikacje nadające się do użytku strategicznego oraz umoc
nienia, jak również przeprowadzać ćwiczenia jednostek wojskowych 
oraz wszelkiego rodzaju studia i rekognoskacje wojskowe i sztabowe, 
miała się opierać na zachodzie o terytorium ewentualnego, propono
wanego wtedy autonomicznego państewka łużyckiego48.

Niestety, stosunek sił na konferencji pokojowej i zwłaszcza tryb

47 Dokument znajduje się w dossier czechosłowackiej delegacji pokojowej, 
AMZV, PA 54/5207, memorandum oraz szkic. Patrz ryc. 1.

48 Patrz czechosłowackie memorandum nr 2, L es revendications territoriales  
de la R épublique T chécoslovaque, część VII, oraz nr 7, L es S erbes de Lusace 
(proklamacja Łużycko-Serbskiej Rady Narodowej do członków konferencji poko
jowej), odtwarzające program łużycki tak rządu czechosłowackiego, jak  łużycko- 
- serbskiego ruchu narodowego, którego delegatowi rząd praski umożliwił przyjazd 
do Paryża. Memorandum łużycko-czechosłowackie domagało się utworzenia od
rębnego państwa łużyckiego z powierzchnią około 5000 km kwadratowych i lud
nością około 450 000 na ówczesnym etnograficznie łużyckim terytorium. Państwo 
to miałoby być przyłączone jako jednostka autonomiczna do Czechosłowacji, bę
dącej krajem kulturalnie i językowo najbliższym. Już jednak memorandum cze
chosłowackie wyrażało obawę, że żądać przyłączenia Łużyc do Czechosłowacji 
znaczyłoby raczej „przedkładać problem trudny do rozwiązania” i dlatego pro
ponowało jako absolutnie niezbędny program minimalny tzw. administracyjne 
złączenie etnograficznego łużyckiego terytorium (dotychczas rozbitego do 3 jed
nostek) i jego pełną autonomię. Niestety, Serbowie łużyccy nie otrzymali nawet 
najmniejszej ochrony w traktacie wersalskim. Dzieje ruchu łużyckiego po pierw
szej wojnie światowej nie są niestety dotychczas zbadane w dostatecznym stopniu, 
a Instytut za serbski Ludospyt w Budziszynie w NRD rozpoczyna dopiero tę 
pracę.



traktowania pokonanych Niemiec przez mocarstwa anglosaskie unie
możliwiały choćby tylko dyskusyjne wprowadzenie owego projektu na 
arenę konferencji, choć jest niewątpliwe, że jego realizacja przyczy
niłaby się w wysokim stopniu do zapewnienia bezpieczeństwa obu za- 
chodniosłowiańskich państw przed nową niemiecką agresją.

projektowane autonomiczne państwo łużyckie 

projektowana strefa zdemilitaryzowana i zneutralizowana 

projektowana granica Polski 

Projekt strefy zdemilitaryzowanej na Dolnym Śląsku (AMZV, PA 54/5207)

Czechosłowacka polityka śledziła i później rozwój sytuacji na Gór
nym Śląsku z nie zmniejszonym zainteresowaniem. Rozgrywały się tu 
losy przeszło pięćdziesięciu tysięcy ludności czeskiej, tzw. Morawców, 
żyjącej kilka miesięcy w fatalnych warunkach nacjonalistycznej nagon
ki niemieckiego nacjonalizmu, malującego ludności w czarnych kolo-



rach jej życiowe perspektywy po przyłączeniu do Czechosłowacji49. 
Traktat wersalski wprawdzie przyznał słuszność przyłączenia choćby 
hulczyńskiej ludności do państwa jej szczepu narodowego, jednakże ze 
względu na dalsze osiedla tej ludności starała się dyplomacja czecho
słowacka przeforsować (chodzi o południowe obszary Górnego Śląska, 
objęte pierwotną uchwałą komisji terytorialnej oraz projektem traktatu 
pokojowego jako mające być przekazanymi Czechosłowacji) trzecią 
możliwość głosowania w górnośląskim plebiscycie, mianowicie nie tylko 
możliwość oddania głosów za Polską lub za Niemcami, lecz również 
za przyłączeniem do Czechosłowacji. Pomimo ożywionej korespondencji 
dyplomatycznej z sekretarzem generalnym kongresu pokojowego, Du- 
tastą 50, nie udało się osiągnąć rezultatu. Trzeba zaznaczyć, że wniosek 
ten w niczym nie zagrażał ani nawet nie zmniejszał szans Polski na 
przyłączenie Górnego Śląska, zarówno ze względu na skład narodo
wościowy ludności zamieszkującej owe tereny (czeskiej i niemieckiej 
w różnym stosunku procentowym), jak i na bardzo nieznaczną po
wierzchnię objętego tą propozycją terytorium.

W pełni wyjaśniona i ostatecznie uregulowana nie była nawet ani 
sprawa Hulczyńskiego; trzeba było po podpisaniu traktatu czekać kilka 
miesięcy, do początku 1920 r., kiedy to postanowienia traktatu nabyły 
mocy wykonawczej51. W tym czasie rozhulany niemiecki szowinizm 
szalał na terenie Hulczyńskiego, nie ustępując pod żadnym względem 
podobnym wyczynom niemieckich bojówek antypolskich w ińnych re
jonach Górnego Śląska. Szowinistyczne organizacje niemieckie zorga
nizowały tu również tylko przez nich kontrolowany prywatny „plebi
scyt”, który dzięki niewybredności środków jego organizatorów, rozpę
tanemu terrorowi i hecy antyczeskiej osiągnął wyniki pożądane dla 
zrzeszeń hakatystycznych. Działo się to w warunkach, gdy czeska akcja 
i propaganda nie miały zasadniczo dostępu do Hulczyńskiego, gdzie lud
ność pozostawała pod suroyvym nadzorem żandarmerii i władz prus
kich 52. Cała ta szeroka akcja zmierzała do przekreślenia postanowień 
traktatu wersalskiego i złamania jego artykułów, przewidujących od
stąpienie Hulczyńskiego państwu czechosłowackiemu. Starano się przy

4tt Por. obszerniej o sytuacji w Hulczyńskiem w pracy: V a l e n t a ,  Připojení 
Hlučínska..., s. 8 —10.

50 AMZV, PA 41/4551—4553, 11 — 17 IX  1919 r.
51 Stało się to 10 I 1920 r. zamiast 10 X  1919 r. z powodu zwlekania Niemiec 

z wypełnieniem szeregu obowiązków, warunkujących przejście ze stanu zawie
szenia broni w stan pokoju.

52 Rząd Krajowy w Opawie przenikał przy pomocy ofiarnych działaczy z Hul
czyńskiego na te tereny z akcją propagandową i ulotkową tylko nielegalnie 
i z wielkimi trudnościami. Dwie z ulotek czeskich reprodukuję w cyt. pracy 
P řipojen í Hlučínska..., s. 15—16.



tym wykorzystać tak pomoc rządu Rzeszy33, jak i stosunki tutejszego 
obszarnika, byłego posła kajzerowskich Niemiec w Londynie, ks. Lich
nowskiego 53 54. Agitowano również za przeprowadzeniem w Hulczyńskiem 
plebiscytu identycznego jak w reszcie Górnego Śląska, manewrowano 
znów koncepcjami niepodległego i odrębnego Górnego Śląska 55. Stano
wisko rządu Rzeszy nie było na tyle silne, żeby podtrzymać otwarcie 
kampanię w celu złamania ledwie podpisanego traktatu, w Berlinie nie
wątpliwie brano też pod uwagę potrzebę niezadrażniania stosunków 
z Pragą ze względu na niemiecką ludność w Czechosłowacji. Tym 
usilniej działano jednak w podziemiu. Niemieckie sfery militarystyczne 
nie tylko wspierały akcję w Hulczyńskiem sianiem niepokoju wśród 
niemieckiej ludności w Opawskiem za pomocą ulotek treści irreden- 
tystycznej zrzucanych z samolotów, lecz również próbami wyzyskania 
na rzecz Niemiec ówczesnego zatargu czesko-polskiego w Cieszyń- 
skiem 56. Próby te, podobnie jak odwrotne sondaże po stronie polskiej 57, 
zostały bez jakiegokolwiek pozytywnego echa.

53 Tzw. „delegacje ludności”, złożone w większości z miejscowych napływo
wych niemieckich urzędników, nauczycieli itd., interweniowały u Niemieckiego 
Zgromadzenia Narodowego w Weimarze, u rządu w Berlinie, u ambasadora fran
cuskiego, u komisji alianckiej na Górnym Śląsku itd. W ręce władz czechosło
wackich wpadł odpis ich sprawozdania.

54 Ks. Lichnowsky zwracał się listownie do min. Balfoura, domagając się 
plebiscytu (AMZV, II. odb. st. reg. — stara rejestratura wydziału politycznego — 
1919, nr 5017/pres. i 4170/pres.).

55 Na polecenie rządu berlińskiego starała się niemiecka delegacja z Hul- 
czyńskiego we wrześniu 1919 r. skłonić rząd praski do rezygnacji z przyznanego 
już Czechosłowacji terytorium w zamian za zapewnienie dostaw węgla z dwu 
kopalń w Hulczyńskiem. Premier czechosłowacki Tusar odmówił jakichkolwiek 
pertraktacji, stojąc ściśle na stanowisku przestrzegania traktatu wersalskiego 
(AMZV, II. odb. st. reg., 1̂919, nr 7504/pres.).

36 W końcu września doszło do rozmów reprezentantów wojskowych czecho
słowackich oraz niemieckich w sprawie likwidacji tzw. „Sudetenbatalionów”. Ofi
cerowie niemieccy nalegali na rząd praski, aby zgodził się na przeprowadzenie 
plebiscytu również w Hulczyńskiem, tłumacząc to „wielkim pożytkiem dla dal
szego rozwoju niemiecko-czechosłowackich stosunków”. Przyrzekali równocześnie, 
że w takim wypadku „chętnie postępowaliby wspólnie z nami [tzn. z Czechosło
wacją] w ewentualnym zbrojnym konflikcie z Polakami” (AMZV, II. odb. st. reg., 
1919, nr 7422 prez., ściśle poufny meldunek wydziału sprawozdawczego min. obrony 
narodowej z 13 X).

57 W kwietniu 1919 r. i maju doszło do pewnych rozmów między przywódcą 
byłego tzw. Sudetenlandu von Fürerem oraz przedstawicielem rządu polskiego 
w Wiedniu radcą legacyjnym Szarotą, posłem na sejm Brylem oraz polskim attache 
wojskowym. Rozmowy zmierzały do zorganizowania wspólnego sprzysiężenia prze
ciw Czechosłowacji celem „wyzwolenia” lub przynajmniej pełnej autonomii tzw. 
Sudetenlandu oraz uzyskania całego Śląska Cieszyńskiego dla Polski. Rząd polski 
jednak, ze zrozumiałych zresztą powodów, nie poparł niepożądanej inicjatywy



Ostatnią próbą odwrócenia konieczności zwrotu Hulczyńskiego był 
projekt niemieckiej polityki proponujący odroczyć wykonanie traktatu 
pokoju odnośnie do Hulczyńskiego do czasu, kiedy będą znane wyniki 
głosowania na Górnym Śląsku58, tzn. odsunąć do bliżej nie znanego 
terminu. Czechosłowacka dyplomacja stanowczo jednak żądała wyko
nania traktatu i w końcu zmusiła Niemcy do podpisania specjalnego 
protokołu o przekazaniu władzy w Hulczyńskiem państwu czechosło
wackiemu59, rozumiejąc doskonale istotny cel i sens taktyki niemieckiej.

Urzędowe przejęcie władzy przez Czechosłowację nastąpiło w Hul
czyńskiem dnia 4 lutego 1920 r.60 Jest rzeczą charakterystyczną dla sto
sunku Niemiec i ich „lojalności” wobec postanowień traktatu wersal
skiego, że ostatnim aktem urzędowym landrata raciborskiego wobec 
ludności hulczyńskiej było zamieszczone w jego dzienniku urzędowym 
stwierdzenie, zapewniające, że po odrodzeniu potęgi Niemiec nastąpi 
znów „zjednoczenie Hulczyńskiego z Prusami i Rzeszą Niemiecką” 61.

Na tym kończy się pierwszy etap zainteresowań 62 czechosłowackiej 
polityki zagranicznej sprawą Górnego Śląska oraz problemem jego przy
łączenia do Polski w latach bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej.

swych przedstawicieli w Wiedniu. O sprawie patrz: K. W i t t ,  Die T eschener  
Frage, Berlin 1935, s. 133—134; P. M o 1 i s c h, Die sudetendeutsche F reih eitsbe
wegung in den Jah ren  1918—1919, Wien—Leipzig 1932, s. 149—150; list Fürera do 
Szaroty patrz AMSZ, P. III 1920, w. 8 , t. Czechosłowacja, odpisy, nr VII/3.

58 V a l e n t a ,  Připojen í Hlučínska..., s. 13, również AMZV PZ, Pařiž 1920, 
nr 8  (sprawozdania poselstwa w Paryżu).

59 AMZV, II. odb. st. reg., 1920, nr 102/pres., 1280/pres., odpis protokołu 
czechosł. posła w Paryżu Osuskiego oraz niemieckiego plenipotenta przy konfe
rencji pokojowej hr. Lerchenfelda z 12 I 1920.

90 Protokolarnie ustalona data przekazania administracji 30 I została o kilka 
dni opóźniona w związku z większymi przesunięciami wojska i administracji nie
mieckiej na całym Górnym Śląsku, spowodowanymi przygotowaniem okupacji 
obszarów plebiscytowych przez wojska alianckie.

61 „Oberschlesischer Anzeiger”, nr 24, 30 I 1920.
02 W celu szczegółowej delimitacji nowej granicy działała w Opawie do 1924 r. 

mieszana komisja, która przydzieliła Czechosłowacji jeszcze 2 miejscowości, Hat 
oraz Píšť. Podczas prac komisji zaznaczało się przyjazne ustosunkowanie polskiego 
delegata do potrzeb Czechosłowacji w sprawach delimitacji.

Pomimo poprawki granicznej pozostało w Niemczech około 10 tys. ludności 
czeskiej, Morawców, mieszkających w 6  niemal czysto czeskich i 14 mieszanych 
wsiach. Los tej ludności po 178 latach niewoli pruskiej znów narażonej na prusa- 
czenie i wzmożoną germanizację w Niemczech weimarskich i zwłaszcza podczas 
dyktatury hitlerowskiej był nader tragiczny. Tylko z poszczególnymi wyjątkami 
uległa ona germanizacji i potem zdziesiątkowaniu w drugiej wojnie światowej. 
Należy dlatego surowo potępić próby prawicowych kół czeskiej burżuazji (zwłasz
cza partii narodowosocjalistycznej), która po r. 1945 agitowała za planami stwo
rzenia „wielkiego czeskiego Śląska” na podstawie maksymalnego programu me
morandów z r. 1919 i nawet dalej.



II

Drugi etap stosunku Czechosłowacji i jej polityki zagranicznej do lo
sów Górnego Śląska wiąże się bezpośrednio z plebiscytem górnośląskim 
oraz następną decyzją w 1921 r.

Przyłączenie jak największej połaci Górnego Śląska do Polski doty
czyło czechosłowackiej racji stanu z formalnego punktu widzenia tylko 
pośrednio, w rzeczywistości jednak w takim stopniu, że nakazem chwili 
było wyświadczyć Polsce jak największą pomoc w rozwiązaniu tego 
zagadnienia. Stosunki czechosłowacko-polskie nie były wtedy jeszcze — 
wskutek niemal dwuletniego sporu o granicę na sąsiednim Śląsku Cie
szyńskim — zadowalające, zwłaszcza w opinii społeczeństwa, które prze
żywało jeszcze wiele urazów z minionych lat. Równocześnie możemy 
już od końca 1919 r. i zwłaszcza od początku 1921 r. zanotować gorliwe 
starania o polityczne zbliżenie i nawiązanie owocnej współpracy obu 
państw. Płodem tej inicjatywy, wychodzącej przede wszystkim z Pragi 63 
w związku z montowaniem przez ministra Benesza bloku Małej Ententy, 
był polityczny układ czechosłowacko-polski z 6 listopada 1921 r., który 
z powodu raczej nieważnych motywów politycznych i głównie reliktów 
byłej rywalizacji nie wszedł niestety w życie 64, niewątpliwie ze szkodą 
dla obu państw, będących wspólnie wschodnimi sąsiadami Niemiec.

Oficjalne stanowisko czechosłowackie wobec zbliżającego się plebiscy
tu na Górnym Śląsku wyrażone w styczniowym exposé ministra spraw 
zagranicznych w parlamencie praskim, orzekające, że ,,w sprawie zbli
żającego się plebiscytu na Górnym Śląsku będziemy po prostu wyko
nywali swój obowiązek włożony na nas traktatem pokojowym”, należy 
traktować tylko jako zapewnienie dyplomatyczne. Zresztą już dalsze 
zdanie exposé wyraża zdecydowanie sympatie propolskie: „życzymy 
z serca, żeby to, co jest słowiańskie, słowiańskim pozostało” 65.

63 Do pierwszych prób zbliżenia polsko-czechosłowackiego doszło — bez skut
ku — ze strony rumuńskiego ministra Jonescu podczas jego wizyty w Warszawie 
pod koniec 1920 r.

64 Przeszkodą tu był nowy zatarg graniczny o teren Jaworzyny w Tatrach, 
w znacznej mierze sztucznie „hodowany”. Stosunki polsko-czechosłowackie po 
r. 1921 nie były dotychczas gruntowniej naukowo opracowane, luka dotycząca lat 
dwudziestych i większej części lat trzydziestych daje się dotkliwie odczuć. Próba 
syntezy, podjęta przez Z. J. G ą s i o r o w s k i e g o  Polish-C zechoslovak Relations, 
1922—1926 (Slavonic and East European Review, X X X V , 1957, 85, s. 473—504), 
chociaż przynosi wiele ciekawego materiału z archiwów rządu USA, nie jest by
najmniej ostatnim słowem.

33 E. B e n e š ,  Problém y nové Evropy a českosloven ská politika zahraniční. 
Projevy a úvahy z r. 1919—1924, Praha 1924, Melantrich, s. 112, przemówienie 
27 I 1921 r. — Omawiając stosunki z Polską, Benesz postulował lojalność Polski 
wooec Czechosłowacji w stosunkach z Węgrami i w polityce słowackiej oraz za-



Rząd polski widocznie się orientował w pozytywnym stosunku Cze
chosłowacji w tej sprawie i starał się uzyskać w decydujących chwilach 
jej poparcie i pomoc w przewlekającej się sprawie górnośląskiej. Już 
w początku stycznia 1921 r. wyrazili premier Witos i kardynał Rakow
ski wobec czechosłowackiego charge d’affaires w Warszawie, Nováka, 
życzenie, aby rząd czechosłowacki poparł Polskę na Górnym Śląsku 
albo przez wywarcie wpływu na czeską ludność na tych terenach, żeby 
oddała swoje kartki plebiscytowe na rzecz Polski, albo przez oficjalne 
ogłoszenie rządu o solidarności z Polską wobec Niemiec6Ö. Niestety, 
wskutek braku danych źródłowych nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, 
czy uczyniono w Pradze jakieś pozytywne posunięcia odnośnie do pierw
szego życzenia67. Również w drugiej ewentualności nie poszedł rząd 
praski w pełni za prośbą Witosa, jedynie we wspomnianym exposé 
zaznaczono dość wyraźnie, że Czechosłowacja sympatyzuje ze sprawą 
polską na Górnym Śląsku. O zajęciu radykalniejszej pozycji trudno 
było pomyśleć, zbyt bowiem mocno brzmiały jeszcze w opinii publicznej 
echa zażartych walk dziennikarskich minionego dwuletniego okresu 
wT formie krytycznych uwag na temat polityki polskiej w Galicji Wschod
niej i na Wileńszczyźnie i ostrych reakcji prasy polskiej, a nawet in
terwencji dyplomatycznych68. Prasa polska nie rozumiała tego stano
wiska i ulegała łatwo różnym pogłoskom na temat mniemanej niechęci 
Czechosłowacji wobec pomyślnego dla Polski wyniku plebiscytu. Tak 
np. nawet w sferach rządowych wywołały zaniepokojenie bezpodstawne, 
nawet prowokacyjne sprawozdania o jakiejś wypowiedzi czechosłowac
kiego ministra spraw zagranicznych w komisji zagranicznej parlamentu,

znaczył bezpodstawność polskich obaw z powodu tzw. „rusofilizmu” polityki Pragi, 
zakwestionował jednak wartość przygotowywanego w Rydze pokoju (tzn. polskich 
zdobyczy na wschodzie) opinią, że „każdy przyszły rząd rosyjski” (oczywiście nie 
radziecki!) podważy i unieważni akty państwowe rządu radzieckiego (tamże, 
s. 118—122).

uu AMZV, PZ Varšava 1921, raport 33, 15 I 1921 r„ oraz szyfr nr 4, 18 I; 
raport nr 46. Witos równocześnie zapraszał min. Svehlę do Polski na rozmowy 
o sprawach rolniczych i politycznych w ogóle, podkreślając, że mu „zaimpono
wał sposób, w jaki postępował rząd i lud [!] podczas ostatnich buntów komuni
stycznych” (tzn. podczas grudniowego strajku generalnego), pragnie więc uzyskać 
doświadczenia.

67 Materiały konsulatu w Opolu niestety się nie zachowały, w aktach władz 
centralnych i poselstwa warszawskiego śladów nie ma; zresztą liczba możliwych 
w ten sposób do uzyskania głosów nie przekraczałaby 1 0  tys., co nie miało 
praktycznego znaczenia.

,iS Np. nota werbalna poselstwa polskiego w Pradze z 25 V (AMZV, PZ Var
šava 1921, nr 366). Już koło 11 maja telegrafował Benesz do placówki, warszawskiej, 
że „naszej prasie dano dyrektywy, aby się umiarkowała” (tamże, nr 334, szyfr 
bez daty).



jakoby ČSR nie była zainteresowana w wynikach plebiscytu69. Sta
nowcze oficjalne dementi zostało natychmiast przekazane rządowi pol
skiemu za pośrednictwem czechosłowackiego przedstawiciela dyploma
tycznego 70. Nerwowe reakcje prasy polskiej na przejawy faktycznego 
czy tylko mniemanego stosunku czechosłowackiej polityki do spraw 
Górnego Śląska wyzyskiwała sprytnie propaganda niemiecka, jak wy
kazuje np. wyssana z palca kampania w prasie niemieckiej na temat 
czechosłowackich planów neutralizacji górnośląskiego rejonu przemysło
wego, która również spowodowała zaniepokojenie w warszawskich sfe
rach rządowych i politycznych 71.

Wybuch i istota trzeciego powstania górnośląskiego nie spotkały 
w czechosłowackiej polityce zrozumienia. Praskie MSZ zareagowało od 
razu telegraficznym okólnikiem do najważniejszych placówek dyplo
matycznych za granicą ”2, stwierdzającym, że w ówczesnej sytuacji po
wstanie raczej zaszkodzi interesom Polski, zagrażając jej stosunkom 
z państwami Ententy. Wyrazy, których przy tym użyto, zezwalają nawet 
na określenie stosunku do powstania jako całkiem negatywnego. Okólnik 
szyfrowany zaznaczał, że na granicy czechosłowackiej zostanie stwo
rzony wzdłuż Górnego Śląska kordon wojskowy, który uniemożliwi bo
jówkom obu stron przekroczenie granicy i użycie terytorium czecho
słowackiego do celów taktycznych (wyjścia z otoczenia, zaskoczenia itd.). 
Kordon wojskowy rzeczywiście wkrótce zrealizowane73. Tylko fraze-

09 Tamże, nr 172, szyfr charge ďaffairěs Nováka z 9 III.
70 Tamże, nr 176, koncept odpowiedzi Benesza ipso dato. Minister stwierdza, 

że w komisji skonstatował, iż trzyma się poglądów swego styczniowego exposé, 
i dodał wobec posłów, że w sprawie Górnego Śląska nie podpisano z Polską żad
nego układu lub umowy. Novák przekazał dementi min. Sapieże już następnego 
dnia (tamże, nr 179, szyfr 10 III).

7t Tamże, nr 279; „Rzeczpospolita” z 19 IV; tegoż dnia Piltz żądał pilnie infor
macji w tej sprawie. Podobnego gatunku i pochodzenia były niewątpliwie obawy 
i podejrzenia, kolportowane w Warszawie przez MSZ i ambasadę francuską 
w sprawie jakichś domniemanych tajnych konszachtów Pragi z Niemcami (AMZV, 
PZ Varšava 1921, nr 262, szyfr z 14 IV).

72 Tamże nr 308, szyfr cyrkularny z 5 V dla placówek w Londynie, Paryżu, 
Warszawie, Rzymie, Berlinie i Brukseli.

73 Tamże, identyczna depesza oraz nr 318. Patrz też SAO, OÜ (Urząd Powia
towy) Frýdek, pres. 32, 217/21. MSW 1 VI poleca na podstawie decyzji władz woj
skowych rozbroić członków polskich lub niemieckich oddziałów przy przekroczeniu 
granicy i skierować do obozu internowanych, przekazywać potem władzom pol
skim lub niemieckim w Nysie i Cieszynie. Liczby w ten sposób zatrzymanych 
osób nie sposób ustalić (za udostępnienie dokumentu dziękuję dr J . Kolejce). 
Twierdzenie późniejsze („Dziennik Cieszyński” z 4 X I 1921 r., art. F akty  i uro
jen ia p. Piltza), jakoby władze czechosłowackie pomagały niemieckim oddziałom 
przepuszczając je  przez terytorium czechosłowackie dla wykonania ataków flan
kowych, umożliwiając im posługiwanie się czechosłowacką siecią telefoniczną itd., 
należy uważać za tendencyjnie spreparowane.



sem dyplomatycznym pozostało dalsze stwierdzenie depeszy cyrkula- 
cyjnej, że Czechosłowacja poprze komisją międzysojuszniczą i alianckie 
kontyngenty okupacyjne na terenie powstania przy zaprowadzaniu spo
koju. Zdaje się, że tę gotowość zaakcentowano tu tylko ze względów 
taktyki politycznej; miano zademonstrować, że Czechosłowacja trwa na 
praworządnym stanowisku wykonania traktatów pokoju co do joty. Wie
my, że do jakiegokolwiek użycia czechosłowackich sił zbrojnych na 
Górnym Śląsku nie tylko nie doszło, ale nawet sprawa ta nie była 
rozpatrywana w czechosłowackich sferach rządowych i wojskowych, cho
ciaż wiemy skądinąd, że nie brak było kontaktu pomiędzy francuską 
misją wojskową w Pradze i gen. Le Rond, prezydentem alianckiej ko
misji na Górnym Śląsku 74.

Prasa czechosłowacka przyjęła wiadomość o trzecim śląskim po
wstaniu nieprzychylnie, nie potrafiła dostrzec narodowowyzwoleńczego 
charakteru powstania. Brano zryw górnośląskich powstańców za powta
rzanie znanej akcji Żeligowskiego na Wileńszczyźnie75, za próbę rządu 
polskiego obejścia postanowienia traktatu wersalskiego i przeforsowa
nia własnych zamierzeń i dążeń przez użycie siły, tak jak właśnie na 
Wileńszczyźnie i w Galicji Wschodniej; nie zabrakło nawet głosów oba
wiających się, czy nie dojdzie do jakichś rozruchów również na Śląsku 
Cieszyńskim 76 * * 79, ze względu na ostrą kampanię przeciwko wynikom spisu 
ludności, prowadzoną obok miejscowej prasy wszystkich odcieni zwłasz
cza przez krakowski „Naprzód” i „Głos Narodu” oraz warszawskiego 
„Robotnika”.

Pewne objawy zaniepokojenia w związku z powstaniem górnośląskim 
przejawiały nawet czechosłowackie czynniki administracyjne. Podsta
wową przyczyną tego — jak zresztą również i reakcji prasy czeskiej na 
sprawy górnośląskie — była niezbyt dokładna orientacja w charakterze 
wypadków, spowodowana szczególnym zwracaniem uwagi na Śląsk Cie
szyński, gdy Śląsk Górny pozostawał raczej na uboczu i- nie został rów
nież pod względem informacyjnym dobrze opracowany. Władze czecho
słowackie pozostały więc przy zorganizowaniu kordonu, nie czyniąc spe
cjalnych rozporządzeń w związku z alarmującymi informacjami o ja
koby przygotowywanym nowym powstaniu w lipcu i w październiku

74 Np. w lecie 1920 r. w czasie cofania się wojsk polskich przed ofensywą 
Armii Czerwonej w celu oparcia^ frontu polskiego o armię czechosłowacką. Stwier
dza to V. O l i v o v á ,  C eskosloven sko-sověiské vztahy v letech  1918—1922, Praha 
1957, Naše vojsko, s. 272.

75 Wynika to już z pierwszych komentarzy prasy czeskiej, np. „České slovo”,
„Právo lidu” i „Tribuna” z 6  maja, również „Prager Presse” z 15 VI, art.
A. Cerný’ego (znanego polonofila) pt. Das poln isch-tschechische Verhältnis. „Pra
ger Presse” była organem nieoficjalnym praskiego MSZ.

79 „Národní listy” np. już 6  V.



1921 r., które miało zagrażać również terenom Śląska czechosłowackie
go 77. Nawet w ruchu robotniczym w bliskim Zagłębiu Ostrawsko- 
-Karwińskim nie sposób na razie stwierdzić wyraźniejszego echa walk 
górnośląskiego proletariatu 78, chociaż jest niemal niewątpliwe, że pew
ne kontakty obu ośrodków istniały79.

Prasa czeska śledziła rozwój wypadków górnośląskich z widocznym 
zainteresowaniem tak w czasie przebiegu powstania, jak również w trak
cie dalszych rozgrywek na terenie dyplomatycznym przy przygotowa
niu podziału terenów plebiscytowych. Charakter informacji był jednak 
skąpy, nie sięgał poza reprodukowanie głosów prasy zagranicznej, w tym 
na pierwszym miejscu dzienników polskich i francuskich, również i nie
mieckich. Informowanie czytelnika było więc raczej obiektywistyczne, 
komentarze nie wchodziły w sedno sprawy, ograniczając się do porów
nywania różnych głosów prasy obcej.

Natomiast czechosłowacka polityka zagraniczna zabrała głos na rzecz 
Polski. Minister Benesz, bawiąc w Londynie, zdecydowanie poparł w trak
cie rokowań z brytyjskim ministrem Curzonem interesy Polski w kwe
stii podziału Górnego Śląska 77 * 79 80, co miało pewien pozytywny wpływ nie 
tylko na bezpośrednią poprawę stosunków Londynu z Warszawą, ale 
również na polepszenie stosunków czechosłowacko-polskich w ogóle81.

77 Patrz SAO, OÜ Frýdek, pres. 32, 330/21, informacja Rządu Krajowego w Opa
wie z 13 X , oraz PŘMO, Stp. I, w. 631, nr 207. Wg ostatniego dokumentu poinfor
mował mąż zaufania starostwo powiatowe w Frysztacie w końcu lipca o przygo
towującym się nowym powstaniu na Górnym Śląsku, które jakoby miało objąć 
nawet Zagłębie Karwińskie. Pierwszy dokument relacjonuje na podstawie infor
m acji konsulatu w Opolu plany ośrodków komunistycznych utworzenia „państwa 
węglowego” z Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Karwińskiego. Jest to 
prawdopodobnie znacznie opóźnione echo przebrzmiałych już tendencji (za udostęp
nienie dokumentów dziękuję dr J . Kolejce).

7S J. K o l e j k a ,  Slezsko v letech  1918—1922 (K otázkám dějin Slezska, 
Ostrava 1956, s. 73).

79 T e n ż e ,  D ělnické rady..., s. 136, przyp. 25; s. 141, przyp. 34. Pewne wska
zówki co do kontaktów obu rejonów znajdują się również w aktach władz admi
nistracyjnych, niestety bez możliwości sprawdzenia. Komuniści górnośląscy mieli 
wg tych sprawozdań osobisty kontakt z robotnikami na czeskim Śląsku i płn. 
Morawach; SA Brno, B 40, 12, 18647/29, X  1919, i B  40, 47 47/1, X I 1921 (za udo
stępnienie dokumentów dziękuję dr J . Kolejce).

80 AMZV, PZ Varšava 1921, nr 399, ściśle tajny szyfr posła Maxy z 12 VI 
podkreśla „bardzo mocne i przyjazne wrażenie” w warszawskich kołach raportu 
posła Wróblewskiego z Londynu.

81 Do pierwszych bliższych kontaktów doszło pomiędzy Beneszem i Sapiehą 
już w lutym w Paryżu, częściowo za pośrednictwem Brianda, który starał się 
zmontować antyradziecki wojskowy sojusz Małej Ententy z Polską (patrz AMSZ, 
P II 1920—1921, w. 2, t. Francja 12, raport Zamoyskiego z 19 II 1921). Przejawem 
pewnego polepszenia stosunków było kilka głosów prasy, zwracających uwagę na



Podobnie miało się we wrześniu 1921 r. podczas pośrednictwa ministra 
Benesza w Genewie na sesji Ligi Narodów82.

Niemieckiej polityce nie było wcale na rękę wyraźne polepszenie się 
stosunków między obu sąsiednimi państwami zachodniosłowiańskimi83. 
Próbowała więc znów mącić wodę szerzeniem pogłosek o ponowieniu 
jakichś czechosłowackich koncepcji neutralizacji Górnego Śląska (zwłasz
cza rejonu przemysłowego i Zagłębia) i objęcia nad nim protektoratu 
itd.84 Pomimo przejściowych gniewnych głosów w prasie polskiej i zde
cydowanego zdementowania tych rzeczywiście bezpodstawnych wersji 
próby niemieckiej polityki nie osiągnęły skutku.

Końcową decyzję Ligi Narodów o rozgraniczeniu na Górnym Śląsku 
przyjęła czechosłowacka polityka zagraniczna i prasa z zadowoleniem, 
nie akceptując wyrazów sprzeciwu i zarzutów niesłuszności decyzji 
w prasie polskiej. Powoływano się przy tym na decyzję w sprawie po
działu Cieszyńskiego, na mocy której Czechosłowacja również nie osiąg
nęła maksimum, lecz minimum swych żądań. W tej chwili rzeczą naj

potrzebę zbliżenia obu państw z identycznymi interesami w Europie środkowej. 
Czechosłowacki poseł Maxa spodziewał się pozytywnych rezultatów projektu zbli
żenia Pragi z Warszawą również z powodu pewnej izolacji, w jakiej polityka 
polska się znalazła wskutek -zatargu z mocarstwami wynikłego z powstania górno
śląskiego, sprawy wileńskiej i nieuregulowania stanowiska Galicji Wschodniej 
ÍAMZV, PZ Varšava 1921, nr 394, raport polit. Maxy II, bez daty — początek maja). 
Warto zwrócić uwagę; że nawet po wybuchu powstania górnośląskiego wyrażały 
niektóre sfery polityczne chęć i możliwość pewnych rezygnacji na Śląsku, za
strzegając nieustępliwość w Galicji Wschodniej, aby uzyskać w tym sensie po
parcie ze strony polityki czechosłowackiej (tamże, nr 428, raport Maxy z 12 VI 
o wizycie posła na sejm, prof. dr. Halbana).

82 Por. tamże, nr 607 i 696; „Rzeczpospolita” z 6  IX.
83 W lecie 1921 r. były już w pełnym toku pertraktacje o zawarcie umowy 

politycznej, patrz AMZV, szyfr Maxy z 28 VI, nr 449.
84 Por. „Prager Presse” z 9, 11 i 12 X , obszernie omawiającą pseudorewela- 

cyjne rozumowania „Vossische Zeitung” z 8 , 11 X  i podszczuwania T. Wolffa 
w „Berliner Tageblatt” z 10 X. „Vossische Zeitung” z 8  X  starała się wskazywać, 
że plan przyłączenia górnośląskiego obszaru przemysłowego do Polski z zastrze
żeniem autonomii gospodarczej pod kontrolą mocarstw wyszedł z rąk znawców 
ekonomicznych Ligi Narodów, z których jednym był sekretarz generalny Stowarzy
szenia Przemysłowców w Czechosłowacji, dr Hodáč. Dr J. Hodáč zaprzeczył zde
cydowanie tym pogłoskom, stwierdzając, że polecenia rzeczoznawców ograniczały 
się tylko do niezbędnych rozporządzeń w celu umożliwienia ciągłości działania kolei 
zakładowych, wodociągów, sieci energetycznej itd. Por. interview w „Prager Pres
se” z 23 X  1921 r. W sprawie echa w prasie polskiej patrz np. „Kurier Poran
ny” z 15 X , powtarzający niemieckie podejrzenia wobec Pragi z zamiarami jakiegoś 
„nadzoru” nad Górnym Śląskiem itd., choć nie zaprzeczający pozytywnego wkładu 
dyplomacji czechosłowackiej na korzyść Polski w przygotowaniu decyzji o podziale 
Górnego Śląska.



ważniejszą było uregulowanie już ostatniej dotąd nie określonej gra
nicy, opierającej się na traktacie wersalskim, co było sprawą tak 
ważną dla normalnych stosunków w Europie środkowej, że zrównowa
żyłoby nawet ujemne strony powziętej decyzji. Pod tym względem 
stanowisko Czechosłowacji i Polski nie różniło się.


