
AUSTRO-WĘGRY A SPRAW A WYWŁASZCZENIA POLAKÓW  
W ZABORZE PRUSKIM  (1908— 1914)

Stanowisko Austro-Węgier wobec polityki wywłaszczenia żywiołu pol
skiego przez rząd pruski nie doczekało się dotąd odrębnego i wyczerpu
jącego omówienia, zarówno w literaturze polskiej, jak i obcej. W istocie 
rzeczy jeszcze do niedawna w całej spuściźnie historiograficznej istniały 
na powyższy temat zaledwie rozsiane tu i ówdzie lakoniczne wzmianki 
i aluzje, zaczerpnięte przeważnie z szerzej dostępnych pamiętników i re
lacji o charakterze publicystycznym.

Dopiero dwa ubiegłe lata przyniosły pod tym względem dość istotną 
zmianę na lepsze w postaci ukazania się publikacji Pirki na temat nie
mieckiej polityki wywłaszczenioweji. Ciekawa ta monografia, abstrahując 
od usterek wytkniętych w krytycznej recenzji2, daje w swych końco
wych partiach również ogólny pogląd na zagadnienie stosunku dwu po
zostałych państw zaborczych — Monarchii Austro-Węgierskiej i Cesar
stwa Rosyjskiego — do pruskiej ustawy o wywłaszczeniu Polaków.

Wywody Pirki na wspomniany temat, w zasadzie trafnie ujmujące 
najbardziej istotne cechy polityki obu tych państw w omawianej kwe
stii, zawierają jednak z natury rzeczy poważne luki, a także pewne 
nieścisłości, wynikające z nieuwzględnienia austriackich materiałów ar
chiwalnych o tak zasadniczym znaczeniu, jak akta austro-węgierskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 3. Zadaniem niniejszej rozprawy jest

1 M. P i r k o, Niemiecka polityka wywłaszczeniowa na ziemiach polskich, War
szawa 1963. Publikacja ta daje również krytyczne omówienie literatury przed
miotu, trafnie oceniające jej istotną wartość i przydatność do badań nad polityką 
narodowościową rządu pruskiego w interesującym nas okresie.

2 Pióra A. Galosa w „Kwartalniku Historycznym”, 1964, nr 3, s. 845—848.
3 Wzmiankowane akta, dotyczące omawianego zagadnienia, zawarte są w spe

cjalnie wyodrębnionych fascykułach, tzw. liassach, Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
wT Wiedniu, zatytułowanych „Preußische Polenpolitik, Enteignungsfrage 1908—1918” 
i wchodzących w skład Działu III (Abteilung II: Preußen 1848—1918) zespołu:



właśnie wypełnienie owej luki, utrudniającej pełniejsze zrozumienie mię
dzynarodowych powiązań i uwarunkowań polityki wywłaszczeniowej 
w zaborze pruskim.

Skoro jest mowa o reakcji Austro-Węgier na pruską ustawę o wy
właszczeniu, to przede wszystkim trzeba wskazać na ścisły jej związek 
z polityką wewnętrzną monarchii habsburskiej na początku XX w., 
zwłaszcza zaś z sytuacją wewnętrznopolityczną w tym państwie po wpro
wadzeniu powszechnego prawa wyborczego w 1907 r. Przeprowadzona 
wówczas pod wpływem narastających w monarchii naddunajskiej prądów 
rewolucyjnych parlamentarna reforma wyborcza i rozpisane na jej pod
stawie wybory zmieniły dość wydatnie układ sił w Izbie Posłów Rady 
Państwa, z jednej strony na korzyść socjalistów, z drugiej zaś na rzecz 
reprezentantów narodowości słowiańskich. Socjaliści zdobyli wówczas 
87 mandatów, wprowadzając na forum parlamentu drugi co do wielkości 
klub poselski. Austriacy (Niemcy austriaccy) stanowili w nowej Izbie 
wyraźną mniejszość, uzyskując 233 posłów, gdy narodowości nieniemiec- 
kie — 283 4.

Pierwszy parlament, wybrany na podstawie powszechnego prawa gło
sowania, był dużym krokiem w kierunku demokracji i złagodzenia ucisku 
narodowego w wielonarodowej monarchii, skłaniając wiedeńskie sfery 
rządzące do stosowania bardziej elastycznej i giętkiej polityki wobec 
niektórych narodów ujarzmionych. Polityka ta wyrażała się w lawiro
waniu pomiędzy postulatami socjalno-klasowymi i żądaniami o charak
terze narodowościowym przedstawicieli poszczególnych narodowości, 
zmierzając w tej formie do osłabienia ruchów i dążeń odśrodkowych, 
rozsadzających anachronistyczną monarchię habsburską.

Rządowi wiedeńskiemu zależało w szczególności na utrzymaniu do

Archiwum Polityczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Politisches Archiv des 
Ministeriums des Äußern). Gros materiałów obejmują rękopisy pod sygnaturą 181. 
Jest to głównie korespondencja pomiędzy MSZ w Wiedniu a austro-węgierskimi 
placówkami dyplomatycznymi na terenie Niemiec, tj. z ambasadą w Berlinie i kon
sulatem we Wrocławiu, w sprawach związanych z pruską polityką wobec Polaków 
w 1. 1907—1908. Natrafiamy tu również na takie materiały, spełniające w wymianie 
listów rolę alegatów, jak memoriały Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim, 
listy różnych polskich polityków do poszczególnych członków rządu austriackiego, 
wreszcie liczne wycinki i relacje prasowe z gazet polskich, austriackich i niemiec
kich dotyczące kwestii wywłaszczenia, broszury na ten sam temat oraz szczegółowe 
zestawienia i sprawozdania omawiające polską problematykę narodową pod pano
waniem pruskim. Materiały powyższe traktowały czynniki rządowe austriackie 
jako akta ściśle poufne („streng vertraulich”), wielokrotnie podkreślając w instruk
cjach dla podległych sobie organów konieczność zachowania jak największej ostroż
ności i dyskrecji w związku z poruszanymi sprawami polskimi.

4 E. P r i e s t e r ,  Kurze Geschichte Österreichs, tłum. ros., Moskwa 1952, s. 473.



tychczasowego lojalistycznego kursu Koła Polskiego w Radzie Państwa, 
ażeby tą drogą zapewnić sobie prorządową większość parlamentarną 
i równocześnie skutecznie rozbijać możliwe próby zbliżenia politycznego 
Polaków do pozostających w opozycji reprezentantów innych narodo
wości słowiańskich.

Sprawa, o której mowa, wymagała tym baczniejszej uwagi ze strony 
rządu, że w wyniku wyborów 1907 r. w Kole Polskim zaszły dość znaczne 
zmiany. Dawna większość konserwatywno-ziemiańska stopniała tam do 
czwartej części, do głosu doszli natomiast narodowi demokraci, których 
jedyny przedstawiciel w poprzedniej kadencji parlamentu, Stanisław 
Głąbiński, teraz, jako przywódca najliczniejszej w Kole frakcji, został 
jego prezesem. Później nieco, w 1908 r., wstąpili do Koła Polskiego lu
dowcy, co jeszcze bardziej zmieniło jego oblicze.

Tymczasem sprawa współpracy pomiędzy rządem a. polskim klubem 
parlamentarnym zaczynała poważnie się komplikować w związku z nara
staniem antypolskiego kursu ze strony sojusznika Monarchii Austro-Wę- 
gierskiej — hohenzollernowskich Niemiec. Z końcem 1906 i na początku 
1907 r. dwa wydarzenia zelektryzowały polską opinię publiczną wszyst
kich trzech zaborów: strajk młodzieży szkolnej w Poznańskiem i kon
kretyzujące się zamiary pruskich kół rządzących przeprowadzenia ustawy
0 wywłaszczeniu własności polskiej. Uważnie obserwując poczynania 
rządu pruskiego wobec Polaków, dyplomacja austro-węgierska wyrażała 
w związku z tym niepokój, motywowany tym, że polityka narodowo
ściowa Prus może odbić się na stanowisku polityków polskich w Austrii
1 skomplikować sytuację rządu wiedeńskiego.

W pierwszej połowie stycznia 1907 r. uwagę ambasady austriackiej 
w Berlinie absorbował na razie poznański strajk szkolny, przy czym 
poglądy w tej sprawie jej kierownika, Szögyenyego, szczególnie dobitnie 
charakteryzował obszerny raport, skierowany wówczas na ręce ministra 
spraw zagranicznych Aehrenthala i relacjonujący przebieg debaty 
w Reichstagu nad wspomnianym strajkiem 5. Szögyeny szczegółowo przed
stawiał w wymienionym raporcie wystąpienie posła Stychla i odpowiedź 
na to przemówienie ministra oświaty, który podkreślił, że strajk szkolny 
wybuchł z przyczyn politycznych, nie zaś religijnych, że jest to ze strony 
„polskich agitatorów” przestępstwo pedagogiczne, że — wreszcie — strajk 
jest próbą sił, która poprzez spokojne i konsekwentne stanowisko rządu

5 Szögyeny do Aehrenthala, 15 I 1907, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, 
Politisches Archiv des Ministeriums des Äußern, Abteilung III: Preußen, s. 181. 
Jeśli w dalszych przypisach brak wzmianki na temat pochodzenia cytowanego lub 
omawianego przekazu źródłowego, oznacza to, że znajduje się on pod wyżej wy
mienioną sygnaturą.



musi skończyć się porażką tych czynników, które lekkomyślnie podjęły 
walkę strajkową.

Komentując cytowane poglądy pruskiego ministra Szögyeny określał 
je jako zbyt optymistyczne, choć bowiem strajk istotnie się załamuje, 
jednak nie może dojść do trwałego uspokojenia we wschodnich pro
wincjach Niemiec dopóty, dopóki rząd pruski nie zdecyduje się na grun
towną zmianę swej dotychczasowej polityki wobec Polaków, polityki, 
która przyniosła rezultaty zdecydowanie ujemne. Ambasador zaznaczał 
dalej, że taki punkt widzenia podzielają niektóre tutejsze koła rządowe. 
Powiedziano mu poufnie na Wilhelmstraße, że jest rzeczą godną ubole
wania, iż ks. Biilow tak daleko zaangażował się w swej akcji wobec 
Polaków, podobnie zresztą jak cesarz Wilhelm ze swoją dewizą „Biegen 
oder Brechen”. Z tego jednak powodu nie można oczekiwać zmiany 
kursu 6.

Istotnie, do uspokojenia w polskich prowincjach Rzeszy dojść nie 
mogło, skoro ustawa o wywłaszczeniu była już przygotowana przez rząd 
pruski. Niezależnie od tego rozchodziły się pogłoski o mających jakoby 
nastąpić wysiedleniach Polaków, co powodowało poważne poruszenie 
opinii publicznej. Wywoływało to również pewien niepokój na terenie 
Wiednia, gdzie dziennik „Das Neue Wiener Journal” przynosząc tego typu 
wiadomości zaznaczał zarazem, że może się to odbić na stanowisku ży
wiołu polskiego w Austrii i zagrozić spoistości sojuszu z Rzeszą Nie
miecką. Niepokój ten podzielały wiedeńskie sfery rządowe 7, co wypły
wało stąd, że rząd pruski — jak podkreślał Szögyeny — traktował 
wszystkie wystąpienia polskie i czeskie na terenie Austrii jako skiero
wane przeciwko jego polityce akty wrogości, ingerujące w wewnętrzne 
sprawy państwa pruskiego. W szczególności miał tu austro-węgierski dy
plomata na myśli demonstracje ludności polskiej w Galicji i ostatnie 
wystąpienie praskiej Rady Miejskiej, piętnujące politykę pruską wobec 
Polaków, które — jak podkreślał — mogą Austrii poważnie zaszkodzić. 
W konsekwencji radził tłumić wszelkiego rodzaju manifestacje o charak
terze antypruskim, stanowiące zagrożenie sojuszu Monarchii Austro- 
-Węgierskiej z Niemcami8.

Z drugiej jednak strony sam fakt przygotowywania przez rząd pruski 
ustawy o wywłaszczeniu, jak i całą dotychczasową politykę kolonizacyjną 
oceniała strona austriacka zdecydowanie ujemnie. Podkreślano w szcze
gólności, że akcja wykupu ziemi przez Komisję Kolonizacyjną przy rów
noczesnej ostrej konkurencji ze strony Polaków zamiast przyczynić się

6 Tamże.
7 Szögyeny do Aehrenthala, 5 III 1907.
8 Szögyeny do Aehrenthala, 12 III 1907.'



do faktycznego wzrostu elementu niemieckiego we wschodnich prowin
cjach państwa doprowadziła tam jedynie do spekulacji majątkami ziem
skimi i niebywałego wzrostu cen ziemi. Tak więc gdy w 1886 r. cena 
za 1 hektar gruntu wynosiła 560 marek, to w 1906 r. wzrosła do 1420 ma
rek, w obecnej zaś sytuacji Polacy płacą w poszczególnych wypadkach 
nawet 2500 marek za hektar. Zdaniem austro-węgierskiego dyplomaty 
fiasko działalności Komisji Kolonizacyjnej skłoniło sfery ekstremistyczne 
w Niemczech i ulegający im rząd do zainicjowania polityki przymuso
wego wykupu, która jednakże — podważając samą zasadę prywatnej 
własności — wywołuje opór niemieckich kół konserwatywno-ziemiań- 
skich, co z kolei może narazić rząd pruski na poważne trudności i kło
poty 9.

Z nie mniejszym niepokojem śledzili dyplomatyczni obserwatorzy 
austro-węgierscy nasilenie agitacji hakatystów, zwłaszcza przebieg ze
brania Ostmarkenvereinu, które odbyło się 18 VIII 1907 r. w Bydgoszczy 
pod hasłem wywłaszczenia jako koniecznego środka „obrony zagrożonych 
kresów wschodnich”. Zaznaczali oni, że Polacy nie pozostawali bierni 
wobec tego typu uchwał, organizując ze swej strony wiec w Inowrocła
wiu, którego rezolucja, skierowana przeciw polityce wywłaszczeniowej, 
odwoływała się do „całego kulturalnego świata” 10.

Tymczasem na jesieni 1907 r. sprawa wywłaszczenia przybrała już 
pewne konkretne formy prawodawcze. 26 listopada, a więc bezpośrednio 
przed otwarciem sesji Landtagu pruskiego, posłowie otrzymali tekst rzą
dowego projektu ustawy wraz z obszernym uzasadnieniem tego przed
sięwzięcia. W pierwszym dniu sesji kanclerz Biilow wygłosił dłuższe prze
mówienie o charakterze antypolskim, starając się umotywować rzekomą 
konieczność uchwalenia ustawy wywłaszczeniowej. Podkreślił on, że Ce
sarstwo Niemieckie rozwiązując swe sprawy wewnętrzne nie musi ani 
oglądać się, ani przysłuchiwać temu, co powie zagranica, jak to było 
w 1830, 1846—4848 i 1863 r., gdy Polacy z Wielkopolski liczyli w od
zyskaniu niepodległości na pomoc z zewnątrz 41.

9 Szögyeny do Aehrenthala, 10 IV 1907. Dla zilustrowania całości problemu 
autor listu załączył broszurę R. W i 111 i n g a, Das Ostmarken-Problem, Berlin 
1907. W toku następnej relacji (z 28 VIII 1907) jako załączniki figurowały nadto: 
specjalnie opracowany przez ambasadę austro-węgierską w Berlinie memoriał 
Ergebnisse und Aufgaben der preußischen Siedlung in Westpreußen und Posen... 
oraz broszura Zwanzig Jahre deutscher Kulturarbeit 1886—1906. Tätigkeit und 
Aufgaben neupreußischer Kolonisation in Westpreußen und Posen, Berlin 1907.

10 Hohenlohe do Aehrenthala, 28 VIII 1907.
u Cyt. wg P i r k i ,  op. cit., s. 140; mowa Bülowa w sprawie polskiej „przy 

zastosowaniu efektów oratorskich popartych obiektywnymi danymi” wywrzeć 
miała — zdaniem Szögyenyego — duże wrażenie na posłach Landtagu pruskiego. 
„Nie potrzebuję zapewniać Waszej Ekscelencji — pisał on do Aehrenthala — że



Wydarzenia, o których mowa, wywołały niemal natychmiast burzliwe 
reperkusje w parlamencie austriackim, gdzie 28 listopada doszło do 
niezwykle ostrych wystąpień, skierowanych przeciwko poczynaniom rzą
du pruskiego. Jest przy tym rzeczą wielce charakterystyczną, że do 
protestu Koła Polskiego przyłączyły się od razu frakcje parlamentarne 
innych narodów, głównie słowiańskich. Antypruskie przemówienia wy
głosili wówczas: Słoweniec Hribar, Czesi Kramarz i Klofać, socjalista 
polski Hudec, socjalista ukraiński Wityk, ludowiec Stapiński, niezależny 
radykał Breiter, lwowski syjonista Stand, galicyjski rusofil Marków 
i Włoch Cronci.

Był to niecodzienny wypadek na forum parlamentu wiedeńskiego, 
jeśli zważymy, że skłóceni dotąd między sobą przedstawiciele narodów 
walczących o wyzwolenie wystąpili tym razem zwarcie i jednolicie. 
Odpowiadając na te protesty, przewodniczący Izby Posłów, Weißkirchner, 
radził prezesowi Koła Polskiego zwrócić się w omawianej sprawie z in
terpelacją do premiera * 12.

Tak ostry atak na „zaprzyjaźnione państwo” postawił rząd austriacki 
w mocno kłopotliwej sytuacji. Z jednej strony groziła temu rządowi in
terwencja dyplomatyczna silniejszego sojusznika, z drugiej zaś — ewen
tualność przejścia Koła Polskiego na tory opozycji, co musiałoby dopro
wadzić do poważnego zachwiania stanowiska gabinetu w parlamencie, 
a nawet do jego upadku.

Bezpośrednia reakcja obecnych w Radzie Państwa ministrów na anty
pruskie wystąpienia posłów wyraziła się w opuszczeniu przez nich sali 
posiedzeń Izby Poselskiej. Jednakże już nazajutrz inspirowana zwykle 
przez berliński Auswärtiges Amt „National-Zeitung” donosiła w kores
pondencji z Wiednia, że wspomniana wyżej debata w parlamencie, którą 
„niestety” umożliwiła daleko idąca tolerancja ze strony prezydenta Izby, 
wywołała w siedzibie austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych na Ballplatzu „przykre zdziwienie” („peinliches Befremden”).

zdecydowanie największa część do tej pory spokojnie myślących niemieckich 
polityków uważa wzrost polskiego obszaru językowego w Prusach Zachodnich 
za poważne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, w polskiej zaś agitacji narodowej 
widzi niebezpieczną siłę. Bülow jest na tyle realnym politykiem, by liczyć się 
z tymi nastrojami”. Szögyeny pisał w dalszym ciągu swej relacji, że większość 
w Izbie Poselskiej Landtagu pruskiego, w tym także konserwatyści, jest za wy
właszczeniem, gdy natomiast liberalni posłowie wypowiadają się przeciwko ustawie 
wywłaszczeniowej, wskazując na to, że jedyny sojusznik Niemiec — Austria — 
państwo zamieszkałe w większości przez Słowian, znajdzie się w trudnej sytuacji 
w razie zaostrzenia kursu antypolskiego. Szögyeny do Aehrenthala, 3 XII 1907.

12 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten 
des österreicheischen Reichsrathes im Jahre 1907, Wien 1908, XVIII Session, t. IV, 
s. 2813—2819. Zob. również u P i r k i ,  op. cit., s. 253.



Ta sama gazeta podkreślała, że zarzuty przeciwko Niemcom, podnie
sione w trakcie tej debaty, powinny się spotkać z energicznym protestem 
prezesa ministrów 13. Wzmiankując o tym w swym sprawozdaniu (z 30 
listopada), Szögyeny zaznaczał zarazem, że wszystkie dzienniki niemieckie 
z tego dnia zajęły się debatą w Radzie Państwa i jednogłośnie uważały 
ją „za mieszanie się w sprawy wewnętrznej polityki Prus”. Dochodziły 
one do wniosku, że wizyta ambasadora niemieckiego w Wiedniu von 
Tschirschky’ego u Aehrenthala, jaka miała miejsce poprzedniego dnia, 
była związana z kwestią polskąi4 15.

Przedstawiony tu pruski punkt widzenia został oficjalnie uznany przez 
premiera Becka, który w odpowiedzi na interpelację lwowskiego nieza
leżnego posła Breitera i towarzyszy oraz partii słowiańskich, poruszającą 
sprawę wywłaszczenia, powołał się na prawo międzynarodowe, nie do
puszczające mieszania się w wewnętrzne sprawy innego państwa. Rząd 
pruski nie miał więc — przynajmniej na razie — powodów do niezado
wolenia z postawy Austrii wobec sprawy wywłaszczenia. Dał temu wyraz 
sekretarz stanu von Schoen w rozmowie z Szögyenym. Mimochodem 
nadmienił on w czasie tej rozmowy, że rosyjski ambasador zapytywał go 
w ostatnich dniach, czy Niemcy interweniowały w Wiedniu w sprawie 
próby mieszania się Polaków w stosunki niemieckie. Von Schoen poin
formował Szögyenyego, że zapewnił dyplomatę rosyjskiego, iż taka 
interwencja „oczywiście nie miała miejsca, a incydent w parlamencie jest 
wyjaśniony poprzez znane oświadczenie prezesa rady ministrów” 1R. 
W istocie rzeczy jednak — według opinii ambasady austro-węgierskiej 
w Berlinie — w ten sposób traktowały sprawę niemieckie sfery rządzące, 
gdy natomiast prasa zbliżona do wszechniemców i hakatystów uważała 
oświadczenie Becka za niewystarczające.

Na opisanym tu wydarzeniu nie kończyły się jednak kłopoty rządu 
wiedeńskiego. Ich źródłem było nadzwyczaj silne wzburzenie polskiej 
opinii publicznej, wyrażające się m. in. w szeregu wieców protestacyj
nych, manifestacji ulicznych i utrzymanych w niezwykle ostrym tonie 
wypowiedzi o charakterze antypruskim. Szczególnie głośnym echem odbił

13 Szögyeny do Aehrenthala, 30 XI 1907.
J4 Tamże. Zob. również rozprawę A. G a 1 o s a Klasy posiadające w Niemczech 

wobec sprawy polskiej (Przegląd Historyczny, 1954, s. 685), gdzie czytamy, że 
w związku z debatą antypruską w parlamencie wiedeńskim „nacjonalistyczna 
opinia niemiecka . . .  wypowiedziała się stanowczo przeciw wglądaniu w wewnętrzne 
sprawy pruskie. Za »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« powtórzyły to nie tylko 
»Kölnische Zeitung«, czy wszechniemiecki »Alldeutsche Blätter«, ale i centrowa 
»Schlesische Volkszeitung«, zazwyczaj znacznie lepiej maskująca swe antypolskie 
stanowisko”.

15 Szögyeny do Aehrenthala, 6 XII 1907.



się masowy wiec przeciwko pruskiej ustawie o wywłaszczeniu urządzony 
dnia 2 grudnia w Krakowie przez socjalistów oraz podobnego typu wiec 
lwowski w dniu 21 grudnia zorganizowany przez kilka partii politycznych 
i zakończony manifestacją uliczną przed konsulatem niemieckim, gdzie 
demonstracyjnie spalono portret Wilhelma I I 16.

Relacje o niezwykle silnym poruszeniu polskiej opinii publicznej 
przeciwko Prusom napływały równocześnie z zaboru rosyjskiego 17 18. Te 
nastroje skłaniały parlamentarne Koło Polskie w Wiedniu do wzmożenia 
nacisku na rząd austriacki, ażeby ten kanałami dyplomatycznymi starał 
się wpłynąć na swego sojusznika w kierunku zaniechania forsowania 
ustawy wywłaszczeniowej. W wypadku nieuwzględnienia owego postulatu 
posłowie polscy dawali do zrozumienia, że podejmą krytykę austro-wę- 
gierskiej polityki zagranicznej, do czego dadzą sposobność zbierające się 
z początkiem przyszłego roku Delegacje parlamentarne Austrii i Węgier. 
Było to zjawisko mocno symptomatyczne, gdy zważymy, że jeszcze w li
stopadzie 1907 r. prezes Koła Polskiego, Głąbiński, zadeklarował utrzy
manie dotychczasowej „tradycyjnej” linii politycznej Koła, „która nie 
popadnie w sprzeczność z oficjalną polityką zagraniczną monarchii” 1g.

Licząc się ze wzburzeniem panującym wśród ludności polskiej i zwią
zanym z tym nastawieniem Koła Polskiego, rząd wiedeński poprzez Mi
nisterstwo Spraw Zagranicznych polecił swej ambasadzie w Berlinie prze
syłanie dokładnych raportów na temat losów projektu ustawy wywłasz
czeniowej oraz jej przypuszczalnego zakresu. Jednoczesne instrukcje dla 
Szögyenyego sugerowały mu konieczność przedstawienia stronie nie
mieckiej tych wszystkich wewnętrznopolitycznych trudności Monarchii 
Austro-Węgierskiej, które jej groziły w razie zastosowania przez rząd 
pruski metody wywłaszczania majątków polskich. Dalsze dyrektywy za
lecały ambasadorowi „zrobić wszystko, co w jego mocy”, dla odłożenia 
debat nad sprawą polską w pruskim Landtagu, a to w tym celu, ażeby

16 Odpisy raportów Dyrekcji Policji w Krakowie do Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z 2 XII 1907 i Dyr. Policji we Lwowie do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z 22 XII 1907. W sprawie lwowskiej demonstracji zarządziło Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych surowe śledztwo, mające na celu wykrycie i areszto
wanie sprawców spalenia portretu cesarza niemieckiego, na co Dyrekcja Policji 
nadesłała Ministerstwu odpowiedź, iż w czasie wspomnianej demonstracji obecni 
tam komisarze policyjni „widzieli tylko rulon papieru i ogień, portretu jednak 
nie dostrzegli’*.

17 Konsul austro-węgierski w Warszawie Stefan von Ugron donosił Aehrentha- 
lowi dnia 12 XII 1907, że „jeszcze nigdy od czasu Wrześni nie było tak wielkiego 
poruszenia i wzburzenia polskiej opinii publicznej przeciwko Prusom. „Politischer 
Gegenstand”, nr 31.

18 Abschrift eines an Seine Exzellenz den Herrn Ministerpräsidenten gerichteten 
Schrebens des Herrn Reichsratsabgeordneten Dr Stanislaus Głąbiński, z 16 XI 1907.



wspomniane debaty nie zbiegły się w czasie z obradami Delegacji austro- 
-węgierskich, rozpoczynających się już 15 I 1908 r. i mających potrwać 
około trzy tygodnie 19. Jeśliby nie udało się tego przeprowadzić — pisał 
Aehrenthal do Becka — „rząd może się narazić na poważne przeszkody 
ze strony posłów polskich, nie mówiąc już o zachowaniu się całych De
legacji” 20.

Szögyeny przedstawił wszystkie te wyrażone wyżej obiekcje Biilowowi, 
na co ten odparł ambasadorowi w czasie rozmowy odbytej 23 grudnia, 
że ustawa wywłaszczeniowa ma spełniać jedynie rolę „miecza Damo- 
klesa”, godzącego w Polaków w wypadku, gdyby chcieli oni „jeszcze po
ważniej niż dotąd zagrażać niemczyźnie”. Bülow zaznaczył następnie, że 
„dalej rząd Rzeszy w danej sytuacji iść nie chce” 21. W trakcie kolejnego 
spotkania (10 II 1908) obydwu wymienionych polityków kanclerz za
pewnił swego rozmówcę, że „troszczy się” o to, aby debaty Landtagu 
pruskiego i Delegacji austro-węgierskich nie przypadły w jednakowym 
czasie22. Rzecz jasna, że cytowana tu wypowiedź strony niemieckiej 
wywołała zrozumiałe w danej sytuacji zdenerwowanie w Wiedniu i spo
wodowała natychmiastowe wysłanie „ściśle poufnego telegramu”, w któ
rym Aehrenthal raz jeszcze usilnie domagał się odłożenia debaty nad 
ustawą wywłaszczeniową, powołując się na argumenty przytoczone już 
poprzednio i przedstawione kanclerzowi za pośrednictwem Szögye- 
nyego 23.

Reakcja pruska na démarche austriackie wiała chłodem, choć była po
zorowana chęcią zadośćuczynienia postulatom swego sojusznika. Kanclerz 
Rzeszy, któremu Szögyeny przekazał treść depeszy Aehrenthala za po
średnictwem sekretarza stanu, polecił zakomunikować ambasadorowi 
austro-węgierskiemu za takim samym pośrednictwem, że „z największą 
trudnością może się zgodzić na to, ażeby obrady nad ustawą o wywłasz
czeniu w pruskiej Izbie Posłów nie odbywały się równocześnie z obra
dami w Delegacjach” 24. Wynika to stąd — jak twierdził kanclerz — że 
Delegacje mogą obradować do końca lutego, trudno więc byłoby odkładać 
na okres tak długi obrady Landtagu nad projektem w sprawie polskiej, 
którego pierwsze czytanie już się odbyło. W ogóle kanclerz jest przeko

19 Aehrenthal do Becka, 15 I 1908.
20 Tamże. W świetle cytowanych faktów nie do przyjęcia wydaje się bliżej 

nie uzasadniona teza Pirki, wyrażająca pogląd, jakoby późniejsze opozycyjne stano
wisko posłów polskich w Delegacjach wobec sojuszu z Prusami było zaskoczeniem 
dla rządu austriackiego. Por. P i r k o, Op. cit., s. 254.

21 Szögyeny do Aehrenthala, 24 XII 1907.
22 Szögyeny do Aehrenthala, 11 I 1908.
23 Aehrenthal do Szögyenyego, 13 I 1908.
2A Szögyeny do Aehrenthala, 14 I 1908.



nany — pisał Szögyeny — że obrady w pruskiej Izbie Posłów mogą sią 
jedynie przyczynić „do wyjaśnienia sytuacji i do uspokojenia wewnętrz
nych i zagranicznych przeciwników ustawy” 25. Jednocześnie Bülow 
oznajmił, że upoważnił swego ambasadora w Wiedniu, von Tschirsch- 
ky’ego, do szerszego omówienia poruszonej tu sprawy z Aehrenthalem.

Taka argumentacja nie mogła uspokoić szefa austro-węgierskiego 
MSZ, tym bardziej że 15 stycznia otrzymał on list z Polski od jednego 
z wpływowych posłów austriackich, członka Delegacji dra Józefa Baern- 
reithera, który uzależniał postawę swoją i swoich kolegów w czasie nad
chodzących obrad od tego, czy debaty w Delegacjach zostaną zakończone, 
zanim rozpocznie się drugie czytanie ustawy o wywłaszczeniu w pruskim 
Landtagu. Ażeby mogło się to udać, zamierzał Aehrenthal „gładko pro
wadzić” sesję Delegacji „celem szybkiego uchwalenia różnych wniosków, 
rezolucji i interpelacji, które po jawią się w czasie debat nad budże
tem” 26. „Szukam zrozumienia u kanclerza w związku z tymi okoliczno
ściami — pisał on w liście do Szögyenyego. — Proszę więc zwrócić mu 
uwagę na powagę sytuacji i przekazać mu moje usilne życzenie, ażeby 
debaty polskiej w Berlinie nie wszczynać w okresie obrad Delegacji” 27.

Bülow jednak nie myślał dotrzymać obietnicy danej w tej sprawie 
Austriakom jeszcze tak niedawno. „Gdy zobaczyłem kanclerza wczoraj 
wieczorem — pisał Szögyeny o swym spotkaniu z Bülowem w dniu 
15 stycznia — wiedziałem już, że drugie czytanie wniosku w sprawie 
polskiej jest umieszczone na porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia 
pruskiej Izby Posłów. Niemniej jednak wyraziłem życzenie jak najrych
lejszego spotkania, w trakcie którego przedstawiłem nasz ppgląd o ko
nieczności odsunięcia debaty w pruskim Landtagu. Powołałem się na 
wcześniejsze przyrzeczenia kanclerza w tej sprawie i na jego wyrażone 
wówczas zdanie o słuszności naszych życzeń. Kanclerz oświadczył mi, że 
się wówczas zgodził na to z największą trudnością, a teraz, skoro się 
przekonał, że nasze Delegacje nie skończą obrad przed drugą połową 
lutego i skoro pierwsze czytanie ustawy już się odbyło, doszedł do 
wniosku, że  j e s t  a b s o l u t n i e  n i e m o ż l i w e  o d k ł a d a ć  d r u 
g i e  c z y t a n i e  a ż  d o  k o ń c a  l u t e g o  [podkr. moje — J. B.]”.

Ażeby jednak postulatom Aehrenthala w miarę możności uczynić zadość 
i rozwiązać sprawę równoczesnych debat nad sprawą polską w Berlinie 
z obradami Delegacji, nie pozostaje kanclerzowi nic innego jak dążyć 
w tym kierunku, by propozycja w sprawie polskiej została szybko prze
dyskutowana jeszcze przed ponownym zejściem się Delegacji. Kanclerz

25 Tamże.
26 Aehrenthal do Szögyenyego, 15 I 1908.
27 Tamże. W załączeniu przekazywał jednocześnie Aehrenthal Szögyenyemu 

oryginał listu Baernreithera.



liczy na to — kontynuował swe sprawozdanie Szögyeny — że debata 
w Izbie Poselskiej Landtagu nie potrwa dłużej jak 2—3 d n i28.

Jak z tego wyraźnie wynika, interwencja austriacka miała — pozornie 
biorąc — ten skutek, że zamiast opóźnić wpłynęła raczej na przyspiesze
nie uchwalenia ustawy wywłaszczeniowej. Faktycznie jednak rzecz przed
stawi się zgoła w innym świetle, gdy wnikniemy bliżej w istotne zamiary 
pruskich kół rządzących.

Przy aktywnej ingerencji rządu pruskiego toczyły się w tym samym 
czasie zakulisowe pertraktacje pomiędzy stronnictwami Landtagu, za
interesowanymi w dojściu do skutku wspomnianej ustawy. Pertraktacje, 
o których mowa, zbliżały się szybko ku końcowi, tak że wcześniej, niż . 
pierwotnie przewidywano, udało się doprowadzić do porozumienia kon
serwatystów z wolnymi konserwatystami i narodowymi liberałami29. 
To była, zdaniem Szögyenyego, zasadnicza przyczyna skłaniająca Bülowa 
do przyśpieszenia drugiego czytania ustawy. Nietrudno zatem wywnio
skować, że w danej sytuacji zabiegi dyplomacji austriackiej w ogóle nie 
zdołały wydatniej wpłynąć na tok wydarzeń związanych z uchwaleniem 
omawianej ustawy wywłaszczeniowej w pruskim Landtagu.

Nic więc dziwnego, że wskutek tego obrady Delegacji obfitowały 
w głosy szczególnie ostrej krytyki pod adresem polityki zagranicznej 
Monarchii Austro-Węgierskiej, że kwestionowano celowość jej sojuszu 
z Niemcami. W imieniu Koła Polskiego zabrał głos Stanisław Głąbiński, 
który mocno skrytykował sojusz Austrii z Niemcami, nazywając to 
ostatnie państwo „niebezpiecznym sojusznikiem”, prowadzącym awantur
niczą politykę zarówno wewnątrz swego kraju, jak i na forum między
narodowym. Nawoływał do zbliżenia Austrii z państwami zachodnimi, 
zaznaczając, że Polacy, stanowiący dotąd podporę monarchii, nie mogą 
nadal popierać jej sojuszu z państwem, które godzi we własność polską 
na terenie swych prowincji pruskich 30.

W tym samym duchu wystąpił w dniu 31 stycznia z wielką mową 
poseł czeski dr Kramarz. Ganił on politykę absolutnego poddawania się 
władzy Niemiec, konsekwencją czego jest fakt, że Prusy mogą prowadzić 
bezwzględną politykę antypolską, a nie przypominać, że jest to polityka,

28 Szögyeny do Aehrenthala, 16 I 1908.
29 Tamże.
30 S. G ł ą b i ń s k i ,  Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939, s. 96 i n. Nieco inny 

charakter miało wygłoszone w kilka dni później przemówienie Wojciecha Dzie- 
duszyckiego (11 lutego). Nie podjął on zasadniczego ataku przeciw sojuszowi Austrii 
z Niemcami, ale porównywał ów alians polityczny ze związkiem miłosnym, w któ
rym gdy jedna strona jest zbyt pokorna i godności swej nie broni, druga staje 
się impertynencką i poczyna tamtą lekceważyć. „Nowa Reforma”, nr 69, 12 II 1908. 
por. również krytyczny komentarz „Naprzodu”, nr 43, 13 II 1908.



która sprzeciwia się wszelkiemu poczuciu sprawiedliwości. Polityka ta 
jest także lekceważeniem ludów Austrii. „Nie można sobie wyobrazić — 
mówił Kramarz — aby przedstawienia naszego ambasadora w Berlinie 
pozostały bez skutku, gdyby tam nie wiedziano, że wobec Austrii można 
sobie na wszystko pozwolić”. Zarządzeń wywłaszczeniowych nie można 
przyjąć spokojnie. Chęć wyniszczenia Polaków zwraca się nie tylko 
przeciw części ludności słowiańskiej, stanowiącej większość Monarchii 
Austro-Węgierskiej, ale kieruje się także przeciwko narodowi, którego 
przedstawiciele przez wiele lat byli najsilniejszą podporą polityki sojuszu 
z Niemcami. Przez to postępowanie Prus sojusz z Niemcami jest bardziej 
zagrożony aniżeli przez wszystkie inne przeciwieństwa, jakie wyłaniają 
się przeciw trójprzymierzu. Polityka sojuszu, który bardzo głęboko obraża 
większość parlamentu, jest niemożliwa do utrzymania” 31.

Zgodnie z poprzednią zapowiedzią Baernreithera, wyrażoną w cyto
wanym już liście do Aehrenthala, krytykę antypolskiej polityki Prus — 
choć w znacznie oględniejszej formie niż posłowie słowiańscy — podjął 
również imieniem konserwatystów austriackich członek Izby Panów 
hr. de Latour. Oświadczył on w imieniu delegatów należących do pra
wicy Izby Panów, a więc zbliżonych do kół dworskich, że uznają oni 
wprawdzie zasadę niemieszania się w wewnętrzne sprawy obcego państwa, 
jednakże nie wahają się wyrazić najwyższego ubolewania, że w jakimś 
państwie ustawodawstwo idzie w kierunku, który może naruszyć wol
ność i bezpieczeństwo własności prywatnej. „Nasze zapatrywania — 
mówił hr. Latour — opierające się na zasadach konserwatywnych, sta
nowczo sprzeciwiają się podobnemu kierunkowi i nie możemy dać się 
odwieść od naszego zapatrywania przez powoływanie się w podobnych 
wypadkach na wyższą rację państwową. Oświadczamy dalej, że pojmu
jemy bolesne wzburzenie naszych polskich współobywateli. Z tego po
wodu z całą sympatią z nimi współczujemy. W Polakach od dawien dawna 
uznajemy żywioł utrzymujący państwo, żywioł, który w szczególności 
występował zawsze za utrzymaniem mocarstwowego stanowiska i pozycji 
monarchii na zewnątrz. Wśród nich mamy wielu przyjaciół, a niejedno
krotnie mieliśmy i sprzymierzeńców. Dlatego idąc za głosem serca, także 
i z tego powodu musimy wyrazić im najgorętsze sympatie. Pragniemy 
jednakże i oddajemy się nadziei, że ze zrozumiałego oburzenia swego 
nie wyciągną konsekwencji, które by mogły pokrzyżować drogi naszej 
polityki zagranicznej” 32.

Socjalista Seliger zaznaczył, że socjaliści niemieccy w Austrii są nie

31 Stenographische Sitzungs-Protokolle der Delegation des Reichrathes, Zwei- 
undvierziegste Session, Wien 1908, s. 25 i n.

32 Tamże



tylko zwolennikami trójprzymierza, służącego celom pokojowym, ale 
także szermierzami przyjaźni z wielkim narodem niemieckim, muszą 
więc życzyć sobie, aby w Niemczech nie prowadzono takiej polityki 
narodowościowej, która by z części ludów Austrii robiła wrogów tego 
przyjaznego stosunku. Mówca potępił antypolską politykę Prus, dyktowaną 
przez pruskich junkrów, i żądał, aby minister spraw zagranicznych zajął 
się tą sprawą 33

Z posłem Pacherem, reprezentującym racjonalizm niemiecki, ostro 
polemizowali następnie Kramarz, Vukovič i Kozłowski.

W takiej sytuacji minister Aehrenthal odpowiadając na głosy krytyki 
nazwał je oględnie „sondami krytycznymi”, zapuszczonymi w sojusz 
z Niemcami, i nie odważył się bronić pruskiej polityki narodowościowej. 
Ograniczył się jedynie do wyrażenia poglądu, że sojusz austro-niemiecki 
ma na oku cele pokojowe, które wyraźnie przyświecają całej działalności 
politycznej monarchy 34.

Rzecz jasna, że z tych samych względów także strona pruska nie 
mogła od swego kontrahenta więcej wymagać. Przestudiowawszy więc 
szczegółowe raporty von Tschirschky’ego z przebiegu debat, wysłał Biilow 
17 lutego list do Aehrenthala, w którym składał mu serdeczne podzięko
wanie za „precyzyjny, jasny i szlachetny sposób odparowania ciosów” 
tych wszystkich, którzy próbowali ingerować w wewnętrzne sprawy 
Prus 35. Jednocześnie — biorąc widocznie pod uwagę narastającą krytykę 
ustawy wywłaszczeniowej w Austrii — podkreślił Biilow, że zarzuty 
wysuwane za granicą pod adresem Prus w związku z tą ustawą nie mają 
uzasadnienia, ponieważ w porównaniu z pierwotnie przedstawionym 
projektem ustawa przybierze znacznie zmienioną formę, a samo wy
właszczenie będzie ograniczone do wypadków koniecznych 36.

Meldunki Szögyenyego, napływające do austro-węgiorskiego MSZ 
w ostatnich dniach stycznia i w ciągu lutego, zdawały się potwierdzać to 
zapewnienie kanclerza Rzeszy. 22 stycznia zakończyło się trzecie czy
tanie projektu ustawy o wywłaszczeniu w Izbie Poselskiej i osiem dni 
potem sprawa znalazła się na forum Izby Panów Landtagu. Tam, wbrew

33 Tamże.
34 „Eksposé hr. Aehrenthala, wygłoszone 27 stycznia w Komisji Delegacji — 

pisała w trafnym komentarzu „Nowa Reforma” — akcentuje wprawdzie zasadę 
»trwania przy sojuszach«, nie zajmuje się atoli przymierzem z Niemcami w tym 
stopniu, jak to miało miejsce w innych latach przy tej samej sposobności . . .  Liczy 
się ze zmianą opinii, ze zmianą sytuacji w parlamencie, zawdzięczającym swe 
życie powszechnemu głosowaniu . . .  Niemcy stały się sprzymierzeńcem niepopular
nym”.

35 Wg P i r k i ,  op. cit., s. 259.
36 Tamże



pierwotnym, zbyt optymistycznym przewidywaniom Bülowa, wyłoniła 
się opozycja przeciwko ustawie ze strony skrajnych konserwatystów, trak
tujących w s z e l k i e  wywłaszczenie jako zamach na „przyrodzone”, 
uświęcone prawo własności prywatnej. Wystąpienia te przebiegały „spo
kojnie i rzeczowo”, „jednakże — jak pisał Szögyeny — mowy przeciwni
ków projektu, szczególnie kardynała Koppa, wywarły duże wrażenie” 37.

Zaistniał tedy nie przewidziany przez rząd zacięty opór w Izbie 
Wyższej przeciwko wywłaszczeniu. Fakt ów potwierdził Bülow w roz
mowie z ambasadorem austriackim, któremu zakomunikował, że mimo 
wszelkich usiłowań nie udało mu się zakończyć debaty na pierwszym 
posiedzeniu. W tejże rozmowie kanclerz zaznaczył, że był początkowo 
zdecydowany nie zabierać głosu, ponieważ jednak przemawiali nie tylko 
konserwatyści, lecz i kardynał Kopp, wobec tego i on sam, a następnie 
także pruski minister resortowy musieli włączyć się do dyskusji 38.

W kilka dni później nie omieszkał zresztą Szögyeny odbyć „poufnego 
spotkania” z Koppem, który zwierzył mu się, że najwyżej 10 na ogólną 
liczbę 25 członków Komisji, do której odesłano, można zaliczyć do zwo
lenników ustawy i że wobec tego toczą się pertraktacje w celu uzyskania 
przychylnej projektowi większości, oczywiście za cenę pewnych ustępstw 
ze strony rządu39. W czasie kolejnej rozmowy Kopp „ściśle poufnie” 
oznajmił ambasadorowi, że zdecydowana większość Komisji wypowie
działa się za poważnym ograniczeniem ustawy, przy czym stosunek sił 
układa się jak 18 : 7. W związku z tym postanowiono wyłączyć od wy
właszczenia: a) budynki, które służą wyznaniom religijnym, b) grunty 
stanowiące własność kościelną i towarzystw religijnych bądź wydzierża
wione korporacjom religijnym, c) fundacje, d) dobra fideikomisowe,
e) grunty będące w posiadaniu właścicieli od 10 lat albo odziedziczone 
lub otrzymane jako wiano po żonie. Konkludując, Kopp oświadczył 
Szögyenyemu, że „tylko takie grunty mają podlegać wywłaszczeniu, 
które w ciągu ostatnich lat zmieniały właściciela 40.

Jednakże nadzieje związane z dalej idącymi ograniczeniami ustawy 
stały się wkrótce nierealne. Jak wiadomo, większość wymienionych wyżej 
poprawek upadła na plenum Izby Panów, zachowała się jedynie wzmian-

----------  V
37 Szögyeny do Aehrenthala, 30 i 31 I 1908.
38 Szögyeny do Aehrenthala, 31 I 1908. Potwierdzając to w następnej z kolei 

relacji z 4 II 1908, Szögyeny nie bez pewnej dozy satysfakcji wyciągał wniosek 
o charakterze ogólniejszym, że kanclerz mało ma przyjaciół, a zwolenników nie
pewnych, „und es ist ganz unglaublich, wie often seine Thätigkeit und speziell 
seine unglückliche Polenpolitik in allen Kreisen, selbst von hohen Militärs, ange
griffen wird”.

39 Szögyeny do Aehrenthala, telegram z 7 II 1908.
/>0 Tamże.



ka dotycząca wyłączenia od wywłaszczenia dóbr kościelnych. W takim 
też brzmieniu przyjęła ostatecznie projekt ustawy Izba Poselska 41.

Fakt ów wywołał poważne zaniepokojenie rządu wiedeńskiego, przy 
czym wobec bezskuteczności dotychczasowych swych zabiegów w sprawie 
polskiej strona austriacka zdecydowała się ją poruszyć w czasie wizyty 
Bülowa w Wiedniu z końcem marca 1908 r. Franciszek Józef i Ąehrenthal 
mieli dać wówczas kanclerzowi do zrozumienia, że wprowadzenie w życie 
niedawno uchwalonej ustawy wywłaszczeniowej komplikuje sytuację 
wewnętrznopolityczną Austro-Węgier, wzmaga nastroje antypruskie 
całego żywiołu słowiańskiego w ramach monarchii naddunajskiej, co może 
w konsekwencji niekorzystnie oddziaływać na sam sojusz dwu państw 
centralnych 42.

W tym samym duchu starał się wpłynąć na swego kanclerza również 
von Tschirschky. Ten ostatni, przebywając stale w Wiedniu i mając 
możność bliższego wglądu w skomplikowane stosunki polityczne i naro
dowościowe Monarchii Austro-Węgierskiej, wydawał się rozumieć po
trzebę pewnych ustępstw w sprawie polskiej jako jednego z niezbędnych 
warunków utrzymania i zacieśnienia więzów sojuszniczych z austriackim 
kontrahentem.

Na wiosnę 1908 r. wszedł Tschirschky w bliższy kontakt z jednym 
z czołowych konserwatywnych polityków polskich w Austrii, Leonem Bi
lińskim, ówczesnym gubernatorem Banku Austro-Węgierskiego i później
szym (od 1909 r.) ministrem skarbu. W świetle relacji samego Bilińskiego 
początek tym kontaktom miała dać wizyta u niego ambasadora niemiec
kiego z pisemnym poleceniem kanclerza Rzeszy, w którym Bülow 
wyrażał prośbę o przyjęcie delegacji Banku Rzeszy celem zapoznania się 
z nowatorskimi na owe czasy metodami austriackiej polityki finansowej, 
polegającej na zastępowaniu złota dewizami w obrocie międzynarodo
wym 43.

— „Naturalnie, żeśmy się na to zgodzili — notuje Biliński z satysfak
cją w swym pamiętniku. — Delegacja była zachwycona, co się też uwi
doczniło na śniadaniach, wydanych najprzód przeze mnie u Sachera dla 
Niemców i Austro-Węgrów, a potem przez Tschirschky’ego u niego 
w pałacu ambasady niemieckiej. W czasie wojny światowej ratowano 
się w całym świecie, ile możności, tą metodą. Dla mnie zaś było to nie tyl

41 Jest rzeczą interesującą, że opisując przebieg ostatecznego głosowania nad 
ustawą w Izbie Panów Szögyeny kategorycznie twierdzi, iż „najbardziej zaufani 
cesarza Wilhelma głosowali »nie«”. Podważałoby to tezę Pirki, zaliczającego Wil
helma II na podstawie pamiętników Bülowa do gorących zwolenników ustawy 
wywłaszczeniowej. Zob. P i r k o ,  op. cit., s. 174.

42 P i r k o ,  op. cit., s. 262.
43 L. B i l i ń s k i ,  Wspomnienia i dokumenty, t. I, Warszawa 1924, s. 147—148.



ko udziałem w triumfie z reformy, w której od początku brałem udział 
stanowczy, lecz nadto zaczątkiem stosunków towarzyskich z ambasado
rem, które się stały przyjacielskimi i przetrwały wojnę, nie bez pewnej 
korzyści dla sprawy polskiej” 44.

Powyższą relację potwierdzają późniejsze wydarzenia, ujawnione 
przez M. Pirkę na podstawie korespondencji między Tschirschkym 
a Biilowem. Z początkiem grudnia 1908 r. ambasador niemiecki złożył 
kanclerzowi obszerny raport, w którym podkreślając trudności wewnętrz- 
nopolityczne Austrii, spotęgowane przyłączeniem Bośni i Hercegowiny 
oraz wzrostem ruchu separatystycznego w Czechach, przedstawił również 
treść swych rozmów z Bilińskim. W świetle tego raportu Biliński przy
rzekał Bankowi Rzeszy pomoc w uniezależnieniu się od bankierów 
prywatnych i obiecywał doprowadzić do fuzji zapasów złota banku nie
mieckiego i austriackiego. Jednocześnie Biliński zgłaszał gotowość wpły
nięcia na polityków polskich w Wiedniu, by ci uspokoili społeczeństwo 
galicyjskie w sprawie wywłaszczenia, w zamian za złagodzenie polityki 
pruskiej wobec Polaków, jako niezbędnego warunku umocnienia sojuszu 
Austrii z Niemcami45.

Biilow „powitał z zadowoleniem” propozycje Bilińskiego, oświadczając 
ze swej strony, że rząd pruski będzie postępował oględnie wobec ludności 
polskiej, po czym przekazał ministrowi rolnictwa pismo (z dnia 18 XII 
1908 r.), w którym polecał mu udaremnić realizację wywłaszczenia. 
W powyższym piśmie motywował Biilow swą decyzję dostateczną ilością 
ziemi, napływającej rzekomo do Komisji Kolonizacyjnej, oraz potrzebą 
liczenia się z opinią zagraniczną, co skłania rząd do odroczenia stosowania 
wywłaszczenia 46. Oznaczało to — faktycznie rzecz biorąc — źle masko
wany odwrót w sprawie polityki wywłaszczeniowej.

Wkrótce potem — jak wiadomo — natrafił Biilow na nowe poważne 
trudności polityczne, wywołane rozpadem bloku prorządowego i porażką 
w Reichstagu, co ostatecznie uniemożliwiło mu realizację ustawy o wy
właszczeniu. Równocześnie ostatnie miesiące jego rządów stały pod zna
kiem pogarszania się sytuacji międzynarodowej Niemiec i zacieśnienia 
więzów łączących państwa trójporozumienia, wskutek czego sprawa 
utrzymania dobrych stosunków z Austrią nabierała dla Cesarstwa Nie
mieckiego tym większego znaczenia. To jednakże niełatwe było do po
godzenia z ostrym kursem antypolskim.

W lipcu 1909 r. doszło ostatecznie do zmiany na stanowisku kanclerza, 
które objął Bethmann-Hollweg. Sprawa wywłaszczenia Polaków znik

44 Tamże.
45 P i r k o ,  op. cit., s. 262—263.
46 Tamże



nęła teraz na okres kilkumiesięczny jako jeden z centralnych przed
miotów zainteresowania rządu pruskiego. Zasygnalizowane tu zjawisko 
nie oznaczało jednakże jakiejś bardziej zasadniczej zmiany linii politycz
nej ze strony Prus w stosunku do elementu polskiego. Świadczył o tym 
wyraźnie incydent związany z wyborami do Rady Miejskiej w Katowi
cach (styczeń 1910 r.); centralne władze rządowe zastosowały wówczas 
surowe represje wobec tych urzędników państwowych narodowości nie
mieckiej, którzy oddali swe głosy na kandydatów polskich. Było to zja
wisko o tyle symptomatyczne, że — ogólnie rzecz biorąc — Bethmann- 
-Hollweg nie zamierzał w polityce antypolskiej posuwać się tak daleko, 
jak jego poprzednik. Oznaczało to po prostu wzrost nacisku sfer skrajnie 
nacjonalistycznych, hakatystycznych na nowy rząd, czemu zresztą kanc
lerz dał wyraz w rozmowie z Szögyenym 47.

Tym też należy tłumaczyć zapowiedź Bethmanna-Hollwega, wyrażoną 
w rozmowie z Aehrenthalem już w marcu 1910 r., że rząd pruski „będzie 
zmuszony przeprowadzić ekspropriację w dwu do trzech wypadkach” 48 49. 
Co prawda, nowy kanclerz nie uważał realizacji ustawy o wywłaszcze
niu za celową z uwagi na niepożądane następstwa, jakie fakt ów mógł 
pociągnąć za sobą w sytuacji Monarchii Austro-Węgierskiej, wyrażał 
jednak zarazem wątpliwości, czy niestosowanie ustawy wywłaszczeniowej 
będzie możliwe wobec presji wywieranej na rząd przez wiele organi
zacji Ą9. ^

Wobec ponownych perswazji sojusznika austriackiego kanclerz Rzeszy 
sprecyzował swe stanowisko w sprawie polskiej w ten sposób, że „rząd 
pruski jest zdecydowany przeprowadzić całkiem ograniczone wywłaszcze
nie tylko w tym wypadku, gdy to będzie wydawało się absolutnie nie
zbędne, ażeby utrzymać stan posiadania Niemców na kresach” 50.

47 Gdy ambasador austro-węgierski poruszył w czasie rozmowy z Bethmannem- 
-Hollwegiem „znaną aferę katowicką” („Beamten-Versetzungen wegen polnisch- 
-nationaler Wahlbetätigkeit”), kanclerz oświadczył mu, że on musiał to uczynić 
„um sich über die von der preußischen Regierung befolgte Polenpolitik zu äußern”. 
Zaznaczył dalej, że on jest obiektywny i że będzie unikał każdego ostrego ataku 
„przeciwko poddanym polskiego języka”, ale jest także świadomy niebezpieczeństwa 
wielko-polskiej agitacji, która ma na celu odbudowę państwa polskiego. Rozmowa 
powyższa została przerwana, ponieważ Szögyeny „nie był w możności temat ów 
dalej roztrząsać”. Szögyeny do Aehrenthąla, 22 I 1910.

48 Aehrenthal do Szögyenyego, tel. z 14 III 1910. Jednocześnie Bethmann- 
-Hollweg po dłuższej rozmowie oświadczył Bilińskiemu, „że kursu zmienić nie 
może” („Sie können von uns eine Zickzackpolitik nicht verlangen”), ale zapewnił, 
że będzie bezstronny i chętny wobec Polaków („Ich werde keine Politik der Nadel
stiche betreiben”) oraz że spodziewa się ułożenia stosunku przyjaznego, „wenn auch 
die Gegenseite ihren guten Willen zeigt”. B i l i ń s k i ,  op. cit., t. Ii s. 193.

49 Bethmann-Hollweg do Koppa, 23 I 1910, cyt. za P i r k ą ,  op. cit., s. 277.
50 Szögyeny do Aehrenthala, 20 III 1910.



Omawiana sprawa uległa zatem znowu odsunięciu na dalszy plan. 
Jednakże w kilka miesięcy później, na jesieni 1910 r., miała ona wypłynąć 
na nowo. Szögyeny w swych raportach podkreślał teraz wzrost zaintere
sowania akcją wywłaszczeniową prasy niemieckiej, przynoszącej wiado
mości na temat możliwości wywłaszczenia własności polskiej w najbliż
szym czasie 51. Ze swej strony również Aehrenthal z wyraźnym niepoko
jem rejestrował to zjawisko, podkreślając, że ostatnio w wielu niemiec
kich i w licznych polskich dziennikach mówi się często o wprowadzeniu 
w życie odnośnej ustawy 52. W załączeniu minister przekazał ambasado
rowi w Berlinie pokaźny plik gazet żywo poruszających sprawę wy
właszczenia.

Nadmieniał dalej Aehrenthal, że w kompetentnym w tej sprawie pru
skim Ministerstwie Rolnictwa wyraża się pogląd, iż obietnica dana przez 
kanclerza — w interesie trój przymierza — o nierealizowaniu wywłaszcze
nia podobno nie jest uzasadniona. W związku z tym oświadczył on 
Tschirschky’emu, że nie ma zamiaru mieszać się w wewnętrzne sprawy 
pruskie, byłoby jednak z jego strony gorącym życzeniem, aby akcja 
wywłaszczeniowa nie stanęła na porządku dziennym równocześnie z naj
bliższymi obradami Delegacji. ,,W takim wypadku — ostrzegał szef 
dyplomacji austro-węgierskiej — miałbym opozycję galicyjskich delega
tów przeciwko sobie, przeciwko wzmocnieniu naszej siły zbrojnej, prze
ciwko kredytom na wojsko i marynarkę wojenną i musiałbym się liczyć 
z możliwością odrzucenia tych projektów, co na pewno nie leży w inte
resie trój przymierza 53 54.

Jednocześnie, z obawy przed zaistnieniem takiej ewentualności, 
Aehrenthal polecił Szögyenyemu poruszenie powyższej sprawy w czasie 
najbliższego spotkania z kanclerzem Rzeszy Do spotkania Szögyenyego 
z Bethmannem-Hollwegiem doszło istotnie w kilka dni później, bo 27 XI 
1910 r. Miało ono formalnie na celu przedyskutowanie spraw związanych 
z ewentualną wizytą Mikołaja II w Berlinie i z ostatnimi pociągnięciami 
dyplomatycznymi Sazonowa. Jednakże — stosownie do otrzymanej 
instrukcji — „przy końcu przyjaznej rozmowy” ambasador austro-

51 Szögyeny do Aehrenthala, 25 X 1910 i 2 XI 1910. W załączeniu do wzmian
kowanych raportów przedstawił nadawca obu listów relacje prasowe na ten temat 
„National-Zeitung” i „Berliner Lokal-Anzeiger”.

52 Aehrenthal do Szögyenyego, 19 XI 1910. W załączeniu przekazywał minister 
ambasadorowi pokaźny plik gazet: „Nową Reformę”, „Dziennik Poznański”, „Kurier 
Poznański”, „Neues Wiener Tageblatt”, „Hamburger Nachrichten”, „Neues Wiener 
Journal”, „Neue Freie Presse” (kilkanaście numerów), „Berliner Tageblatt”, „Sło
wo” i „Głos Narodu”.

53 Aehrenthal do Szögyenyego, 19 XI 1910.
54 Tamże.



-węgierski wyciągnął plik gazet z wiadomościami o wywłaszczeniu, przy
gotowywanym przez władze pruskie. Démarche austriackie — jak pisał 
Szögyeny — „było ściśle poufne, z zaznaczeniem, że jest to wewnętrzna, 
czysto pruska sprawa, że rząd austriacki w żadnym wypadku nie myśli 
się doń mieszać” 55. W odpowiedzi ambasadorowi Bethmann-Hollweg 
oświadczył krótko, że w tej tak trudnej kwestii ma stale na uwadze 
życzenia strony austriackiej56. Komentując wynik wspomnianej roz
mowy, Aehrenthal ,,z zadowoleniem przyjął do wiadomości, że na razie 
wywłaszczeń nie będzie” 57.

Rzeczywiście, sprawa realizacji ustawy wywłaszczeniowej przestawała 
być w danej chwili aktualna, nie oznaczało to jednak, aby taki stan 
rzeczy mógł w danej sytuacji trwać dłużej. Wynikało to stąd, że jeśli 
z jednej strony wzgląd na sytuację międzynarodową zdawał się skłaniać 
rząd pruski do oględniejszego postępowania w sprawie polskiej, to z dru
giej strony narastający nacisk elementów hakaty stycznych zmierzał do 
zepchnięcia polityki Prus na wręcz odmienne tory — w kierunku jak 
najszerzej pojętej dyskryminacji żywiołu polskiego.

Wydarzenia w ciągu 1911 r., związane z omawianą sprawą, świadczyły 
o tym wyraźnie. Jednym z pierwszych sygnałów presji wywieranej przez 
skrajnych nacjonalistów na rząd był artykuł wolnokonserwatywnego, 
dobrze zwykle poinformowanego dziennika „Die Post” z 28 XII 1910 r., 
według którego na najbliższym posiedzeniu Landtagu miała być wnie
siona do kanclerza interpelacja piętnująca rząd za niewykonywanie usta
wy o wywłaszczeniu58. Wkrótce potem, w drugiej połowie stycznia 
1911 r., posłowie związani z Ostmarkenvereinem przedstawili faktycznie 
taką interpelację.

Szögyenyego, zaniepokojonego tymi sygnałami, kanclerz i pruski mi
nister rolnictwa Schorlemer zapewniali z początkiem 1911 r., że postano
wiono, iż w najbliższym czasie nie przewiduje się wykonywania ustawy 
wywłaszczeniowej, najwyżej będzie się szukać środków na wykup ziemi. 
Schorlemer twierdził następnie, że udało mu się skłonić frakcję narodo- 
wo-liberalną, by nie zgłaszana w tej sprawie interpelacji na posiedzeniu 
plenarnym, lecz ażeby w Komisji Budżetowej 'Izby Poselskiej postawiła 
jedynie pod adresem rządu zapytanie, na które minister krótko odpowie59.

Sprawa przycichła faktycznie na czas jakiś, a podstawowe przyczyny 
niestosowania ustawy wywłaszczeniowej postarał się Bethmann-Hollweg 
szerzej omówić na posiedzeniu pruskiej Rady Ministrów, odbytym 30 III

55 Szögyeny do Aehrenthala, tel. z 27 XI 1910.
56 Tamże.
57 Aehrenthal do Szögyenyego, 16 XII 1910.
58 „Die Post”, nr 45, 28 XII 1910.
50 Szögyeny do Aehrenthala, 23 i 28 I 1911.



1911 r. Przemawiała za tym — według kanclerza — zarówno sytuacja 
międzynarodowa, jak i wewnętrznopolityczna 60.

Koła skrajnie nacjonalistyczne nie zaaprobowały jednak takiej poli
tyki. Z początkiem maja Komisja Budżetowa pruskiego Landtagu po
nownie zajęła się ustawą o wywłaszczeniu. Ostro atakowano rząd, 
a zwłaszcza ministra Schorlemera, domagając się energicznego stosowania 
tej ustawy. Podobne ataki wznowiła również i prasa niemiecka. W tych 
warunkach Schorlemer, choć w zasadzie podtrzymywał obietnice dane 
poprzednio ambasadorowi austriackiemu, prosił jednak teraz Szögyeny - 
ego, aby w Austrii wzięło pod uwagę jego trudne położenie61.

W kilkanaście dni później, gdy omawiana sprawa weszła na plenum 
obrad Izby Poselskiej Landtagu, pruski minister rolnictwa zmienił ton 
wypowiedzi i wyraźnie zaznaczył, że rząd wprowadzi w życie zamiar 
wywłaszczania; wykup ziemi nie wystarcza, bo niepotrzebnie daje się 
Polakom środki płatnicze do ręki. Oświadczenie ministra Izba „przyjęła 
do wiadomości” 62.

Mimo to także i tym razem nie zanosiło się jeszcze na akcję wywłasz
czeniową, a wypowiedź Schorlemera w Landtagu można uważać za wybieg 
taktyczny, mający na celu „uspokojenie” elementów ekstremistycznych. 
Do takich wniosków dochodziły wiedeńskie sfery rządzące. Wynikało to 
m. in. stąd, że według informacji napływających z Berlina na ręce pre
miera Bienertha „cesarz Wilhelm jest przeciwny wywłaszczeniu”, „ma 
rycerskie uznanie dla szlachty polskiej”, a w czasie „swej zeszłorocznej 
wizyty w Poznaniu ignorował prezesa Komisji Kolonizacyjnej”. Obec
nie — podług tychże informacji — cesarz zwraca uwagę swego rządu 
„na międzynarodowe położenie Rzeszy i jej stosunki z Austro-Węgrami”. 
W rezultacie radzi on w ogóle ograniczyć wywłaszczenie jedynie do 
wyjątkowego, takiego czy innego wypadku 63.

Sprawa wywłaszczenia zniknęła również na czas jakiś ze szpalt prasy 
hakatystycznej, na co wpływał w poważnym stopniu rozwój dalszych 
wydarzeń politycznych na terenie Niemiec, oczekujących nowych wy
borów parlamentarnych na jesieni 1911 r. Hasła natury socjalno-klasowej. 
zwłaszcza zaś walka z socjalistami, przysłoniły wówczas niemieckim

60 Bethmann-Hollweg dał wówczas do zrozumienia, że przeprowadzenie wy
właszczenia utrudniłoby rządowi realizację całego szeregu zamierzeń w skali mię
dzynarodowej, jeśli zaś idzie o stosunki wewnętrznopolityczne, to w perspektywie 
nadchodzących wyborów do Reichstagu i ciężkiej sytuacji gospodarczej rządowi 
zależy na Centrum i na Polakach. P i r k o, op. cit., s. 278—279.

61 Szögyeny do Aehrenthala, 10 V 1911.
62 Szögyeny do Aehrenthala, 23 V 1911.
63 Abschrift eines Einsichtsstückes des k. k. Ministerratspräsidiums vom 30. 

Mai 1911.



elementom nacjonalistycznym polski problem narodowy. Dopiero na 
wiosną roku następnego dojść miało ze strony tych kół do ponownego 
nasilenia akcji wrogiej Polakom. W połowie kwietnia 1912 r. odbyło się 
m. in. zebranie Ostmarkenvereinu we Wrocławiu, na którym wygło
szono cały szereg gwałtownych przemówień antypolskich i powzięto 
w tym duchu rezolucje. W tym samym okresie tamtejszy konsul austro- 
-węgierski S. Pitner donosił swemu nowemu ministrowi spraw zagranicz
nych, Berchtoldowi, o wyraźnym wzroście zainteresowań kwestią polską 
ze strony prasy niemieckiej, na której łamach wzmagała się propaganda 
wroga polskości64.

Wzmiankowana akcja stanowiła niejako krok wstępny do dalszych 
zabiegów i nacisków na rząd elementów hakatystycznych, którym — jak 
wiadomo — Bethmann-Hollweg w końcu uległ. 12 X 1912 r., a więc 
w okresie alarmów wojennych związanych z sytuacją na Półwyspie 
Bałkańskim, ukazało się zarządzenie władz pruskich, wywłaszczające 
cztery polskie majątki (o łącznej powierzchni 1693 ha), z których trzy 
(Złotniki, Kołdrąb, Dąbik) leżały w Poznańskiem, natomiast czwarty 
(Lipieńki) — na Pomorzu Gdańskim. Nie bez podstaw przypuszcza się, 
że kanclerz Rzeszy brał pod uwagę tę okoliczność, iż Austria, zaprzątnięta 
wydarzeniami bałkańskimi, nie będzie mogła zbyt energicznie protesto
wać 65. .

W Wiedniu przyjęto zarządzenie o wywłaszczeniu jako niemiłą niespo
dziankę sprawioną przez sojusznika niemieckiego. Jeśli nawet liczono się 
z taką ewentualnością (przygotowywanie odpowiednich zarządzeń nie 
było dla nikogo tajemnicą), to nie sądzono, ażeby omawiana akcja mogła 
zostać przeprowadzona już jesienią 1912 r., a więc w okresie sesji De
legacji, co groziło rządowi austriackiemu bezzwłocznymi przykrymi 
konsekwencjami na forum wspomnianej instytucji parlamentarnej.

Zapowiadali je członkowie polskiej frakcji w Delegacjach, w obszer
nym memoriale przedstawionym Berchtoldowi 5 października, to jest 
już na kilka dni przed formalnym ogłoszeniem wywłaszczenia 66. Punktem 
wyjścia owego memoriału były „pewne fakty, które wymierzone są prze
ciwko narodowi polskiemu i które w swych następstwach stwarzają dla 
Polaków trudną sytuację na tle ich stosunku do trójprzymierza”. Memo

64 Pitner do Berchtolda, 16 i 19 IV 1912, oraz szereg innych relacji konsulatu 
wrocławskiego z drugiej połowy kwietnia i pierwszej połowy maja 1912 r. na temat 
niemieckich wypowiedzi prasowych w sprawach polskich.

65 P i r k o, op. cit., s. 281.
66 Memoriał członków polskiej Delegacji do Berchtolda z 5 X 1912 r., podpisany 

przez Adama Jędrzejowicza, Witolda Korytowskiego, Włodzimierza Kozłowskiego, 
Stanisława Skarbka, Leona Pinińskiego, Jana Stapińskiego, Ludomiła Germana 
i Stanisława Białego.



riał powoływał się w szczególności na tę okoliczność, że poprzednik 
Berchtolda, Aehrenthal, przyrzekł swego czasu delegatom polskim w dro
dze nieoficjalnej, iż skłoni kanclerza Rzeszy do złagodzenia kroków 
podjętych przeciwko Polakom ze strony Prus, i że przyrzeczenia tego 
dotrzymał co do joty (vollinhaltlich). Jego wielokrotne osobiste inter
wencje w tej sprawie, podejmowane zwłaszcza w czasie pobytu kanclerza 
w Wiedniu, choć nie osiągnęły głównego celu: nie powstrzymały wszyst
kich zarządzeń szykanujących Polaków pod panowaniem pruskim, osiąg
nęły jednakże to, że zaniechano stosowania jednego z najdotkliwszych 
zarządzeń — ustawy o wywłaszczeniu.

Memoriał zaznaczał, że polityka narodowościowa rządu pruskiego już 
od dłuższego czasu budzi niepokój wyborców w Galicji, którzy wysuwają 
zarzuty pod adresem swych posłów, że ci popierają politykę Ministerium, 
która opiera się na trójprzymierzu, w szczególności zaś na ścisłym so
juszu z państwem prześladującym Polaków z pogwałceniem wszelkiego 
humanitaryzmu. W związku z tym niejednokrotnie stawiano posłom 
zarzuty na zgromadzeniach publicznych, że zdradzają interesy narodu.

Przypominał dalej memoriał, że w wyniku rozmów przeprowadzonych 
w Delegacjach w ciągu 1911 r. ustalono, iż za pośrednictwem Bilińskiego 
ma dojść do poufnej interwencji \v Berlinie celem odłożenia realizacji 
ustawy wywłaszczeniowej. Tymczasem „jak grom z jasnego nieba na
deszła wiadomość o zarządzonym przed kilku dniami natychmiastowym 
zastosowaniu prawa o wywłaszczeniu wobec czterech dóbr ziemskich” 67. 
Na skutek tej wiadomości doszło do niebywałego poruszenia i wzburzenia 
ludności nie tylko w Poznańskiem, ale i w Galicji, co stwarza groźbę 
zakłócenia spokoju w kraju i tym samym nie może pozostać bez wpływu 
na stanowisko posłów polskich w Delegacjach. Należy także liczyć się 
z sytuacją międzynarodową, szczególnie zaś z komplikacjami, jakie może 
spowodować działalność partii nacjonalistycznej na terenie Rosji. „Ocze
kujemy — apelowali autorzy memoriału do Berchtolda — że usilne 
zabiegi Waszej Ekscelencji w tym kierunku doprowadzą, w interesie 
Austro-Węgier, a także Niemiec i Prus, do uzyskania przyrzeczenia ze 
strony rządu Rzeszy i rządu pruskiego, że wprowadzenie w życie ustawy 
wywłaszczeniowej będzie zaniechane. Pozycja personalna ambasadora 
austro-węgierskiego w Berlinie, jego wpływy i prywatne stosunki z pru
skimi ministrami utwierdzają tę naszą pewność” 68.

Podkreślając naruszenie przez władze pruskie najbardziej elementar
nych zasad praworządności, oświadczali polscy posłowie, że ich sytuacja 
w parlamencie i w Delegacjach staje się szczególnie trudną, gdy idzie 07

07 Tamże. 
118 Tamże.



o popieranie sojuszu z państwem, „które występuje w tak barbarzyński 
sposób przeciwko naszym braciom”. W résumé domagali się zatem, ażeby 
Berchtold użył całego swego wpływu na kanclerza i na rząd niemiecki 
w celu:

1. uwzględnienia rekursu w sprawie mających ulec wywłaszczeniu 
czterech majątków ziemskich,

2. całkowitego zaniechania akcji wywłaszczeniowej,
3. zaniechania przedstawienia przez rząd pruski projektu ustawy 

skierowanej przeciwko polskiej akcji parcelacyjnej 69.
Nic więc dziwnego, że Berchtold pod groźbą przejścia Polaków do 

opozycji depeszował 14 października do Szögyenyego, przekazując mu 
krótko sformułowaną instrukcję: Nie dopuścić do wywłaszczenia w czasie 
obrad Delegacji 70.

Stosownie do tak sprecyzowanego zalecenia już nazajutrz interwenio
wał ambasador u kanclerza, który w odpowiedzi udzielonej Szögyenyemu 
wyraził swoje zdziwienie, że strona austriacka jest zaskoczona wywłasz
czeniem. Bethmann-Hollweg prosił ambasadora, aby ten przypomniał 
Berchtoldowi, że w czasie jego ostatniej bytności w Berlinie mówił z nim
0 powyższej sprawie, zwracając uwagę na to, iż pruski minister rolnictwa 
złożył już w Landtagu oświadczenie, że realizacja ustawy wywłaszczenio
wej nastąpi jeszcze w bieżącym roku. Ze względów wewnętrznopolitycz- 
nych — nadmieniał kanclerz — nie można sprawy dalej odkładać. To że 
rzecz odbywa się w czasie obrad Delegacji, jest godne ubolewania, jedna
kowoż powinna ona być przeprowadzona teraz, bo grunt musi być prze
jęty przed nadejściem zimy. Zaznaczał wreszcie kanclerz, że w danym 
wypadku chodzi o dobra ziemskie o niewielkiej powierzchni, które w cią
gu ostatniego roku przeszły z rąk właścicieli niemieckich w ręce polskie,
1 że dalsze wywłaszczenia nie są brane w rachubę. Zapowiadał w końcu 
przedstawienie Berchtoldowi obszernego memorandum w powyższej 
sprawie 71.

Negatywna odpowiedź kanclerza Rzeszy na postulaty austriackie wy
wołała bezzwłoczną, gorączkową reakcję Berchtolda, który jeszcze tego 
samego dnia w obszernej depeszy przesłanej Szögyenyemu bliżej uza
sadniał konieczność usilnych starań na rzecz zaniechania, a przynajmniej 
odłożenia akcji wywłaszczeniowej. Podkreślał więc Berchtold, że wia
domość o wywłaszczeniu wywołała wśród członków Koła Polskiego 
w Wiedniu szczególnie nieprzyjemne echa. W toku poufnej rozmowy, 
którą odbył on z delegatami polskimi, oświadczyli mu Polacy, że Delega

69 Tamże.
70 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 14 X 1912.
71 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 15 X 1912.



cja polska wskutek tych poczynań rządu pruskiego po raz pierwszy od 
45 lat będzie zmuszona do zajęcia opozycyjnego stanowiska wobec mo
carstwowej polityki monarchii, której od 1867 r. zawsze udzielała swego 
poparcia. Tego typu krok musiałby z kolei doprowadzić do wzmożenia 
się radykalnych prądów w Galicji, co mogłoby mieć nadzwyczaj nie
pożądane następstwa dla idei trójprzy mierzą 72. „Ja osobiście przyznaję — 
pisał Berchtold w dalszym ciągu swej depeszy — że chodzi tu o we
wnętrzne zarządzenia pruskie i że nadal należy traktować sprawę jako 
poufną, jednakże zależy mi na tym, ażeby cesarski rząd niemiecki był 
świadom obaw, które we mnie wzbudza realizacja przygotowywanych 
zarządzeń”. Podkreślał więc, że rezultaty pruskich poczynań mogą wy
razić się w formie poważnych przeobrażeń politycznych w łonie frakcji 
polskiej, doprowadzając do osłabienia jej konserwatywnego skrzydła, co 
dla bezpieczeństwa kraju i podstawowych interesów państwowych ma 
pierwszorzędne znaczenie. W konsekwencji zalecał Szögyenyemu, ażeby 
przy użyciu wszystkich stojących do jego dyspozycji środków perswazji 
i nacisku („rozumie się samo przez się, na nieoficjalnej, poufnej drodze”) 
starał się o ile możności udaremnić zamierzoną akcję wywłaszczeniową. 
Tylko wtedy, jeśli to byłoby absolutnie niemożliwe, aby ambasador 
jeszcze raz przypomniał stronie niemieckiej o konieczności niestosowania 
prawa o wywłaszczeniu przynajmniej w okresie sesji Delegacji, które 
niebawem się skończą, jednakowoż następne mają się zacząć w listopadzie 
roku bieżącego 73.

Skoro austro-węgierski démarche z 16 października nie dało po
żądanego efektu, Szögyeny tego samego dnia opuścił stolicę Rzeszy i udał 
się do Wiednia w celu omówienia sytuacji z Berchtoldem. Nie przeszko
dziło to jednak szefowi austro-węgierskiego MSZ w przesyłaniu dalszych 
urgensów, ponaglających konieczność kontynuowania starań na rzecz 
zaniechania wywłaszczenia, kierowanych na ręce barona Flotowa, który 
przejął czynności nieobecnego ambasadora 74.

Już nazajutrz (17 października) otrzymał Flotow z centrali telegram 
żądający złożenia dalszego démarche 75. Jako podstawowy postulat strona 
austriacka wysuwała potrzebę rozpatrzenia i uwzględnienia rekursu wła
ścicieli czterech majątków, które podlegały wywłaszczeniu.

73 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 15 X 1912.
73 Tamże. Ta sama instrukcja nakazywała bezzwłocznie przekazać telegraficzną 

wiadomość o rezultatach interwencji u rządu pruskiego.
74 Berchtold do Flotowa, tel. z 16 X 1912: „Z uwagi na wielkie znaczenie, jakie 

sprawa wywrze na dalsze stanowisko polskiej frakcji — depeszował Berchtold — 
a także w celu zapewnienia parlamentarnego poparcia dla naszej polityki zagranicz
nej upraszam W. Pana kontynuować swe starania według wczorajszej instrukcji”.

75 Berchtold do Flotowa, tel. z 17 X 1912.



Rząd pruski zareagował na te zabiegi Austriaków z nieukrywaną nie
chęcią i zniecierpliwieniem. Gdy Szögyeny po powrocie do Berlina 
wyraził chęć spotkania z Bethmannem-Hollwegiem, otrzymał odpowiedź, 
że w ciągu najbliższych dwu dni nie będzie to możliwe. Ambasador odbył 
wobec tego rozmowę z sekretarzem stanu von Kinderlen, podczas której 
zwrócił uwagę swemu rozmówcy na zagadnienie stosunków pomiędzy 
rządem austriackim a Kołem Polskim. Kładł on nacisk na to, że rząd 
cesarsko-królewski „wbrew pełnemu, przeświadczeniu nie myśli się 
mieszać w wewnętrzne sprawy pruskie, ale z uwagi na znane koniecz
ności państwowe musi wyjść naprzeciw życzeniom frakcji polskiej” 76 77.

Skoro w toku następnej z kolei rozmowy, odbytej nazajutrz, Szögyeny 
powrócił do tematu poruszonego poprzednio, von Kinderlen oświadczył 
mu w imieniu kanclerza, że bardzo żałuje, iż przedstawione przez stronę 
austriacką wnioski wypływają ze względów wewnętrznopolitycznych. 
Idzie tu wszakże o realizację prawa uchwalonego już przed przeszło 
czterema laty. W danym wypadku zostaną wywłaszczone całkiem małe 
dobra, które były przedtem w niemieckich rękach i znalazły się u Po
laków drogą spekulacji. Chodzi tu zatem o formalne wywłaszczenie, po 
prostu o prawo pierwokupu, które relatywnie nie godzi w Polaków. 
O rekurśie ze strony właścicieli wspomnianych dóbr nic mu nie wiadomo. 
Dalszych wywłaszczeń nie przewiduje się 11.

Berchtold „z żalem przyjął do wiadomości”, że ambasador nie mógł 
przeprowadzić rozmowy z kanclerzem, „który jako pruski premier jest 
w sprawie wywłaszczenia najbardziej kompetentną osobą”. Podkreślał on 
z naciskiem w depeszy do Szögyenyego z 24 października, iż z uwagi 
na rosnące poruszenie w klubie polskim należy bezzwłocznie wznowić 
starania w omawianej sprawie, zwłaszcza że — jak zaznaczał — infor
macje uzyskane przez niego „z dobrego źródła” nie pokrywają się z tym, 
co mówił sekretarz stanu. Tak więc w czterech aktualnych wypadkach 
wywłaszczenia już 19 października wniesiono rekurs do pruskiego Mini
sterstwa Rolnictwa. Dalej — jak pisał — przynajmniej w jednym z owych 
wypadków rzecz dotyczy posiadłości, która w ciągu długiego okresu 
znajdowała się w polskich rękach, na co jest w posiadaniu dokładniej
szych danych. Polecał tedy ambasadorowi pilnie skontaktować się 
z kanclerzem 78.

Rozmowa pomiędzy Bethmannem-Hollwegiem a Szögyenym miała 
istotnie miejsce jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych. Dała 
ona wreszcie o tyle rezultat pożądany przez stronę austriacką, że kanclerz

76 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 22 X 1912.
77 Tamże.
78 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 24 X 1912.



Rzeszy — z uwagi na sesją Delegacji — „przyrzekał swą interwencją 
na rzecz odroczenia decyzji Wydziału Powiatowego o wywłaszczeniu”. 
Prosił jednakże zarazem usilnie Berchtolda, żeby nie podawał tego faktu 
do publicznej wiadomości, lecz aby w razie konieczności powiadomił
0 tym ściśle poufnie co najwyżej jednego lub dwu zaufanych posłów 
z frakcji polskiej 79. Podczas dalszych dwu dłuższych spotkań (25 i 26 
października), które ambasador austro-wągierski odbył z kanclerzem
1 pruskim ministrem rolnictwa, obaj ci politycy oświadczyli, że rekurs 
istotnie teraz wpłynął i że — choć powtarza on to tylko, co było poprzed
nio wiadome — można bądzie odłożyć postanowienie o wywłaszczeniu 
aż do zakończenia obrad Delegacji 80.

Po uzyskaniu zapewnienia tej treści minąło silne zdenerwowanie 
Berchtolda. Ustała teraz gorączkowa wymiana telegramów austro-węgier- 
skiego MSZ z jego placówką berlińską, a w liście do Szögyenyego z 29 
października szef resortu „z zadowoleniem przyjął do wiadomości”, że 
kanclerz oświadczył sią za odłożeniem wywłaszczenia aż do chwili rozej
ścia się Delegacji, i prosił zarazem o przekazanie z tej okazji stronie 
niemieckiej swoich podziękowań. Nie uważał jednak Berchtold omawianej 
sprawy za załatwioną i starał sią to bliżej uzasadnić w nowej instrukcji 
dla ambasadora, polecając mu dokładniej wyjaśnić kanclerzowi pobudki 
swego postępowania81. Wyraził tam Berchtold pogląd, że polskie uczucia 
narodowe powinny odnieść choćby nieznaczny sukces („mindestens einen 
geringen Erfolg zu erreichen”), przy czym konieczność taka nasuwa się 
w związku z opublikowaną już rezolucją klubu polskiego, głoszącą, że 
„postępowanie rządu pruskiego nie może pozostać bez wpływu na postawę 
Koła Polskiego wobec dotychczasowej polityki sojuszów monarchii”. 
„Nie potrzebuję wskazywać — pisał minister — na trudności, jakie 
musiałyby powstać, gdyby frakcja polska w Delegacjach przyłączyła się 
do pozostałych słowiańskich przeciwników polityki trójprzymierza, i ja 
w ten sposób miałbym do czynienia ze zwartą opozycją słowiańską. Taka 
ewentualność nie jest jednak jeszcze wykluczona, jeśli mi się nie uda 
wpłynąć uspokajająco na zaniepokojoną deputację klubu polskiego. 
Brzmienie wspomnianej wyżej formuły projektowane było mianowicie 
początkowo znacznie ostrzej, ale dzięki nieustannym zabiegom rządu 
i konserwatywnej mniejszości klubu udało się w końcu wprowadzić 
łagodniejszą i warunkową formułę”. Dalej „pozostaje jednak kwestią 
otwartą — wyrażał Berchtold swoje zaniepokojenie — czy radykalna 
i nacjonalistyczna większość frakcji nie* weźmie góry w najbliższych

79 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 24 X 1912.
80 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 25 i 26 X 1912, nr 219 i 223.
81 Berchtold do Szögyenyego, 29 X 1912.



Delegacjach i nie przeforsuje swojego punktu widzenia. Leży zatem za
równo w naszym interesie, jak i w interesie rządu niemieckiego . . .  ażeby 
z pruskiej strony uczynić dalszy krok i uwzględnić przynajmniej jeden 
z czterech rekursów” 82.

Przechodząc do tego ostatniego zagadnienia, austro-węgierski minister 
rozpatrzył bliżej sprawę dóbr Lipieńki (Lippinken), położonych w Pru
sach Zachodnich. Jak zaznaczał, z przedstawionych mu danych wynikało, 
że dobra te nigdy — bądź nigdy przez dłuższy czas — nie były w nie
mieckich rękach. Mianowicie aż do 1906 r. przez dziesiątki lat należały 
one do rodziny Sas-Jaworski; następnie w tymże roku zostały sprzedane 
przez posła Jaworskiego poznańskiemu kupcowi Henrykowi Liszkowskie
mu, a po jego śmierci (1912 r.) przeszły na własność pozostałej po nim 
wdowy 83. Przedstawione dane były zatem, zdaniem Berchtolda, sprzeczne 
z wypowiedzią Kinderlena, że wywłaszcza się jedynie majątki nabyte 
drogą spekulacji. W ostatecznej konkluzji minister instruował Szö- 
gyenyego, ażeby „bronił Lipieniek” przed wywłaszczeniem jako dóbr nie 
podpadających pod kryteria wywłaszczenia sprecyzowane przez sekreta
rza stanu84.

Postępując w myśl powyższej instrukcji, ambasador austro-węgierski 
złożył podziękowanie kanclerzowi za odsunięcie terminu wywłaszczenia, 
a przy tej sposobności, za pomocą stojących do jego dyspozycji argu
mentów, starał się przekonać swego rozmówcę o konieczności uwzględ
nienia przynajmniej jednego z czterech rekursów przeciwko wywłasz
czeniu, a mianowicie dotyczącego Lipieniek. Bethmann-Hollweg krótko 
zakomunikował na to ambasadorowi, że odpowiedź w tej sprawie będzie 
mu udzielona 85.

Od owej rozmowy upłynął wszakże okrągły tydzień, a odpowiedź 
kanclerza w sprawie rekursów nie nadchodziła, co wywołało zniecierpli
wienie i zdenerwowanie Berchtolda. Depeszował więc 6 listopada do 
Szögyenyego, „kładąc szczególny nacisk na to, aby tak szybko, jak tylko 
możliwe, w każdym zaś razie jeszcze przed upływem następnego tygod
nia, tj. przed oczekiwanymi plenarnymi posiedzeniami austriackich 
Delegacji, uzyskał wiadomość, jaki skutek wywarły cztery rekursy skie
rowane przeciwko zarządzeniom wywłaszczeniowym” 86. Przy tej okazji 
„jeszcze raz i ze szczególnym naciskiem” podkreślał Berchtold, jak

82 Tamże.
83 Tamże. Do cytowanego listu dołączył nadawca kartkę ze szczegółowymi 

danymi o Lipieńkach, zaopatrzoną dopiskiem ołówkiem: „mitgetheilt voň Exz. 
Biliński”.

84 Tamże.
85 Szögyeny do Berchtolda, 31 X 1912.
88 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 6 XI 1912.



ważną rzeczą byłoby uzyskanie pożądanego rezultatu, przynajmniej jeśli 
idzie o majątek Lipieńki. W przeciwnym wypadku polska frakcja nie 
cofnie się w Delegacjach przed najostrzejszymi atakami na politykę 
narodowościową Prus i wystąpi przeciwko budżetowi resortu Minister
stwa Spraw Zagranicznych87.

Jednak i tym razem odbyta „w drodze pilnej” rozmowa Bethmanna- 
-Hollwega z Szögyenym, która miała miejsce w wyniku ostatniego tele
gramu Berchtolda, nie przyniosła stronie austriackiej lepszego rezultatu. 
Kanclerz oświadczył znowu ogólnikowo, że rozstrzygnięcie rekursów 
jeszcze nie nastąpiło i że spodziewa się niebawem konkretnej odpowiedzi 
w tej sprawie88.

Skłoniło to Berchtolda do wysłania jeszcze jednego, dłuższego tele
gramu (8 listopada), w którym starał się bliżej scharakteryzować sy
tuację, jaka wytworzyła się w łonie Delegacji, i wyłuszczał pobudki 
zmuszające rząd wiedeński do ponowienia raz jeszcze interwencji dyplo
matycznej w sprawie polskiej. Zaznaczył więc, że polscy członkowie 
Delegacji powtórnie przeprowadzili z nim rozmowę i w ostrych słowach 
wyrażali swoje niezadowolenie z powodu zarządzeń wywłaszczeniowych 
rządu pruskiego. Jednocześnie złożyli zażalenie w związku z brakiem 
informacji w tej sprawie ze strony ambasady austro-węgierskiej w Ber
linie 89. Po dłuższej dyskusji oświadczyli w końcu, że wprawdzie w Ko
misji bez ogródek („unverblümt”) zaatakują trójprzymierze, na plenum 
jednak nie zdeklarują się przeciwko owemu sojuszowi politycznemu 
i głosować będą za budżetem, pod następującymi wszakże warunkami:

a) uwzględnienia rekursu w sprawie Lipieniek,
b) poufnego oświadczenia klubowi polskiemu, że rząd pruski nie 

przewiduje dalszych wywłaszczeń.
Upraszał więc minister swego ambasadora, ażeby „z całym naciskiem” 

przedstawił „kompetentnym czynnikom” konieczność zadośćuczynienia 
obu wymienionym wyżej postulatom, jeśli bowiem polscy przywódcy 
parlamentarni nie uzyskają wspomnianych gwarancji, staną przed alter
natywą: albo utraty swoich mandatów, albo zajęcia stanowiska przeciw
ko trójprzymierzu, co wobec nastrojów panujących obecnie wśród po
zostałych żywiołów słowiańskich byłoby dla rządu w najwyższym stop
niu ryzykowne90. Chodzi po prostu o to — pisał Berchtold — że 
utrata mandatów przez dotychczasowych przywódców Polaków byłaby 
równoznaczna z wyborem na ich miejsce przedstawicieli polskich o za

87 Tamże.
88 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 7 XI 1912.
83 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 8 XI 1912.
90 Tamże.



barwieniu radykalnym, wskutek czego miejsce elementów o charakterze 
konserwatywnym, występujących na rzecz stłumienia prądów rewolu
cyjnych, zajęłyby czynniki, które udzielają poparcia niebezpiecznej, wy
wrotowej propagandzie z tej i z tamtej strony granicy91.

Widać z tego jasno, jak bardzo zależało rządowi wiedeńskiemu na 
utrzymaniu stronnictwa konserwatywnego u steru Koła Polskiego, a więc 
stronnictwa znanego ze swej dotychczasowej ugodowej postawy wobec 
Wiednia. To jednakże było w danych warunkach możliwe tylko pod 
warunkiem uspokojenia polskiej opinii publicznej w Galicji poprzez 
powstrzymanie rządu pruskiego od wywłaszczenia Polaków na terenie 
Rzeszy. Gdyby to nie nastąpiło, gdyby stosowana przez konserwatystów 
polityka kompromisu i ugody nie wydała w tej sprawie żadnych pozy
tywnych rezultatów, stawała się realna niebezpieczna dla cesarsko-kró
lewskiej monarchii ewentualność wzrostu nastrojów opozycyjnych pod 
zaborem austriackim, co groziło całkowitą klęską obozu zachowawczego 
na rzecz prądów społecznie i narodowo radykalnych. Tym też należy 
tłumaczyć gorączkowy charakter starań i zabiegów podejmowanych przez 
rząd wiedeński w sprawie wywłaszczenia. U podstaw tych starań leżał 
w istocie rzeczy ulegający poważnemu nasileniu ruch patriotyczny naj
szerszych mas społeczeństwa polskiego w obronie zagrożonej polskości 
pod panowaniem Prus. Ów ruch wywierał swoistego rodzaju wpływ 
na ugodową bądź co bądź taktykę sfer kierujących Kołem Polskim 
w Wiedniu i stanowił tym samym, poprzez wspomniany klub poselski, 
skuteczny środek presji i nacisku na te austriackie koła rządzące, które 
decydowały o polityce zagranicznej Austro-Węgierskiej Monarchii.

Nasuwało się, rzecz jasna, dalsze pytanie, czy taki środek w prak
tycznym swym zastosowaniu okaże się skutecznym narzędziem także 
w stosunku do właściwego adresata, tj. rządu pruskiego.

Na to pytanie znajdujemy odpowiedź śledząc uważniej przebieg dal
szych pertraktacji w sprawie polskiej. Przedstawiały się one tak, że 
stosownie do otrzymanej instrukcji Szögyeny przekazał Bethmannowi- 
-Hollwegowi w dniu 9 listopada treść ostatnich telegramów Berchtolda 92. 
Jednakże z powodu nieobecności kanclerza w Berlinie dopiero w dwa 
dni później mógł ambasador austro-węgierski z nim się spotkać, aby 
rzecz omówić. Także i tym razem szef rządu niemieckiego ograniczył się

01 „Hiebei wäre namentlich geltend zu machen — podkreślał Berchtold — daß 
der Mandatsverlust der derzeitigen Polenführer gleichbedeutend wäre mit der 
Wahl von Polnischen Vertretern radikalster Färbung, wodurch an Stelle von 
Elementen konservativen Einschlages, die sich für Unterdückung der revolutionären 
Strömungen einsetzen, solche treten würden, die der staatsgefährlichen subversiven 
Propaganda diesseits und jenseits der Grenze Vorschub leisten”. Tamże.

92 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 9 XI 1912.



do zakomunikowania swemu rozmówcy, że w ciągu najbliższych dni 
będzie mógł udzielić odpowiedzi na temat rekursów od zarządzeń wy
właszczeniowych 93.

Stanowisko strony niemieckiej wywołało jeszcze jedną reakcję 
Berchtolda w formie telegramu, podkreślającego konieczność uzyskania 
odpowiedzi rządu niemieckiego w sprawie postulowanych przez dele
gatów polskich gwarancji przed najbliższym posiedzeniem Delegacji94.

Dopiero na to ostatnie z kolei démarche nadeszła wreszcie z niecier
pliwością oczekiwana przez Berchtolda odpowiedź, udzielona Szögye- 
nyemu na piśmie, która jednakże nie mogła strony austriackiej całko
wicie zadowolić. Kanclerz Rzeszy ,,z najgłębszym ubolewaniem” infor
mował w tym piśmie szefa austro-węgierskiego MSZ, że nie może 
w obecnej chwili udzielić wyjaśnienia, czy i w jakim czasie odniosą 
skutek odwołania od zarządzeń wywłaszczeniowych pruskiej Komisji 
Kolonizacyjnej. Zapewniał swego adresata, że wszystkie cztery rekursy 
będą rozpatrzone „sumiennie i obiektywnie”, co zwłaszcza dotyczy Li- 
pieniek. Obecnie jest jednak w stanie ręczyć za to, że zostaną one 
uwzględnione, bo nie może uprzedzać decyzji prawnie powołanej in
stancji odwoławczej, zanim ta nie zbierze całości materiału rzeczowego.

„Choć chętnie tego pragnąłbym — pisał kanclerz Rzeszy — ażeby 
zbadanie i rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło z możliwym pośpiechem, 
nie leży w moich możliwościach doprowadzenie teraz do natychmiasto
wego zakończenia procedury postępowania bądź zagwarantowanie z góry 
określonego wyniku. Szczerze ubolewam, że nie mogę w pełni zadość
uczynić życzeniom Jego Ekscelencji Pana Ministra Hrabiego Berchtolda, 
chciałbym jednak wyrazić nadzieję, że zarządzone posunięcia, łącznie ze 
złożonymi już wcześniej wyjaśnieniami, umożliwią gładki przebieg ma
jących się odbyć debat Delegacji austriackich” 95.

Tak przedstawiała się wypowiedź Bethmanna-Hollwega w odniesieniu 
do pierwszego punktu żądań Koła Polskiego w sprawie wywłaszczeń, 
postulującego uwzględnienie rekursu dotyczącego Lipieniek. Formalnie 
rzecz biorąc, przewidywała ona rozpatrzenie odwołania w terminie póź
niejszym, przy czym nie przesądzała jego wyniku. Było jednak rzeczą

93 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 11 XI 1912.
94 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 11 XI 1912. Do tejże depeszy załączył na

dawca notatkę, dotyczącą czterech majątków mających ulec wywłaszczeniu, 
następującej treści:

„Lipinki [Lipieńki — J. B.] — ma je Liszkowska 
Złotniki — były tylko krótki czas w niem. rękach 
Dobska [Dąbik — J. B.] — przejściowo w niem. rękach 
Kotrząb [Kołdrąb — J. B.] — przejściowo w niem. rękach”.
95 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 14 XI 1912.



jasną, że po zakończeniu Delegacji szanse na pozytywne rozstrzygnięcie 
tej sprawy wyraźnie się zmniejszą.

Jeśli natomiast idzie o punkt drugi postulatów polskich, w których 
Koło domagało się zaprzestania akcji wywłaszczeniowej, kanclerz po
wtórzył ambasadorowi austro-węgierskiemu, że obecnie nie planuje się 
dalszych wywłaszczeń96. Jest jednak rzeczą symptomatyczną, że to 
ostatnie zapewnienie dał kanclerz Rzeszy jako „ściśle poufne”, „z uwagi 
na trudną sytuację, w jakiej się znajduje wobec tutejszej opinii pu
blicznej, szczególnie zaś w stosunku do pruskiego Landtagu” 97.

Warto jeszcze dodać, że podsekretarz stanu Zimmermann, z którym 
Szögyeny omawiał poprzedniego dnia sprawę polską, nadmienił swemu 
austriackiemu rozmówcy, iż jego „ o s o b i s t y m  zdaniem” rekurs w wy
padku majątku Lipieńki będzie uwzględniony98 99, z czego wynikało, że 
strona pruska dawała nadzieje na pozytywne załatwienie także pierw
szego postulatu polskiego, choć czyniła to na drodze zupełnie nieoficjal
nej i w formie mało zobowiązującej. Tego typu obietnica, wespół 
z oświadczeniami Bethmanna-Hollwega o zaniechaniu dalszych wywłasz
czeń, wywarła jednak pożądany przez rząd austriacki skutek; posłowie 
polscy na plenarnych obradach Delegacji nie zaatakowali sojuszu austro- 
-niemieckiego i oddali swe głosy za budżetem resortu spraw zagra
nicznych

Inna sprawa, że na takie stanowisko frakcji polskiej wywarła jednak 
również w dużym stopniu wpływ ówczesna sytuacja międzynarodowa, 
grożąca wybuchem konfliktu zbrojnego pomiędzy Austro-Węgrami a Ro
sją. Koło Polskie, w przygniatającej większości reprezentujące austro- 
filski program rozwiązania kwestii polskiej, zdecydowanie wrogi Rosji, 
nie chciało w tej sytuacji podważać zasadniczych podstaw polityki za
granicznej Monarchii Austro-Węgierskiej, a więc państwa, z którym 
związało zdecydowanie swą koncepcję rozstrzygnięcia losów narodu pol
skiego.

Choć zatem jeszcze w ostatnich dniach października Koło Polskie 
w uchwalonej przez siebie rezolucji groziło, że zdecydowanie wystąpi 
przeciwko sojuszowi Austrii z Niemcami, jeśli rząd niemiecki nie zmieni

96 „Was den zweiten Punkt der von den polnischen Mitgliedern der Delegation 
geäußerten Wünsche betrifft — pisał Szögyeny — wiederhollte mir Herr von 
Bethmann-Hollweg, daß ein Plan zur weiteren Enteignung zur Zeit nicht bęstehe. 
Auch Herr von Tschirschky sei bereits Mitte Oktober d. J. beaftragt worden, 
Euer Exzellenz hievon Mitteilung zu machen”. Tamże.

97 Tamże.
98 Tamże.
99 Por. przyp. 98 i 99.



swego postępowania wobec Polaków, to w czasie obrad Delegacji mimo 
wszystko nie podjęło ataku przeciwko owemu aliansowi politycznemu.

Bardzo charakterystyczne było przy tym w czasie wspomnianych 
obrad przemówienie prezesa Koła — Juliusza Lea. Punktem wyjścia 
jego wywodów stanowiło podkreślenie faktu, że obecnie ludzkość wkracza 
w epokę tak burzliwą, jakiej nie było od czasów napoleońskich. W tej 
nowej epoce Polacy są jedynym narodem słowiańskim, który pozostał 
z dala od wpływów idei panrosyjskich i panslawistycznych. Tym bardziej 
niezrozumiałą dla społeczeństwa polskiego, jak i dla każdego trzeźwo 
myślącego Niemca jest polityka wywłaszczeniowa rządu pruskiego. Tym 
bardziej boleśnie odczuwają Polacy i to, że kierownictwu austro-wę
gierskiej polityki zagranicznej nie udało się dotąd skłonić tak bliskiego 
sojusznika do zmiany kursu w interesie utrzymania dobrych stosunków 
sojuszniczych 10°. Polityka pruska — zaznaczał Leo — prowadzi do 
tego, że dla Polaków austriackich dotychczasowy system sojuszów mię
dzynarodowych i w ogóle polityka zagraniczna monarchii trudna jest do 
popierania, już choćby tylko z uwagi na honor narodowy. W związku z tym 
Polacy muszą rzucić swój głos ostrzegawczy pod adresem polityki naro
dowościowej Niemiec. Jeśli zaś polscy delegaci nie zajmują stanowiska 
przeciwko obecnemu kierownictwu polityki zagranicznej, pomimo głę
bokiego rozgoryczenia, nurtującego najszersze warstwy narodu z powodu 
zarządzeń wywłaszczeniowych rządu pruskiego, to wypełniają ów nie
zwykle dla nich ciężki obowiązek na rzecz państwa tylko ze względu na 
obecną poważną sytuację międzynarodową 100 10i.

Jak zatem można wywnioskować, na postawę Koła Polskiego oddziała
ły tu dwa podstawowe czynniki: spodziewany wybuch wojny i wzmian
kowane wyżej poufne i nieoficjalne deklaracje rządu pruskiego w sprawie 
zaniechania akcji wywłaszczeniowej.

W związku z tym ostatnim czynnikiem nasuwało się, rzecz jasna, py
tanie, czy istnieją dostateczne podstawy do dawania wiary pruskim 
obietnicom i ogólnikowym zapewnieniom. Wspomniane obietnice, o czym 
nie należy zapominać, były wymuszone na pruskich kołach rządzących 
ogólną trudną sytuacją międzynarodową Niemiec, która sprawiała, że 
ulegały one perswazjom jedynego swego pewnego sojusznika — Austro- 
-Węgier. Z drugiej jednak strony trzeba i o tym pamiętać, że istniała 
wyraźna granica owej ustępliwości, a granicę tę wyznaczała wola nacjo
nalistycznej większości Landtagu i w ogóle tych sił politycznych, których 
emanację stanowił ówczesny rząd pruski. Nie można nie doceniać faktu,

100 Stenographische Sitzungs-Protokolle der Delegation des Reichsrathes. Sieben- 
undvierziegste Session, Budapest 1912, Wien 1913, s. 125 in .

101 Tamże.



że zarząd Ostmarkenvereinu ogłosił na swym posiedzeniu w dniu 11 XI 
1912 r., a więc w kulminacyjnym okresie zabiegów strony austriackiej, 
oświadczenie, skierowane „przeciwko mieszaniu się zagranicy w nasze 
prawo domowe” oraz — mówiąc wyraźniej — „przeciwko zabiegom 
Polaków austriackich, grożącym zerwaniem sojuszu w wypadku realizacji 
prawa wywłaszczenia” 102. A zatem — jak widzimy — pertraktacje 
austriacko-niemieckie w kwestii polskiej, nie dające się zachować w ści
słej tajemnicy, przeniknęły faktycznie do wiadomości elementów haka- 
tystycznych, które ze swej strony wzmogły nacisk na rząd w kierunku 
kontynuowania akcji wywłaszczeniowej.

Tymczasem relacje napływające do Wiednia wyraźnie świadczyły
0 dalszym, poważnym zaognieniu stosunków polsko-niemieckich
1 o ogromnym wzburzeniu ludności polskiej w zaborze pruskim. „Za
stosowanie po raz pierwszy pruskiej ustawy o wywłaszczeniu wywołało 
w prasie polskiej i wśród całej ludności polskiej gwałtowną burzę” — 
tak rozpoczynał swoje dłuższe sprawozdanie dla Berchtolda konsul au- 
stro-węgierski S. P itn e r103. Podkreślał on, że wszędzie odbywają się 
zebrania protestacyjne tej ludności, na których jak najostrzej piętnuje 
się pruską politykę dyskryminacji Polaków. M. in. doszło do wiecu 
w Inowrocławiu z udziałem wszystkich polskich posłów do Reichstagu 
i Landtagu, na którym zjawiły się setki ludzi z wszystkich części Nie
miec. W trakcie tego zebrania atakowano nie tylko rząd, ale także 
Komisję Kolonizacyjną i podobnego typu instytucje. Ogłoszono bojkot 
narodowy i proklamowano dewizę „swój dla swojego” jako obowiązek 
narodowy wszystkich Polaków.

Oprócz wymienionego zebrania — kontynuował Pitner swe sprawo
zdanie — wszędzie w mniejszych miejscowościach odbywają się dalsze 
wiece protestacyjne, w czasie których wzywa się ludność do bojkotu 
niemieckich kupców i wyrobów niemieckich. Nie tylko na tych zebra
niach, ale w całej polskiej prasie odzywają się wezwania do bojkotu. 
Polskie gazety idą tak daleko, że tych Polaków, którzy swoje zakupy 
porobili w niemieckiej firmie, ogłaszają pełnym nazwiskiem w gazecie 
jako zdrajców ojczyzny. Następstwa tej propagandy odczuli już nie
mieccy kupcy, szczególnie w tych rejonach, gdzie Polacy tworzą więk
szość, ponosząc niepowetowane straty. Doszło w związku z tym do ze
brania protestacyjnego, specjalnie zwołanego do Poznania przez nie
mieckich kupców i przemysłowców, na których ostro zaatakowano rząd 
i wezwano go do pojednawczej polityki wobec Polaków. Także liberalni

102 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 11 XI 1912.
103 Pitner do Berchtolda, 16 XII 1912. Berchtold polecił przesłać z kolei ów list 

premierowi Stiirgkhowi do wglądu.



Niemcy zwołali przed kilku dniami zebranie, gdzie uchwalili rezolucję 
przeciwko prawu wywłaszczenia i dyskryminacji żywiołu polskiego.

Konsul austro-węgierski wyrażał pogląd, że tylko hakatyści uważają 
wzmiankowane prawo za narodową konieczność („Nationale Notwendig
keit”) i wyrażają żal, iż dotąd tylko cztery dobra będą wywłaszczone. 
Oni to zwołali kontrdemonstrację przeciwko ogłoszonemu przez Polaków 
bojkotowi, uznając za obowiązek każdego Niemca zerwanie wszelkich 
kontaktów handlowych z ludnością polską. Oni również wezwali rząd, 
ażeby całkowicie pomijał producetów polskich przy zamówieniach pań
stwowych.

Z powodu coraz bardziej konsekwentnie przeprowadzanego bojkotu 
przez ludność polską także władze pruskie w Poznaniu poczęły stosować 
ze swej strony analogiczne metody. Przed kilku dniami ukazał się 
okólnik, w którym uznano za obowiązek honoru wszystkich Niemców, 
specjalnie zaś urzędników, przeprowadzanie zakupów, o ile to jest mo
żliwe, tylko u niemieckich kupców i rzemieślników na terenie Poznań
skiego 104.

Wszystko wskazuje na to — pisał Pitner — że atmosfera we wschod
nich prowincjach Niemiec, zwłaszcza w Poznaniu, staje się coraz bardziej 
napięta wskutek ostatnich zarządzeń rządu, i jest obecnie rzeczą jasną, 
także dla organów rządowych, iż wywłaszczenie przyniosło więcej szkody 
niż pożytku 105. Podkreśla się zwłaszcza to, że realizację wywłaszczenia 
zainicjowano w najmniej odpowiedniej chwili, w okresie zarysowującej 
się możliwości konfliktu między Monarchią Austro-Węgierską i Niem
cami a Rosją, co pobudza marzenia o odbudowie państwa polskiego. 
Wierzy się mocno w to, że wybuch wojny pomiędzy tymi trzema pań
stwami będzie sygnałem do wybuchu rewolucji w rosyjskiej części Pol
ski. Nawet w kręgu całkiem poważnych polityków polskich debatuje się 
nad tym, czy po klęsce Rosji nowo powstałe Królestwo Polskie ma po
zostać samoistne, czy też dążyć do połączenia z monarchią w formie unii 
personalnej. „Tutejszym władzom wojskowym — kończył swe spra
wozdanie konsul — znane są te marzenia, przy czym próbuje się dociec.

104 Tamże.
105 Tego samego zdania był — według innej relacji Pitnera — naczelny prezes 

rejencji poznańskiej, Schwarzkopf, który wywodził w rozmowie z konsulem austro- 
węgierskim, że „każde wywłaszczenie daje więcej szkody niż pożytku. Osadza się 
kilku niemieckich małorolnych, a za to następuje ogromne nasilenie polskiego 
patriotyzmu, zaostrzenie ruchu bojkotowego przeciw Niemcom, wzrost solidarności 
polskich partii etc. Te partie, które szukają porozumienia z rządem, zostają mo
ralnie zmuszone do kontrakcji etc. To się jednak nie zmieni — mówił Schwarz
kopf — chyba że kanclerz ustąpi i przyjdą nowi ludzie”. Pitner do Berchtolda, 
29 I 1914.



jakie stanowisko zajmą pruscy Polacy, ponieważ w tej sprawie skazanym 
się jest tylko na domysły, a postawa ludności, zamieszkałej tuż przy 
granicy państwowej, będzie stanowić w wypadku wojny czynnik, którego 
nie można lekceważyć” 106.

Atmosferę niebywałego podniecenia wśród ludności polskiej pogłębiały 
krążące stale pogłoski, znajdujące również odbicie w prasie wiedeńskiej, 
o zamierzonym przez rząd pruski wywłaszczeniu dalszych 8 polskich 
dóbr 107. Pogłoski te tak dalece zaniepokoiły rząd wiedeński, że Szögyeny 
nie zadowolił się w danym wypadku stanowczym zaprzeczeniem ze strony 
podsekretarza stanu Zimmermanna, ale zainterpelował w tej sprawie 
ponownie kanclerza 108. Niezależnie od tego sprawa powyższa była przed
miotem rozmowy migdzy Pitnerem a naczelnym prezesem prowincji 
poznańskiej drem Schwarzkopfem, który ze swej strony nazwał wy
właszczenie nonsensem („Blödsinn”), uskarżał się konsulowi austro-wę- 
gierskiemu na to, że wśród urzędników w Poznaniu jest zbyt wielu ha- 
katystów i że w ogóle rząd okazuje hakatystom za dużą słabość. 
Oświadczył w końcu, że o dalszym wywłaszczaniu nie może być mowy, 
co zrozumiały także władze w Berlinie109.

W takiej atmosferze doszło w Reichstagu z końcem stycznia 1913 r. 
do głosowania nad interpelacją polską do rządu, kwestionującą wywłasz
czenie jako sprzeczne z konstytucją. Sekretarz stanu dał wówczas w za
stępstwie kanclerza odpowiedź, że idzie tu o wewnętrzne prawa pruskie, 
nie podpadające pod kompetencje parlamentu. Jednakże Izba dużą więk
szością głosów (213 : 97) nie przyjęła tego punktu widzenia.

Komentując ów wynik głosowania, Szögyeny wyrażał zdanie, że nie 
pociągnie to za sobą praktycznych następstw, jednakże mimo wszystko 
rząd poniósł nieprzyjemną porażkę, oznaczającą uchwalenie mu poważną 
większością votum nieufności z powodu jego polskiej polityki110 *. Pod
kreślał również ambasador, że mowy Polaków w Reichstagu, szczególnie 
zaś Franciszka Morawskiego, wywarły silne wrażenie n i.

106 Pitner do Berchtolda, 16 XII 1912.
107 Berchtold do Szögyenyego, tel. z 16 I 1913.
108 Szögyeny do Berchtolda, tel. z 17 i 19 I 1913. Kanclerz zapewnił ambasadora 

austro-węgierskiego „in sehr entschiedener Weise, daß eine weitere A n w e n d u n g  
d e s  E n t e i g n u n g  S'V e r f a h r e n s  n i c h t  i n A u s s i c h t  [podkr. adresata] 
genommen sei”.

109 Pitner do Berchtolda, 28 I 1913 (odpis tegoż pisma przekazano Stürgkhowi). 
Schwarzkopf powiedział na zakończenie rozmowy z Pitnerem dosłownie: „Sie 
können mir glauben, enteignen werden wir nicht mehr, wenigstens nicht so lange 
ich da bin, das haben jetzet auch schon die Herren in Berlin eingesehen, daß das 
stets nur ein Schlag ins Wasser ist”

110 Szögyeny do Berchtolda, 30 I 1913.
1,1 Szögyeny do Berchtolda, 12 II 1913.



Jednocześnie napływały do Wiednia wiadomości z Galicji, mówiące 
o narastającym wzburzeniu ludności polskiej przeciwko Prusom. Świa
dectwem, które odegrało pod tym względem dość znaczny wpływ na 
postawę rządu wiedeńskiego wobec sprawy wywłaszczenia, był list mi
nistra skarbu Zaleskiego do Berchtolda, przekazany za tegoż pośred
nictwem w odpisie premierowi Stiirgkhowi112. W liście owym z 5 IV 
1913 r. pisał Zaleski, że był ostatnio we Lwowie, gdzie miał sposobność 
przekonać się o wyraźnym wzroście nastrojów antypruskich. Nic dziw
nego — zaznaczał on — że w takiej sytuacji już w czasie ostatnich De
legacji nadzwyczaj trudno było uspokoić posłów polskich i utrzymać 
ich wystąpienia w przyjaznym tonie. Teraz może być jeszcze gorzej, 
zwłaszcza że nadzieje na uwzględnienie rekursu w sprawie Lipieniek 
przypuszczalnie spełzły na niczym. W dodatku wywłaszczone grunty 
oszacowano daleko poniżej ich ceny kupna, a Schorlemer i Lautze ostro 
zaatakowali Polaków w Landtagu. Delegaci polscy nie będą mogli po
pierać trójprzymierza, bo opinia publiczna jest zbyt silnie zaalarmowana. 
Tymczasem dochodzą głosy, że Komisja Kolonizacyjna czyni przygoto
wania do nowych wywłaszczeń. Jakie konsekwencje może mieć taka 
wiadomość, gdy znajdzie ona potwierdzenie?

Paralelizm naszej polityki z niemiecką — wywodził Zaleski — nigdy 
nie był w Galicji popularny. Ale tłumaczyliśmy, że do uderzenia prze
ciwko Rosji musi Austria mieć silnego sojusznika, który zabezpieczy ją 
na zachodniej flance. Ostatnie zaostrzenie stosunków przy prawdopodob
nym udziale naszych sfer wojskowych wywołało nastroje antyrosyjskie 
w Galicji i nadzieję na wybuch polskiego powstania o charakterze anty
rosyjskim. Cała tamtejsza opinia publiczna była o tym przekonana. 
Wszędzie rozchodziły się wieści, że Monarchia Austro-Węgierska przy
gotowuje się do wojny z Rosją i że poprze polskie aspiracje narodowe. 
O tym, jaki wpływ zdołały wywrzeć takie wrażenia na umysły ludu, 
można sobie łatwo wyobrazić. Potem okazało się jednak, że żadnej 
wojny nie będzie. W konsekwencji polska lojalność przechodzi teraz 
ciężką próbę i stawia sobie pytanie: czy można iść razem z państwem, 
które wiąże się sojuszem z mocarstwem prowadzącym politykę niszcze
nia żywiołu polskiego? Trzeba zatem — radził Zaleski Berchtoldowi — 
dążyć za wszelką cenę do zapobieżenia wywłaszczeniom i w ogóle wszel
kim krokom antypolskim ze strony rządu pruskiego 113.

Rząd wiedeński podzielał ów pogląd. Nie dość, że Berchtold prze
słał Szögyenyemu oryginał listu Zaleskiego, ale ze swej strony z niepo
kojem donosił ambasadorowi w Berlinie o poruszeniu panującym w Ga

112 Zaleski do Berchtolda, 5 IV 1913.
113 Tamże.



licji i wyrażał jednocześnie obawę, że w razie dalszych wywłaszczeń 
mogą tam wziąć górę wszechpolacy kosztem konserwatystów i innych 
lojalnych żywiołów. Polecał zatem zwrócić uwagę stronie niemieckiej na 
wszystkie te okoliczności i zapytywał raz jeszcze, co z rekursami, zwłasz
cza w sprawie Lipieniek 114.

W odpowiedzi Berchtoldowi Szögyeny konstatował, że w świetle listu 
Zaleskiego bardzo charakterystyczne są nastroje „naszych Polaków w Ga
licji”, które powszechnie są związane z możliwością wybuchu wojny 
„między nami a Rosją”, opierają się bowiem na tej podstawowej prze
słance, że tylko wtedy będą zaspokojone aspiracje polskie. „To samo — 
pisał Szögyeny — mówili mi liczni posłowie Centrum niemieckiego 
Reichstagu, którzy słyszeli to od swych polskich kolegów. Dowodzili oni, 
że tylko wojna austriacko-węgiersko-rosyjska mogłaby posunąć naprzód 
zasadnicze aspiracje Polaków w Galicji, w Prusach i w Rosji w formie 
odbudowy samodzielnej Polski” 115.

W tym kontekście politycznym mówił ambasador austro-węgierski 
„w trybie pilnym” z nowym niemieckim sekretarzem stanu von Jagowem 
o konsekwencjach pruskiej polityki wobec Polaków. Jago w zapewniał 
swego rozmówcę, że osobiście nie zgadza się z polityką rządu pruskiego 
w sprawie polskiej i że poruszy tę sprawę w rozmowie z kanclerzem. 
W czasie następnej z kolei rozmowy z Szögyenym oświadczył mu, se
kretarz stanu, że kanclerz potwierdził poprzednio udzieloną stronie 
austriackiej informacje, iż nie będą realizowane dalsze wywłaszczenia. 
Nadmienił również, że bliższe dane dotyczące rekursów właścicieli czte
rech wywłaszczanych dóbr, szczególnie zaś Lipieniek, będą doręczone 
w niedługim czasie 116.

Faktycznie, w kilka dni później, bo z początkiem maja 1913 r., na
deszła wiadomość, że wszystkie owe rekursy odrzucono, przy czym w wy
padku Lipieniek szalę miała przechylić jakoby ta okoliczność, że ich 
właścicielka zaręczyła się w kilka tygodni po śmierci męża 117. Odpadł 
zatem jeden z podstawowych argumentów przeciwko wywłaszczeniu ma
jątku, oparty na tej podstawie, że wspomniane dobra stanowią główne 
źródło utrzymania dla wdowy.

Jak się wszakże wydaje, w grę weszły tu przede wszystkim innego 
rodzaju motywy. Można wyrazić przypuszczenie, iż uwzględnienie jakie
gokolwiek rekursu w omawianej sprawie byłoby dla rządu pruskiego po 
prostu zbyt ryzykownym pociągnięciem w sytuacji, gdy pod náporem

114 Berchtold do Szögyenyego, 17 IV 1913.
115 Szögyeny do Berchtolda, 23 IV 1913.
116 Tamże.
117 Szögyeny do Berchtolda, 6 V 1913.



elementów skrajnie nacjonalistycznych na porządku dziennym Landtagu 
pruskiego figurowała propozycja Ostmarkenvereinu, dotycząca „wzmocnie
nia niemczyzny” w Prusach Zachodnich i w Poznańskiem. Rząd ów chcąc 
nie chcąc szedł z prądem antypolskim, czemu dali ponownie wyraz dwaj 
pruscy ministrowie — Schorlemer (rolnictwo) i Lautze (finanse), którzy 
w czasie drugiego czytania wspomnianej ustawy na posiedzeniu Land
tagu pruskiego w dniu 22 kwietnia uznali w swych przemówieniach 
politykę kolonizacyjną za niezbędny środek do wzmocnienia żywiołu 
niemieckiego, zaznaczając zarazem, że nie jest przewidziane w kołach 
rządowych jakiekolwiek złagodzenie kursu w stosunku do Polaków. 
Wkrótce potem (czerwiec 1913 r.) nowa ustawa o „wzmocnieniu niem
czyzny” miała zostać ostatecznie uchwalona.

W danych warunkach zatem rząd pruski mógł zadośćuczynić tylko 
jednemu postulatowi strony austriackiej w kwestii polskiej: obiecywał 
nie przeprowadzać dalszych wywłaszczeń, a i to przyrzeczenie, choć 
kanclerz Rzeszy stale je podtrzymywał, zalecał jednakże zachowywać 
w jak najściślejszej dyskrecji „ze względu na stosunki wewnętrzne” ll8.

Postawa Prus w tej sprawie wyznaczała do pewnego stopnia dalszą 
linię postępowania Wiednia, streszczającą się w lapidarnie wyrażonym 
przez Berchtolda zdaniu, że n a l e ż y  u s t a w i c z n i e  n a c i s k a ć  ń a  
r z ą d  p r u s k i ,  a b y  t e n  n i e  w a ż y ł  s i ę  p r z e p r o w a d z a ć  
ż a d n e j  n o w e j  a k c j i  w y w ł a s z c z e n i o w e j  z uwagi na ży
wioły przyjazne sojuszowi, stosunki parlamentarne i w ogóle ze względu 
na ogólną sytuację polityczną w Monarchii Austro-Węgierskiej119 120.

Taktyka ta nie była całkowicie bezowocna. Z początkiem 1914 r. Ost
markenverein postawił żądanie wywłaszczenia dalszych trzech polskich 
dóbr, na co się jednak Berlin nie zgodził 12°. Po prostu obawiano się 
zbyt poważnych reperkusji na terenie państwa sojuszniczego, mogących 
silniej zachwiać trójprzymierzem. A na to w obliczu nadciągającego 
wielkiego konfliktu zbrojnego nie można było sobie pozwolić.

Mimo wyraźnie szowinistycznego kierunku, któremu Niemcy hohen- 
zollernowskie hołdowały w polityce wewnętrznej, wzgląd na jedynego 
„pewnego” sojusznika Cesarstwa Niemieckiego — Austro-Węgry — zda
wał się tu stanowić w pewnym stopniu skuteczny hamulec, powstrzy
mujący od częstszego zastosowania tak drastycznej metody w walce 
z polskością, jaką dawało pruskim kołom rządzącym prawo o wywłasz
czeniu.

Należy jednakże wyrazić poważne wątpliwości, czy ów zewnętrzny

118 Tamże.
119 Berchtold do Szögyenyego, 21 VI 1913.
120 Pitner do Berchtolda, 29 I 1914.



środek perswazji i nacisku mógł stanowić bardziej trwałą zaporą dla 
akcji wywłaszczeniowej. Wątpliwości te bądą lepiej zrozumiałe, gdy 
weźmiemy pod uwagę bezsporny fakt, że zasadniczy kierunek pruskiej 
polityki narodowościowej wyznaczały te siły społeczne, które coraz szyb
ciej kroczyły po wznoszącej się fali nacjonalizmu.

Wszelka, choćby nie wiedzieć jak natarczywie i intensywnie kon
tynuowana interwencja z zewnątrz nie mogła w tych warunkach gwa
rantować długotrwałych efektów, nie mogła reprezentować czynnika 
zdolnego do całkowitego unicestwienia polityki dyskryminującej ludność 
polską — w dalszej perspektywie. Taki rezultat dać mogła jedynie grun
towna zmiana istoty ówczesnego państwa niemieckiego, połączona z klę
ską tych sił społeczno-politycznych, które odgrywały rolę istotnego pro
motora antypolskiej działalności politycznej na terenie zaboru pruskiego.

ÖSTERREICH-UNGARN UND DIE POLENENTEIGNUNG IN PREUßEN
(1908—1914)

Dargestellt werden die internationalen Verflechtungen und die aus ihnen 
resultierenden Einwirkungen auf die preußische Enteignungspolitik an der pol
nischen Revölkerung im Zeitabschnitt unmittelbar vor Ausbruch des 1. Weltkrieges. 
Hierbei gilt es insbesondere den wichtigen Einfluß Österreich-Ungarns aufzuzeigen, 
den dieses als engster Bündnispartner des Reiches auf jene Politik ausübte. Da 
die Wiener Regierung befürchten mußte, daß die polnische Fraktion im öster
reichischen Parlament zur Opposition übergehen könnte, sofern ihre Forderung 
auf Einstellung der Enteignungsaktion unbeachtet bliebe, fühlte sie sich genötigt, 
in dieser Richtung einen beständigen Druck auf die deutsche Regierung aus
zuüben.

Ungeachtet des ausgesprochenen chauvinistischen Kurses, dem das Deutschland 
der Hohenzollern in der Innenpolitik huldigte, bedeutete — nach dem Ergebnis 
des Verfassers — die Rücksichtnahme auf seinen einzigen „zuverlässigen” Bundes
genossen Österreich-Ungarn bis zum gewissen Grade einen wirksamen Riegel, der 
geeignet war, von einer häufigeren und breiteren Anwendung einer so drastischen 
Methode im Kampf gegen das Polentum, wie sie der preußischen Regierung im 
Enteignungsrecht zur Verfügung stand, abzuhalten. Dennoch konnte unter der 
gegebenen innerpolitischen Konstellation in Preußen jener Faktor äußerer Ein
wirkung kein auch nur einigermaßen dauerndes Hindernis gegen die Enteignungs
aktion bilden.


