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RZECZYWISTOŚĆ I PERSPEKTYWY STOSUNKÓW CZECHOSŁOWACKO- 
-POLSKICH W OKRESIE ROZPADU AUSTRO-WĘGIER I FORMOWANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PAŃSTW

Problematyka powstania państwa czechosłowackiego po pierwszej 
wojnie światowej ma oczywiście bardzo obszerną literaturę, co jest zro
zumiałe ze względu na zasadnicze znaczenie tej kwestii dla historii obu 
narodów naszego państwa. Jednak historiografia przedmiotu ma również 
własne dzieje, charakteryzujące się tak metodologicznymi i politycznymi 
pozycjami autorów, jak kręgiem omawianej problematyki. Pierwszym, 
dzisiaj już wcale zamkniętym etapem tych badań jest produkcja burżua- 
zyjna z okresu republiki międzywojennej z niewątpliwie jednostronnym, 
często jaskrawo personalistycznym ujęciem tak procesu historycznego, 
jak i koncepcji powstania czy też odrodzenia państwa czechosłowackie
go i. Warto przypomnieć, że wybitne pozycje tego okresu wyszły spod 
pióra uczestników wydarzeń, co niewątpliwie ma specjalne znaczenie dla 
historyka, świadomego zalet i wad literatury pamiętnikarskiej 2. Drugim, 
dzisiaj również już zamkniętym etapem tych badań był okres końca lat 
czterdziestych i pierwszej połowy pięćdziesiątych, kiedy to początkująca 
historiografia marksistowska podjęła próbę nowego spojrzenia na rok 
1918. Była to historiografia dopiero przyswajająca sobie metodologię 
marksistowską. Również ówczesne warunki rozwoju nauk społecznych 
pozostawiły na jej dorobku swe ślady, które cechowała jednostronność 
wysuwanych tez. Należy jednak podkreślić, iż w tym właśnie okresie

1 Zamknięcia tego kręgu literatury nie naruszają sporadycznie się pojawiające 
na Zachodzie prace i przyczynki, kwalifikujące się raczej do tej grupy.

2 Nie wolno tracić z oczu faktu, iż literatura ta w okresie międzywojennym 
odgrywała również rolę argumentu w walkach wewnętrznych w łonie burżuazji 
czeskiej, szczególnie między grupą „zamkową” na czele z Beneszem i Masarykiem 
a ich krytykami ze skrajnej prawicy.



doszło do wybitnego rozszerzenia bazy źródłowej, i to niemal wyłącznie 
na podstawie archiwów krajowych, udostępniających materiały do badań 
nad tym okresem. Z okazji 40 rocznicy powstania Czechosłowacji w la
tach 1957—1959 rozwinęła się dyskusja nad początkami naszej nowo
czesnej państwowości3, co nie zostało jednak doprowadzone do końca, 
wymagało bowiem podjęcia dalszego wysiłku badawczego. W związku 
z rocznicą wybuchu pierwszej wojny światowej w 1964 r. sprawa stała 
się znów aktualna. Byłoby jednak przedwczesne podjęcie się już teraz 
próby podsumowania tej zaledwie zagajonej dyskusji. Dotychczas ukazały 
się drukiem tylko mniejsze pozycje, i to raczej w postaci pewnych su
gestii i opinii lub wypowiedzi marginesowych, nie ujętych jeszcze w for
mę zwartych opracowań 4 *.

W związku z aktualną dyskusją o problematyce pierwszej wojny 
światowej i powstaniu państwa czechosłowackiego należy wysunąć zaraz 
na wstępie szereg ważnych postulatów badawczych. Chyba pierwsze 
miejsce winien zająć problem wydobycia całego wspomnianego zespołu 
zagadnień z atmosfery, nazywanej — sądzę, iż z pewną przesadą — 
„narodową ograniczonością i prowincjonalizmem” historiografii czecho
słowackiej. Tzn. należy rozpatrywać dzieje tego okresu nie tylko dekla
ratywnie, lecz w kontekście historii powszechnej, brać w wyższym aniżeli 
dotychczas stopniu pod uwagę działanie szeregu faktów historycznych, 
które w dotychczasowej historiografii pozostawały niemal całkiem na 
uboczu.

W dyskusji poruszono kilkakrotnie, ż różnych aspektów i z różnym 
akcentem, kwestię, czy historyczny wynik wojny, mianowicie powstanie 
szeregu nowych państw narodowych (w rzeczywistości znów w więk
szości o mieszanym składzie narodowościowym), był jedynym możliwym 
wyjściem. Wskazuje się w związku z tym na istnienie nie tylko odśrodko
wych, lecz również pewnych dośrodkowych tendencji w skomplikowa
nym rozwoju monarchii habsburskiej w okresie przedwojennym. Najczęś
ciej jednak stawia się tę kwestię w związku z możliwością rewolucyjnej 
przebudowy całej Europy środkowej i południowo-wschodniej, szybkiego 
przerastania mających tu miejsce rewolucji burżuazyjno-demokratycz-

3 Pewną próbą uogólnienia tej dyskusji są artykuły: J. Kř í že k,  Příspěvek 
k dějinám rozpadu Rakouska-TJherska (Příspěvky k dějinám KSČ, 1958, 5), oraz 
K. P i c h 1 í k, Otázka vzniku buržoazního Československa v pracích naSich histo
riků (Historie a vojenství, 1959, 2).

4 Por. K. P i c h 1 í k, První světová válka a „česká otázka” (Historie a vojen
ství, 1964, 3), opracowanie zbiorowej dyskusji pt. O první světové válce (Dějiny 
a současnost, 1964, 7). Opracowanie J. K ř i ž k a ,  K některým otázkám dosavad
ního bádání na dějinách první světové války, jest dostępne tylko w powielanych 
tezach, nie zaś in extenso.



nych w rewolucje socjalistyczne5, czego spodziewali się wtedy rewo
lucyjni marksiści, głównie na podstawie nadziei na szybki rozwój rewo
lucji w Niemczech. Jako dodatkowy argument przytacza się Węgierską 
Republikę Rad, stanowiącą szczyt fali rewolucyjnej lat 1918—1919 w tym 
kraju. Obowiązkiem historyka jest oczywiście uważne zbadanie wszyst
kich zjawisk i tendencji występujących w studiowanym przez niego 
okresie i zajmowanie się nie tylko faktami dokonanymi, lecz również 
potencjalnymi możliwościami i perspektywami procesu historycznego, 
zwłaszcza jeżeli za nimi przemawia szereg obiektywnych warunków hi
storycznych. Nie miejsce tutaj zajmować się szczegółami tej specjalnej 
i dość skomplikowanej, do dziś, niestety, mało zbadanej kwestii. Prag
nąłbym tylko zwrócić uwagę na interesująco sformułowaną myśl, iż 
znany proces „przemiany wojny imperialistycznej w wojnę domową”, 
rozpoczęty w Rosji przez rewolucję lutową, przebiegał wśród uciemiężo
nych narodów Austro-Węgier w specyficznej formie przeprowadzania 
rewolucji burżuazyjno-demokratycznych i narodowowyzwoleńczych, skie
rowanych przeciwko Austro-Węgrom i imperializmowi niemieckiemu6. 
Rewolucja Październikowa zaś odbiła się na tym procesie w formie po
głębienia i zwiększenia jego ostrości i konsekwencji.

Stworzenie odrębnych państw narodowych stanowiło niewątpliwie 
główny cel ruchu narodowowyzwoleńczego, cel, który był dla najszer
szych rzesz uciemiężonych narodów atrakcyjny i zrozumiały. Ten cel 
odpowiadał również obiektywnym wymogom rozwoju historycznego, bę
dąc ukoronowaniem procesu rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, 
znacznie spóźnionej w naszej części Europy. Sądzę, iż należy brać pod 
uwagę też obiektywne działanie dalszych czynników, których nie zawsze 
potrafiliśmy należycie uwzględniać, tracąc w ten sposób z oczu cało
kształt zagadnienia i myśli społecznej w omawianym okresie. Należy do. 
tej kategorii np. znacznie większe aniżeli dotychczas uwzględnianie tra
dycji politycznej własnej państwowości i dążeń narodowowyzwoleń
czych, odbijających się nie tylko w sferze kultury, ale też w tradycjach 
wychowawczych i w myśli społeczeństwa. Są to momenty np. szczególnie 
w Polsce z jej tradycją powstańczą silne i rzeczywiście realnie działa
jące. Niewątpliwie należy uwzględniać mentalność narodu zniewolonego, 
choć równocześnie w pełni rozwiniętego w sensie narodu nowoczesnego, 
narodu lgnącego do wizji własnej — tzn. odrębnej — państwowości. 
Owszem, różne klasy i warstwy społeczne utożsamiały to idealne pojęcie

6 Ostatnio podjął raczej niezbyt udaną próbę analizy problematyki powstania 
Czechosłowacji z tego punktu widzenia K. P o m a j z l ,  Vznik ČSR v roce 1918. 
Pokus o marxistickou analýzu, Praha 1965.

6 Por. wypowiedź V. O l i v o v e j  w cyt. dyskusji zbiorowej.



własnej państwowości z różną treścią klasową, która nie zawsze doczekała 
się po powstaniu niepodległych państw narodowych realizacji, stąd 
zgrzyty i starcia klasowe w okresie powojennym. Niemniej jednak uwa-, 
żarn, iż właśnie historia Polski w owym okresie dostarcza cennych do
świadczeń do oceny wagi i zasięgu ideowego i psychologicznego istnienia 
w ł a s n e g o ,  o d r ę b n e g o  p a ń s t w a  dla świadomości społecznej nie 
tylko ogółu narodowego, lecz też szczególnie klasy robotniczej. Spraw
dzianem tego jest kształtowanie się stosunku KPRP do państwowości 
polskiej. Argumentowanie przykładem Węgier nie jest — sądzę — na 
miejscu. Tam niemałą rolę odgrywał fakt, iż Węgry były krajem pobi
tym, krajem, którego klasy rządzące poniosły dotkliwą klęskę w wyniku 
wojny, podobnie jak np. w Niemczech. Nie można tego powiedzieć o ów
czesnej Polsce lub Czechosłowacji, gdzie sytuacja kształtowała się wręcz 
odwrotnie, gdzie nie było jeszcze doświadczeń z własną państwowością. 
Zresztą nawet wewnętrznopolityczny rozwój Węgier od listopada 1918 r., 
jak i bezpośrednie warunki powstania władzy rad w tym kraju były 
bardzo specyficzne, nie dające się porównywać z sytuacją czy to w Cze
chosłowacji, czy też w Polsce.

Omawiając sprawę stosunków czechosłowacko-polskich w okresie roz
padu Monarchii Austro-Węgierskiej i powstania niepodległych państw 
naszych narodów, nie mam zamiaru iść śladami tradycyjnego dziejo
pisarstwa. Próbuję ująć ówczesną sytuację nieco inaczej, mianowicie 
w formie tez dyskusyjnych. Pragnę spojrzeć na te stosunki z szerszego 
punktu widzenia, nie tylko posunięć Pragi wobec Warszawy i na odwrót, 
lecz także pod względem politycznej orientacji obu państw w ogóle. Nie 
zamierzam również omawiać w tym miejscu dorobku historiografii spra
wy polskiej i czechosłowackiej w okresie pierwszej wojny światowej. 
Przekracza to niewątpliwie możliwości jednego artykułu. Sądzę zresztą, 
iż szczególnie po stronie czechosłowackiej występuje potrzeba dalszego 
monograficznego opracowania tej epoki, które rozszerzyłoby zasadniczo 
bazę materiałową. Wzorem tu może być szereg monografii dotyczących 
kwestii i polityki polskiej w okresie 1914—1918, opublikowanych w ostat
nich latach.

Pragnę skoncentrować swoją uwagę tylko na ostatnim etapie wojny, 
na roku 1918, i to szczególnie pod kątem widzenia formowania się 
przesłanek wzajemnych stosunków obu przyszłych państw. IViele za
gadnień dotyczących naszych stosunków w czasie wojny wymaga jeszcze 
głębszego monograficznego ujęcia, jak np. szczegółowe opracowanie opinii 
społeczeństwa czeskiego i słowackiego wobec przeobrażeń kwestii polskiej 
w czasie w ojny7, omówienie skomplikowanego splotu koncepcji wokół

7 Ciekawe nowe materiały do spraw polsko-słowackich w czasie wojny udo-



planów Mitteleuropy 8 itd. Mówiąc o stosunkach polsko-czechosłowackich, 
zajmuję się wyłącznie ich aspektem politycznym, stosunki kulturalne, 
gospodarcze itp. pozostawiam na uboczu, ponieważ nie odgrywały one 
w owym czasie oraz w tym związku wybitniejszej roli.

Obraz stosunków czechosłowacko-polskich w omawianym okresie jest 
w literaturze tradycyjnej w przytłaczającej większości wypadków przy
słonięty sprawą Śląska Cieszyńskiego i sporu o granicę na tym terenie. 
Kwestia granic w powszechnym mniemaniu, utrzymującym się w więk
szym lub mniejszym stopniu dotychczas, uniemożliwiała jakąkolwiek 
myśl o wzajemnej współpracy czy przynajmniej lojalności. Jest rzeczą 
niewątpliwą, iż sprawa cieszyńska stanowiła pod wieloma względami 
poważną przeszkodę w dążeniu do normalizacji wzajemnych stosunków; 
sporu na tym terenie chyba nie można było uniknąć. Gdybyśmy przyjęli 
zasadę wnioskowania o doniosłości jakiejś sprawy historycznej tylko na 
podstawie zasobów materiału archiwalnego, publicystyki lub ilości farby 
drukarskiej zużytej na polemikę, sprawa cieszyńska, szczególnie w latach 
1918—1920, bije pod tym względem wszystkie rekordy i należałoby jej 
przyznać niezbite pierwszeństwo. Napięcie i wzajemna drażliwość doszły 
wtedy do tego stopnia, że zbierano obszerną „dokumentację” byle jakiej 
błahej bójki w karczmie, którą następnie rozdmuchiwano w aferę poli
tyczną. Sądzę jednak, iż obowiązek historyka sięga poza chronologiczne 
opisywanie wypadków i wyśledzenie tylko ich najsilniej rzucających się 
w oczy powiązań. Jego zadaniem są również sondaże sięgające do głęb
szych związków i korzeni wydarzeń, ustalenie — czy przynajmniej próby 
ustalenia — i odróżnienie zjawisk największej wagi (choć nie zawsze 
na pozór pierwszoplanowych) od zjawisk pośrednich. W takim więc ujęciu 
stosunków czechosłowacko-polskich w interesującym nas okresie pojawia 
się szereg zjawisk i faktów historycznych w zupełnie innym świetle 
aniżeli przy tradycyjnym rozpatrywaniu tych stosunków przez pryzmat 
sprawy cieszyńskiej. Chciałbym zaryzykować tezę, iż w ogólnj^m ujęciu 
problematyki stosunków czechosłowacko-polskich na progu odzyskanej 
niepodległości niechlubnej sławy k w e s t i a  c i e s z y ń s k a  j e s t  
t y l k o  w t ó r n y m  p r o d u k t e m  i s k o n k r e t y z o w a n y m  
p r z e j a w e m  z n a c z n i e  s z e r s z e g o  i p o w a ż n i e j s z e g o  
k o n f l i k t u .

Mamy tu do czynienia ze starciem się dwu powstających imperiali-

stępnił V. B o r o d o v č á k  w pracy zespołowej Poliaci a my, Bratislava 1964, 
s. 105—114.

8 Ostatnie prace czeskie pióra Z. J i n d r y ,  Der Plan der deutschen Hegemonie 
in Mitteleuropa (Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Völker, praca 
zbiorowa, Praha 1960); t e nż e ,  Germany and the Slavs in Central Europe, Praha 
1961, nie uwzględniają tych aspektów w ogóle.



stycznych państw, kształtujących się w momencie wyjątkowo rzadkim, 
mianowicie w chwili zasadniczej przebudowy państwowej całego ogrom
nego regionu Europy środkowo-wschodniej, od setek lat opanowanego 
przez trzy potężne mocarstwa, które niemal równocześnie albo się zupeł
nie rozleciały i rozpadły na składniki etnograficzne, albo przynajmniej 
w wyniku osłabienia przez wojnę i klęskę utraciły możliwość aktywnej 
politycznej działalności. Te wyjątkowe warunki stwarzały równocześnie 
pewne możliwości podjęcia próby zagarnięcia spadku mocarstwowego, 
uzyskania decydującej pozycji wśród grupy małych i średnich państw 
tego obszaru. Aspiracje zarówno Polski, jak i Czechosłowacji zmierzały 
do uzyskania takiej pozycji, ale z pewnymi zasadniczymi różnicami. Na 
tym polegał — moim zdaniem — decydujący moment stosunków polsko- 
-czechosłowackich, z którego to dopiero wywodziły się dalsze konkretne 
konflikty i różnice, i to nie tylko w sprawie granic, lecz też w doborze 
sojuszników wśród sąsiadów i w kształtowaniu oraz formowaniu zasadni
czych interesów i koncepcji politycznych obu państw.

Oczywiście, te momenty formowały się i narastały już w toku wojny, 
a szczególnie w ostatnim roku jej trwania. To spowodowało, że ani 
w czasie wojny, ani w okresie powojennym nie doszło na szerszą skalę 
do naprawdę ścisłej współpracy politycznej, czego wymagały zasadnicze 
interesy narodów obu państw, przede wszystkim w celu stworzenia 
optymalnych warunków trwałego wzajemnego zabezpieczenia niepodle
głości przed groźbą agresji niemieckiej w przyszłości.

Sprawy przygotowania wspólnej akcji politycznej były już od lat 
1915—1916 kilkakrotnie przedmiotem rokowań czeskich i polskich polity
ków obozu ententofilskiego9. Prawda, że w okresie przed rewolucją 
lutową projekty czeskie wobec przyszłości Polski nie przekraczały ram 
oficjalnych koncepcji Ententy, tzn. stworzenia autonomicznego państwa 
polskiego w ramach imperium rosyjskiego. Trudno było wymagać więcej; 
w takim znaczeniu, tzn. w ostatecznej formie raczej jako moment sto
sunku do Rosji, z której powojenną hegemonią w naszej części Europy 
się liczono, należy rozumieć poszczególne informacje o rozważaniach 
na temat kompromisowego uregulowania przyszłych granic czechosłowac- 
ko-polskich, np. właśie na Śląsku Cieszyńskim10. Założenie o wcieleniu

9 Pierwszym przekazem jest wzmianka o kontakcie z Polakami w tajnej infor
macji Masaryka ze Szwajcarii z czerwca 1915 r., por. E. B e n e š ,  Světová válka 
a naše revoluce, t. III, Praha 1928, s. 38, dok. 8. W pamiętnikach spotykamy drobne 
wzmianki o kontaktach Masaryka z prof. Loretem w końcu 1914 i w 1915 r. oraz 
o rozmowach Masaryka i Benesza z Dmowskim i Piltzem wiosną 1916 r. Por. 
B e n e š ,  op. cit., t. II, Praha 1927, s. 100; T. G. Ma s a r y k ,  Světová revoluce, 
Praha 1928, s. 53, 137.

10 Niekiedy stawiano sprawę w sensie „odszkodowania” dla autonomicznej 
Polski za odstąpienie Chełmszczyzny na korzyść Rosji, naturalnie w ramach „impe-



przyszłego państwa polskiego do imperium rosyjskiego nie stwarzało zaś 
podstaw do bardziej szczegółowego rozważania lub przygotowania współ
pracy przyszłych państw czechosłowackiego i polskiego.

Zasadnicza zmiana kwestii polskiej po rewolucji lutowej oraz Rewo
lucji Październikowej odbiła się wyraźnie na stosunkach czechosłowac- 
ko-polskich. Niektóre projekty w tej sprawie wymagają postulatu bardzo 
daleko sięgającej powojennej współpracy obu państw, nawet w formie 
federacji lub unii personalnej11. Wydaje się jednak, iż w tym wypadku 
nie mamy do czynienia ze zwartą, w pełni opracowaną koncepcją poli
tyczną, uzgodnioną przez obie strony. Pozostaje jednak rzeczą pewną, 
że Masaryk w czasie swego pobytu w Rosji (od maja 1917 r. do kwietnia 
1918 r.) zajmował się bardzo intensywnie sprawami polskimi. Jedno 
z podstawowych zadań jego misji w Rosji polegało na pozyskaniu dzia
łających tam polityków polskich do pełnej solidarności z czechosłowacko- 
-jugosłowiańsko-rumuńskim ruchem antyaustriackim, co nie należało do 
spraw łatwych. Po Rewolucji Październikowej Masaryk, w porozumieniu 
z francuską misją wojskową, angażował się w dużym stopniu w plan 
zorganizowania tzw. „małego frontu” na Ukrainie z oddziałów czecho
słowackich, jugosłowiańskich, rumuńskich, polskich oraz ukraińskich. 
Równocześnie zabiegał o zgodę i poparcie polityki polskiej dla koncepcji 
ścisłej powojennej współpracy Polski i Czechosłowacji w ramach „bariery 
państw narodowych” w Europie środkowej, wschodniej i południowo- 
-wschodniej, która w porozumieniu z potężną Rosją burżuazyjną miała 
stworzyć tamę dla niemieckiego „Drang nach Osten” w przyszłości12. 
W związku z tym starał się Masaryk łagodzić konflikty powstające po
między Polakami a Ukraińcami z powodu Chełmszczyzny i Galicji 
Wschodniej, usiłując zmieścić antagonistyczne cele polskie i ukraińskie 
w ramach platformy wspólnej walki antyaustriackiej. Zresztą dla reali-

rium słowiańskiego”. Por. M. P a u l o v á ,  Dějiny Maffie, t. I, Praha 1937, s. 58. 
Gotowość do ustępstw w sprawie śląskiej sygnalizuje np. też szereg materiałów 
pióra Masaryka, por. jego memorandum dla W. Steeda z września 1914 r.

11 Por. T. S y l l a b a ,  T. G. Masaryk a revoluce v Rusku, Praha 1959, s. 126, 
cyt. „The New Europe”, luty 1917; art. t e g o ż  Les Tcheąues et la Pologne (La 
Nation Tchěque, nr 12, 1 XII 1917, s. 403) uważa za autorów tej koncepcji „pew
nych polityków polskich i czeskich”.

n Koncepcja-ta występuje we wszystkich bez wyjątku enuncjacjach Masaryka 
wobec Polaków w Rosji, por. Masarykowy projevy a řeči za války, 1.1, wyd. P. Ma x a ,  
Praha 1919, s. 24 n., 54 n.; t. II, wyd. J. P a p o u š e k ,  s. 117, 120, 183; T. G. Ma
s a r y k ,  Nová Evropa, wyd. 2, Praha 1920, s. 178 n., 206 n., 214 n.; t e n ż e .  
Světová revoluce, s. 155, 161; S y l l a b a ,  op. cit., rozdz. V—VI; J. Vá v r a ,  
Klamná cesta, Praha 1958, zwłaszcza s. 83—94; w literaturze polskiej np. L. G r o s 
f e l d ,  Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 1917—1919, Warszawa 1956.



zacji „małego frontu” na terenie Ukrainy i z udziałem Ukraińców ich 
postawa przybierała kluczowe znaczenie 13.

W tymże czasie, kiedy Masaryk prowadził rokowania z polskimi 
politykami w Kijowie i w Moskwie o zbliżeniu i natychmiastowej oraz 
powojennej współpracy, E. Benesz w imieniu Czechosłowackiej Rady 
Narodowej zaproponował R. Dmowskiemu zawarcie osobnej umowy czy 
porozumienia z Komitetem Narodowym Polskim o współpracy obu akcji 
politycznych, działających na terenie alianckim. Dmowski wyraził ochotę 
na zawarcie takiego układu nawet w formalny sposób, zastrzegając tylko, 
iż działacze czechosłowaccy powinni zobowiązać się do nieprzedsiębrania 
żadnych kroków czy posunięć przeciwko polityce polskiej, pod czym 
rozumiał przede wszystkim pełną akceptację bez zastrzeżeń całego pol
skiego programu rewindykacji terytorialnych, szczególnie na wschodzie. 
Pamiętnikarz przytacza, że Benesz wyraził zgodę na ten warunek, do 
zawarcia jakiegoś porozumienia jednak nie doszło14. Można poważnie 
wątpić w wiarygodność przekazu źródłowego w sprawie zgody czeskiej, 
właśnie bowiem na tle polskiego programu wschodniego doszło niebawem 
do ostrych starć polsko-czechosłowackich.

Inicjatywa Benesza miała najprawdopodobniej, przynajmniej czę
ściowo, związek z zainteresowaniem pewnych kół alianckich, zwłaszcza 
francuskich, we wzmocnieniu akcji wojskowej i politycznej obozów 
emigracyjnych 15. W niedługim czasie Benesz powtórzył propozycję za
warcia formalnego sojuszu, tym razem w rozszerzonej postaci sojuszu 
czechosłowacko-polsko-rumuńskiego, którego celem miało być wspólne 
występowanie wobec mocarstw Ententy 16 * 18. Polityka polska zachowywała 
wobec tych koncepcji nader wielką ostrożność. Zgadzała się wprawdzie 
z projektem stworzenia pewnej ligi polsko-rumuńsko-czechosłowackiej, 
odmawiała jednak zadzierżgnięcia ściślejszych więzów np. z Jugosłowia
nami, obawiając się zakłócenia swych stosunków z Włochami. Zresztą 
wobec całego obozu antyaustriackiego pragnęła stanąć na gruncie dość 
daleko posuniętej rezerwy i ostrożności.

Ten drobny i niby nic nie znaczący epizod w kwestii zawarcia polsko-

13 J. K u d e l a ,  Příprava nové střední Evropy za války (Zahraniční politika, I, 
1922, s. 719 n., 933 n.).

14 Ani Benesz, ani Dmowski nie wspominają o tym w pamiętnikach, informa
torem naszym jest M. S e y d a, Polska na przełomie dziejów, t. II, Poznań 1929, 
s. 338—339; por. AAN, KNP, t. 2, f. 34, protokół posiedzenia z 3 XII 1917.

15 AAN, KNP, t. 3, f. 67, protokół z 21 XII 1917; Franklin-Bouillon propono
wał Dmowskiemu np. połączenie czechosłowackich i polskich jednostek wojsko
wych we Francji, czemu polityk polski ostro się sprzeciwił.

18 Tamże, t. 3, protokół z 19 XII 1917, informacja Dmowskiego o rozmowie 
z Beneszem; też f. 63, protokół z 14 XII 1917.



-czechosłowackiej umowy o współpracy politycznej jest bardzo charakte
rystyczny dla rzeczywistych przesłanek realnej i ścisłej współpracy obu 
grup politycznych tak bezpośrednio w czasie wojny, jak i w okresie 
powojennym. W konkretnym planowaniu powojennej rzeczywistości 
w Europie środkowo-wschodniej zaczęły się w niektórych podstawowych 
kwestiach pojawiać dysonanse, ukrywające zarzewia potencjalnego przy
szłego konfliktu mocarstwowego.

Polskie ententofilskie ugrupowania polityczne zorientowały się szybko 
w możliwościach zręcznego wykorzystania faktu, iż załamał się zasadniczy 
moment i motyw sojuszu rosyjsko-francuskiego. Rosja Rządu Tymczaso
wego nie była w stanie ściągnąć na swój front poważnej części sił zbroj
nych państw centralnych, co było główną rolą, wyznaczoną Rosji carskiej 
przez mocarstwa zachodnie. W ten sposób Rosja utraciła podstawową 
część swej wartości jako sojusznik. Niebawem powstała Rosja Radziecka 
była zaś tworem klasowo wręcz obcym i antagonistycznym, który odma
wiał zasadniczo pełnienia roli dostawcy przysłowiowego „mięsa armat
niego”. Komitet Narodowy Polski, który dopiero w lecie 1917 r. mógł się 
formalnie ukonstytuować i rozwinąć oficjalną działalność, już od wiosny 
1917 r. oparł swoją akcję polityczną i propagandową na tezie, iż „Rosja 
została na 50 lat wyłączona z polityki europejskiej oraz Francja i sojusz
nicy powinni ją w Europie wschodniej zastąpić przeciwko Niemcom 
przez mocną Polskę” 17. Na posiedzeniu KNP 9—10 VIII 1917 r. wyraźnie 
sformułowano postulat, iż przyszłe niepodległe państwo polskie winno 
zająć w Europie „rolę mocarstwową”. Miano w tym celu stworzyć pań
stwo łączące terytoria wszystkich trzech zaborów, mające dostęp do 
morza oraz „granicę o tyle na wschód posuniętą, żeby mogło posiadać 
35—40 milionów ludności” 18. To w praktyce oznaczało postulat odbudowy 
Polski w granicach posuniętych na wschodzie daleko za linię etno
graficzną zwartego osadnictwa polskiego. Program ten sformułowano 
zresztą w znanych memoriałach Dmowskiego dla Balfoura właśnie w tym 
mniej więcej czasie 17 18 19.

Pod względem stosunku do Rosji skrzyżowały się zasadniczo perspek
tywy polityki czechosłowackiej i polskiej. Grupa polityczna czechosło
wacka w obozie sojuszniczym orientowała swój interes polityczny i pań

17 B e n e š ,  op. cit., t. II, s. 99.
18 AAN, KNP, t. I, protokół konferencji konstytucyjnej w Lozannie 9—10 VIII 

1917, zał. „Komunikat do Kraju”, f. 3.
19 R. D m o w s k i ,  Polityka polska i odbudowanie państwa, wyd. 2, Warszawa 

1925, zał. VI, VIII, mówi o „dezorganizacji Rosji”, perspektywie bardzo prawdopo
dobnego i bliskiego „pełnego rozpadu byłego państwa rosyjskiego” itd. Roszczenia 
wschodnie ogarniały całą Litwę etnograficzną, gubernie kowieńską, wileńską, gro
dzieńską, część mińskiej i Wołynia.



stwowy na sprawę jak najszybszej restauracji potężnej Rosji burżuazyj- 
nej, najchętniej w formie federacji, która objęłaby — z wyjątkiem 
Finlandii i Polski — całe terytorium dawnej Rosji carskiej. Koncepcja 
polska była wręcz odwrotna: ile sił polskich starczy, nie prżyśpiesząc 
odnowienia pozycji wielkomocarstwowej Rosji oraz nie popierać takich 
starań przynajmniej dopóty, dopóki Polska nie zdąży wykorzystać chwi
lowego osłabienia wojskowego i politycznego swego sąsiada wschodniego 
(z którego potęgą w normalnych warunkach nigdy nie mogła konkuro
wać), aby urzeczywistnić własne plany terytorialne na wschodzie kosztem 
dotychczasowego terytorium Rosji, z czym nie osłabiona Rosja nigdy by 
się nie zgodziła.

Czechosłowacka akcja polityczna za granicą zdecydowanie odmawiała 
poparcia tej koncepcji polskiej oraz starała się.nakłonić działaczy pol
skich do przyjęcia zasady etnograficznej dla ustalenia granicy Polski 
na wschodzie wobec Rosji lub części składowych federacji rosyjskiej, 
tzn. Ukrainy. Na tym tle doszło w ciągu ostatniego roku wojny do całej 
serii poważnych zgrzytów w stosunkach czechosłowacko-polskich. Drugim 
terenem nieporozumień był stosunek KNP do czechosłowacko-rumuńsko- 
jugosłowiańskiej akcji antyaustriackiej, który nabrał wyjątkowej aktual
ności zaraz w początkach 1918 r. w związku z przygotowaniami politycz
nymi znanego rzymskiego kongresu uciskanych narodów Austro-Węgier. 
Ważnym warunkiem wstępnym powodzenia całej tej imprezy polityczno- 
-propagandowej i demonstracyjnej, przy pomocy. której zamierzano wy
zyskać wyjątkową aktualność i.siłę atrakcyjną zasady samostanowienia 
dla wywarcia decydującej presji na mocarstwa alianckie w celu prze
zwyciężenia ich wahań przed podjęciem decyzji rozbicia Austro-Węgier, 
było osiągnięcie pełnej jedności linii politycznej grup emigracyjnych 
wszystkich narodowości Monarchii Austro-Węgierskiej. Tu jednak w ro
kowaniach z polską reprezentacją polityczną pojawiły się bardzo poważne 
trudności. Jej stosunek do akcji antyaustriackiej był mianowicie nie
wyraźny. Przy każdej okazji, kiedy w programie niezbędna była współ
praca i solidarność akcji polskiej z akcjami politycznymi ruchu anty
austriackiego, działacze polscy zasłaniali się przede wszystkim względem, 
że kwestia polską różni się od kwestii np. czeskiej lub jugosłowiańskiej 
tym, że nie mieści się tylko w ramach walki przeciwko Austrii, ponieważ 
głównym wrogiem Polski są Niemcy. Fakt ten był bezspornie obiektywny, 
jednak pełne włączenie się do akcji antyaustriackiej nie wymagało prze
cież stępienia ostrza antyniemieckiego ze strony polskiej. Wertując 
uważnie poszczególne dokumenty KNP w tej sprawie i śledząc bacznie 
sformułowania jego czołowych działaczy, bez trudu można dostrzec tu 
pewne poczucie wielkomocarstwowej nadrzędności, wymagające zasad
niczo odrębnego traktowania kwestii polskiej i przyznawania jej pod



każdym względem wyjątkowej pozycji20. W tym sensie KNP zgadzał 
się — na pewnych warunkach — popierać ruch antyaustriacki, odmawiał 
jednak stanowczo brania w nim bezpośredniego udziału. Dopuszczał np. 
uczestnictwo swych członków w poszczególnych wystąpieniach ruchu 
antyaustriackiego, jednak tylko w charakterze osób prywatnych, nigdy 
zaś oficjalnie, co niewątpliwie osłabiało wagę polityczną ich udziału21. 
Również w innych sprawach zachowywał KNP wobec Wiednia daleko 
posuniętą ostrożność. Np. Dmowski całkiem stanowczo odrzucił inicja
tywę dyplomaty włoskiego stworzenia we Włoszech z jeńców Polaków 
wojska czy legionu polskiego na wzór oddziałów czechosłowackich22. 
Kulisy tej ostrożności odsłonił na jednym z poufnych posiedzeń Skir- 
munt, wyrażając opinię, że odbudowanie Polski jest możliwe nawet bez 
rozbicia Austrii, wystarczy oderwanie od niej Galicji; choć dodawał 
równocześnie, iż istnienie potężnej Polski wyklucza z góry zachowanie 
potężnych Niemiec i potężnej A ustrii23. Niewątpliwie ta rezerwa KNP 
miała ścisły związek z nieustającą aktywizacją orientacji austriackiej 
w kraju. Z drugiej zaś strony pogląd zawarty w wypowiedzi Seydy godzi 
pośrednio w same podstawy dążeń emigracji czechosłowackiej, jugosło
wiańskiej i rumuńskiej.

W sprawie wzięcia udziału w rzymskim kongresie narodów uciska
nych KNP postawił szereg wstępnych warunków. W ogóle nie zamierzał 
dyskutować nad możliwością udziału w nim — co było zresztą wcale 
logiczne — polityków ukraińskich z Galicji i Bukowiny, odmawiając 
absolutnie współpracy z nimi. Zasłaniał się w tej sprawie austrofilską 
i germanofilską polityką Ukraińców w kraju oraz brakiem z ich strony

20 Np. Dmowski w rozmowie z dyplomatą włoskim w Bernie podkreślał, że 
„Polacy nie mogą być traktowani jako jedna z małych narodowości” (AAN, KNP, 
t. 4, protokół z 4 II 1918, f. 20), przy innej okazji Seyda protestował przeciwko 
„degradowaniu narodu polskiego do poziomu małych »narodów uciśnionych«” 
(tamże, t. 280, notatka, f. 3—4). Tego rodzaju wypowiedzi można by przytoczyć 
mnóstwo. Ta postawa wywołała, jak przyznaje zresztą i Seyda, wśród innych 
uczestników kongresu rzymskiego obawy o „ukryty austrofilizm” polski ( Seyda,  
op. cit., t. II, s. 343). W dokumentach archiwalnych KNP spotykamy się często 
z zarzutami, iż te wieści szerzyli politycy czescy. W ten sposób chyba należy 
rozumieć kilkakrotnie w tym czasie zarzucaną Beneszowi „nielojalność” oraz „dys
kredytowanie” Polaków. Trudno jednak zaprzeczyć, iż obiektywna wymowa po
lityki KNP wobec antyaustriackiego ruchu wraz z autorytatywnymi postulatami 
same budziły podejrzenia i niechęć.

21 Ciekawa jest wypowiedź Piltza na posiedzeniu 24 II 1918, w której wy
jaśniał swój projekt niewzięcia udziału w kongresie rzymskim: „Między Czechami 
i nami jest kolosalna różnica, oni mają pełnomocnictwa mówienia w imieniu 
swych narodów, my nie”. AAN, KNP, t. 4, f. 60v.

22 Tamże, t. 4, f. 20, protokół z 4 II 1918.
23 Tamże, t. 4, protokół z 7 III 1918.



lojalności wobec Ententy 24. Nie trzeba specjalnej wnikliwości, by stwier
dzić, iż argumenty te były dość błahe, takie same można by było przy
toczyć przeciwko polityce polskiej, i to w sposób niemniej ostry. Fak
tycznym powodem tej nieugiętości była niemożliwość oraz niechęć do 
dyskusji nad polskim programem wschodnim, który oczywiście był nie 
do przyjęcia dla jakiegokolwiek polityka ukraińskiego. Drugą przeszkodą, 
którą usunięto dopiero po dłuższych rokowaniach, było stanowisko kon
gresu jako całości: czy skierowany zostanie wyłącznie przeciwko Austro- 
-Węgrom, czy też przeciwko Niemcom, czego' domagali się Polacy, po
wołując się na swą wyjątkową pozycję oraz sprawiedliwe interesy. Nie
mniej delegaci polscy byli uprawnieni do wyrażenia zgody na pierwotną 
wersję deklaracji kongresu, wyłącznie antyaustriacką, jednak pod wa
runkiem, iż kongres jako. całość przyjmie polski program terytorialny, 
tzn. nie tylko odnośnie do zaborów pruskiego, rosyjskiego i austriackiego, 
lecz również w sprawie roszczeń terytorialnych do ziem litewskich, biało
ruskich i ukraińskich. Komitet przygotowawczy kongresu z wielką ulgą 
wybrał drugą ewentualność, polegającą na wygłoszeniu z trybuny kon
gresu osobnej deklaracji polskiej, wymierzonej przeciw Niemcom25. 
Późniejsze rokowania oraz nacisk mocarstw sojuszniczych, szczególnie 
Włoch, doprowadziły w końcu do korektury pierwotnej rezolucji przez 
wstawkę charakteryzującą Austro-Węgry jako „instrument panowania 
niemieckiego”. Niemniej jednak nie zatarto poważnych sprzeczności 
w łonie kongresu, sygnalizujących powstawanie potencjalnych konfliktów 
w programach terytorialnych poszczególnych ruchów narodowowyzwo
leńczych, w szczególności zaś między Polakami i Czechami, i to na tle 
polskich roszczeń wschodnich.

Po kongresie rzymskim wspomniane różnice zaczęły się pogłębiać. 
W publicznych przemówieniach propagandowych mówiono w dalszym 
ciągu, iż polityce polskiej zależy na „przygotowaniu terenu pod przyszły 
sojusz Polski z Czechami i Rumunią” 26, codzienna praktyka polityczna 
żeglowała jednak iuż na innych wodach. M. Seyda mianowicie w kilka 
dni później w poufnej rozmowie z Beneszem27 stwierdził bez ogródek, 
iż patrzy na wskroś pesymistycznie na przyszłość i możliwość dalszej 
współpracy, wysuwając dwa zarzuty. Pierwszy, że polityka czechosło

24 Por. tamże, protokół posiedzenia 27 II 1918, f. 63, przytacza przeciw udzia
łowi Ukraińców i Litwinów zarzut, iż narody te „nie dorosły do niepodległości’’, 
nie można ich przeto porównywać z Polakami lub Czechami.

25 Por. B e n e š ,  op. cit., t. II, s. 43 n., 75 n., 105—114; S e y d a ,  op. cit., t. II, 
s. 336, 342—344, 615—616.

26 AAN, KNP, t. 281, f. 8, notatka o posiedzeniu Conseil d’Etudes 22 IV 1918, 
cytuję wypowiedź M. Seydy.

27 Tamże, f. 13—14, notatka o rozmowie Seydy z Beneszem 1 V 1918.



wacka dąży do przyłączenia Galicji Wschodniej do Rosji lub Ukrainy, 
co jest „pracą przeciw Polsce”, a na rzecz wrogów Ententy, drugi zaś, 
dość mglisty, mianowicie że „mimo pozorów dobrych stosunków Czesi 
manewrują przeciwko politykom polskim”. Dyskusja obu działaczy trwała 
półtorej godziny; jak można wnioskować nawet z notatki, nie brakowało 
w niej momentów dramatycznych. Zaraz na wstępie Benesz stwierdził, 
iż nie zmieni swego stanowiska w sprawie Galicji Wschodniej, nawet 
jeśli następstwem tego miałoby być rozbicie stosunków z Polską. Powołał 
się na swe oświadczenie sprzed kilku tygodni wobec Dmowskiego w obec
ności tegoż Seydy i Rozwadowskiego, iż przyłączenie całej Galicji do 
Polski oznaczałoby dla Czechosłowacji zależność od Polski. Benesz skłon
ny był tylko zobowiązać się, że sporna sprawa zostanie przekazana do 
rozstrzygnięcia przyszłej konferencji pokojowej oraz że on sam zaprze
stanie propagandy na rzecz poglądu czeskiego. Na razie — podkreślił — 
chodzi o wspólną walkę celem rozbioru Austro-Węgier. Seyda w sposób 
dość nieoczekiwany zareplikował, „że rozbiór Austrii traci dla Polaków 
na wartości, jeżeli Polacy mają stracić Galicję Wschodnią”. Jako wa
runek dalszej współpracy stawiał nie tylko tymczasową, lecz trwałą 
zgodę polityki czechosłowackiej na program polski. W ostatnich zdaniach 
notatki z tej rozmowy Seyda wyraźnie wątpi w wartość i wiarygodność 
przyrzeczenia Benesza.

Niedługo po tej rozmowie stosunek polsko-czechosłowacki stał się 
poważnym problemem jedności całego ruchu antyaustriackiego. Pośred
nim świadectwem tego jest wyjątkowo wielka liczba dokumentów, w peł
ni czy też częściowo zajmujących się tą sprawą. Powiedzmy przy tej 
okazji, że odrębne dotychczas punkty widzenia obu grup politycznych 
na sprawę Śląska Cieszyńskiego i jego przyszłej przynależności oczy
wiście pojawiały się i stanowiły przedmiot obustronnych konsultacji, i to 
tak w kraju, jak i za granicą, ale choć dotychczas nie osiągnięto pod 
tym względem żadnego porozumienia, nie przyznawano tej sprawie żad
nego poważniejszego znaczenia. Można wnioskować, że tak daleko po
sunięty optymizm nie miał dość solidnych podstaw, ponieważ poglądy 
obu stron na tę sprawę w dalszym ciągu były przeciwstawne 28.

Przedmiotem konfliktu pozostały jednak różnice poglądów na przy
szłą pozycję obu państw w Europie środkowo-wschodniej. Polityka polska 
wkładała wiele wysiłku w zabiegi celem uzyskania międzynarodowej 
zgody na swój program stworzenia potężnej, mocarstwowej Polski, oczy
wiście z daleko posuniętymi granicami na wschodzie 29. W związku z tym

28 Odnosi się to do dotychczasowych rokowań na terenie Francji i Rosji. 
Ciekawe, że strona czeska w kraju i za granicą niezależnie od siebie sformułowała 
myśl kompromisowej granicy na górnej Wiśle.

29 Por. AAN, KNP, t. 281, f. 15—17, notatka o posiedzeniu Conseil d’Etudes



wiele hałasu spowodował propagandowy artykuł Benesza z kwietnia 
1918 r. w czasopiśmie włoskim „Voce dei Popolo” 30. Benesz scharaktery
zował w nim Czechosłowację jako ośrodek, wokół którego skupiały się 
inne państwa, w tym też Polska, mimo że liczebniejsza, jednak słabsza 
pod względem ekonomicznym oraz zniszczona przez wojnę. Sojusz i zbli
żenie z Czechosłowacją umożliwi Polsce nie tylko rekonstrukcję własnego 
przemysłu, lecz równocześnie jego rozbudowę i osiągnięcie szybkiej sta
bilizacji, co pozwoli stawiać czoło nawet Niemcom 31. Benesz podkreślał, 
że polityka czeska była i zostanie zawsze antyniemiecka, będąc równo
cześnie przyjazną wobec Rosji; blok polityczny czechosłowacko-polski 
pod kierunkiem czeskim będzie miał oblicze demokratyczne i nie anty
rosyjskie, Polska w ten sposób uniknie groźby powtórzenia się jej 
tragicznej historii.

Wiadomości przekazane przez prof. M. Loreta spowodowały ostre 
starcie obu grup politycznych. W rozmowie z Beneszem Dmowski32 
stwierdził w sposób bardzo energiczny, iż w takich warunkach jakakol
wiek dalsza współpraca staje się niemożliwa. Szczegółowo wymienił 
„dyskredytowanie Polski przez Benesza”, „mieszanie się do sprawy 
Galicji Wschodniej” oraz punkt widzenia czechosłowackich polityków 
w sprawie Śląska Cieszyńskiego33. Co do punktu pierwszego, Benesz 
wyparł się zdecydowanie takiego zamysłu oraz wyraził ubolewanie, że 
jego artykuł w czasopiśmie włoskim zrozumiany został jako „dyskredy
towanie”, przyrzekając równocześnie „wstrzemięźliwość”, podobnie jak

3 V 1918. Dmowski występował na nim przeciwko „ogólnej frazeologii” o wyzwa
laniu „małych narodów”, twierdząc — z aluzją do Litwy i Ukrainy — że jest to 
bardzo niebezpieczne, ponieważ te drobne organizmy zostaną z łatwością opano
wane przez Niemcy. Temu trzeba przeciwstawić „jasny, szczegółowy program 
reorganizacji Europy środkowej i wschodniej w duchu korzystnym dla aliantów, 
przy czym narzuca się konieczność silnej Polski i podźwignięcie Rosji”.

30 Por. tamże, f. 9, list K. Skirmunta z Rzymu 30 IV 1918, w zał. (f. 10—14) 
list M. Loreta z 24 IV 1918 z francuskimi wyjątkami i streszczeniem artykułu 
Benesza. Pełnego tekstu artykułu nie udało mi się zdobyć. Wszystkie dane świadczą 
jednak o tym, że chodziło o zwykły artykuł propagandowy, jakich szereg pusz
czano w obieg i który by w innej sytuacji niewątpliwie przebrzmiał bez echa.

31 Ze streszczenia Loreta wynika, iż w tym kontekście Benesz charakteryzował 
ziemie polskie pod względem gospodarczym jako „Hinterland” krajów czeskich.

32 Por. A AN, KNP, t. 281, f. 44, notatka z rozmowy 22 V 1918; por. też notatkę 
z rozmowy Dmowskiego z Franklin-Bouillon 29 V 1918, tamże, oraz protokół po
siedzenia KNP 31 V 1918, tamże, t. 5, f. 93v.

33 Krótka notatka wymienia „mapy, werbowanie Polaków pochodzących z Cie
szyńskiego”; opiera się, jak cała rozmowa, na liście Loreta, gdzie przytacza się 
wzmiankę o jakichś 2 jeńcach polskich we Włoszech, na których wywierano 
presję, żeby wstąpili do legionu czechosłowackiego. To był niewątpliwie dość błahy 
incydent.



przedtem odnośnie do sprawy Galicji Wschodniej. Dmowski jednak nie 
zadowolił się tym, podkreślając z naciskiem, że nie chodzi tylko o pro
pagandę na piśmie, gdyż Benesz prowadzi ją przecież także „przez 
odpowiednie rozmowy polityczne”. Stanowczo podtrzymywał zdanie, że 
„tylko wówczas współpraca będzie możliwa, jeżeli Benesz uzna, że Polska 
musi być wielka i silna”. Przypomnijmy, że w tej rozmowie po raz 
pierwszy kategorycznie postawiono sprawę przynależności Śląska Cie
szyńskiego. Składając relację z tej rozmowy na posiedzeniu KNP dnia 
31 V 1918 r., Dmowski ujął sprawę jeszcze wyraźniej, wykluczając jaką
kolwiek współpracę, „jeżeli Czesi będą pretendować do Cieszyna”.

Napięcie polsko-czechosłowackie znalazło oddźwięk również w pra
cach mieszanego komitetu przygotowawczego następnego kongresu naro
dów uciskanych, który zamierzano zorganizować w Paryżu. Reprezentanci 
KNP, proponując dla kongresu nazwę kongresu „narodów złączonych 
z Ententą”, co nie było tylko sprawą formalną, ale zawierało poważny 
ładunek polityczny, w sposób bardzo ostry sformułowali warunki, od 
których przyjęcia uzależniali dalszą współpracę — czy raczej utrzymy
wanie kontaktu — KNP z ruchem antyaustriackim. Warunki te znowu 
zawierały takie żądania, które raczej osłabiały, niż wzmacniały jednolity 
front przeciwko Wiedniowi, a mianowicie: 1. że „kwestia polska będzie 
na kongresie postawiona osobno jako kwestia wielkiego narodu, który 
tylko ubocznie zainteresowany jest w sprawie likwidacji Austrii” ; 2. że 
„nie podejmie się kroków prowokujących rząd [francuski — J. V.] do 
złożenia deklaracji, w której sprawa polska byłaby stawiana na równi 
ze sprawą narodów podległych Austro-Węgrom” ; 3. że KNP nie będzie 
„figurował jako biorący udział w kongresie, ale może złożyć deklarację 
zajmującą stanowisko wobec kongresu paryskiego” M. Jak widać, zamiast 
lojalnego i ścisłego związania się z ruchem dążeniem polityki polskiej 
było raczej przez nieustające podkreślanie odrębności i nadrzędności 
sprawy polskiej zachowanie pewnego dystansu i przyjęcie postawy tylko 
życzliwego obserwatora. W praktyce jednak nie poprzestano nawet na 
tych warunkach. Na jednym z posiedzeń KNP wyrażono zastrzeżenie, 
iż poparcie ruchu antyaustriackiego jest w dalszym ciągu możliwe tylko 
w wypadku zachowania dotychczasowej nader ostrożnej taktyki oraz że 
„Czesi zmienią swoje stanowisko wobec Polaków i że ci, z którymi 
współpracujemy w ruchu antyaustriackim, nie będą się przeciwstawiali 
programowi Polski silnej, mającej kontakt bezpośredni nie tylko z Cze
chami, ale i z Rumunią” 34 35. Przeforsowanie tego postulatu, z którym

34 AAN, KNP, t. 281, notatka z rozmowy Dmowskiego z Franklin-Bouillon 
29 V 1918.

35 Tamże, t. 5, protokół posiedzenia 26 V 1918, f. 59, oraz notatka „Sprawa 
Austrii i ruchu narodów przez nią uciskanych”, f. 82—87.



komitet przygotowawczy zetknął sią już przed kongresem rzymskim, 
szło opornie. Na wiosnę udało się uniknąć uchwalenia polskiego programu 
wschodniego 36, teraz w lecie sprawa przybrała niemal charakter ultima
tum. Na jednym z posiedzeń komitetu przygotowawczego 37 delegat jugo
słowiański de Giuli zwrócił uwagę, że przecież w tylekroć podkreślanej 
sprawie Galicji Wschodniej trzeba uwzględniać fakty narodowościowe, 
a więc 3 miliony mieszkających tam Ukraińców... Seyda odparł, że nie 
chodzi w ogóle o kwestię narodowościową38, lecz terytorialną, że nikt 
z Rosjan nie myśli o uzyskaniu tych terenów. Stwierdzał, że polityka 
polska w kraju zdecydowana jest utrzymać to terytorium w ramach 
państwa polskiego, odstąpienie bowiem od tej zasady zdyskredytowałoby 
KNP w oczach opinii krajowej, gdy natomiast odstąpienie Benesza od 
swych koncepcji dotyczących tej sprawy nie stworzyłoby mu w kraju 
żadnych trudności. Niewątpliwie najcelniejszym ze wszystkich argumentów 
Seydy było stwierdzenie, iż sedno sprawy leży w z a s a d n i c z e j  r óż -  
n i c y  d w u  k o n c e p c j i  p r z e b u d o w y  E u r o p y  ś r o d k o w o -  
- w s c h o d n i e j 39. Nie można jednak zgodzić się z dalszym tokiem 
jego myśli, że „koncepcja Benesza” zmierza do stworzenia „Polski sła
bej”, osłabionej przez „wbicie klina rosyjskiego, a pewnie raczej ukraiń
skiego, w antyniemiecki blok Polski, Czech i Rumunii” 40, że bez Galicji 
Wschodniej Polska stałaby się na tyle słaba, iż nie byłaby w stanie 
odegrać roli zapory przeciwko Niemcom, że zagraża to całej koncepcji 
przebudowy Europy środkowo-wschodniej w blok ściśle współpracujących 
państw itd. 41

Warunki działania ruchu antyaustriackiego w lecie 1918 r. nie były 
zbyt optymistyczne, deklaracja wersalska mocarstw z 3 lipca nie spełniła 
nadziei i oczekiwań, szczególnie z powodu stanowiska dyplomacji bry
tyjskiej i włoskiej. Należało dążyć do wzmocnienia przez przygotowy
wany kongres nacisku na Ententę w kierunku rozbicia Austro-Węgier. 
Zapewnienie udziału przedstawicieli polskich było więc nakazem dnia, 
jednak charakter stawianych przez nich warunków nie umożliwiał pro
wadzenia pertraktacji. Niewątpliwie pod naciskiem tych faktów Benesz

36 S e y d a ,  op. cit., t. II, s. 340.
37 AAN, KNP, t. 281, f. 25—27, notatka z posiedzenia 7 V 1918.
38 Powiedział nawet, że w imię tej zasady Czesi musieliby odstąpić Niemcom — 

północne Czechy!
39 Tamże, por. też notatkę „Sprawa Austrii...”.
40 Por. S e y d a ,  op. cit., t. II, s. 436—437, oraz notatka „Sprawa Austrii...”.
41 Zagrażało to rzeczywiście — zresztą tylko w pewnym stopniu — koncepcjom 

polityków KNP zajęcia pozycji hegemona Europy środkowo-wschodniej; zresztą 
późniejszy rozwrój wypadków wykazał niezbicie, iż ekonomicznie słaba Polska, choć 
ze znacznymi nabytkami na wschodzie, nie jest w stanie podołać takiej roli.



zakomunikował 8 VII 1918 r. E. Piltzowi, że co do Galicji Wschodniej 
„całkowicie się zgadza” z programem polskim 42. KNP zareagował na tę 
kapitulację polityki czechosłowackiej, wymuszoną niewątpliwie tylko 
względami taktycznymi43, przesłaniem na ręce Benesza przy najbliższej 
okazji gorącego listu, zapewniającego, iż wkrótce oba państwa narodowe 
będą „ściśle związane we współpracy i bliskim, szczerym i przyjaznym 
sojuszu” oraz że „tradycyjna przyjaźń, scementowana . . .  przez brater
stwo broni, zm ieni'się w sojusz” 44. Fakty realnej polityki nie były 
jednak tak prostolinijne, jak wypolerowane zwroty języka dyplomatycz
nego. Niewątpliwie ma rację Seyda, zaznaczając, iż we wzajemnym 
stosunku pozostała „pewna rezerwa”.

Przedstawiciele KNP, osiągnąwszy pierwszy wielki sukces, nie za
mierzali jednak zrezygnować ze swych dalszych warunków, dążąc od 
początku jesieni przede wszystkim do uniemożliwienia udziału w kongresie 
reprezentantów „niewygodnych” narodów, mianowicie Litwinów i Ukraiń
ców. Dlatego właśnie w tak gorący sposób popierali nazwę kongresu 
„narodów zjednoczonych z Ententą”, żeby już choćby ze względów for
malnych uniemożliwić wystąpienie na nim głównych i naturalnych prze
ciwników polskiego programu wschodniego45. Kongres przygotowywany 
z takimi trudnościami w końcu się nie odbył, a kilkakrotne przesuwanie 
jego terminu wywołało kolejne fale obaw z powodu niekonsekwencji 
polityki Ententy wobec monarchii habsburskiej. Załamanie tej ostatniej 
wkrótce problem rozwiązało bez niedomówień.

Jesienią 1918 r., poczynając od września, prowadzono rokowania 
o perspektywach przyszłej współpracy czechosłowacko-polskiej również 
na terenie amerykańskim, mianowicie w rozmowach Dmowskiego z T. G. 
Masarykiem. Rozmowy te dotyczyły tak ogólniejszych zarysów polityki 
środkowoeuropejskiej, jak i sprawy cieszyńskiej. Należy zaznaczyć, że

42 A AN, KNP, t. 6, f. 8—12, zał. 1 do protokołu 123 posiedzenia KNP.
43 Wiemy, iż w rozmowach genewskich z delegatami z kraju na przełomie paź

dziernika i listopada 1918 r. Benesz uważał za niezbędne przedyskutowanie sta
nowiska Czechosłowacji wobec Galicji Wschodniej, nie ukrywając zdania, iż sam 
preferuje punkt widzenia ukraiński. Również Masaryk w memoriale dla Lansinga 
z 31 VIII 1918 zastrzegał, iż nie wolno pominąć prawa Ukraińców w Galicji, na 
Bukowinie i w północnych Węgrzech do przyłączenia się do terytorium rdzennie 
narodowego. Por. Be n e š ,  op. cit., t. III, s. 418, dok. 152. Jest rzeczą niewątpliwą, 
że polityka czechosłowacka śledziła tę sprawę z wyraźnym zainteresowaniem 
przede wszystkim dlatego, iż pokrywało się to z jej dążeniem do wspólnej granicy 
z Rosją lub Ukrainą w ramach Rosji.

44 Por. korespondencję Dmowskiego do Benesza z 13 VIII 1918, Be n e š ,  op. cit., 
t. III, s. 388, dok. 138.

45 AAN, KNP, t. 281, f. 100, 106—107, notatki z 20 i 29 IX 1918.



wzmocnienie pozycji polityki czechosłowackiej w tym okresie46 odbiło 
się również na zewnętrznej formie propozycji Dmowskiego, w których 
nie ma już śladu apodyktycznego tonu jak w wypowiedziach podczas 
majowych rozmów paryskich z Beneszem. W tym czasie Dmowski prze
kazał Wilsonowi memoriał47 na temat polskiego programu politycznego 
i terytorialnego. Pod względem politycznym Dmowski wysuwał postulat, 
aby potężna Polska stała się centrujn organizacyjnym i ostoją mniejszych 
państw sąsiednich, szczególnie zaś Czechosłowacji i Rumunii, z którymi 
to powinna być związana sojuszami. Wobec Czechosłowacji proponował 
związanie jej z Polską nie tylko ogólnym układem sojuszniczym, lecz 
również umową ekonomiczno-handlową i nawet konwencją wojskową. 
W rozmowie z Masarykiem ofiarował daleko sięgające ułatwienia i zyski 
gospodarcze dla państwa czechosłowackiego, kreślił nawet plan unii cel
nej, pod warunkiem jednak obfitego dopływu kapitału czeskiego do 
Polski; nawet „często mówił o federacji” 48. Rokowania obu mężów stanu 
dotyczyły również Śląska Cieszyńskiego. Dmowski w memoriale dla 
Wilsona proponował pozostawić sprawę do załatwienia obu narodom 
bezpośrednio. Rozmowy z Masarykiem nie dały znów jakiegoś pewnego 
rezultatu. Dmowski raz proponował wymianę Cieszyńskiego na Raci
borskie, innym razem zaś akcentował podział Śląska Cieszyńskiego na 
podstawie danych etnograficznych i językowych, nie bacząc na sugestie 
swego rozmówcy, iż należy uwzględniać życiowe interesy gospodarcze 
i komunikacyjne państwa czechosłowackiego, tak jak działacze polscy bio
rą pod uwagę analogiczne potrzeby polskie na innych odcinkach granic. 
Niemniej jednak całą sprawę uważano w dalszym ciągu za „przedmiot 
sporu stosunkowo niewielki, że załatwić się powinien bez wrogości”.

46 W KNP zanotowano już w czerwcu, że trzeba się pogodzić z tym, iż Czesi 
są „leaderami opozycji antyaustriackiej”, AAN, KNP, t. 5, f. 93, posiedzenie 
3 VI 1918. We wrześniu zaś, po uznaniu czechosłowackiego Rządu Tymczasowego 
przez Francję, zwykle radykalny Seyda polecał kierować się maksymą „fortiter in 
re, suaviter in modo”, podając siebie za przykład: napisał bowiem „nawet entu
zjastyczny artykuł dla »Nation Tchěque«. Trzeba tak dzisiaj operować względem 
zmienionej sytuacji” i przede wszystkim „wobec silnej pozycji Czechów u rządów 
sprzymierzonych”. Przypomina, iż dano mu wyraźnie radę: „im solidarniej pój
dziecie z Czechami, tym bardziej wasza własna sprawa pójdzie w górę”. Tamże, 
t. 281, f. 106—107, instrukcja Seydy z 29 IX 1918.

47 D m o w s k i ,  op. cit., zał. X. Odnośnie do Śląska Cieszyńskiego mówi się 
w tekście (s. 514) o podziale na zasadzie etnograficznej, przyznając Czechosłowacji 
tylko powiat frydecki i część frysztackiego. W archiwum KNP znajduje się jednak 
mapa, oznaczona jako „Mapa złożona prez. Wilsonowi” (niestety bez daty), która 
granicę Polski kreśli dopiero na Ostrawicy. AAN, KNP, t. 138, f. 61.

48 Ma s a r y k ,  Světová revoluce, s. 295; rękopiśmienne notatki Masaryka 
z rozmowy tej i następnej z 3 XII 1918 są złożone w papierach Masaryka z Archi
wum Zakładu Historii Partii w Pradze.



Choć na terenie amerykańskim powstały również trudności wskutek 
kategorycznego polskiego weta odnośnie do jakiejkolwiek współpracy 
z antyaustriackim ruchem narodów środkowoeuropejskich z powodu 
udziału w nim Ukraińców galicyjskich49, Masaryk wyraził przed wy
jazdem do Europy nadzieję, iż między Czechosłowacją i Polską zawarty 
zostanie ścisły sojusz polityczny 50.

Równocześnie z akcją prowadzoną za granicą należy zanotować rów
nież przejawy czesko-polskiego zbliżenia i przygotowywania przyszłej 
współpracy państwowej na terenie kraju. Jest rzeczą charakterystyczną, 
że pierwsze wyraźniejsze ślady tego można stwierdzić dopiero pod koniec 
1917 r. 51 Wtedy mianowicie J. Moraczewski z polecenia L. Wasilewskiego 
zaczął szukać kontaktów ze swymi czeskimi i jugosłowiańskimi kolegami 
parlamentarnymi 52. W początkach 1918 r. odbyły się polityczne narady 
czesko-polskie we Lwowie; dotyczyły one tak ogólniejszych spraw sto
sunku przyszłych państw, jak i polubownego załatwienia spornej kwestii 
cieszyńskiej. Niestety, nie znane są dotychczas szczegóły tych rozmów, 
nie znamy nawet nazwisk ich uczestników. Uzgodniono najprawdopodob
niej tylko tyle, że kwestii uregulowania granic nie pozostawi się czyn
nikom lokalnym, często obciążonym różnego rodzaju niechęciami i uprze
dzeniami, lecz stanowczo zarezerwuje się ją do decyzji rządów w Pradze 
i Warszawie. Dopiero w wypadku niemożności porozumienia sprawę 
przekaże się konferencji pokojowej. Aż do jej decyzji nie miano jednak 
z żadnej strony próbować zmiany status quo przez fait accompli 53 * *. Nie
mniej strona czeska wyraziła zasadniczo zgodę na podział terytorium 
Śląska Cieszyńskiego; trwanie działaczy czeskich przy dotychczasowej 
koncepcji niepodzielności kraju tłumaczyć należy niewątpliwie wzglę
dami taktycznymi, z uwagi na znane separatystyczne usiłowania Niem
ców czeskich, dążących do administracyjnego podziału Czech wedle 
narodowości, które to usiłowania wkraczały w decydujące stadium.

49 Ma s a r y k ,  Světová revoluce, s. 298—300; D m o w s k i ,  op. cit., s. 336.
50 AAN, Archiwum I. J. Paderewskiego, t. 1233 (stara sygn.), list Masaryka 

7, 20 XI 1918; podobnie w liście z 3 IX 1918, tamże.
51 S. K a s p r z a k ,  Stosunek Czech do Polski, Warszawa 1935, s. 22, i S e y d a, 

op. cit., t. II, s. 336, zamieszczają niewyraźne wzmianki o jakichś rozmowach 
w 1917 r., nie wymieniając bliżej ani terminów, ani osób, ani nawet treści. Mglista 
jest i wzmianka prof. J. B i d l o  w bliskiej wydarzeniom broszurze Poláci a Česko
slovenská republika, Praha 1919, s. 15.

52 J. M o r a c z e w s k i ,  Wspomnienia współpracy z Leonem Wasilewskim (Nie
podległość, XVI, 1937, s. 211—212); H. R a d l i ń s k a ,  Leon Wasilewski w Krakowie
(tamże, s. 228).

- 53 Skromne dane przytacza tylko J. Ka p r a s ,  Těšínsko součástí českého
státu, M. Ostrava 1918, nadbitka, s. 18; krotko też F. Pelc w swoich wspomnieniach 
(s. 34), chyba za Kaprasem. Nikt z nich nie podaje źródła swych informacji.



Krótko po rokowaniach lwowskich czescy działacze antyaustriaccy 
w kraju otrzymali polecenie od grupy zagranicznej w Paryżu, aby nie 
ograniczali się do kontynuowania dotychczasowej bliskiej współpracy 
tylko z Jugosłowianami, lecz rozszerzyli ją także na Rumunów, Włochów 
i Polaków54. Ogólna sytuacja sprzyjała tym posunięciom, informacje 
o przekazaniu Chełmszczyzny w traktacie brzeskim ukraińskiej Central
nej Radzie wywołały ogromne oburzenie i demonstracje społeczeństwa 
polskiego. Choć nie prowadziło to do pełnego zerwania z orientacją 
austriacką w gronie parlamentarzystów polskich, przecież Koło Polskie 
w dniu 28 II 1918 r. uchwaliło nawiązanie współpracy z grupami parla
mentarnymi narodów słowiańskich Przedlitawii w sprawie wspólnej 
taktyki politycznej 55. Ciekawe jest stwierdzenie, że ogłoszenie jedności 
czesko-polskiej jako faktu dokonanego uwarunkowane było ze strony 
polskiej również wysuniętym w kraju zastrzeżeniem w sprawach 
wschodnich, mianowicie że w sporach polsko-ukraińskich polityka czeska 
nie spróbuje podjąć się roli arbitra, lecz tylko mediatora 56.

Wzrost nastrojów antyaustriackich w społeczeństwie polskim w okre
sie pokoju brzeskiego spowodował, że kontakty polsko-czeskie nie ograni
czyły się tylko do wspólnej manifestacji młodej inteligencji akademickiej 
czeskiej, polskiej i jugosłowiańskiej w Pradze, protestującej przeciwko 
brzeskiemu szafowaniu terytoriami i ludami oraz postulującej powstanie 
odrębnych państw narodowych. Nawiązano wówczas również kontakty 
polityczne za pośrednictwem D. S. Wandycza, przybyłego w tym celu 
do Pragi, z szeregiem wybitnych osobistości czeskiego świata poli
tycznego, naukowego i dziennikarskiego 57.

Najwybitniejszym wydarzeniem czesko-polskiej współpracy politycz
nej w tym okresie były niewątpliwie uroczystości jubileuszowe pięć
dziesięciolecia Teatru Narodowego w Pradze. Były one w gruncie rzeczy 
raczej demonstracją polityczną niż uroczystością kulturalną. Jeszcze 
przed oficjalnym programem uroczystości, które odbywały się w sze
rokim gronie, doszło w dniach 24—27 IV 1918 r. w Pradze do zakonspiro
wanych rozmów polsko-czeskich. Niestety, nie znamy ich szczegółów, 
poza jednym, iż omawiano sojusz obu narodów i mediację czeską w spo

64 B e n e š ,  op. cit., t. III, s. 664, dok. 315 z 18 II 1918.
65 Por. J. J u r k i e w i c z ,  Chronologia stosunków międzynarodowych Polski, 

1918—1921, Warszawa 1957, s. 7. Nie oznacza to jednak końca lojalnej polityki Koła 
Polskiego wobec Wiednia.

58 VHÜ, ČSNR, 56/6/1, notatka „L/Éňtente Tchěco-polonaise”.
57 D. S. Wa n d y c z ,  Zapomniany list Piłsudskiego do Masaryka, b.m. i r., 

s. 6 n. Wandycz jako były student Uniwersytetu Karola miał w Pradze szereg 
przyjaciół, wiosną 1918 r. nawiązał zaś kontakt z Svehlą, Rašinem, Sísem, A. Čer
ným, prof. J. Bidlo i in.



rze polsko-ukraińskim, której żądali delegaci polscy58. W początkach 
maja bawili zaś A. Černý i J. Kvapil w Krakowie, nie wiadomo, czy 
tylko dla omówienia organizacyjnych spraw związanych z przybyciem 
do Pragi licznej delegacji polskiej, czy też w misji politycznej 59.

Poniekąd obszerniej, choć również w stopniu bardzo niezadowalają
cym, jesteśmy poinformowani o rokowaniach politycznych podczas trwa
nia uroczystości praskich. Delegacja polska zajmowała drugie — po 
Jugosłowianach — miejsce pod względem liczebności, przybyło bowiem 
ok. 40 galicyjskich działaczy kulturalnych i politycznych, z polityków 
przede wszystkim Witos, Głąbiński, hr. Skarbek, Moraczewski, Wasilew
ski, Limanowski itd .60 Dnia 16 maja rozmawiano w willi Kramarza 
„o przyszłości i wskazówkach politycznych”, w następnym zaś dniu 
w szerszym nieco gronie w salach Domu Reprezentacyjnego m. Pragi. 
Szczegóły tych rozmów znane są nam tylko z ułamkowych przekazów 
uczestników, nieraz pisanych w kilka czy nawet kilkanaście lat później; 
jedyne źródło współczesne nie jest w pełni zadowalające61. Można 
stwierdzić, iż szerzej rokowano na temat specjalnie ścisłego sojuszu 
powojennego czechosłowacko-polsko-jugosłowiańskiego62, ze spraw naj
bliższej przyszłości omawiano i uzgodniono zasady wspólnego, zjedno
czonego kursu polityki wobec Wiednia. Dowodem wzmocnienia wzajem
nych kontaktów jest m. in. wymiana agentów politycznych między Pragą 
i Krakowem w charakterze łączników 63.

58 Por. B e n e š ,  op. cit., t. III, s. 140, dok. 45. Delegatami byli prof. Grabowski, 
Kasprowicz i Rayski, zachęta do rokowań praskich wyszła od polskich działaczy 
politycznych za granicą.

59 J. K v a p i l ,  O čem vím, t. II, Praha 1947, s. 191; VÚA, Maffie, II, informa
cja z 3 V 1918.

60 S e y d a ,  op. cit., t. II, s. 436; J. H a j š m a n, Kongres utlačovaných národů 
rakousko-uherských v Praze, Praha 1928, s. 46, 50, 52.

61 Cytowana informacja Maffii przesłana za granicę jest bardzo krotka, pod 
względem szczegółów powołuje się na ustny referat. Fragmentaryczne późniejsze 
relacje uczestników są niepełne i pozostawiają wiele białych plam, archiwum 
praskiego Komitetu Narodowego zaś spłonęło. Wydaje się zresztą, iż nie prowa
dzono protokołu.

62 W cyt. informacji Maffii mówi się o uzgodnieniu „wspólnej obronnej i za
czepnej akcji przeciw Austrii, pod każdym względem” oraz utworzeniu „pań
stwa federacyjnego, którego kręgosłupem byłyby Czechy, Polska i Jugosławia 
i które miałoby potężną siłę przyciągającą”. Sądzę jednak, iż terminu „państwo 
federacyjne” nie można brać dosłownie w sensie prawnym, tzn. rzeczywistej fe 
deracji (w formie Bundesstaat czy nawet Staatenbund), lecz raczej w rozumieniu 
bloku państw, ściśle złączonych sojuszem politycznym, wojskowym i gospodar
czym celem jednolitego postępowania. Poparcia dla tej opinii szukam m. in. w in
nych zdaniach dokumentu, mówiących wyraźnie o „samodzielnym państwie czes
kim” oraz jego „sojusznikach”, pod którymi rozumie się Polaków i Jugosłowian.

63 Por. VÜA, fase. PO/1, odpisy dla Polski, odpis memoriału dr. K. Lochera,



Nawiązane raz kontakty polityczne utrzymano już aż do rozpadu 
Austro-Węgier. W początkach lipca odbyły sią narady czeskich, polskich 
i jugosłowiańskich posłów o współpracy parlamentarnej, w połowie 
sierpnia kontynuowano je w Lublanie słoweńskiej; hr. Skarbek oferował 
tam Czechom i Jugosłowianom nawet pomoc polskich pułków armii 
cesarsko-królewskiej, gdyby zaistniała tego potrzeba w czasie przewrotu. 
Celom koordynacji postępowania politycznego służyły również rozmowy 
w sierpniu i wrześniu 1918 r. w Zakopanem, Lwowie i Krakowie64. 
Planowano wówczas rzeczywiście bardzo bliską współpracę wszystkich 
trzech państw. W Lublanie wysunięto nawet projekt zabezpieczenia ko
ordynacji politycznej przyszłych państw przez regularne obrady delegacji 
sejmów wszystkich trzech państw na wzór posiedzeń delegacji parlamen
tów Przedlitawii i Zalitawii65.

Nieostatnim punktem rozmów polityków krajowych była kwestia 
cieszyńska. Niestety, pod tym względem nasza baza źródłowa nie jest 
kompletna. Wszystkie informacje zgodne są jednak w tym, że sprawę 
cieszyńską uważano ciągle za drugorzędną w porównaniu z perspektywą 
wzajemnej współpracy. Zapewne nie stanowiła ona centrum zaintereso
wania w rokowaniach 66. Wydaje się, że uzgodniono wówczas, iż „wszyst
kie kwestie, w których nie osiągnięto by porozumienia przy stwarzaniu 
nowych, sąsiadujących ze sobą państw, powinny być pozostawione do 
ostatecznego rozwiązania przyszłym rządom praskiemu i warszawskiemu”.

bez daty, pisany ok. sierpnia—września 1919 r. Locher odjechał do Krakowa w cha
rakterze agenta politycznego w sierpniu—wrześniu 1918 r. Czy desygnowany Me- 
mentowicz podjął się tegoż urzędu w Pradze, nie można z pewnością ustalić. Już 
w końcu października bawił w Pradze w tym charakterze R. Wegnerowicz (infor
macja prof. J. Dąbrowskiego).

M F. S i s, 1914—1918 (Dr. K. Kramář, Život-dilo-práce, praca zbiorowa, t. I, 
Praha 1936, s. 149); S. S t r o ń s k i ,  Polský hlas (tamże, t. II, Praha 1937, s. 217); 
Národní listy, č. 191, 14 VIII 1919, streszczenie art. F. Ileśića w dzienniku „Slo- 
venski naród”. Niektóre uzupełnienia przytacza notatka J. Rozwadowskiego ze 
spotkania w Szwajcarii z delegatem miasta Lwowa, Bądzyńskim, z daty 2 X 1918. 
Dowiadujemy się, iż w rokowaniach lwowskich brali udział także 3 delegaci z Kró
lestwa, nazwisk czeskich reprezentantów nie znajdujemy, niestety, nawet tutaj. 
W odróżnieniu od Lochera Bądzyński przytacza, iż siedzibą agenta czeskiego miał 
być Lwów. Rokowania jesienne rozwinęły wyniki narad lublańskich, w których 
uzgodniono stworzenie ścisłej unii (raczej — sądzę — sojuszu) politycznej, woj
skowej, celnej, prawnej itd. AAN, KNP, t. 7, f. 22 b, protokół 141 posiedzenia 
2 X 1918.

65 J. H a j á m  an, Maffie 'v rozmachu, Praha 1933, s. 376—377.
66 Wszystko świadczy o tym, że wyniki rokowań dotyczyły tylko spraw ogól

nych i że prawdopodobnie nie dyskutowano w ogóle nad szczegółami. Udokumen
towaną analizę zob. J. V a l e n t a ,  Česko-polské vztahy v letech 1918—1920 a Tě
šínské Slezsko, Ostrava 1961, s. 17—18, i w przepisach s. 302—304.



Dopiero w wypadku ich niezgody rolę arbitra miała przejąć przyszła 
konferencja pokojowa, jednak dopiero po załatwieniu wszystkich innych 
problemów granicznych obu państw. Projekt uregulowania granicy na 
Śląsku miano powierzyć do opracowania komisji mieszanej, z której 
składu jednak wykluczano polityków zawodowych, jak też lokalnych 
działaczy śląskich, aby w grę nie wchodziły kresowe antagonizmy i lo
kalna małostkowość. Źródła czeskiej proweniencji wskazują, iż goście 
polscy akceptowali wówczas czeski argumeht, iż z uwagi na trwające 
dążenia separatystyczne Niemców sudeckich trzeba ze względów taktycz
nych tymczasowo obstawać przy zachowaniu granicy historycznej rów
nież na Śląsku. Z polskich uczestników narad udostępnił swe wspomnie
nia w tej sprawie tylko Głąbiński, pamiętniki jego pisane i wydane były 
jednak dopiero w dwadzieścia lat po wypadkach 67. Głąbiński tłumaczy 
sens rokowań praskich w zupełnie odmiennym świetle; zapewnia czy
telników, że uzgodniono przekazanie całego Śląska Cieszyńskiego, z wy
jątkiem tylko gmin na południowo-zachodnim krańcu kraju, Polsce zaraz 
po przewrocie. W jego przekazie działacze czescy w ogóle nie podnieśli 
roszczeń do innych części Śląska i nie przytoczyli argumentów z za
kresu prawa historycznego, uznając jakoby polskie roszczenia na pod
stawie danych etnograficznych za słuszniejsze. Zaznaczam, iż ten bardzo 
spóźniony przekaz źródłowy budzi poważne wątpliwości, szczególnie 
przy uwzględnieniu innych źródeł, bliższych wydarzeniom, choć nie cał
kiem współczesnych68. Dla nas jednak najcenniejsze jest stwierdzenie, 
iż choć na wiosnę i latem 1918 r. obradowano w kraju nad sprawą 
cieszyńską znacznie intensywniej aniżeli poprzednio, w naradach pra
skich, lublańskich czy lwowskich wyraźnie przebijała nuta wzajemnych 
starań o polubowne załatwienie ewentualnego sporu oraz przekonanie, 
iż cały problem nie ma zasadniczego znaczenia.

Bardzo mało wiadomo w literaturze o świadectwach współpracy cze- 
sko-polskiej bezpośrednio w dniach rozpadu monarchii habsburskiej. 
Fragmentaryczne informacje źródłowe, jakimi dotychczas dysponujemy, 
świadczą, iż podstawowym momentem był wtedy — bierzmy pod uwagę, 
że dotyczy to przeciętnych obywateli, a nie zawodowych polityków — 
odruch solidarności niepodległościowej, antyaustriackiej i wzajemna po

67 Głąbiński pisał swe pamiętniki — czy przynajmniej dostosowywał odnośne 
akapity do sytuacji — po Monachium i po aneksji Cieszyńskiego przez Polskę. 
"Wyraźna aktualizacja stylistyczna budzi myśl o możliwości retuszów również pod 
względem treści. S. G ł ą b i ń s k i ,  Pamiętniki, Pelplin 1939, s. 377 n.

<58 Wybitnym świadectwem są wspomnienia dobrze poinformowanego — już 
z urzędu — hr. Z. L a s o c k i e g o ,  Wspomnienia szefa administracji Polskiej Ko
misji Likwidacyjnej i Komisji Rządzącej (X 1918 — III 1919), Kraków 1931, s. 32, 
oraz broszurka propagandowa H. G r a p p i n a, Polonais et Tchěques, pisana na



moc w ruchu narodowowyzwoleńczym. W Galicji i w austriackiej strefie 
okupacyjnej Królestwa kwaterowało jesienią 1918 r. widocznie wiele 
pułków c.-k. armii ze znaczniejszymi odsetkami szeregowych i oficerów 
(głównie rezerwy) narodowości czeskiej, którzy w kilku miejscowościach 
solidaryzowali się z ruchem polskim oraz aktywnie pomagali przy oba
laniu austriackich władz. W tej chwili wiemy o takiej współpracy w Lu
blinie, Chełmie i Krakowie. Niektóre przekazy sugerują, iż w garnizonie 
krakowskim żołnierze czescy stanowili najliczniejszą narodowościowo 
grupę. Brali oni aktywny udział w rozbrajaniu niemieckich jednostek, 
w przekazywaniu obiektów wojskowych władzom polskim oraz w służbie 
wartowniczej i patrolowaniu miasta. Agent polityczny czeskiego Komi
tetu Narodowego, który niebawem otrzymał oficjalne pełnomocnictwa 
i patent konsularny z Pragi, nawiązał zaraz kontakt z tworzącą się 
Polską Komisją Likwidacyjną 69 i już w dniu jej ukonstytuowania 29 X 
1918 r. przekazał jej projekt (prosząc o przesłanie go na ręce rządu 
warszawskiego) wzięcia przez PKL pod ochronę czeskich i słowackich 
wojskowych byłej c.-k. armii, zabezpieczenie im aprowizacji i odtrans
portowanie do kraju. Prawdopodobnie w myśl tego projektu stworzono 
już 1 listopada w Krakowie czechosłowacką komendę stacyjną, która 
opiekowała się repatriacją wojskowych 70.

Współpracę czeskich i polskich wojskowych można zauważyć również 
podczas przewrotu w Cieszynie, dokonanego w nocy z 31 października 
na 1 listopada z udziałem ok. 300 polskich i ok. 120 czeskich żołnierzy. 
Wojskowi czescy, stworzywszy osobną kompanię i zaprzysiężeni przez 
swych oficerów już 30 października państwu czechosłowackiemu, wzięli 
1 listopada dobrowolnie udział w rozbrojeniu w Skoczowie kompanii 
ckm, gdyż zachodziły poważne obawy, iż pod wpływem nacjonalistycznie 
nastrojonych oficerów narodowości niemieckiej wystąpi ona zbrojnie 
przeciw Radzie Narodowej. Jeszcze przed rozbrojeniem niemieckich 
żołnierzy i oficerów w samym Cieszynie zostało zawarte pomiędzy cze
skimi i polskimi oficerami pułku cieszyńskiego porozumienie na słowo 
honoru, iż „obie strony uznają granicę ustanowioną przez komisję czesko- 
-polską i uchwaloną przez rządy w Warszawie i Pradze”, do tego czasu- 
panować ma pomiędzy obu wojskami zgoda. Porozumienie wyraźnie za

zamówienie polskiej delegacji pokojowej; obie odnośnie do tej sprawy potwierdzają 
dane źródeł czeskich.

69 L a s o c k i ,  op. cit., s. 32; AMZV, II, odb. st. reg., 1919, čj. 11; „Právo lidu”, 
nr 257, 5 XI 1918; „Duch času”, nr 142, 11 XI 1918; „Moravsko-slezský dennik”, 
nr 303, 312, 320 z 2, 11 i 19 XI 1918; VÜA, K. V o n d r á č e k ,  Boje na Těšínsku 
r. 1919, rkps, f. 43; Archiv Národního shromáždění, RNS, kr. 102, Národní výbor 
v Praze, stenogr. prot. z 9 XI 1918.

70 Por. obszerniej V a l e n t a ,  op. cit., s. 27.



strzegało niemieszanie się wojska do „spraw politycznych”. Motywem 
jego była chęć utrzymania ładu i spokoju; niewątpliwie kierowano się 
też możliwością zaistnienia potrzeby wzajemnego wsparcia wobec akcji 
nacjonalistów niemieckich, w tym czasie na Śląsku i w Ostrawskiem 
niezmiernie ruchliwych71. Zresztą porozumienie to, będące pierwszym 
porozumieniem czesko-polskim po przewrocie, nie miało długiego żywota; 
prawdopodobnie nie było ono nawet zawarte na piśmie. Po kilku dniach 
zastąpione zostało przez tymczasowe porozumienie formalne obu lokal
nych organów narodowych.

Na uwagę zasługuje ciekawy epizod z czasu walk polsko-ukraińskich 
we Lwowie. Liczna czeska kolonia we Lwowie wystąpiła wobec obu wal
czących stron o zawieszenie broni i zaprzestanie walk ulicznych, pro
ponując, iż dopóki nie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii 
przynależności Lwowa, dopóty miasto zostanie jako teren neutralny 
zajęte i strzeżone przez czeskich wojskowych z lwowskiego garnizonu 72. 
Inicjatywa ta przebrzmiała bez realnych wyników, jak zresztą można 
było się spodziewać; obie strony zbyt mocno pragnęły zawładnąć mia
stem, do czego najbardziej nadarzała się okazja w czasie nieuporządko
wanych i nieustabilizowanych dni przewrotu, aby się zgodzić na pozosta
wienie tak cennego zastawu pod opieką strony trzeciej, zresztą niezbyt 
silnej, której przeciwnik łatwo mógłby miasto wydrzeć niespodziewa
nym napadem.

Śledziliśmy główne momenty czesko- i czechosłowacko-polskich sto
sunków w ostatnim roku pierwszej wojny światowej. Choć nie ma 
wątpliwości, iż odkrycie i wykorzystanie nie znanych dotychczas zasobów 
archiwalnych pod niejednym względem rozszerzyłoby nasze wiadomości 
w tym zakresie, niemniej sądzę, iż na podstawie dotychczasowego do
robku historiografii można podjąć próbę pewnych uogólnień.

Analogiczna sytuacja naszych narodów jako narodów uciskanych 
stworzyła — pomimo różnicy kwestii polskiej i czechosłowackiej — wa
runki do politycznej współpracy właśnie w czasie wojny, w toku reali
zacji programu walki narodowowyzwoleńczej. Współpraca ta miała różne 
oblicza; wahała się również jej intensywność, uwarunkowana rozwojem 
ogólnej sytuacji historycznej i politycznej oraz zmianami w położeniu 
obu kwestii w czasie wojny. Obok doraźnej współpracy politycznej spo
tykamy się w czasie wojny kilkakrotnie z projektami (nie można ich —- 
sądzę — nazwać mianem programu ze względu na niewystarczające

71 Por. tamże.
72 „Národní listy”, nr 133 (wieez.), 19 XI 1918; „Večerník Práva lidu”, nr 261, 

19 XI 1918.



opracowanie i przygotowanie) nawet bardzo ścisłej powojennej współ
pracy już niepodległych państw. Nie ma zresztą podstaw, aby wątpić 
w subiektywną szczerość tych projektów. Należy podkreślić, że choć 
powszechnie było wiadomo, iż istnieje sporna kwestia przynależności 
Śląska Cieszyńskiego i obie strony sformułowały różne projekty uregulo
wania tej sprawy, niemniej jednak panowało przekonanie, iż ze względu 
na żywe zainteresowanie obu stron w utrwaleniu dalszej współpracy 
jest ona sprawą drugorzędną, którą uda się polubownie załatwić.

Równocześnie nie może ujść uwagi fakt pojawienia się już w tym 
okresie momentów sygnalizujących istnienie poważnych różnic politycz
nych, stanowiących przeszkodę do rzeczywiście bliskiej i szczerej współ
pracy po wojnie. Wiązały się one przede wszystkim z wynikającymi 
z politycznej koncepcji czeskiej zarzutami pod adresem polskiego pro
gramu politycznego i terytorialnego na wschodzie, wobec Rosji bądź 
Białorusi i Ukrainy. Należy podkreślić, że waga tego problemu była 
bardzo doniosła, stawiała bowiem znak zapytania nad jednym z podsta
wowych założeń czechosłowackiego planowania polityki powojennej, mia
nowicie współpracy i nawet wspólnej granicy z Rosją, oczywiście 
w ówczesnym ujęciu z Rosją burżuazyjną. Wspomniane zarzuty nie były 
tylko jakimś wyszukanym atutem politycznej gry, lecz wyrażały ogólny 
punkt widzenia czeskiej myśli politycznej. Rusofilizm — choć oczywiście 
w bardzo różnym zabarwieniu i z różną treścią polityczną — był już 
dawno tradycyjną częścią składową, można nawet powiedzieć, aksjo
matem tej myśli. Równie tradycyjne były czeskie sympatie do ukraiń
skiego ruchu narodowego, tak w ujęciu ogólnym, jak i do walki 
Ukraińców galicyjskich o równouprawienie73. Te momenty trzeba brać 
pod uwagę przy charakteryzowaniu czynników kształtujących oblicze 
czeskiej i czechosłowackiej polityki.

Rozpad monarchii habsburskiej oraz powstanie państw polskiego 
i czechosłowackiego stworzyły nową sytuację. Cel walki narodowowy
zwoleńczej osiągnięto bądź osiągano 74. Ten zasadniczy fakt zmienił ciężar

73 Np. nie zwrócono dotąd należytej uwagi na fakt, iż w memoriale o warun
kach pokoju, przedstawionym przez socjaldemokratów czeskich w czerwcu 1917 r. 
na konferencji sztokholmskiej, stwierdza się wyraźnie: „Odnośnie do Polaków, 
uznajemy oczywiście ich dążenia do zjednoczenia i niepodległości. Uważamy 
jednak za właściwą podstawę niepodległości polskiej wszystkie terytoria zamiesz
kałe przez ludność polską, w taki sposób, aby nie powstała kolizja z prawem 
Ukraińców do samostanowienia”. Por. B e n e š ,  op. cit., t. III, s. 277, dok. 88.

74 Proces faktycznego (nie traktatowego) formowania terytorialnego Czechosło
wacji (z wyjątkiem skrawka Hulczyńskiego i etnicznie obcej tzw. Rusi Podkar
packiej skończył się faktycznie już w początku 1919 r., w Polsce zaś trwał aż. 
do 1920 r. (Pomorze) i 1921 r. (Górny Śląsk).



gatunkowy wielu czynników dziejowych, nie pozostał bez wpływu 
również na sprawę czechosłowacko-polskich stosunków i współpracy. 
Dotychczasowy główny raison ďétre współpracy w czasie wojny minął. 
Na odwrót, wiele potencjalnych czy nawet otwartych spraw spornych 
przekształciło się w nowej sytuacji — kiedy przedmiotem gry nie były 
już stosunki i koncepcje dwu grup politycznych, pozbawionych wyko
nawczej mocy państwowej, lecz stosunki dwu młodych, choć jeszcze 
nie skonsolidowanych i nie w pełni odbudowanych państw, państw 
imperialistycznych — w otwarty konflikt interesów mocarstwowych 
i państwowych.

Niewątpliwie jednym z podstawowych i pierwszoplanowych zadań 
obu nowych organizmów państwowych było zabezpieczenie niepodległości 
przed ewentualnym przyszłym zagrożeniem ze strony Niemiec. Jak 
wykazało doświadczenie dziejowe, zadanie to nie zostało wykonane oraz 
nie poświęcono mu w obu państwach od początku wystarczającej uwagi. 
Niemałą rolę odgrywały w tym wyobrażenia, oparte nie na faktach, lecz 
raczej na iluzjach i własnych życzeniach, że Niemcy pobite w wojnie, 
rozbrojone, zmuszone do zapłacenia reparacji itd. nie będą w dającym 
się przewidzieć czasie zdolne stać się realnym niebezpieczeństwem. 
Postanowienia wersalskie, wedle których cesję Niemiec na rzecz Czecho
słowacji stanowił tylko mały skrawek ziemi hulczyńskiej, prowadziły 
łatwo do złudnego przekonania, że w przyszłości Czechosłowacja nie 
zostanie — z braku formalnych powodów, bo zachowano w zasadzie 
przedwojenną granicę Rzeszy z Austro-Węgrami — poważniej zagrożona 
przez Niemcy w celach rewizjonistycznych. Niewątpliwie dość duża doza 
prawdy zawarta jest w marginesowej wzmiance jednej z ostatnich prac 
na temat stosunków czechosłowacko-niemieckich po pierwszej wojnie 
światowej, iż dyplomacja czechosłowacka nie mieszała się zbytnio do 
spraw niemieckich, uważając je raczej za domenę polityki wielkomocar
stwowej zwycięskiej Ententy; na czoło jej zainteresowań wystąpiły kwe
stie granic z innymi sąsiadami, szczególnie Polską i Węgrami 75. Stosunek 
kierowniczych kół polskich, szczególnie obozu belwederskiego, wobec 
Niemiec, rewindykacji ziem zaboru pruskiego itd. jest w wystarczającym 
stopniu znany76. Stosunek zaś polityki czechosłowackiej do granicy 
Polski z Niemcami był w pełni pozytywny; w całym zasięgu popierała 
ona program terytorialny przedstawiony przez Polskę na konferencji

75 Por. K. G a j a n, Německý imperialismus a československo-německé vztahy 
v letech 1918—1921, Praha 1962, s. 13.

76 Por. ostatnio H. Z i e l i ń s k i ,  Sprawa Śląska i ekspansja polska na wschód 
na tle sytuacji międzynarodowej, Katowice 1961, uwzględniająca szczegółowo inte
resujące nas strony zagadnienia.



pokojowej, zaznaczając nawet w praktyce pełne zrozumienie racji pań
stwowych Polski, np. w sprawie górnośląskiej czy gdańskiej11. Nie 
podlega dyskusji, że najlepszą drogą do zabezpieczenia obu krajów przed 
dalszą falą agresji niemieckiej byłaby ich ścisła współpraca polityczna, 
gospodarcza i wojskowa, która stanowiłaby cenne uzupełnienie „egzo
tycznych sojuszów” obu państw z Francją. Przeszkodą dla tego najbliżej 
się nasuwającego rozwiązania był niestety fakt, że choć oba kraje mógł 
łączyć tylko wspólny interes wzajemnej reasekuracji wobec Niemiec, 
dzieliło ówczesną oficjalną politykę Pragi i Warszawy szereg poważnych 
momentów, odzwierciedlających właśnie różnice koncepcji układu sto
sunków w powojennej Europie środkowo-wschodniej.

Chronologicznie najwcześniej wystąpił spór na Śląsku Cieszyńskim, 
pojawiając się już podczas przewrotu. Spowodował on nawet zatarg 
zbrojny i przekształcił się szybko w chroniczny spór dyplomatyczny 
na konferencji pokojowej. Jego echo propagandowe w obu krajach przy
czyniło się niewątpliwie w wysokim stopniu do zaszczepienia wzajem
nych niechęci i uprzedzeń. Pomimo bezpośredniego i pośredniego zasięgu 
tej sprawy chcę zaryzykować tezę, iż nie w tym leżał główny moment 
antagonizmu czechosłowacko-polskiego, którego świadkami jesteśmy 
w całym okresie międzywojennym. W wypadku innej, nie tak rozbieżnej 
orientacji ogólnej obu państw byłoby prawdopodobnie możliwe kompro
misowe rozwiązanie tego sporu w sposób przynoszący mniej szkód dla 
wzajemnego stosunku obu państw aniżeli skomplikowane perypetie spra
wy cieszyńskiej w latach 1918—1920. W literaturze stwierdzono nie
dawno, iż przeszkodą w rozwoju stosunków polsko-czechosłowackich 
w międzywojennym dwudziestoleciu był fakt, iż dzielił te państwa „brak 
wspólnych celów w polityce zagranicznej” 77 78. Uzupełniłbym to sformuło
wanie w ten sposób, iż ponadto pomiędzy oboma państwami istniały 
poważne rozbieżności w ich rzeczywistych pozytywnych celach na polu 
polityki zagranicznej. Wątpię, czy w ówczesnych warunkach i ukształto
waniu sił wewnętrznych w obu krajach było możliwe te przeszkody 
usunąć.

Przypomniałem, że już w ciągu ostatniego roku wojny przejawiały

77 Por. J. V a l e n t a ,  Czechosłowacja i przynależność Górnego Śląska do 
Polski w latach 1918—1921 (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, XVII, 1961, 
nr 1). Specjalnie zwracam uwagę na dzieło Ma s a r y k a ,  Nová Evropa, s. 217—219 
oraz mapa w załącznikach, według której poza granicami Polski znajduje się Galicja 
Wschodnia i Wileńszczyzna, wewnątrz nich zaś południowa część Prus Wschodnich 
(Warmia i Mazury), Gdańsk i tzw. Korytarz; na zachodzie zgadza się, o ile można 
ze skali sądzić, z granicą wersalską.

78 J. K o z e ń s k i, Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 
1932—1938, Poznań 1964, s. 288.



się pierwsze oznaki rywalizacji Polski i Czechosłowacji o hegemonię 
w strefie małych i średnich państw pomiędzy Niemcami i Rosją. Praga 
kierowała swe usiłowania głównie na południowy wschód, na Bałkany, 
kładąc podwaliny pod przyszłą Małą Ententę, blok regionąlny, którego 
celem było utrzymanie układu wersalskiego głównie przed zapędami 
rewizjonizmu węgierskiego. Wprawdzie Mała Ententa pełniła również 
funkcję części kordonu antyradzieckiego, ta rola jednak nie była jej 
„kręgosłupem” oraz warunkiem działania i istnienia. Pod żadnym wzglę
dem zaś Mała Ententa nie odgrywała roli antyrosyjskiej. Odwrotnie, 
Czechosłowacja dążyła do bliskiej współpracy z mającą się odrodzić 
Rosją burżuazyjną, dlatego też odradzała Polsce ekspansję na tereny 
niepolskie na wschodzie79, nie aprobowała również traktatu ryskiego 80. 
Można chyba stwierdzić, że sama myśl, iż blok czy łańcuch małych 
państw nie byłby w stanie wyłącznie o własnych siłach stawiać czoła 
Niemcom, bez oparcia się na Rosji, była słuszna.

Polska zaś, po niepowodzeniu planów rozbicia Rosji i stworzenia 
hegemonii polskiej nad łańcuchem małych państw buforowych, mających 
w wyniku tego powstać, próbowała uzyskać decydujące wpływy z jednej 
strony w państwach bałtyckich, a z drugiej w Rumunii i szczególnie 
na Węgrzech. Oba te kierunki polskiej inicjatywy politycznej miały 
ostrze skierowane wyraźnie na wschód. Dla Czechosłowacji sprawą 
wyjątkowej wagi był stosunek Warszawy do Budapesztu. Fakt popierania 
przez Polskę rewizjonistycznych dążeń Węgier, skierowanych szczególnie 
wobec Czechosłowacji, oznaczał nie tylko potencjalne zagrożenie pod
staw istnienia państwa czechosłowackiego, tendencję wybitnie wrogą, 
ale była równocześnie niebezpiecznym wyłomem w solidarności tzw. 
państw sukcesywnych wobec zasady „pacta sunt servanda”.

Te cechy zasadniczych koncepcji polityki Czechosłowacji i Polski 
odgrywały — moim zdaniem — decydujący wpływ na kształtowanie 
wzajemnego stosunku obu państw w okresie bezpośrednio po wojnie. 
W odróżnieniu od sprawy cieszyńskiej, której wagi bynajmniej nie mam

79 Wyraźnie to sformułował w grudniu 1918 r. wobec pierwszej polskiej dele
gacji rządowej w Pradze Švehla, radząc usilnie zostać na wschodzie na linii Bugu. 
W sprawie żywych kontaktów z rządem tzw. Zachodnioukraińskiej Republiki Lu
dowej w Stanisławowie odgrywały na wiosnę 1919 r. poważną rolę względy gospo
darcze, opanowany bowiem przez nią rejon naftowy był wówczas jedynym do
stępnym dla Czechosłowacji dostawcą ropy i jej przetworów.
. 80 Po podpisaniu traktatu rząd czechosłowacki, choć wykreślona granica nie

była po jego myśli, gotów był w interesie pojednania się z Polską przynajmniej 
pośrednio ją uznać; w sprawie Galicji Wschodniej zobowiązał się nawet do bonnes 
offices w celu osiągnięcia uznania jej ostatecznej przynależności do Polski przez 
mocarstwa Ententy; dotychczas bowiem była tylko mandatem polskim.



zamiaru nie doceniać, te zasadnicze kwestie orientacji politycznej wy
chodziły poza możliwości jakiegokolwiek kompromisu.

Przytoczone uwagi nie roszczą sobie prawa do pełnego rozwiązania 
sprawy naszych stosunków w okresie rozpadu Austro-Węgier. Na pewno 
nie jest ich celem bagatelizowanie dotychczasowego dorobku. Spróbowa
łem tylko w sposób dyskusyjny, naszkicować możliwość spojrzenia na te 
problemy pod innym kątem widzenia aniżeli tradycyjny. Sądzę, iż wy
niki zarysują się jeszcze wyraźniej przy zastosowaniu tej perspektywy 
do badania wzajemnych stosunków np. w latach trzydziestych. Nie spo
sób chyba podważyć tezy, iż dla pozycji międzynarodowej obu krajów — 
ich wzajemne stosunki są zresztą zawsze pewną formą odbicia ich ogólnej 
pozycji międzynarodowej — czynnikiem naprawdę decydującej wagi 
jest ich położenie geograficzne w Europie środkowej, w strefie między 
Niemcami i Rosją, a nie różnica kilkunastu kilometrów w linii kamieni 
granicznych na Śląsku Cieszyńskim81. Uważam więc za logiczne wy
sunięcie postulatu przeprowadzania badań wzajemnych stosunków pol
sko-czechosłowackich raczej w ścisłym związku ze stosunkiem Pragi 
i Warszawy do Moskwy i Berlina aniżeli z perspektyw brzegów Olzy, 
Białki czy Ostrawicy. Umożliwia to widzenie wielu rzeczy w warunkach 
i wymiarach bliższych rzeczywistości historycznej, choć może odleglej
szych od pisanej tradycji.

DIE TSCHECHOSLOWAKEI UND POLEN IM JAHRE 1918

Soweit sieb die Geschichtsschreibung mit den tschechoslowakisch-polnischen 
Beziehungen an der Schwelle der Unabhängigkeit beider Staaten befaßte, kon
zentrierte sie sich vor allem auf die Frage des Cieszyner Schlesien und anderer 
territorialer Forderungen. Dadurch wurden wichtigere Seiten der gegenseitigen 
Beziehungen überschattet, die sich aus divergenten staatspolitischen Konzeptionen 
ergeben. Ihre Kontroversen begannen sich in aller Schärfe im Laufe des letzten 
Kriegsjahres auf Pariser Boden zu entfalten. Zunächst wurden damals1 konkrete 
innere Ereignisse, die oft lokal bedingt waren, noch nicht durch komplizierte kon
zeptionelle Fragen getrübt. Davon zeugt, daß selbst eine solche Frage, wie sie sich 
1918 in den objektiv von einander abweichenden und gegensätzlichen Programmen 
hinsichtlich Schlesien ergab, zunächst als relativ leicht lösbar erachtet wurde. Ein 
heftiger Konflikt der beiden politischen Emigrantengruppen entstand jedoch bald 
in zwei anderen Fragen, nämlich nach dem Führungsanspruch der künftigen 
Regierungen innerhalb der sog. Nachfolgerstaaten und in der von Grund auf

81 Na sztuczność zasłaniania się sprawami cieszyńskimi z lat 1918—1920 przy 
uzasadnianiu polityki beckowskiej wobec Czechosłowacji w latach trzydziestych 
wskazał ostatnio A. P r a g i e r, Diariusz Jana Szembeka na tle epoki (Wiadomości, 
nr 41. 11 XI 1964).



unterschiedlichen Haltung gegenüber Rußland und dessen Rolle in Mitteleuropa. 
Letzteres bedingte zugleich eine unterschiedliche Auffassung über die künftige 
staatliche Zugehörigkeit Ostgaliziens. Die in der gegenwärtigen Literatur dominie
rende Cieszyner Frage blieb nebensächlich. Der Artikel erhebt darum die For
derung, an die Erforschung der polnisch-tschechoslowakischen Beziehungen mit 
Hilfe der Analyse der beiderseitigen internationalen Positionen, ihrer Mitteleuropa
konzeption und Ihrer Haltung Rußland und Deutschland gegenüber heranzugehen.


