
charakter zdecydowanie kompromisowy i są jednym z objawów 
tego procesu (podobnie jak np. załatwienie spornej kwestii wyzna- 
niowości szkół). Że zaś junkrzy przy tym zrastaniu nie byli tak 
bardzo elementem drugorzędnym, dowodzą losy reformy finansowej 
z r. 1909. Z samej zresztą walki o traktaty handlowe nie wyszli 
także konserwatyści z pustymi rękami pomimo odrzucenia pro
jektów Kanitza, aby przypomnieć kwestię t. zw. Identitatsnach- 
weise.

Zagadnienie związku pomiędzy traktatam i handlowymi z lat 
1891—3, a ekspansją na południowy-wschód nie jest także takie 
proste i wymaga gruntownego opracowania. Jako podstawowy kon
flikt międzynarodowy sprzed 1914 r. przyjmuje najnowsza historio
grafia (Jeruzalimski) antagonizm niemiecko-angielski i wydaje się 
to zupełnie słuszne. W tym bowiem kierunku szła ekspansja głów
nych ośrodków przemysłowych i kapitałowych Niemiec. W ekspansji 
na południowy wschód, t. zn. na Bałkany, zainteresowany był przede 
wszystkim przemysł górnośląski, wypierany nawet z samych Nie
miec (np. kwestia eksportu węgla do Berlina) przez Westfalię 
i Anglię. A tymczasem politykę celną Capriviego poparł bardzo sil
nie właśnie przemysł zachodnio-niemiecki. Wystarczy przypomnieć, 
że w partii wolnokonserwatywnej (w Reichstagu zwanej Reichs- 
partei) za projektami traktatów  handlowych głosowali ludzie, 
których nazwiska mówią same za siebie, jak „król Saarabii“, 
Stumm czy Krupp, a przeciwko nim Kardorff, wprawdzie zainte
resowany w rolnictwie, ale związany także z przemysłem górno
śląskim.

Ogólnie wydaje się, że ostateczne rozwiązanie tych poważnych 
zagadnień w tak zwięzłym artykule było niepodobieństwem.

Adam Galos

K u c z y ń s k i  J., Studien zur Geschichte des deutschen Imperia-
lismus. T. II. Propagandaorganisationen des Monopolkapitals,
Berlin 1950.
Na tem at historii wewnętrznej Niemiec w okresie pobismar- 

ckowskim pisano już wiele. Pierwsze prace, stojące na pograniczu 
pomiędzy źródłem a opracowaniem, pomiędzy publicystyką a histo
rią, powstały jeszcze przed 1914 r. W czasie pierwszej wojny świa
towej i bezpośrednio po niej uwaga skupiła się w pierwszym rzę
dzie na polityce zagranicznej państwa Hohenzollernów, na jego 
dyplomacji, dla której przeważnie nie szukano uzasadnienia w we
wnętrznej strukturze państwa. Tym niemniej powstawały także 
prace, w których przeciwnicy wojenni Niemiec starali się wykazać 
ich specjalną zaborczość i uzasadnić w ten sposób wypadki roku 
1914. Burżuazyjna historiografia niemiecka starała się ze swojej 
strony zbadać genezę klęski, przeważnie posługując się przy tym 
znaną Dolchstosslegende. Z kolei hitlerowcy badali błędy przed
wojennej polityki niemieckiej, których miał ich zdaniem uniknąć



faszyzm. Nowa fala zainteresowania zagadnieniem pojawiła się po 
drugiej wojnie światowej. W historiografii zachodniej a także 
w  znacznej mierze polskiej przeważała jednak znowu tendencja 
do wykazywania specyfiki rozwoju wewnętrznego Niemiec, który 
doprowadził do hitleryzmu, a który w oczach wielu badaczy źródło 
swoje miał w charakterze samych Niemców. Sytuacja jednak ule
gła zmianie zarówno na skutek działalności historiografii radziec
kiej, jak także na skutek pojawienia się w Niemczech wschodnich 
historyków niemieckich, którzy rzucają nowe światło na dzieje 
własnego kraju. Prace ich, nie zawsze dostępne, coraz częściej do
cierają już do naszych rąk. Po pierwszych na poły publicystycznych 
książkach Nordena czy Abuscha mamy także dzieła Jurgena Ku
czyńskiego.

Kuczyński jest chyba najbardziej znanym u nas historykiem 
niemieckim, a jak może świadczyć fakt tłumaczenia na język rosyj
ski i recenzowania jego prac w czasopismach radzieckich, musi być 
także znany w Rosji, a prawdopodobnie i w innych krajach. Recen
zje, które pojawiły się, już między innymi i w „Sobótce” zwalniają 
nas od obowiązku charakteryzowania jego twórczości, stwierdzić 
jednak można, że dotychczas głównym jego dziełem było paro- 
tomowe „Położenie robotników” w  poszczególnych krajach: w Niem
czech, w Anglii i jej koloniach, we Francji i w Stanach Zjednoczo
nych 1). Obok kreślenia historii położenia proletariatu, autor pra
cuje także nad scharakteryzowaniem jego przeciwnika klasowego, 
klas rządzących Niemcami przed 1945 r. Dotychczasowe wyniki 
T^adań ogłosił w dwóch tomach cyklu „Studien zur Geschichte des 
deutschen Imperialismus” t. 1 Monopole und Untem ehm eryer- 
bande, Berlin 1948 2), t. 2 Propagandaorganisationen des Monopol- 
kapitals 3 * * * *).

W tomie tym w sześciu kolejnych rozdziałach autor omówił 
Związek Wszechniemiecki, Niemieckie Towarzystwo Kolonialne, 
Związek Antysocialdemokratyczny (Reichsverband gegen die Social- 
demokratie), Niemiecki Związek flotowy, Hakatę i Generalny sekre
tariat dla badania i zwalczania bolszewizmu. Obok tego w rozdziale, 
poświęconym Związkowi Wszechniemieckiemu, przedstawiony zo
stał ubocznie Związek zbrojny. Z tych 7 związków 6 powstało 
w okresie przedwojennym i przed 1914 r. rozwinęło swoją najowoc
niejszą działalność, siódmy natomiast jest tworem powojennym.

Por. recenzję Z i e l i ń s k i e g o  H. z pracy „Die Geschichte der 
Lagę der Arbeiter in Deutschland11 t. I i II w Sobótce r. V 1950, str. 206—216.

2) Por. recenzję D ł u g o b o r s k i e g o  W. w Sobótce r. V 1950, 
str. 216—226.

3) Pierwsza recenzja z pracy Kuczyńskiego pojawiła się w Polsce na
łamach Przegl. Zach. (z 1950 r. nr 9/10, str. 274—279) pióra prof. P a j e w-
s k i e g o. Ma ona jednak charakter głównie omówienia, a jedynym uzupeł
nieniem jest teza, że Związek Wszechniemiecki „całą swoją „ideologię11 prze
jął od Treitschkego11, znanego pisarza i historyka drugiej połowy XIX wieku.



W niniejszej recenzji, omawiając całą książkę, najpilniejszą uwagę 
zwrócimy na dwie organizacje a mianowicie Związek Wszechnie- 
miecki i Hakatę, a to dla dwóch powodów: 1) ponieważ posiadają 
one największe znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich, 2) ze 
źródeł cytowanych przez autora przy omawianiu tych dwóch 
związków, niemal wszystkie są stosunkowo w Polsce łatwo dostęp
ne, podczas gdy w materiale na którym oparł się autor przy opra
cowywaniu innych rozdziałów, są większe luki (brak np., o ile się 
orientujemy, kompletów pism jak Die Wehr, Kolonial und Ubersee- 
Zeitung, Die Flotte, antybolszewickiego ABC). Jednocześnie naj
więcej mówić będziemy o czasie przed 1914 r., jako głównym okre
sie działalności tych organizacji.

Jak wynika już z samego tytułu, wszystkie wymienione związ
ki, określane często w burżuazyjnej publicystyce niemieckiej jako 
„patriotyczne", autor uznał jako organy monopoli. Bardzo wysoko 
przy tym ocenił on ich wpływ na wewnętrzny rozwój Niemiec. 
„Bez tych szowinistycznych organizacji propagandowych kapitału 
monopolistycznego, nigdy by ideologia imperialistyczna nie zdołała 
tak silnie ogarnąć szerokich kół ludności niemieckiej", pisze zaraz 
na wstępie. Już te słowa świadczą o głęboko krytycznym, prawdzi
wie patriotycznym podejściu autora do historii własnego kraju. 
Specjalnie dobitnie okazuje się to, gdy Kuczyński pisze o stosunku 
tych organizacji do innych narodowości. Nie brak wówczas zdań, 
wyrażających wstyd patrioty i internacjonalisty na widok szowini
stycznych wypowiedzi: „Dzisiaj dla każdego postępowego Niemca 
jeszcze bardziej zawstydzające niż wówczas jest czytanie tych aro
ganckich, bezwstydnych, fałszujących historię wypowiedzi" pisze 
o atakach Hakaty na polskość i historię Polski 4). Bo książka pisana 
jest, trzeba przyznać, z pasją, która jest jedną z cech stylu Kuczyń
skiego 5). Już charakteryzując źródła, na których się oparł, zwierza 
się czytelnikowi: „O tej książce mam nadzieję, że jest ona poniekąd 
„ostatecznie udana", bo nie mogę żadnemu historykowi lub ekono
miście życzyć, aby musiał raz jeszcze opracowywać na podstawie 
źródeł ten obrzydliwy przedmiot. Aby napisać tę książkę, przeczy
tałem wiele tysięcy numerów pism tych organizacji szowinistycz
nych, antykulturalnych, reakcyjnych, obrzydliwych w niemoralnej 
demagogii i płytkości propagandy..." 6)

Jednocześnie z krytycznym ocenianiem przeszłości własnego 
narodu, autor daleki jest od przypisywania mu jakichś specjalnie 
imperialistycznych właściwości. „Byłoby fałszem, pisze, tłumaczyć 
istnienie tych związków jakimś specjalnie agresywnym duchem, 
który byłby właściwy narodowi niemieckiemu, albo zostałby mu 
zaszczepiony wraz z kapitalizmem przez klasę rządzącą. Chodzi 
tutaj o wiele bardziej specyficzne objawy niemieckiego kapita

K u c z y ń s k i ,  str. 245.
5) Podobną cechę zauważył Z i e l i ń s k i ,  Sobótka 1950, str. 216.
°) K u c z y ń s k i ,  str. 6.



lizmu monopolistycznego, o specjalne narzędzia niemieckich orga- 
nizacyj monopolistycznych. Oznacza to, że ta książka traktuje nie
0 szowinistycznych i nacjonalistycznych organizacjach w okresie 
niemieckiego kapitalizmu monopolistycznego, ale o szowinistycznych
1 nacjonalistycznych narzędziach propagandowych niemieckiego ka
pitału monopolistycznego.

W stręt autora do tych organizacji nie przeszkodził mu jednak 
przeprowadzić dokładnej analizy opisywanych zjawisk, charaktery
zowania poszczególnych odcieni obozu antyproletariackiego. Książka 
jest jednocześnie partyjno-polityczną i badawczo-naukową.

Na wstępie kwestia literatury. W przytoczonym powyżej uryw 
ku autor wymienił tylko ogólnikowo czasopisma, a dalej broszury 
i książki,, wydawane przez szowinistyczne związki. Nie dał niestety, 
jak w tomie pierwszym zestawionej dokładnie bibliografii, wspo
mina tylko, że w odróżnieniu od monopoli „organizacje propagan
dowe kapitału monopolistycznego omawiane były jedynie rzadko" 7). 
Nie wydaje się to całkowicie słuszne. Organizacje propagandowe, 
a specjalnie Związek Wszechniemiecki przez swoją niezwykłą bru
talność, przez jaskrawość wypowiedzi, znane były powszechnie 
i wielokrotnie cytowane przez przeciwników Niemiec, jako dowód 
ich zaborczości. Prawda, że w ogromnej większości wypadków cho
dzi tutaj o prace na poły czy całkiem publicystyczne, ale w każdym 
razie ta „popularność", specjalnie Związku Wszechniemieckiego 
i Hakaty, a po części i innych organizacyj, wydaje się niezaprze
czalna. Zresztą np. Wszechniemcy posiadają także swoje opracowa
nia jak cytowane przez Kuczyńskiego prace Bonharda W ernera 
i niecytowane W erthem era8) czy Ju n g a9). Ogólnie trzeba stwier
dzić, że ze względu na wspomniany brak literatury trudno mówić
0 ewentualnych brakach bibliograficznych.

Główną podstawą źródłową dla autora były wydawnictwa sa
mych związków względnie pamiętniki kierujących nimi ludźmi. 
Taką rolę dla Związku Wszechniemieckiego grają Alldeutsche Blat- 
ter i wspomnienia Classa Wider den Strom, dla Związku Zbrojnego 
pismo Die Wehr, pamiętnik gen. Keima, dla Towarzystwa Kolonial
nego — wydawnictwa jubileuszowe z r. 1907 i 1932, dla Związku 
antysocjalistycznego — wspomnienia jego przewodniczącego gen. 
Lieberta i wydawnictwo wyborcze Handbuch fur nichtsozialdemo- 
kratische Wahler, dla Związku Flotowego — pismo Die Flotte 
wspomnienia gen. Keima i Tirpitza, dla Hakaty — głównie Die Ost- 
mark, wreszcie dla organizacji antybolszewickiej — pismo ABC
1 szereg broszur. Krytyczne ustosunkowanie się do materiału i me
toda marksistowska pozwoliły Kuczyńskiemu wyłowić z tego ma

7) I b i d., str. 5.
8) W e r t h e i m e r  M. S., The Pan-German League 1890—1914. Nowy 

York 1925.
°) J u n g  D., Der Alldeutsche Yerband. Bonn 1939.



teriału, tak niesłychanie tendencyjnego, prawdziwy sens istnienia 
nacjonalistycznych organizacyj, ich ideologię i sposoby działania. 
Jest rzeczą najzupełniej pewną, że autor w rzeczywistości oparł 
swoje wywody na znajomości znacznie większej ilości źródeł, ani
żeli zostało to uwidocznione w przypisach.

Opanowywanie Niemiec przez kapitał monopolistyczny można 
by w przybliżeniu zamknąć datami 1890 i 1914. Okres ten rozpatry
wać można pod różnymi aspektami i Kuczyński w zamierzeniu 
swoim dał tylko pewien fragment tego procesu. Pamiętać także 
trzeba o tym, że jest to tylko jeden z tomów większej serii, bo ina
czej rozważania autora wydawać się będą zbyt oderwane od ogól
nego podłoża, od rozwoju wewnętrznych stosunków w Niemczech. 
Organizacje szowinistyczne podstawą swoją tkwiły w monopolach, 
ale zależne były także od innych procesów, związanych tylko po
średnio z panowaniem kapitału monopolistycznego, stąd koniecz
ność szerszej podstawy, którą stanowią i stanowić będą inne tomy 
Studiów. Swoją drogą można mieć do autora żal, że w swoim 
bogatym i barwnym obrazie pominął pewne zjawiska, które są 
jak gdyby marginesem działalności propagandowych związków im
perializmu, ale które związane są nieodłącznie z atmosferą, którą 
ten sprowadził. Mamy tu na myśli fakty, że i poza ramami związ
ków pojawiali się ludzie, których wypowiedzi stanowiły przedłuże
nie, czasami karykaturę ich działalności. Prace, jak pseudonimowa 
Tannenberga10), skrytykowana przez oficjalny organ Wszech- 
niem ców 11), który projektował rozbiór świata pomiędzy Niemcy 
a Anglię, gen. Bernhardiego 12), apologia wojny 13), Reimera, który 
chciał stworzyć imperium do morza Śródziemnego i oceanu Atlan
tyckiego przez zajęcie znacznej części F ran c ji14), i wiele innych 
są odpryskami, powstałymi na skutek tej samej atmosfery, którą 
tworzyły omawiane przez Kuczyńskiego związki.

Autor scharakteryzował, jak już wspomnieliśmy wyżej, 7 naj
ważniejszych organizacyj, mających na celu ideologiczne uzasad
nienie istnienia porządku społecznego, jego obronę i propagowanie 
imperialistycznych zamierzeń i środków. Już sam wybór organiza
cyj nasunąć musi pewne uwagi.

10) R i c h a r d  O., T a n n e n b e r g ,  Gross Deutschland — die Arbeit. 
des 20. Jahrhunderts, Leipzig 1911.

“) Alldeutsche Blatter XXI, str. 284—6, rec. P. S. (amassy), który przy
puszcza, że autorem jest Rudolf Martin, b. urzędnik (Regierungsrat), zajmu
jący się polityką, ekonomią, finansami, autor paru prac publicystycznych.

12) B e r n h a r d i  F r., Unsere Zukunft, 1911, Vom heutigen Kriege, 1912, 
Deutschland und der nachste Krieg, 1913.

13) „Bez wojny zbyt łatwo mniej wartościowe i wykolejone rasy zagłu
szyłyby elementy zdrowe i o zdrowym ziarnie, a skutkiem byłby ogólny 
upadek“. Deutschland und der nachste Krieg, str. 14.

14) J. K. R e i m e r, Ein pangermanisches Deutschland, 1903, str. 137„ 
166—7.



Było w ogólności cechą charakterystyczną tych lat, że ciężar 
polityczny odsunął się w pewnej mierze od partii politycznych. 
Wśróćl głosów publicystycznych można spotkać uwagi, że partie 
przestały odgrywać dawną rolę i że zmniejszyło się zainteresowanie 
wypadkami na terenie parlamentów. Nie tu miejsce na szersze 
omawianie i uzasadnianie tych uwag, ale ogólnie stwierdzić można, 
że zaostrzająca się walka klasowa wymagała od burżuazji Wzboga
cenia arsenału środków zarówno w walce z proletariatem, jako 
zagadnienia pierwszorzędnego, a także w dążeniu pewnych jej grup 
(z kapitałem monopolistycznym na czele) do uzyskania jak naj
większego wpływu. Przejawiało się to w powstawaniu lub rozwoju 
organizacji o charakterze zarówno bardziej ekonomicznym, omó
wionych przez autora, w pierwszym tomie Studiów, jak także 
związków propagandowych, o których jest mowa w tomie niniej
szym. I tu od razu zauważyć należy, że granica pomiędzy oboma 
rodzajami nie była całkiem ostro nakreślona. Nie tylko w sensie 
uzależnienia drugich od pierwszych, ale także w tym znaczeniu, że 
niektóre z nich grały różnorodną rolę. I tak np. Bund der Land- 
wirte, pomieszczony zresztą zupełnie słusznie w tomie pierwszym, 
obok gromadzenia w swoich szeregach junkrów celem wspólnej 
obrony interesów, obok dalszej działalności, którą by można okre
ślić mianem „partyjnej“, t. zn. zbliżonej do akcji partii politycz
nych, starał się swoją propagandą, prowadzoną przy pomocy prasy, 
zebrań itp., bronić nie tylko doraźnych interesów, ale uzasadniać 
samo istnienie wielkiej własności, jej ekonomiczne, polityczne, na
rodowe itd. znaczenie.

Tym niemniej zaznaczyć trzeba, że wybór dokonany przez Ku
czyńskiego był słuszny dla paru powodów. To były te związki, 
które miały rzeczywiście za swój główny cel służenie kapitalizmowi 
monopolistycznemu pod względem ideologicznym. Były one naj
potężniejsze i najliczniejsze, a także miały oddziaływać na jak 
najszersze grupy ludności w różny sposób. Wreszcie, choć ich sto
sunek do rządu kształtował się różnie, żaden nie był tak wyraźnie 
jego częścią jak np. Związki wojackie (Kriegervereine) czy lokalny 
Verband oberschlesischer Volksbiichereien.

Pomimo różnic pomiędzy celami poszczególnych związków — 
wojsko i kolonie, walka z socjaldemokracją czy Polakami — łączyło 
je wiele. Łączyła je przede wszystkim walka z wszelkimi przeja
wami postępu, dalej szowinizm i celowe podsycanie nienawiści do 
wszystkiego, na czym umieszczono napis „nienarodowe". Były one 
wszystkie organami tego samego systemu, a świadczyć o tym może 
fakt, że na kierowniczych stanowiskach następowało szereg razy 
wymienianie ludzi pomiędzy związkami, co autor bardzo słusznie 
podkreślił15). Dlatego ostatecznie charakterystyka wszystkich 
związków brzmi, iż można je określić jako „eine Propaganda- 
Cliąue, eine Propaganda-Oligarchie im Dienste des deutschen Mo- 
nopolkapitals".

15) K u c z y ń s k i ,  str. 311—312.



Nie przeszkadza to zresztą Kuczyńskiemu przeprowadzać po
między nimi rozróżnienia. Jednym z takich zagadnień, różniących 
poszczególne związki był ich stosunek do rządu. Ponieważ państwo 
nie znajdowało się jeszcze wyłącznie w rękach kapitału monopo
listycznego, polityka rządu była wypadkową pomiędzy dążeniami 
monopolistów i w pewnym stopniu także burżuazji niezmonopolizo- 
wanej. W związku z tym autor odróżnił organizacje, stanowiące 
w 100% narzędzia w rękach monopolistów i rządowe t. zn. zależne 
także w pewnym stopniu od kapitału niemonopolistycznego. Do 
pierwszych zaliczył w pierwszych rzędzie Związek Wszechniemiecki 
wraz z jego tworem, Wehrvereinem i Związek antysocjaldemokra- 
tyczny. Do rządowych zaliczył Towarzystwo Kolonialne, natomiast 
Związek flotowy przechodził ewolucję; od r. 1905 był rządowy, 
w latach 1905—8 „wolny", potem znowu rządowy. Wreszcie Hakata 
nie podległa skwalifikowaniu i została tylko ogólnie określona jako 
„Spezialorganisation des Monopolkapitals und Junkertum s" na po
dobieństwo Związku flotowego, Towarzystwa kolonialnego i Związ
ku Anty socjaldemokratycznego 16).

Podział przeprowadzony przez Kuczyńskiego, jest niewątpliwie 
bardzo ciekawy, choć niesposób nie poczynić pewnych zastrzeżeń. 
W całej swojej pracy autor, pisząc o okresie przed 1914 r., niedość 
podkreślił dynamikę tych lat i zachodzące wówczas w Niemczech 
zmiany. Bardzo wyraźnie występuje to w stosunku do okresu 
późniejszego, ale zbyt mało dzieje się pomiędzy r. 1890 i 1914. 
I tak przy charakteryzowaniu Związku Wszechniemieckiego zauwa
żył autor jedynie wzrost idei wodzostwa, udziału kobiet, anty
semityzm i ogólnie wzrost władzy monopoli; w charakterystyce 
Hakaty nie ma właściwie mowy o żadnej ewolucji.

Tymczasem jedną z charakterystycznych cech rozwoju we
wnętrznego Niemiec było powiększanie się wpływów kapitalizmu 
monopolistycznego, uzyskiwanie przez niego przewagi nad kapita
lizmem niemonopolistycznym, dalej zrastanie się jego z władzą 
państwową, wreszcie coraz wyraźniejsze solidaryzowanie się intere
sów poszczególnych grup klas posiadających przez łamanie słab
szych. Dla przykładu, gdyż dla braku miejsca niemożliwe jest szer
sze uzasadnienie tezy, Związek Wszechniemiecki był organem 
przede wszystkim w ręku monopolistycznej burżuazji finansowej 
i przemysłowej, w propagandzie swojej występował nawet przeciw 
wielkiej własności ziemskiej, głosząc hasło tworzenia grupy boga
tych chłopów. Stąd nie zawsze najlepsze stosunki panowały między 
nim a Związkiem Rolników. A oto nagle na Zebraniu Zarządu 
Związku Wszechniemieckiego 19. IV. 1914 r. zjawił się jeden z kie
rowników Bund der Landwirte, a na łamach oficjalnego organu 
wszechniemców pojawiły się argumenty, lansowane przez junkrów 
o konieczności zachowania t. zw. „zdrowej mieszaniny" gospodarstw 
różnej w ielkości17).

1G) I b i d., str. 215.
17) Alldeutsche Blatter XXVI, str. 147—152, 25 IV 1914.



Innego przykładu takiego całkowitego zrastania się interesów 
junkrów  z kapitałem przemysłowym dostarczył sam autor, kiedy 
opisał zebranie w styczniu 1915 r., na którym pod egidą Alldeu- 
tscher Verbandu zasiedli obok siebie Kirdorf i Stinnes, Wangen- 
heim i Rósicke18). Takich przykładów zrastania się grup rządzą
cych w jeden blok można przytoczyć wiele. Proces ten, wyrastający 
daleko poza ramy, opracowywanych przez Kuczyńskiego związków, 
wywierał także i na nie znaczny wpływ.

Tak np. w przytoczonej poprzednio klasyfikacji Związek zbroj
ny W ehrverein uznany został za „wolny", jako podporządkowany 
całkowicie W szechniemieckiemu19). Udziału Związku Wszechnie- 
mieckiego w tworzeniu W ehrvereinu nie można zaprzeczyć 20), ale 
same podpisy na odezwie inauguracyjnej wskazują na to, że utwo
rzenie W ehrvereinu było jednym z takich objawów łączenia się 
różnych grup klasy rządzącej 21). Obok członków Związku Wszech- 
niemieckiego, są tam przedstawiciele partyj politycznych: narodo
wych liberałów i konserwatystów, wielu jest radców najróżniej
szego rodzaju, profesorów uniwersytetów i właścicieli dóbr rycer
skich. Z prasy: redaktor narodowo-liberalnego Schwabischer Mer- 
kur. wszechniemieckich Leipziger Neueste Nachrichten, a dalej arcy- 
konserwatywnej Kreuzzeitung i wolnokonserwatywnej P o s t22). 
Samo zresztą zainteresowanie się na tę skalę Związku Wszech- 
niemieckiego sprawą wojs*ka, które było domeną wpływów jun- 
kierstwa, świadczyło o wzajemnym przenikaniu ideologicznym.

Związek antysocjaldemokratyczny był także takim objawem 
tworzenia się pewnych form porozumienia pomiędzy poszczególny
mi grupami klas posiadających. Utworzony został w r. 1904, a do 
głównych działaczy należeli przedstawiciele paru grup przemysłow
ców (Centralverbandu deutscher Industrieller i Verbandu der In- 
dustriellen) i wielkich właścicieli ziemskich. Jest rzeczą charakte
rystyczną, że właśnie na gruncie walki z proletariatem doszło do 
podobnego zjednoczenia. Jeżeli chodzi o stosunek Związku do rządu, 
autor określił go jako niezależny 23). Jest to słuszne, ale z drugiej 
strony zauważyć trzeba, że najbardziej ożywioną działalność roz

18) K u c z y ń s k i ,  str. 64.
10) Jak już wspomniano wyżej, autor zależność podkreślił i tym, że 

'Wehrverein został ubocznie omówiony w rozdziale, poświęconym Związkowi 
W szechniemieckiemu.

20) Choć może w tym wypadku autor zbytnio wierzy pamiętnikom prze
wodniczącego Związku, Classa, który sobie przypisuje zasługę utworzenia 
nowej organizacji.

21) Ke i m,  Erlebtes und Erstrebtes, str. 174 nn.
22) Nie przeszkadzało to temu, że przedstawiciele frakcji prawicowych 

nie zawsze w pełni akceptowali poczynania Związku. Zresztą, jeżeli prze
wodniczący, Keim, skarży się na to w swoich pamiętnikach (j. w. str. 177), 
to czyni to w dużej mierze dla podkreślenia własnych zasług.

2:>) K u c z y ń s k i ,  str. 163.



winęła ta organizacja na przełomie lat 1906—7 i w okresie nastę
pnym t. zn. wtedy, kiedy było to całkowicie na rękę rządowi, po 
rozwiązaniu Reichstagu, w czasie przeprowadzania wyborów pod 
hasłem zjednoczenia partii „mieszczańskich" głównie przeciwko 
socjaldemokracji i formowaniu Bloku Biilowa. Dowodem pełnej 
współpracy z rządem może być znany „Silvesterbrief“ kanclerza 
Biilowa do przewodniczącego Związku, Lieberta. Rząd w pełni po
pierał także drugą formę działalności Związku, wymienioną przez 
Kuczyńskiego, organizowanie żółtych związków.

Najwięcej poświęcił miejsca autor Związkowi Wszechniemiec- 
kiemu (ponad całości — 110 str.) i słusznie, bo nie ulega wątpli
wości, że była to najbardziej reprezentatywna, „najważniejsza i naj
bardziej wpływowa" ze wszystkich organizacja. W ramach rozdziału 
autor omówił kolejno powstanie związku, organizację, skład człon
ków i kierownictwa, działalność grup lokalnych, finanse, główne 
cele, stosunek do rządu, do polityki zagranicznej, do wojny i woj
ska, politykę rasistowską, wreszcie dążność do dyktatury.

Przyczynę powstania ADV tłumaczy autor m. in. tym, że o ile 
inne państwa mogły zmobilizować masy do imperialistycznej wojny 
przy pomocy różnych innych haseł (np. odzyskanie Alzacji i Lota
ryngii we Francji), o tyle w Niemczech musiała je zastąpić długo
trwała działalność związku.

Wśród zagadnień poruszonych przez* autora, zajmiemy się bli
żej tylko niektórymi, bardziej interesującymi lub dotyczącymi 
spraw polskich. Bardzo słusznie zauważył autor, że Związek Wszech- 
niemiecki nie był nigdy organizacją m asow ą24). Nie starano się 
także o wciąganie kobiet, co zresztą pozostawało w związku z poglą
dami na rolę kobiety w społeczeństwie. Dopiero także po wojnie, 
jak zauważa autor, zaczęto tworzyć organizację młodzieżową. Tu 
jednak należy dodać, że nawet nie tworząc organizacji młodzieżo
wej, kierownicy związku starali się o uzyskanie wpływu na mło
dzież. Wystarczy przypomnieć duży udział nauczycieli i profesorów 
uniwersytetów w Związku i w jego władzach, na co zwrócił uwagę 
Kuczyński 25), i wpływ na nacjonalistyczne organizacje studenckie 
specjalnie na Kyffhauseverband der Vereine deutscher Studenten, 
co poznać można choćby po tonie, w jakim redagowany był jego 
organ, Akademische Blatter.

Skład społeczny władz Związku kształtował się w ten sposób, 
że około V2 stanowiła inteligencja, 13°/o urzędnicy, resztę oficero
wie, ludzie „życia ekonomicznego" (aus der Wirtschaft) i inni. 
Bardzo słusznie określił to autor, jako typowy skład organizacji 
propagandowej kapitału monopolistycznego. Podobny był skład 
Ostmarkenvereinu, o czym wspomnimy jeszcze na innym miejscu. 
Dla porównania zaś, o ile inaczej wyglądał skład reprezentacji 
partii, która społecznie, politycznie i organizacyjnie stała najbliżej

24) Ibid. ,  str. 16. 
2‘) Ibid. ,  str. 18.



ADV, mianowicie narodowych liberałów, warto przytoczyć, że na 
635 posłów, którzy z jej ramienia zasiadali w Sejmie pruskim do 
1914 r. było 114 rolników. 118 urzędników sądowych, 80 urzędni
ków administracyjnych, 51 urzędników samorządowych, 50 prawni
ków i adwokatów, 50 przemysłowców, 44 rentierów, 20 kupców, 
18 profesorów uniwersytetu, reszta — inni przedstawiciele inteli
gencji 26). Uderza znacznie słabszy udział inteligencji, która widocz
nie w oczach mocodawców lepiej nadawała się do działalności pro
pagandowej niż parlamentarnej. Znacznie więcej jest za to różnego 
rodzaju urzędników, których udział w parlamentach posiadał 
zresztą dawną tradycję 27).

Słusznie zwrócił też uwagę Kuczyński na przynależność do 
Związku całej grupy posłów: w r. 1908—33 28). Można jednak do
dać, że specjalnie silnie ideologicznie ADV związany był z narodo
wymi liberałami i częściowo wolnokonserwatystami. Obie reprezen
towały wielki przemysł, wolnokonserwatyści także uprzemysłowioną 
wielką własność ziemską. Właśnie do frakcji narodowo-liberalnej 
należał przewodniczący Związku, prof. Hassę podczas swojej nie
długiej kariery parlamentarnej.

Można by tutaj jeszcze dodać pewne uwagi o stosunku ADV 
do poszczególnych partii. Rzecz prosta, trzeba przy tym bardzo 
krytycznie podchodzić do wypowiedzi publicystyki wszechniemiec- 
kiej. Podobnie jak w stosunku do rządu, o czym jeszcze będzie 
mowa, wszechniemcy starali się podkreślić własną niezależność. 
Ponieważ mieli w duchu „narodowym" oddziałać na masy, nie
zależność ta była konieczna, bo wszystkie partie dawno już były 
skompromitowane w opinii publicznej jako reprezentujące okre
ślone interesy społeczne 29). Stąd dla wszechniemców nawet partia 
narodowo-liberalna daleka była od ideału, choć Class nazywa ją  
„właściwą partią Rzeszy" (die eigentliche Reichspartei). Zarzuca jej 
jednak zarazem wpływy żydowskie i liberalizm, który politycy naro- 
dowo-liberalni odstawili w rzeczywistości już od dawna do lam usa30).

Ciekawy był stosunek wszechniemców do konserwatystów, 
a znajdują w nim potwierdzenie uwagi o wpływie stosunków we

28) K a 1 k o f f, Die national-liberale Fraktion des Preussischen Abgeord- 
neten Heuses, str. 16.

27) Znaczną ilość właścicieli ziemskich, o wiele większą aniżeli we fra
kcji narodowo-liberalnej w Reichstagu, należy tłumaczyć znaczeniem tej grupy 
społecznej w Prusach.

28) K u c z y ń s k i ,  str. 19. Natomiast co do nazwy Deutsche Fraktion 
musiała zajść pomyłka, gdyż takiej frakcji w r. 1908 w Reichstagu nie było. 
Autorowi chodzi prawdopodobnie o Reichspartei; Deutsche Fraktion istniała 
w Reichstagu w latach 1916—18, a było to porozumienie paru frakcji prawi
cowych (bez konserwatystów).

2fl) Por. Jung ,  op. cit., str. 24.
30) F r y m a n D., (Pseudonim H. Classa), Wenn ich der Kaiser war, 

str. 200 nn.; Cl as s ,  H., Wider den Strom, str. 30.



wnętrznych w Niemczech na politykę Związku. Nigdy nie nastro
jona wrogo, publicystyka wszechniemiecka nie wiele o konserwa
tystach w latach 9-tych pisała, a tu i ówdzie zdarzało się nawet 
napomnienie za sprowadzanie polskich robotników rolnych z Galicji 
i Królestwa. W latach późniejszych coraz częściej pojawiały się 
głosy o narodowej roli wielkiej własności i pozytywnej postawie 
konserwatystów wobec zagadnień narodow ych31). Nie przeszka
dzało to zresztą starciom, gdyż konserwatyści krytycznym okiem 
patrzyli na próby rozszerzenia wpływów na junkierskie tereny 
wschodu 32).

Trzeba zresztą zawsze pamiętać, że wszechniemcy głównego 
wroga wewnętrznego widzieli w proletariacie, co także w dużym 
stopniu wpłynęło na niełączenie się na stałe z żadną partią 
,,mieszczańską“ i nie odrzucali też żadnej. Choć często atakowano 
ultramontanizm, upadła uchwała, aby uznać w nim głównego wro
ga 33), a przewodniczący Związku w przeddzień wybuchu pierwszej 
wojny światowej stwierdził, że „niemożliwa jest bez Centrum żadna 
państwowotwórcza polityka 34).

Oczywiście publicyści wszechniemieccy nie znajdują dość sil
nych słów potępienia dla socjaldemokracji35), ale i drobnomieszczań- 
sko-liberalne partie wolnomyślnych były dla nich, podobnie jak dla 
większości przedstawicieli prawicy burżuazyjnej Vorfrucht des 
Sozialismus (względnie, jak woli Class-Schrittmacher der Sozial- 
demokratie), a podobnie jak dla wszystkich ugrupowań anty
semickich Judenpartei sans Phrase 36).

O stosunkach, łączących wszechniemców z poszczególnymi 
partiami, świadczą także ich kontakty z prasą. Poza pismami zdecy
dowanie wszechniemieckimi (nie licząc wydawnictw oficjalnych 
Związku jak Alldeutsche Blatter), Leipziger Neueste Nachricnten 
czy Deutsche Zeitung, wszechniemcy posiadali wpływ na długi sze
reg pism, ale w pierwszym rzędzie były to pisma narodowo-libe-^ 
ralne, wolnokonserwatywne i różne, rzekomo niezależne, pisma 
nacjonalistyczne 37).

W skrócie ale trafnie scharakteryzował Kuczyński działalność 
poszczególnych oddziałów Związku przy pomocy zebrań, odczytów, 
przez kolportaż prasy itp.

31) F r y m a n, op. cit., str. 207 nn., str. 215.
:J2) C 1 a s s, Wider den Strom, str. 267.
33) B o n h a r d, Geschichte des Alldeutschen Verbandes, str. 92; Jung,  

op. cit., str. 24.
34) F r y m a n, op. cit., str. 195.
35) C 1 a s s żądał po, prostu powrotu do ustaw antysocjalistycznych, 

wysiedlania wszystkich „stojących w służbie socjalistycznej propagandy'*, 
twierdząc, że takich wrogów jak socjaliści nie można traktować jako równo
uprawnionych obywateli (Wenn ich der Kaiser war, str. 66).

30) I b i d., str. 192.
37) Jung ,  op. cit., str. 26.



Również bardzo ciekawe są uwagi autora o finansowym podłożu 
działalności Związku. Rzecz prosta, nie o wszystkich dotacjach 
ze strony właściwych kierowników-monopolistów wiemy, ale zasad
niczą cechą było niewątpliwie to, że znaczna, jeśli nawet nie prze
ważna część dochodów płynęła z kieszeni zwerbowanego inteligenta 
czy drobnego burżuja. Regularne składki a jeszcze bardziej nad
zwyczajne zbiórki na najróżniejsze fundusze o wzniosłych celach 
uczyniły w okresie 1891—1914 sumę dwóch milionów marek. Nad
zwyczajnych funduszów Związek zresztą nie potrzebował, a poczu
cie wspólnego finansowania „narodowego dzieła“ miało tym silniej 
cementować łączność zwykłych członków z ruchem.

W następnym rozdziale podaje autor główne cele Związku, 
z których wynika, że wszechniemcy uważali się za ideologiczną, 
organizację zwierzchnią nad wszystkimi innymi związkami szowini
stycznymi. „Zadaniem Związku, pisze autor, było stworzenie niemiec
kiej ideologii imperialistycznej na podstawie rasowej" 38). W miarę 
rozwbju Związku wzrastał specjalnie pod przewodnictwem Classa, 
antysemityzm i rasizm 39). W swojej arogancji aż dziwić musi pro
gram, ogłoszony w r. 1919, o którym Kuczyński mówi, że „można 
by na podstawie tych żądań stwierdzić, że Niemcy wygrały wojnę 
światową".

Specjalnie ciekawy i ważny jest rozdział „Związek i rząd". 
Wspomniana już dążność Związku do wytworzenia złudzenia całko
witej samodzielności pchała publicystów w’szechniemieck:«ch do 
ciągłych ataków na politykę rządu. Autor tłumaczy rzekomą nie
zależność faktem, że Związek reprezentujący najbardziej reakcyjny 
odłam burżuazji posiadał w rządzie i w parlamentach zwolenników 
ale i przeciwników. Wyjaśnienie to jest niewątpliwie słuszne, wy
maga jednak, jak się wydaje, pewnego uzupełnienia.

Rząd w Niemczech Wilhelma II nie był popularny i to nawet 
w szerszych kołach mieszczaństwa. Chodziło więc o to, aby wy
zyskać istniejące niezadowolenie i skierować je pod hasłem opozycji 
względem polityki rządu na tory jeszcze bardziej reakcyjnych po
czynań samych monopolistów. Opozycja Związku Wszechniemiec- 
kiego względem rządu była dość krzykliwa, a i przedstawiciele 
rządu wyrażali się niejednokrotnie o Związku dość krytycznie40), 
co potrafiło wytworzyć wrażenie wzajemnej niezależności u ów

38) K u c z y ń s k i ,  str. 26.
3e) Choć do 1919 r. zdarzały się wypadki należenia Żydów do Związku. 

Jung ,  op. cit., str. 25.
40) Np. 14 XI 1906 Bulów oświadczył w Reichstagu, że ADV ma więcej 

serca niż rozumu. Szereg przykładów wypowiedzi przedstawicieli rządu, 
świadczących o niechętnym stosunku ADV, zgromadził J u n g  (op. cit., 
str. 25—37), który starał się wykazać niezależność Związku prawdopodobnie 
po to, aby podkreślić różnicę między ADV a NSDAP, sprawniejszej od po
przednika.



czesnego dyplomaty francuskiego 41), a nawet u późniejszego histo
ry k a 42). Trzeba tu jednak rozróżnić dwa rodzaje opozycji — rze
czywiste chwilowe skrzyżowanie interesów pomiędzy niemonopo- 
listycznymi żywiołami w rządzie a Związkiem, których podłożem 
były właśnie różnice, wzmiankowane przez Kuczyńskiego, oraz 
demonstracyjne, często generalne, ataki na rząd. Trudno uwierzyć 
publicystom wszechniemieckim, twierdzącym i to nawet często, że 
w polityce kanclerza Bulowa potępiają wszystko z wyjątkiem budo
wy floty, polityki w sprawie polskiej i w sprawie M arokka43). 
Natomiast można przytoczyć szereg wypadków, gdy wypowiedzi 
wszechniemieckie wyrażały rzeczywiste niezadowolenie monopo
listów z poczynań rządu. Pamiętajmy, że już samo powstanie swoje 
zawdzięcza oburzeniu na rezygnację rządu Capriviego z Zanzibaru 
i skrawków Afryki, zamienionych na Helgoland. A w r. 1910 np. 
nastąpiło ostre starcie zachodnio-niemieckich przemysłowców, 
członków ADV, pod wodzą K. Itzenplitza, stryja słynnego Hugo 
S tinnesa44), z Bethmannem-Hollwegiem45). Przy tego rodzaju 
starciach chodziło rzeczywiście o zadrażnienia na tle pewnych, kon
kretnych posunięć rządu. Wreszcie w niektórych wypadkach, szcze
gólnie gdy chodziło o sprawy takie jak o podniesienie funduszów 
na wojsko czy na flotę, opozycja szowinistów i żądania projektów, 
idących dalej od rządowych, były nawet częściowo na rękę rzą
dowi, gdyż wytwarzały wrażenie, jak gdyby rząd szedł za głosem 
opinii .„narodowej4*.

Tak wyglądały najważniejsze formy „opozycji** Związku 
Wszechniemieckiego względem rządu. W historiografii burżuazyj- 
nej często negowano łączność między ADV a rządem, a jeśli nawet 
niektórzy uczeni, czy publicyści, przeważnie o nastawieniu anty- 
niemieckim starali się wykazać zależność, to zależności tej nie 
umieli ustawić na odpowiedniej bazie społecznej. Uchwycenie tego 
było tym trudniejsze, że objawy współpracy wszechniemcy prze
ważnie starali się zatrzeć. Kuczyński wskazał, że z jednej strony 
ADV działał na nacjonalistyczną opinię, której nawet czasami uży
wał do naciskania na niechętne mu koła rządowe, z drugiej bez
pośrednio współpracował z aparatem rządzenia, głównie z ośrod
kami wojskowymi i ministerstwem spraw zagranicznych, co specjal

41) Documents diplomatiąues franęais II, 1 nr 296, str. 344.
42) T a y l o r ,  The Course of German History, str. 146.
43) Por. np. Jung ,  op. cit., str. 26—7, C 1 a s s, Wider den Strom, 

str. 133. List otwarty ADV do Bulowa — Alldeutsche Blatter 1906, nr. 47, 
str. 377 nn. Zwanzig Jahre alldeutscher Arbeit und Kampfe, str. 294—8, 451. 
Stosunek do rządu por. też C l a s s  H., Die Bilanz des neuen Kurses 1903 
passim (Flugschrift des ADV H. 16).

44) N o r d e n nazywa Itzenplitza „motorem i szefem Związku Wszech
niemieckiego w reńsko-westfalskim okręgu" („Czego nas uczą dzieje Nie
miec", str. 45).

45) Alldeutsche Blatter XX, nr 7, str. 49—50. (II. 1910 r.).



nie widocznie wystąpiło w okresie tuż przed 1914 r., gdy sekreta
rzem stanu spraw zagranicznych był Kinderlen-W achter 46).

Rozdział, poświęcony polityce zagranicznej Związku, podzielony 
został na 4 części: teoria narodu panów i rasowa jako środek do 
walki o panowanie nad światem, teoria niemieckiego „głodu ziemi", 
wrogowie oraz państwa małe i słabe. Część pierwsza jest zupełnie 
jasna, z tym najwyżej dodatkiem, że wspomniane w tytule teorie 
miały znaczenie nie tylko dla polityki zewnętrznej. Związane były 
one ściśle z reakcyjną polityką Związku w samych Niemczech: przy 
jej pomocy zwalczano wszelkie „nienarodowe" poczynania, a więc 
w pierwszym rzędzie internacjonalny ruch proletariatu.

Podobnie jasna jest rola hasła o „głodzie ziemi" narodu nie
mieckiego, hasła „Volk ohne Raum". Łączyło się to także z działa
niem propagandy na opinię niemiecką, której tłumaczono, że poli
tyka imperialistyczna ma na celu dobro każdego Niemca, aby nie 
musiał emigrować w poszukiwaniu chleba, którego dostarczą mu 
w dostatecznej ilości „nowe, wielkie Niemcy".

Część zatytułowana Wrogowie omawia tę stronę ideologii 
wszechniemieckiej, która miała uzasadnić wrogość względem innych 
mocarstw zagrożeniem z ich strony. Tutaj można by dodać nie
jedno na temat przebiegu i falowań polityki zagranicznej Związku 
Wszechniemieckiego. Nie zawsze była ona jednolita i nie zawsze 
równie silnie podkreślała wrogość wobec wszystkich przeciwników. 
Wchodził tu  w grę, wobec powszechnego uznawania Francji za 
przyszłego wroga, stosunek do Anglii i Rosji. W momencie powsta
wania Związku skierowany był on w pierwszym rzędzie przeciwko 
Anglii, o czym świadczy protest przeciw ustępstwom w polityce 
kolonialnej. W ciągu też najbliższego okresu publicystyka wszech- 
niemiecka mówiła przede wszystkim o ekspansji zamorskiej i o bu
dowie floty. Z biegiem czasu jednak coraz silniejszy w Związku 
stawał się kierunek, który domagał się położenia większego nacisku 
na ekspansję lądową w kierunku wschodnim, która siłą rzeczy nie
zależnie od tego, czy miało chodzić bezpośrednio o tereny rosyjskie 
czy o Bałkany, musiała kierować się przeciwko carskiej Rosji. Tej 
dwoistości w polityce Związku dowodzi najlepiej debata na zjeździe 
w czerwcu 1905 r. w Wormacji, gdzie jako zwolennik ekspansji 
lądowej wystąpił znany publicysta, Reismann-Grone, a kolonialnej, 
wspomniany szereg razy przez Kuczyńskiego, gen. L iebert47).

46) Związki, łączące ADV z Urzędem Spraw Zagranicznych za Kinder- 
lena były tak znane, że musiał o nich wspomnieć nawet J u n g  (op. cit., 
.str. 32—33). Wówczas rząd finansował częściowo akcję ADV (C 1 a s s, Wider 
den Strom, str. 179, 181).

47) R e i s m a n - G r o n e  und v. L i e b e r t  E., Uberseepolitik oder 
Festlandpolitik, Zwei Vortrage auf dem Alldeutschem Verbandstage am 17 VI 
1905 zu Worms. Mlinchen 1905. Reisman-Grone nie przeszkadzało to po woj
nie potępiać antyrosyjskiego kierunku polityki niemieckiej, por. Der Erden- 
krieg der Alldeutschen, Miihlheim-Ruhr (1919).



Trudno twierdzić, który kierunek ostatecznie przeważył, bo szowi
nizm pchał Niemców przeciwko Anglii i Rosji, tym bardziej, że 
wymagały tego interesy monopolistów, a ideologiczne uzasadnienie 
znajdowało to w hasłach tego rodzaju jak np. „jesteśmy narodem 
najlepszych wojowników na ziemi..., jesteśmy narodem najspraw
niejszym na polu nauki i sztuki. Jesteśmy najlepszymi kolonistami, 
najlepszymi marynarzami, nawet najlepszymi kupcam i"48). Jak 
słusznie stwierdził historyk radziecki, Jeruzalim ski49 50), ADV roz
wiązał stary spór z czasów Bismarcka, czy Niemcy winny prowa
dzić politykę „kontynentalną" czy „kolonialną", stwierdzając, że 
jedna musi popierać d ru g ą30).

Za to w okresie powojennym agitacja wszechniemiecka kiero
wała się przede wszystkim przeciwko Rosji Sowieckiej.

Na tle takich jak powyższe haseł zrozumiałe się staje tw ier
dzenie o konieczności likwidacji niezależności mniejszych państw, 
jak Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria (przy czym łącząc 
to z żądaniami państwa narodowego w pierwszej fazie zwracano się 
najsilniej przeciw Holendrom jako najbliższym narodowo Niem
com), gdyż w ciągu krótkiego czasu na kuli ziemskiej, według 
Hassego a za nim wielu innych szowinistów, istnieć będą wyłącz
nie największe mocarstwa, za które uważano poza Niemcami Rosję, 
Anglię i Stany Zjednoczone. Dodać można, że i to hasło rykoszetem 
uderzało w stosunki wewnętrzne w Niemczech. Rozumowano bo
wiem w sposób następujący — Niemcy są słabsze od pozostałych 
mocarstw i aby mogły dotrzymać im kroku, trzeba jak naj
większego wysiłku ze strony całego narodu, stąd zaniechane być 
powinny wszelkie wewnętrzne waśnie i każdy winien pracować jak  
najusilniej dla dobra niemieckiego imperializmu.

Specjalnie obszernie zajął się autor dwoma zagadnieniami 
z zakresu polityki zagranicznej Związku Wszechniemieckiego, 
a mianowicie polityką kolonialną i dążeniem do stworzenia pań
stwa środkowo-europejskiego. I rzeczywiście oba zagadnienia w pu
blicystyce wszechniemieckiej zajmują pierwszoplanowe miejsce, 
gdyż odpowiadało to zamierzeniom rozkazodawców ADV. Walka 
o kolonie najsilniejszy swój objaw znalazła w kampanii o Marokko, 
w której jednak Niemcy poniosły ostatecznie klęskę. Walka o pań
stwo środkowo-europejskie w dużej mierze decydowała o stosunku 
do Austro-Węgier, o czym wspomnimy jeszcze na innym miejscu.

Wiele miejsca poświęcił także Kuczyński omówieniu zagadnie
nia „Wojna jako cel i cele wojny". Stosunek wszechniemców do 
wojny stanowi specjalnie jaskrawy punkt, oświetlający ich zabor

48) B 1 e y F., Die Weltstellung des Deutschtums, Der Kamf um das 
Deutschtum, H. I, Munchen 1897, str. 21.

4#) J e r u z a 1 i m s k i j A. S., Wniesznaja politika i dipłomatija ger- 
manskogo imperializma w końce XIX wieka, Moskwa 1948, str. 676—7.

50) Alldeutsche Blatter z 11 VI 1899, nr 24, na podstawie J e r u z a l i m 
s k i  e g o, op. cit., str. 677.



czość. Najskromniejsze wypowiedzi mówiły o wojnie jako o ko
nieczności, ale znaczna część gotowa była przyznać wojnie wartości 
etyczne na wzór cytowanego już generała Bemhardiego, nie 
będącego zresztą członkiem ADV. Przedwojenne plany zaborów 
wojennych zamieniły się po roku 1914 w dokładnie przygotowywane 
z pomocą przedstawicieli wielkiego przemysłu memoriały, które 
wskazywały na tereny, konieczne dla niemieckich monopolistów.

Przez długi czas swojego istnienia Związek Wszechniemiecki, 
troszcząc się o siłę zbrojną Niemiec agitował głównie za rozbudową 
floty, przy czym zależność od przemysłu szła tak daleko, że w jednej 
ze swych wcześniejszych wypowiedzi prof. Hassę radził ograniczyć 
nieco rozmiary projektów, tak, aby mogły być one w całości wyko
nane przez zakłady niemieckie. Silny nacisk na opinię w kierunku 
domagania się powiększenia ilości wojska nastąpił, jak to słusznie 
wskazał Kuczyński, znacznie później, właściwie dopiero po drugim 
kryzysie marokańskim w r. 1911, a wynikiem tego było także utwo
rzenie Związku zbrojnego. Ogólnie rolę ADV na tym polu sformu
łował autor następująco: „Zbierając można powiedzieć, że w okresie 
przed pierwszą wojną światową Związek Wszechniemiecki był naj
ważniejszą i najsilniejszą organizacją propagandową przemysłu 
zbrojeniowego dla powiększenia armii i powiększenia floty wojen
nej. Przyczynił on kapitalistom setki milionów dochodów, zatruł 
miliony Niemców i popchnął na drogę, która musiała prowadzić 
do pierwszej wojny światowej. Zawdzięczają mu niemieccy junkrzy 
i monopoliści właśnie na polu „wychowania w duchu wojny ofen
sywnej" więcej niż jakiejkolwiek innej organizacji, a rząd słusznie 
widział w Związku najwartościowszy organ przy tworzeniu opinii 
publicznej, która chętnie miała popierać jego projekty zbroje
niowe" 51).

W rozdziale „Die vólkische Politik des Verbandes" rozpatruje 
Kuczyński poszczególne przejawy szowinizmu, a mianowicie stosu
nek do Niemców zagranicznych, do Niemców w Austro-Węgrzech 
i do mniejszości narodowych w państwie niemieckim. Przy współ
pracy specjalnych organizacji, skupiających Niemców, mieszkają
cych poza granicami cesarstwa niemieckiego z Vereinem fur das 
Deutschland im Ausland na czele „traktowano całą zagraniczną 
Niemczyznę jako jeden wielki światowy Stutzpunkt" 52). Specjalną 
przy tym uwagę zwracano na Niemców, zamieszkujących kraje 
nadbałtyckie, drogie sercu każdego wszechniemca — Balticum.

Zagadnienie stosunku ADV do Niemców zagranicznych miało 
jednak także nieco inny aspekt. Chodziło tu mianowicie o pod
kreślenie narodowego a nie państwowego charakteru organizacji. 
Łączyło się to ściśle z omówionym już stosunkiem Związku do rządu, 
a miało na celu wysunięcie na czoło zasady narodowości, której

51) K u c z y ń s k i ,  str. 82.
52) Ibid. ,  str. 85.



miała być podporządkowana racja stanu państwa. W związku z tym 
interesowano się żywo Niemcami zagranicznymi, rozstrzygając ich 
losy na razie na papierze (zrealizował te plany po części dopiero Hit
ler), często w sposób, na który wątpliwe, aby przystali sami zaintere
sowani. Bardzo umiarkowany był jeszcze przewodniczący Związku, 
Hassę, gdy żądał dla Niemców — panowania w niemieckich pań
stwach narodowych t. zn. w  Niemczech i w Holandii, równoupraw
nienia w państwach narodowościowych, Austrii, Belgii, pełni praw 
w państwach konstytucyjnych, Ameryce, Anglii, tolerancji w pań
stwach policyjnych, jak Rosja carska, wreszcie Sicherstellung 
einer Eigenart in der ganzen W elt53). W rzeczywistości publicyści 
wszechniemieccy podkreślali na każdym kroku prześladowanie 
Niemców w innych krajach i domagali się pomocy dla nich ze stro
ny rządu i narodu. Troska o współrodaka, oddalonego o setki kilo
metrów od granic państwa, miała być m. in. jednym z wielu haseł 
solidaryzmu narodowego.

Ale na tym nie koniec, wszechniemcy planowali akcję znacznie 
szerszą. Dzielili oni wszystkie skupiska na całym świecie na takie, 
których utrzymanie nie jest możliwe, i takie, których należy dla 
dobra narodu bronić. W pierwszym wypadku żądali ściągnięcia 
emigrantów, co jak wiadomo uczynił Hitler w latach 1939—1940 
w  stosunku do blisko pół miliona Niemców ze wschodniej Europy; 
w  drugim dopiero żądali pomocy dla utrzymania placówek. Pomię
dzy poszczególnymi wypowiedziami zachodzą niewielkie różnice 
w klasyfikowaniu zagranicznych skupisk, przeważnie zlikwidowane 
powinny być leżące zbyt daleko i nie na szlakach ekspansji impe
rializmu niemieckiego (np. Nadwołże). Sprowadzanie Niemców 
miało ratować od zagłady cenną krew germańską.

Specjalną uwagę zwracali wszechniemcy na Austrię, przy czym 
uwaga ta rosła tym bardziej, im wyraźniejsza stawała się niemiecka 
ekspansja w kierunku Bałkanów. W odróżnieniu od hitleryzmu 
Związek Wszechniemiecki nie żądał zniszczenia monarchii habs
burskiej czy to, jak przypuszcza Kuczyński, dlatego, że był to 
jedyny sojusznik cesarstwa niemieckiego, czy też, że samym istnie
niem i jednocześnie zależnością od Berlina ułatwiała ona ekspansję 
niemieckich monopoli na Bliski Wschód. Paul Samassa, z pochodze- 

jciia Austriak, jeden z najkrzykliwszych publicystów wszechnie- 
mieckich, kolejno wróg i zwolennik H absburgów54), sformułował 
warunki, pod którymi Habsburgowie mogą się utrzymać, następu
jąco: „ocenić właściwie siłę narodów i ich dążenia, ich stosunek do 
państwa i interesów dynastycznych, ich stosunek wobec współ
rodaków i pokrewnych rasowo poza granicami monarchii, łączyć 
się z siłami utrzymującymi państwo, a zwalczać rozbijające, oto 
zadania austriackiej polityki państwowej i habsburskiej polityki

53) Ha s s ę ,  Deutsche Politik I, 1, str. 42.
54) Tak go charakteryzuje inny wszechniemiec, Reismann-Grone (Der 

lErdenkrieg der Alldeutschen).



dynastycznej “ 55 56). W praktyce dążenia ĄDV zmierzały do zapewnie
nia zdecydowanej przewagi w Austrii żywiołom niemieckim i, gło
sząc hasła zlikwidowania ciągłej walki narodowej, podsycano je 
nieustannie. Niekiedy chęć zapewnienia przewagi Niemcom prowa
dziła do dziwnych, jak na szowinistów, wniosków, jak żądanie 
większego odseparowania Galicji, utrzymane w duchu podobnych 
żądań Niemców austriackich z ery walki Galicji o autonomię.

Polityka względem Austrii nie była jednak jednolita. Jeżeli 
stwierdziliśmy za Kuczyńskim, że ADV nie żądał otwarcie zniszcze
nia Austrii, to wypadnie nieco odmiennie od autora ująć rzeczywisty 
stosunek Związku do ekspansji na wschód. Na ekspansję tę wszech- 
niemcy kładli bardzo silny nacisk, popierając politykę „środkowo
europejską", a przejawiało się to odnośnie Austrii w planach eko
nomicznego włączenia tego kraju  do gospodarczego systemu nie
mieckiego, co według Jeruzalimskiego miało być przygotowaniem do 
aneksji jednych terytoriów a politycznej hegemonii nad innym i50)- 
Dowodem na istnienie tak daleko sięgających planów ADV może 
być broszura, wydana w r. 1895 Grossdeutschland und Mitteleuropa 
um das Jah r 1950 von einem Alldeutschen. Trzeba jednak znowu 
stwierdzić, że plany te nie były we wszystkich wypowiedziach jedno
lite. Autor cytowanej powyżej broszury57) chciał zająć tereny 
nadbałtyckie, a utworzyć marionetkowe państwa polskie i ukraiń
skie, które zgromadziłyby w swoich granicach Żydów i Słowian, 
usuniętych z „Wielkich Niemiec". Natomiast przewodniczący ADY, 
Ernst Hassę, postawił jako zadanie, określone wprawdzie jako pro
gram minimalny, włącżenie terenów po linię Kowno — Katowice 
7 Warszawą i Krakowem 58). Jeżeli chodzi o teren bałkański, to sto
sunek do terytorialnej (nie do ekonomicznej) ekspansji Niemiec 
w tym kierunku uzależniony był, jak się wydaje od „zaufania" do 
Austrii, t. zn. od zdania, o ile Austria będzie dla Niemiec dogodnym 
pomostem ekspansji. Obok wypowiedzi, znamionujących nieufność 
do Trój przym ierza59), można przytoczyć i inne, jak np. zdanie 
Hassego, że należy raczej poprzeć ekspansję Austrii w tym kie
runku 60).

Ostatnim przejawem polityki „rasistowskiej" był według Ku
czyńskiego stosunek do mniejszości narodowych na terenie samych 
Niemiec. Jest to tym bardziej interesujące, że chodzi tu w pierw
szym rzędzie o Polaków. Zagadnienie to przedstawił autor w wiel
kim skrócie, może nawet zbyt lakonicznie — germanizacja, walka

55) S a m a s s a P., Der Vólkerstreit im Habsburgerstaat, Leipzig 1910, 
str. 180.

56) J e r u z a l i m s k i j ,  op. cit., str. 677.
57) Na podstawie J e r u z a l i m s k i j ,  op. cit., str. 679 i R o t s z t a j n ,  

Iz istorii prussko-germanskoj impierii, str. 217—220.
58) H a s s ę  E., op. cit., I, 3, str. 86 nn.
59) Alldt. Blatter na podstawie Jeruzalimskij, op. cit., str. 680.
60) H a s s ę  E., op. cit.



z polskością, na każdym kręku, zwalczanie nawet prób kulturalnego 
podnoszenia Ostmarchii. W rzeczywistości stosunek ADV do Pola
ków był bardziej „urozmaicony". W każdym razie słusznie podchwy
cił autor jedną cechę — jednolitość walki z polskością bez żadnych 
wahań czy wątpliwości.

Nie sposób na tym miejscu przedstawić całego zagadnienia, 
zwrócimy tylko uwagę na pewne jego aspekty. Stosunek do Pola
ków wymagał od wszechniemców wykrętnego tłumaczenia własnej 
ideologii. Łatwo uporano się, wprawdzie ze sprzecznością, pomiędzy 
podkreśleniem praw narodu niemieckiego zarówno w Niemczech jak 
i poza granicami a zwalczaniem polskości, bo przecież podstawą szo
winizmu było uznawanie nierówności narodów 61). Natomiast na 
przeszkodzie do pełnego żądania germanizacji stawał rasizm. Dla 
zwalczania tej przeszkody publicyści wszechniemieccy rozwinęli cały 
wachlarz argumentów, lecz mimo tego obok ciągle powtarzanych 
żądań germ anizacji62) specjalnie wobec Polaków, mieszkających 
na terenie właściwych Niemiec 63), zdarzały się pomysły wysiedle
nia Polaków lub przynajmniej pozbawienie ich części albo całości 
praw obywatelskich. Pomysłów takich było bardzo wiele od reali
zowanych rzeczywiście przez rząd pruski do zupełnie fantastycz
nych, w których wykonalność nie wierzyli na pewno sami projekto
dawcy. Pozatem Związek Wszechniemiecki zawsze wyprzedzał rząd 
we wszelkich pomysłach, narzekając, że nie są one realizowane 
w 100°/o. Dylemat między twierdzeniem o polskiej niższości a pod
kreśleniem polskiego niebezpieczeństwa, na który zwrócił uwagę 
Kuczyński, starano się rozwiązać różnymi sposobami — jak tłuma
czeniem siły Polaków, wpływami niemieckiej kultury, silnym wzro
stem polskiego proletariatu rolnego itp. Specjalnie zajadle zwalczali 
wszechniemcy wszelkie, choćby najlżejsze wzmianki o możliwości 
odbudowy państwowości polskiej.

Ostatnim zagadnieniem, które poruszył autor,' jest tendencja 
oparcia ustroju Niemiec na dyktaturze. Wydaje się jednak, że jako 
na prawdę silna tendencja wystąpiło dążenie do dyktatury w całym 
Związku Wszechniemieckim dopiero w okresie powojennym. Przed 
rokiem 1914 miało ono swojego głównego zwolennika w drugim 
przewodniczącym Związku, Classie (Kuczyński w tym rozdziale po
wołuje się przeważnie na jego książkę o znamiennym tytule ,,Wenn 
ich der Kaiser war"), który marzył, zdaje się o tym stanowisku dla

61) Z licznych wypowiedzi na ten temat H e s s e E., Deutsche Politik 
I, 1, str. 23.

62) Np. Ha s s ę ,  Die Polenfrage eine Daseinsfrage des Deutschtums, 
Die deutsche Ostmark, Berlin 1894: „Kto chce korzystać w granicach Niemiec 
z opieki niemieckiej, broni i dobrodziejstw niemieckiej kultury, musi być 
niemieckim, wcześniej lub później".

°3) Por. np. Die Polen im Rheinisch-westfalischen Steinkohlen-Bezirke 
hrsgg. vom Gau „Ruhr und Lippe“ des ADY, Miinchen 1901.



siebie, ale w całości publicystyki wszechniemieckiej nie odgrywało 
to dążenie tak ważnej roli po prostu dlatego, że burżuazja nie po
trzebowała jeszcze dyktatury dla obrony swoich interesów.

Tak przedstawia się po krotce charakterystyka Związku Wszech- 
niemieckiego w pracy Kuczyńskiego. Jest rzeczą jasną, że ograni
czony rozmiarami książki nie mógł autor umieścić w niej wszyst
kiego, mimo to jednak zauważyć musimy pominięcie niektórych za
gadnień. I tak np. niema nic o stosunku ADV do spraw rolnictwa. 
Dalej za mało jest powiedziane o demagogii Związku, który chwy
tając się wszelkich możliwych sposobów dla poruszenia większych 
grup społeczeństwa, rzucał czasami hasła, dziwacznie brzmiące 
w ustach członków organizacji propagandowej monopolistów, np. 
ataki na kapitalizm °4). O ile były to indywidualne wyskoki, a o ile 
granie na nurtujących społeczeństwo niemieckie tendencjach, roz
strzygać trzeba w każdym wypadku indywidualnie. Następne trzy 
rodziały poświęcone zostały Towarzystwu Kolonialnemu, Związkowi 
Antysocialdemokratycznemu i Flotowemu. Pierwszy z nich począt
kami sięga czasów wcześniejszych niż wszystkie inne organizacje, bo 
powstał w r. 1882, a określony został przez autora jako całkowicie 
związany z polityką rządu, co widać np. w powściągliwym stosunku 
do układu z Anglią w r. 1890. Większą rolę niż w Związku Wszech- 
niemieckim grali w nim junkrzy, a specjalnie dbał on o wpływy na 
młodzież.

Teza o łączności Towarzystwa Kolonialnego z rządem znajduje 
potwierdzenie w dostępnym materiale archiw alnym 65). I tak np. 
prezes rejencji opolskiej, B itter brał w r. 1895 czynny udział w urzą
dzaniu posiedzeń i odczytów Towarzystwa w Opolu. Dalej, kiedy 
w r. 1905 chodziło o wywarcie nacisku na Reichstag w celu silniej
szego poparcia polityki kolonialnej, przewodniczący Towarzystwa 
Kolonialnego zwrócił się z tym do prezesa rejencji opolskiej, aby 
przekonywał miejscowych posłów 66). Wreszcie na skład Towarzy
stwa rzuca pewne światło pismo Towarzystwa do prezesa rejencji 
opolskiej, Voltza, w którym czytamy, że niestety dotąd członkami 
jego są prawie wyłącznie ludzie bogaci, a mało jest „średniego i niż- 
szego“ mieszczaństwa, a nawet średnich i niższych urzędników, na 
co widocznie miał poradzić prezes rejencji 67).

O ile Związek Wszechniemiecki określić można jako ojca Związ
ku Flotowego, o tyle Towarzystwo Kolonialne było według Kuczyń
skiego jego matką. Stosunek Związku Flotowego do rządu ulegał 
zmianie, ale ogólnie rolę jego może scharakteryzować przemówienie 
nadprezydenta Prus Zachodnich na zjeździe w Gdańsku w r. 1908,

84) Np. B 1 e y F., Der Kernpunkt der Polengefahr, str. 4.
G5) Akty b. Rejencji Opolskiej. Die Deutsche Kolonialgesellschaft zu Berlin 

vol. I, nr prow. 20, 732.
8G) Poufne pismo prezesa Towarzystwa do prezydenta Rejencji opolskiej, 

"Voltza z 8 III 1905, ibid.
8T) Pismo z 18 XI 1907 ibid.



kiedy Związek przeżywał kryzys, „Położenie Związku Flotowego jest 
poważne, ale rząd nie życzy sobie, aby Związek zniknął, a przeciw
nie, aby został rozbudowany. Związek Flotowy nie powinien być do
datkiem do Urzędu marynarki Wojennej, ale musi być samo
dzielny; musi on, pozyskać zaufanie całego narodu niemieckiego, 
dlatego nie może wyglądać jako organizacja rządu“ 68). Taki cha
rakter Związku Flotowego potwierdzają materiały archiw alne09). 
W momencie powstania Związku jego organizację lokalną na tere
nie Górnego Śląska montowała poprostu administracja państwowa 
i tak np. przezes rejencji opolskiej zwrócił się do landratów, aby po
dali nazwiska ludzi, nadających się na mężów zaufania70). A oto 
parę odpowiedzi: landrat głubczycki podjął się tej misji sam, kato
wicki polecił dyrektora większego przedsiębiorstwa, opolski i wielko- 
strzelecki — właścicieli majoratów, bytomski — dyrektora huty 
i td .71). W latach następnych administracja państwowa zajmowała 
się kolportażem broszur i czasopism Związku 72). Kuczyński w swo
jej pracy omówił charakter i historię Związku ze specjalnym 
uwzględnieniem kryzysu lat 1905 — 1908, jako obrazu przeciwieństw 
imperialistycznych, oraz działalności powojennej. Podobnie w roz
dziale o Związku Antysocjaldemokratycznym obok organizacji i ide
ologii omówiona została historia Związku ze specjalnym zwróceniem 
uwagi na kampanię wyborczą z r. 1907, jako punkt kulminacyjny 
działalności Związku.

Po omówieniu działalności tych organizacyj zajął się autor z ko
lei Hakatą. Poświęcił on jej czterdzieści parę stron, na których ko
lejno przedstawił cele i organizację, historię i działalność, wreszcie 
ogólną charakterystykę. Od razu trzeba zauważyć, że szczupłe roz
miary tego rozdziału uniemożliwiły dokładniejsze przedstawienie 
historii Ostmarkenvereinu. O Hakacie pisał szereg historyków pol
skich i niemieckich, ostatnio poświęcił jej ponad 300-stronicową m o
nografię Amerykanin, T im s73). To też Kuczyńskiemu chodziło je
dynie o scharakteryzowanie Związku jako jednej z paru organizacyj, 
będących narzędziami w rękach monopolistów. „Zadaniem Ostmar- 
ken Vereinu, jak pisze, było uciskanie Polaków w Niemczech 
wschodnich, głoszenie niemieckiej przewagi rasowej i kulturalnej 
nad polskimi mieszkańcami niemieckiego państwa i przygotowywa
nie terytorialnej ekspansji na wschód. Przed pierwszą wojną świa
tową winni być Polacy „jako naród wykończeni", a po wojnie „pań

68) Breslauer Morgenzeitung z 15 VI 1908.
80) Akty b. Rejencji Opolskiej. Deutscher Flottenverein 1898 — 1902, 

nr prow. 20. 951.
70) Okólnik prezydenta rejencji opolskiej do landratów z 4. VIII. 1898: 

i pismo nadprezydenta śląskiego do landratów z 12 VII 1898 ibid.
71) Pisma poszczególnych landratów ibid.
72) Korespondencja z lat 1899 i 1900 ibid.
73) T i ms  R. W., Germanising Prussian Poland, Nowy York 1941.



stwo polskie zniszczone" 74). Jako środków w walce używano szpic- 
lostwa, bojkotu gospodarczego, systematycznego popierania niemiec
kich osadników i intelektualistów ze szkodą dla Polaków, terroru 
i systemu czarnych list wobec polskich robotników. Niemieckim 
kupcom i wolnym zawodom starano się zapewnić klientelę a jako 
pomost między Związkiem a społeczeństwem służyć mieli mężowie 
zaufania. Kierownictwo Związku na wschodzie znajdowało się w rę
kach junkrów, w innych częściach kraju — ludzi, związanych z mo
nopolami. Dalej autor kolejno scharakteryzował założycieli i głów
nych działaczy Hakaty, współpracę z innymi organizacjami szowi
nistycznymi, specjalnie silną na terenie komórek lokalnych (po woj
nie Ostmarken-Verein współpracował ze Stahlhelmem idąc po linii 
Hugenberg-Stahlhelm). Finanse oparte były według autora na zapi
sach majętnych sympatyków i akcjach zbiórki na cele „narodowe".

Powstanie Związku wyprowadził Kuczyński z niezadowolenia 
junkrów i monopolistów z polityki Capriyiego, co najwyższy swój 
punkt osiągnęło właśnie w jesieni 1894 r. Działalność Hakaty dzieli 
na dwa główne kierunki — gospodarczy i propagandowy. Działal
ność gospodarcza to pośredniczenie przy sprzedaży i kupnie nieru
chomości miejskich i ziemi, próby sprowadzania osadników i robot
ników niemieckich, udzielanie pożyczek i stypendiów, pośrednic
two w obsadzaniu wakujących stanowisk, zapobieganie sprzedawa
niu ziemi Polakom, wpływanie na ustawodawstwo, kampania za wy
właszczeniem, za wprowadzeniem dodatków dla urzędników w pro
wincjach wschodnich, za przyznawaniem coraz nowych fundusz}' 
Komisji Kolonizacyjnej. Działalność propagandowa miała na celu 
przedstawienie Polaków jako element zdecydowanie mniej wartoś
ciowy, przy czym autor zauważył defenzywne tony tej propagandy, 
płynące według niego z poczucia braku słuszności. Po pewnym osła
bieniu działalności w czasie wojny, nowa faza aktywności rozpoczęła 
się po r. 1918, przy czym na czoło wysunęły się dwa zadania: walka 
z egzystencją państwa polskiego i podsycanie ducha rewanżu, a jed
nocześnie sabotowanie każdej próby zmniejszenia przeciwieństw mię
dzy Niemcami a Polakami na wschodnich terenach Niemiec i między 
obu krajami. W specjalnie zajadły sposób Hakata propagowała rewanż 
przez podniecanie do akcji przeciwko zachodniej granicy Polski, bez
pośrednio po r. 1918 w formie zachęcania wprost do akcji zbrojnej. 
Jako główny środek propagandowy służyła Ostmarkenvereinowi 
prasa — znany miesięcznik Die Ostmark, rozsyłany także do kilku
set redakcji pism, a zastąpiony w tej funkcji później przez Der 
deutsche Osten, a obok tego dziesiątki i setki broszur i książek. 
Wraz z prasą propagandowo działać miały także liczne zebrania 
i uroczystości, na które ściągano tysiące ludzi.

Tak w skrócie przedstawia się charakterystyka Hakaty, podana 
przez Kuczyńskiego. Jak już zaznaczaliśmy wyżej, autor nie posta

74) K u c z y ń s k i ,  str. 215.



wił sobie za zadanie wyczerpanie tematu, to też niecelowe byłoby 
uzupełnianie rozdziału, czy wyszczególnianie niewykorzystanych 
a bardzo licznych źródeł. Jeżeli mimo to wskażemy dalej na pewne 
zagadnienia, pominięte przez Kuczyńskiego, to dlatego, że uważamy 
je  za tak ważne, iż winny znaleźć swoje miejsce nawet w szczupłych 
ramach, zakreślonych przez autora.

Stwierdzić należy na wstępie, że rozdział o Ostmarkenvereinie 
należy raczej do słabszych części książki i to nie tylko dlatego, że 
nie przynosi w zasadzie nowych szczegółów, ale i ogólna charaktery
styka Związku nie jest zupełna. O ile w innych rozdziałach zacho
wana jest równowaga pomiędzy opisem działalności organizacji szo
winistycznych a ich podłożem społecznym, które tę działalność tłu
maczą, o tyle w odniesieniu do Hakaty równowaga ta została za
chwiana na korzyść elementu pierwszego. Autor właściwie nie wy
szedł poza ogólne stwierdzenie, naszym zdaniem nie wystarczające, 
że ,,Ostmarkenverein była to specjalna organizacja kapitału mono
polistycznego i junkierstwa, która dążyła do szowinistycznych i im
perialistycznych celów na pewnym terenie specjalnym "75). Brak 
jest, co zostało mniej lub więcej wyczerpująco uczynione w odnie
sieniu do innych związków, choćby zestawienia składu społecznego 
Hakaty i wyjaśnienia znaczenia tego składu. Stwierdzić dalej należy, 
że z tego faktu płyną daleko idące konsekwencje. I tak nie ma na
kreślonego stosunku Hakaty do rządu, co jest zagadnieniem o pierw
szorzędnym znaczeniu. Brak jest rozważań na temat rzeczywistego 
udziału w Związku poszczególnych części klas rządzących. Najsil
niejszy nacisk położył autor na udział junkrów na wschodzie i mo
nopolistów (określenie zbyt ogólne) w reszcie Niemiec, podkreślając 
także związki z organizacją junkierską, Bund der L andw irte76). 
Obraz Ostmarkenvereinu do 1914 jest zupełnie statyczny, w charak
terze Związku nie zachodzą żadne zmiany. Tymczasem sytuacja 
była bardziej skomplikowana a ogólny obraz nieco odmienny.

Niewątpliwie powstanie Hakaty związane było z bismarckow- 
ską frondą konserwatywną (choć twierdzenie, że Bismarcka należy 
postawić na pierwszym miejscu między najważniejszymi członkami 
i popierającymi związek, budzi pewne wątpliwości, gdyż to raczej 
kierownicy Związku przed i po śmierci Żelaznego Kanclerza robili 
zeń ze względu na jego popularność wśród burżuazji niemieckiej wy
bitnego działacza Hakaty, aniżeli on sam nim był), już jednak nawet 
wówczas nie objęła wszystkich wybitniejszych niemieckich wielkich 
właścicieli z Poznańskiego i w momencie powstawania Związku do
szło do pewnych sporów. Ale to jest mniej ważne aniżeli fakt, że 
stosunki ze Związkiem Rolników nie zawsze były najlepsze (np. spór 
z głównym przedstawicielem Bund der Landwirte w Poznańskiem, 
mjr. Endellem), że następnie udział junkrów w Związku, a specjal
nie we władzach Związku malał z biegiem lat. I tak np. w pierw

75) Ibi d.
70) Ibid. ,  str. 223.



szym szerszym zarządzie %  stanowili właściciele majątków rycer
skich. Na ich miejsce w latach następnych zaczęli przychodzić lu
dzie spoza grupy junkierskiej. W r. 1908 na 85 grup lokalnych 
Związku w Poznańskiem zaledwie w 11 wypadkach przewodniczą
cymi byli rolnicy, a żaden z nich nie był właścicielem m ajątku ry
cerskiego, co przy roli junkrów w życiu społecznym Niemiec wschod
nich jest faktem wprost zastanawiającym. W tym samym czasie 
w Prusach zachodnich na 49 przewodniczących było 2 Gutsbesitzer, 
na Śląsku na 57 — 3 Rittergutsbesitzer 77).

Z tym łączy się fakt, że autor nie zwrócił uwagi na udział 
w Związku innych grup społeczeństwa, aby choć wymienić urzęd
ników, co wiąże się także ze stosunkiem do rządu (w r. 1907 ok. 40% 
członków Związku w Poznańskiem stanowili urzędnicy) 78), dalej na
uczycieli (autor wymienia tylko szereg nazwisk profesorów, związa
nych z Hakatą tymczasem w r. 1907 nauczyciele stanowili ponad 
9% członków Związku, w r. 1908 na 392 oddziały — 108 miało pre
zesów nauczycieli, profesorów itp., w Poznańskiem w r. 1914 na 107 
przewodniczących — 44 było związanych ze szkołą itd .)79), ducho
wieństwa ewangelickiego, wojskowych (autor wspomniał tylko, że 
udział w Związku wzrósł w okresie powojennym 80) itp.). Brak jest 
wzmianki o stosunku drobnomieszczaństwa, wrogiego działalności 
Hakaty ze względu na interesy handlowe. W ogóle za mało jest 
uwag o stosunku społeczeństwa niemieckiego w Ostmarchii i poza 
nią do Hakaty, co widać choćby z cyfr, np. że w Poznańskim 
i w Prusach Zachodnich, gdzie Związek posiadał stosunkowo naj
więcej członków, należało doń P /2%  względnie poniżej 1% ludności 
niemieckiej. Brak tego, co zostało umieszczone w rozdziale o Związ
ku Wszechniemieckim, a mianowicie wzmianki o udziale w Związku 
posłów do Reichstagu i Sejmu pruskiego; podobnie nie ma ani słowa 
o stosunkach z poszczególnymi partiami. Te uwagi, wykazują przy
kładowo najróżnorodniejsze braki, wynikające z niedostatecznego 
wyjaśnienia społecznego podłoża Hakaty.

Znacznie lepiej przedstawiona jest sprawa działalności Związku, 
choć i tutaj możnaby wysunąć pewne zastrzeżenia. Nic np. nie ma 
o stanowisku Hakaty w sprawie szkolnej, prawie nic o walce o ję
zyk, o próbach stworzenia nawet pewnego typu powieści o tematyce, 
związanej z zagadnieniami polskimi (w r. 1913 Hakata wyznaczyła 
w tym celu specjalną nagrodę 20.000 mk) 81); te i inne jeszcze braki 
są jednak stosunkowo mniej ważne aniżeli wspomniane poprzednio 
zagadnienie społecznego podłoża Związku.

Bardzo ciekawy jest ostatni rozdział pracy Kuczyńskiego, w któ
rym omawia on organizację Das Generalsekretariat zum Studium

77) T i m s, op. cit., str. 219.
78) Jahresbericht des Deutschen Ostmarkenvereins 1906—7.
79) Ti ms ,  op. cit., str. 224.
81) K u c z y ń s k i ,  str. 222.
81) Die Ostmark 1913, str. 99.



und zur Bekampfung des Bolschewismus. Ciekawy jest choćby dla
tego, że organizacja ta w historiografii znana jest mniej niż poprzed
nie. Generalny Sekretariat, stanowił jak gdyby przedłużenie Związ
ku Antysocjaldemokratycznego, ale jednocześnie posiadał inny cha
rakter, bo i warunki zmieniły się znacznie. Inicjatorem Sekretariatu 
był Edward Stadler, intelektualista z kół katolicko-społecznych, 
który zdołał dotrzeć do gabinetów kapitalistów niemieckich, a na
wet do monopolistów zachodnio-europejskich, zainteresowanych 
wewnętrzną sytuacją w Niemczech. Zrozumienie dla akcji Stadlera 
ze strony największych kapitalistów niemieckich poparte zostało 
niebłahą sumą 500 milionów marek, udzieloną mu na wniosek Hugo 
Stinnesa w styczniu 1919 r. Stinnes też poparł Stadlera także i wów
czas, gdy obudził on w kołach monopolistów niepokój swoją dema
gogiczną akcją za zakładaniem rad robotniczych, oczywiście odpo
wiednio kierowanych. Działalność organizacji polegała w pierwszym 
rzędzie na masowym rozprzestrzenianiu antykomunistycznych bro
szur i ulotek, na wygłaszaniu przemówień itp. propagandzie, nie 
gardzono jednak i bardziej „konkretną robotą“, czego może dowo
dzić udział w zamordowaniu Róży Luxemburg i Karola Liebknechta.

Ostatecznie kończy autor ten rozdział stwierdzeniem, że z arse
nału propagandy antybolszewickiej, stworzonej przez organizacje 
z lat powojennych, czerpał pełną garścią faszyzm, a obecnie nie
miecki kapitalizm monopolistyczny i niemiecka prasa w służbie 
amerykańskich monopoli. Oceniając na zakończenie ogólnie książkę 
Kuczyńskiego, stwierdzić należy, że przy wszystkich brakach, o któ
rych była mowa poprzednio, spełnia ona swoje zadanie pokazania 
roli, jaką w Niemczech w okresie imperializmu grały organizacje 
propagandowe kapitału monopolistycznego. Jeżeli dodamy, że po 
tomie drugim mają nastąpić 4 dalsze, obejmujące historię wew
nętrzną, dyplomatyczną, ekonomiczną i stosunki kulturalne w Niem
czech w tym samym czasie, zrozumiemy w pełni znaczenie całego 
cyklu Studiów z dziejów niemieckiego im perializm u82).

Adam Galos

O e l s s n e r F . ,  Rosa Luxemburg, eine kritische biographische Skizze.
Dietz Verlag, Berlin 1951, str. 216.

Książka Oelssnera daje czytelnikowi więcej niż to zapowiada 
skromny podtytuł „krytyczny szkic biograficzny". Ten „szkic" bo
wiem zawiera nie tylko zarys życia i działalności wielkiej rewolucjo
nistki, lecz również i przede wszystkim śmiałą, krytyczną analizę 
owego systemu błędów i wypaczeń marksistowsko-leninowskiej na

82) Tu i ówdzie natknąć się można w pracy na pomyłki rzeczowe i tak 
np. w wyborach w r. 1907 socjaldemokracja straciła nie 13 mandatów a 39 
(z 82 na 43). por. K u c z y ń s k i ,  str. 180. Antysemityzm w kampanii wy
borczej w r. 1907 ( Ku c z y ń s k i ,  str. 177) używany był stosunkowo niewiele 
ze względu na partie wolnomyślnych.
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