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PROBLEMATYKA ZACHODNIA W PUBLICYSTYCE 

STANISŁAWA BEŁZY 

O Stanisławie Bełzie, prawniku, publicyście, reportażyście i redak
torze, a także, jak się to nieraz mało precyzyjnie określa, działaczu spo
łecznym, pisano już nieraz. Był on na tyle znany, że już współcześnie 
ukazywały się o nim notatki w encyklopediach 1, a także krótkie życio
rysy w tygodniku „Ziarno" 2

• Kilka życiorysów pojawiło się w gazetach 
po śmierci Bełzy 3; W. Olszewicz zajął się wówczas głównie jego zasłu
gami dla rozwoju ruchu polskiego na Górnym Śląsku 4• Następnie syn 
Stanisława, Witold Bełza, przygotował biogram dla Polskiego Słownika 
Biograficznego; choć zwięzły, jak wówczas wyglądały artykuły w PSE, 
przedstawia on znaczną wartość, gdyż autor oparł się na wspomnieniach 
osobistych i różnych materiałach rodzinnych, w tym na nieopublikowa
nych, . a dziś zaginionych pamiętnikach Stanisława. Kilka lat temu za
mieściłem kolejny biogram Bełzy w Siąskim Słowniku Biograficznym 5, 

ze względu na charakter wydawnictwa także podkreślając związki Bełzy 
z ziemiami zachodnimi, szczególnie ze Śląskiem. 

Choć trudno więc stwierdzić, że chodzi o postać nieznaną, warto wró
cić do niej raz jeszcze, a to z dwóch powodów. Pierwszym jest rozsze
rzenie podstawy źródłowej, niezwykle obfitej 6

. Drugi powód dotyczy 

1 Encyklopedia Orgelbranda; Wielka Encyklopedia Ilnstrowana. 
2 „Ziarno" (cyt. dalej Z.), 1907, nr 17, s. 3; 1909, s. 721-722. Por. też wywiad 

z Bełzą: A. N o wicki, Stanisław Bełza (Wqdrowiec, 1894, s. 647-648). 
8 Np. T. Brand o \V ski, I odszedł spracowmiy duch w zaświaty. "\Vspomnienie

o śp. Stanisławie Bełzie (Dziennik Bydgoski, 1929, nr 213); ,,Nowy Kurier Poznań
ski", 1929, nr. 203; ,,Kurier Warszawski", lfJ29, nr 203.

' W. Ols ze w i cz, Stanisław Bełza (Roczniki Tow. Przyjaciół Nauk na Sląsku, 

t. IL 1929, s. 332-336).
5 T. I, Katowice 1977. s. 20-23. Por. leż „Nowy Korbut", t. XIII, Warszawa

1970, s. 208-213. 
6 Chod7..i o dwa rodzaje źródeł, materiały rodzinne, głównie korcspondencjq, 

udostępnione niedawno w Bibl. Ossolineum we Wrocławiu (cyt. dalej Oss.), sygn. 

13913 II, 14575 II, 14576 II, 14582 II, 14584 II, 14585 II, 14586 II, 14587 II, 14588 II, 
14592 II. 14593 II, oraz o dorobek pisarski Bełzy, obejmujący kilkadziesiąt książek 
i ,vide tysięcy artykułów i notatek; ten ostatni jest tak obszerny, że wyzyskanie 
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sposobu ujęcia tematu. Stanisław Bełza najbardziej znany jest jako ten, 
który wcześnie, bo już ok. 1880 r., zainteresował się Górnym Śląskiem, 
a przez bliskie kontakty z działaczami polskimi na tym terenie w sposób 
bardziej kompetentny niż inni publicyści w tym czasie pisał o śląsku, 
o jego polskości i obronie przed germanizacją. Zwłaszcza jego praca
o Miarce z 1880 r., oparta na relacjach redaktora „Katolika", stanowiła
rewelację w ówczesnej polskiej literaturze politycznej, a wyzyskiwana
jest wielokrotnie w nowszych pracach naukowych 7• Sporo wspominano
także o udziale Bełzy w ruchu polskim na Górnym Śląsku ok. 1890 r.,
o jego stanowisku wobec sporów Napieralskiego z Korfantym na począt
ku XX w., wreszcie o działalności na rzecz Śląska w okresie plebiscytu
i po nim. Ta „śląska" działalność Bełzy stała się y.rięc dominująca
w wielu przekazach, a przyczyniał się do tego także syn Witold, który
w latach 1945-1947 przygotowywał reedycję odpowiednich broszur ojca,
planując zaopatrzenie planowanego wydawnictwa opracowaniem sylwetki
Stanisława Bełzy 8

• Zajmowanie się Bełzą jako autorem prac o Górnym
Śląsku nie pozbawione jest racji, ale podobne wyizolowanie ich z całej,
jak się rzekło, ogromnej publicystyki autora jest jednostronne i nie od
daje rzeczywistego stanu rzeczy. Tak jest tym bardziej, że w pisarstwie
Bełzy nie mniejszą rolę odgrywał stosunek do Niemiec, nie mówiąc
o wielu innych zagadnieniach. Tak więc w niniejszym artykule chodzić
będzie o dwa główne problemy - stanowisko Bełzy wobec ziem za
chodnich i wobec Niemiec, ale na tle całokształtu jego poglądów_

Ważne jest przy tym stwierdzenie stosunku Bełzy do własnej działal
ności, motywów, jakimi się kierował chwytając za pióro, równocześnie 
zaś przypuszczalnego zakresu oddziaływania, skoro zaliczany ma być do 
twórców „myśli zachodniej". 

Bełza był z zawodu prawnikiem, w 1871 r. skończył studia, po apli
kanturze był asesorem i podprokuratorem 9

; po przeprowadzeniu rusy
fikacji sądownictwa pozostawał jeszcze przez 4 lata pomocnikiem sekre
tarza, ale ostatecznie w 1889 r.10 przeszedł do adwokatury i zdobył znacz-

wszystkiego nie było możliwe, mijałoby się zresztą z celem, ale i tak uwzględniono 

znacznie większą jego część niż ,\/e wszystkich poprzednich pracach o Bełzie. 

1 Por. np. M. T o b i a � z, Pionierzy odrodzenia narodowego i poLitycznego na 

Słąsktt, Katowice 1945, s. 89; te n że, Na froncie walki narodowej w Opolskiem, 

Katowice 1938, s. 21; A. Bar, l(arol Miarka, Katowice 1938, s. 8, 78, 19G; M. Pater, 

Ruch polski na Górnym Slqsku w latach 1879-1893, Wrocław 1969, s. 7, 16, 64. Kon

sul niemiecki w vVarszawie uważał, że praca o Miarce \\' tak wielkiej mierze 

powstała na podstawie jego relacji, iż to właśnie sam Miarka opracował swój życio

rys w broszurze, która ukazała się pod nazwiskiem Bełzy (Bar, op. cit., s. 220). 

s Por. korespondencję W. Bełzy ze Stanisławem Helsztyriskim z lat 1945-1947, 

Oss., 1492 II, s. 103-111. 
9 Sam pisał później, że był sędzią śledczym i prokuratorem (Z., 1910, s. 74-75). 
10 Tak pisze syn, Olszewicz datuje to na 1880 r.
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ne powodzenie. Dowodem tego jest nie tylko świadectwo syna, ale i dobre 
warunki materialne (drobnym przykładem może być fakt posiadania 
przed 1914 r. mieszkania w Szwajcarii). Co prawda, wbrew deklaracjom, 
że pracą pisarską zajmuje się tylko z pobudek ideowych, czerpał z niej 
dochody (nieraz jednak wspomina, że za artykuły nie brał honorarium, 
ale nie było tak zawsze, a na pewno sporo zarabiał na książkach}, nie
mniej jednak głównym stałym ich źródłem była kancelaria adwokacka 11. 

Gdy po wojnie ta jego działalność skurczyła się 12, sytuacja materialnie 
bardzo się pogorszyła; sam nieraz pisał w listach o „okropnych czasach", 
a otwarcie o braku pieniędzy wspominała córka Janina do brata 13. 

W ostatnim czasie przed śmiercią sytuacja materialna stała się wręcz 
krytyczna, katastrofie jednak zapobiegło niewielkie zaopatrzenie ze stro
ny rządu 14• Zainteresowanie Bełzy prawem było zresztą szersze, a prze
jawiało się opublikowaniem w latach 1886-1897 siedmiu książek; spotka
ły się one, co prawda, z niezbyt wysoką oceną krytyki (największą war
tość przyznawano dwutomowej pracy O upadłościach i bankructwach,

1891-1897), ale w każdym razie świadczyły, że jego zaangażowanie w tę 
dziedzinę było szerokie (dodajmy, że jako adwokat specjalizował się 
w procesach rozwodowych, podczas gdy niemal wszystkie prace dotyczy
ły prawodawstwa upadłościowego). A przecież ten ważny nurt działal
ności Bełzy traktował on sam jako uboczny; jest rzeczą udenającą, jak 
rzadko w jego korespondencji pojawiają się wzmianki o pracy zawodo
wej. 

Bełza studiował w latach 1866-1869 w Szkole Głównej i na Uniwer
sytecie Warszawskim, później obracał się w kółku skupionym wokół 
„Przeglądu Tygodniowego" i od lat studenckich zaczynał pisywać do 
gazet warszawskich; wspominał o tym okresie, nie bez dumy, w kilka
dziesiąt lat później 15. Był więc pod wieloma względami typowym przed
stawicielem pokolenia pozytywistów, o czym świadczą jego niektóre 

11 W 1910 r. pisał, że jako dobrze sytuowany musi dużo łożyć na działalność 
społeczną (Oss., 14586 II, s. 219). Bełza deklarował, że kocha prawo, uważając je z.a 
,,jeden z najszczytniejszych płodów umysłowości ludzkiej", i „stale śledzi jego po
stępy" (N O w i ck i, OP. cit., s. 648). 

12 Niemniej jednak prowadził ją niemal do końca życia, por. o jej ograniczeniu
w maju 1929 r. Oss., 14588 II, s. 282. 

i3 Por. np. list z 23 II 1928, Oss., 14586 II, s. 13, w którym mowa jest o zbli
żającej się katastrofie, gdyż ko1'1czyły się prowadzone przez Bełzę procesy, dłużnicy 
nie wywiązywali się z zobowiąz.a11, rosły długi, a oszczqdności starczało ledwie na 
niewiele miesiqcy. Po wojnie moda na reportaże Bełzy minęła i różne wydawnictwa 
odmawiały wznawiania jego książek (por. korespondencję z Altenbergiem, Ossoli
neum i Bibliotekę Dzieł Wyborowych w Oss., 14585 II, s. 47, 63, 165; 14588 Il, s. 78). 
O sytuacji materialnej także w korespondencji w 14586 II, s. 13. · 14592 II, passim.

a W 1928 r. prezydent przyznał Bełzie emeryturę w wysokości 200 zł (Oss., 
14584 III, s. 63). 

1G Np. z., 1909, s. 808-809. Por. też St. Fit a, Pokolenie Szkoły Głównej, War
szawa 1980, s. 82, 240. 
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płody tamtych czasów i inne wystąpienia 16• Jak wielu publicystów od
szedł on znacznie od głoszonych zasad, ale ślady wcześniejszych przeko
nań pozostały w jego pracach jeszcze długo. Dla tego wroga powstań 
i konspiracji i; działalność narodowa, także na początku XX w., polegać 
winna tylko na usilnej pracy i na tej drodze na podnoszeniu społeczeń
stwa na wyższy poziom. Na drodze zaś do tego celu pisarstwo należało 
do najważniejszych dziedzin działalności. W liście do syna zalecał mu 
nie zrażanie wydawców nadmiernymi wymaganiami, gdyż „w pisarstwie 

tkwi kapłaństwo i nie może żaden pojmujący jego dostojeństwo stawiać 
się na jednej linii ze zwykłym kramarzem. Usprawiedliwiam odstępstwo 

od tej zasady dla nędzarzy przymierających głodem" 18. Podobnie for

mułował swoje zadania publicznie, gdy pisał o służeniu interesom naro
dowym: ,,w chwili, gdy naród otrząsać się powoli zaczyna z kajdan, 
trzeba śledzić objawy duchowego odrodzenia, nawołując gromkim głosem 

do nieustawania ani na chwilę w pracy, by odrodzenie to rzeczywistoś
cią się stało" 19. Takich deklaracji ideowych składał Bełza więcej; pod 
koniec życia pisał do syna, że dobru i pożytkowi ogółu podporządkował 

wszystko, za czym gonili i gonią pospolici zjadacze codziennego chleba 20• 

Takie podejście do swojej działalności uzupełniała u Bełzy duma ro
dowa nowego, inteligenckiego, rodzaju. Ojciec Stanisława, Józef, choć 
studiował prawo, został chemikiem, wykładał w Instytucie Gospodarstwa 
Wiejskiego i Leśnictwa i napisał sporo prac podręcznikowych i popular
nych �1• Stanisław nie szukał szlacheckich przodków 22, ale od ojca da
tował przekonanie o roli Bełzów 23

, która polegała na pracy na polu kul-

18 Por. np. brosz.urę O bezpłatnym i przymusowym nauczaniu w szkołach po
czątkowych, Warszawa 1880, tłumaczenie prac Hippeau, Wychowanie publiczne 

w Stanach Zjednoczonych Am. Płn., Warszawa 1873; toże w Anglii, Warszawa 1874, 
toże w Niemczech, Warszawa 1874, oraz broszurę W obronie opaszczonych, odczyt 

publiczny na rzecz osad rolnych, Warszawa 1886, z ostrą krytyką niesprawiedliwości 
społecz.nej. Publicystykę zaczął w 1867 r. w „Kurierze Codziennym" Karola Kucza 
głównie od spraw społecznych. 

11 Nie przeszkadzało mu to w pisaniu np. artykułów historycznych w rocznice
28 XI czy 22 I, ale wspomnieniom towarzyszyły zastrzeżenia, że obecnie działalność 
narodowa winna przejawiać się tylko w pracy. 

is Oss., 14578 II, s. 51-54. 
19 Z., 1907, S. 2-3. 
20 Oss., 14588 II, s. 25-26.
i1 „Biblioteka Warszawska", 1888, t. III, s. 322; J. B iel iński, Uniwersytet

Warszawski, Warszawa 1912, s. 235-236. 
22 A. Chmiel pisał w 1900 r. do Władysława Bełzy, że znalazł dane o rodzinie

Bełzów, świadczące, iż pochodzi ona z mieszczaństwa krakowskiego, została nobi
litowana i miała herb Nabram. Zainteresował się tym w kil kadziesiąt lat później 
Witol d, dowodząc, że Bełzowie pieczętują się herbem Jastrzębiec odmienny alias 
Belża, a nobilitowani zostali przez Zygmunta III (korespondencja w Oss., 13913 II). 

u W 1908 r. poszukiwał prac ojca, gdyż zamierzał kompletować archiwum ro
dzinne (Oss. 14575 II). Por. też N o wicki, op. cit., s. 647. 
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turalnym, szczególnie na pisarstwie. W listach do syna, gdy ten ogłaszał 
drukiem swoje pierwsze prace, pisał, a potem nieraz powtarzał, że jest 
on w trzecim pokoleniu już czwartym przedstawicielem (wliczając brata 
Stanisława, znanego poetę Władysława) rodziny parającym się piórem, 
co jest fenomenem na skalę światową, a gdy wnuczka spłodziła jakiś 
dziecięcy wierszyk, widział w niej przedstawicielkę czwartego pokolenia, 
idącą w tym samym kierunku 24. Gdy w 1914 r. pisał do syna w sprawie
małżeństwa tego ostatniego, kładł nacisk na sprawy finansowe, ale ze 
specyficzną motywacją - praca w Ossolineum, gdzie zatrudniony był 
Witold, daje utrzymanie na jedną osobę, po ślubie będzie musiał znaleźć 

inne zatrudnienie, np. w szkole, a wówczas przepadnie jego wielka praca 
kulturalna, ważna dla rodu, stąd wniosek, aby starał się o duży posag 25

• 

Cechowała przy tym Bełzę niebywała energia, inicjatywa i pracowi
tość. Najbardziej widoczna była ona w latach 1909-1912, gdy redagował 
tygodnik „Ziarno". Dwoił się wówczas i troił, wprowadził do pisma wiele 
nowych działów i rubryk, sam wypełniał znaczną część każdego numeru. 
W każdej z licznych podróży już w jej trakcie pisał notatki, które umożli
wiały mu publikowanie reportaży książkowych bezpośrednio po powrocie. 
W czasie wojaży do Egiptu w 1911 r. czy do Indii w 1912 r. z drogi 
redagował „Ziarno", odpowiadał na listy, nie mówiąc o niezliczonych 
kartkach do dzieci (nieraz po parę dziennie) 26

. Niezwykła ruchliwość 

powodowała, że w ciągu swojej działalności nawiązał dłuższą lub krótszą 
współpracę z ogromną liczbą gazet i czasopism, znacznie większą (,,No
wy Korbut" wymienia ich ponad 60), niż podają wszyscy biografowie. 
Dodać trzeba, że Bełza znał dobrze 6 języków, oczytany był we współ
czesnej prasie, szczególnie anglosaskiej, co widoczne jest w latach reda
gowania ,,Ziarna". 

Pracowitość ta przejawiała się także w wygłaszaniu licznych odczy
tów, poświęconych czy to wrażeniom z podróży, czy obchodom rocznico-

. wym, czy różnym innym. Odczyty te często drukowane były w postaci 
broszur, chyba znacznie rozszerzone (gdyż przy największej cierpliwoś
ci słuchaczy trudno było sobie wyobrazić odczytywanie - Bełza zawsze 
prelekcje odczytywał - np. 70 stron druku). Wielokrotnie krzątał się 
wokół organizacji podobnych imprez, np. w 1917 r. brał udział w orga
nizowaniu obchodu kościuszkowskiego w Szwajcarii, a później był zawie
dziony, gdy nie zaproszono go do udziału w podobnej inicjatywie w War
szawie 27

• W 1914 r. czynił starania o nabycie domu Kościuszki, w 1917 r. 
własnym kosztem odnowił pomnik Naczelnika w Zuckwil 28

, szukał. grobu 

u Te i inne podobne sformułowania występują w korespondencji w Oss., 14586 

II, 14588 II. 

15 Oss., 14587 II, s. 65-69. 

u Por. korespondencję w Oss., 14586 IL 
21 Korespondencja z synem w Oss., 14587 II, s. 135 nn. 
t8 Oss .. 14587 II. s. 121, 123-124.
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Kołłątaja, brał udział w dyskusji nad znaną sprawą rapperwilską i ko
respondował z dziesiątkami osób. Znane są jego publicystyczne zaintereso
wania Sląskiem, ale także i jego tam podróże 29

, a jeździł również na 
Kaszuby i Mazury. Największe nasilenie działalność tego rodzaju przy
brała po 1918 r., szczególnie w okresie plebiscytowym. Parokrotnie jeździł 
na Górny Śląsk 30

, wygłosił całą serię odczytów, głównie na temat Co 
każdy Polak o Górnym Śląsku dziś wiedzieć powinien 21, artykuły nato
miast zamieszczał nawet w kilku gazetach polskich w USA, przyczynia
jąc się do napływu stamtąd pieniędzy na cele agitacyjne 32

. Już we wrze
śniu 1919 r. parokrotnie organizował „akademie śląskie" w Warszawie 
z odczytami, wydanymi później w postaci broszury 33

, a podobną akcję 
kontynuował i później. W styczniu 1921 r. zorganizował koncert na sie
rociniec w Katowicach 34

• Jako wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nie
sienia Pomocy Ofiarom Wojny zorganizował przy niej stowarzyszenie, po
tem wyodrębnione, ,,Narodowa kulturalna praca dla Śląska Górnego" 
(w 1925 r. dodał także „i Polskiego Pomorza") 35

• Stale wierząc w potęgę 
kultury, szczególną wagę, obok słowa mówionego, przykładał do rozpo
wszechniania polskich książek. W 1923 r. założył czytelnię w Królewskiej 
Hucie, w którą, jak pisał, wkładał „własną duszę" 36

. W 1925 r. tworzył 
czytelnię w Katowicach i projektował wzniesienie pomnika Miarki w Piel
grzymowicach 37

. W 1926 r. pisał, że chce do końca życia walczyć o inte
resy Kaszub i zrobić dla nich przynajmniej tyle, co dla Śląska 38. W 1927 r. 
planował utworzenie biblioteki w Gdyni 3�, choć na większą aktywność

nie pozwalał mu już stan zdrowia. Za to starał się przez wiele lat o zao
patrzenie w polskie książki biblioteki w Bydgoszczy 40

• 

Na kilka lat przed śmiercią Bełza pisał w liście do syna: ,,moje życie 
to ciągła walka z ciężkimi warunkami, a przy tym ciągłe ch0roby naj
bliższych i śmierć" 41

. O trudnym położeniu materialnym po wojnie 

2g Np. w 1889 r. wzi,1ł na wiec pod Bytomiem małego Witolda, który odśpiewał 
patriotyczny wiersz (Oss., 14588 II, s. 27-28).

10 Np. na przełomie listopadc1 i grudnia 1920 r. był w Koźlu, Raciborzu, Ryb
niku, Strzelcach, Opolu i Lublińcu, nadsyłając stamtąd bardzo optymistyczne listy,
ponownie pojechał na Sląsk w sierpniu 1921 r. (Oss., 14587 II, s. 309, 374).

11 Odczyt ten wygłosił w kilku podwarszawskich miastach (Oss., 14587 II, s. 351).
u Tamże, s. 335-336, 401-402. 
83 Tamże, s. 205. 
z� Tamże. s. 325-326. 
35 Materiały w Oss„ 1458-ł II. 
36 Oss., 14588 II, s. 3 i 6. Otrzymał za to honorowe obywatelstwo miasta i Order 

Odrodzenia Polski. 
11 Tamże, s. 47-48.
�s Tamże, s. 89-90. 
n Tamże, s. 125-126. 
to Tamże znac,ma korespondencja. 
41 List z 11 XI 1925, Oss., 14592 II, s. ·H. 
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była już mowa, a dochodził do tego pogarszający się stan zdrowia, począw
szy od „hiszpanki", przebytej w 1920 r. Ale ciosy spotykały Bełzę 
i wcześniej; przedwczesny zgon żony, a z pięciorga dzieci zmarło troje, 
nie mówiąc o śmierci brata i innych tragediach. 

Ambicje i cele przeważały jednak nad przeciwnościami losu i powo
dowały, że Bełza swoimi zainteresowaniami ogarniał szeroki wachlarz 
problemów. Poza broszurami „śląskimi" opublikował kilkadziesiąt tomów 
reportaży z różnych krajów. Chciał przy tym przemierzać szlaki mniej 
uczęszczane przez podróżników polskich. Pisał wprawdzie o Włoszech 
i Hiszpanii, ale o Niemczech tylko w drodze do Skandynawii, nigdy 
o Paryżu, Berlinie czy Wiedniu, a także o Rosji. Zaczął od Norwegii,
parę razy jeździł na Bałkany, do Szkocji, Holandii, nieraz do Finlandii,
na Korsykę, do Konstantynopola, Wenecji i na Sycylię, w Pireneje, do
Tunisu i na Maltę, do Grecji, Północnej Afryki, Kastylii, Danii, Tyrolu,
Egiptu, Indii i Szwajcarii. Cel pisanych po podróżach reportaży formu
łował czasem skromnie: ,,postanowiliśmy ... w sposób przystQpny i ła
twy skreślić wrażenie, jakie ta podróż we mnie wywołała" 42

• W rzeczy
wistości jednak w większości tych książek zawarł również różnego ro
dzaju pouczenia dla społeczeństwa polskiego. Najczęściej mieszczą się
w nich hasła propagujące wytężoną pracę i unikania romantycznych
zrywów. I tak Holendrzy to „prawdziwie wielki naród, który tyle olbrzy
mich czynów dokonał", a jego wzór ukazuje, że praca i wytrwałość
pokonują wszelkie przeszkody, jednostkom i narodom zdobywają trwały
dobrobyt i pomyślność 43

. Wróciwszy z Finlandii wyraził życzenie, aby
więcej Polaków jeździło tam po naukę, jak w ciężkich warunkach szcze
pić ziarna dobrobytu i oświaty 44

. Ta nauka, płynąca z historii Finlandii,

szła nawet dalej � Finlandia uchroniła samodzielność między Scyllą
zbrojnej rewolucji a Charybdą abdykacji, zamiast podejmowania nier�w
nej walki, rozwijając oświatę, trwała spokojna, nieugięta w opozycji,
„naród-skała"; wierzył dalej, że Polsce także „po latach mroku, jeśli
z przykładu skorzysta, zajaśnieje jej pogodniejsze słońce . . . kiedy za
przykładem Finlandii, oświeciwszy nasz lud i wszczepiwszy w jego serca
miłość ojczyzny, staniemy się tak potężni i urągającym brutalnym wro
gom jak Finlandia" 45_ 

,,Piękna, wolna i oświecona Norwegia" zachwyciła go, gdyż „nie por
wała się beznadziejnie do broni, nie zrosiła potokami krwi dolin i pa
górków swoich, ale podniósłszy pracą pokoleń kulturalnie swój naród, 
rozlawszy oświatę niby morze dokoła, stworzyła z niego taką siłę du
chową, że do walki brutalnej i zwierzęcej nie ośmieliła się z nią wystą-

42 Holandia, Kraków 1890, s. 417.
<3 Tamże, s. 417. 
H „Wędrowiec", 1895, s. 628; W kraju tysiąca jezior, Warszawa 1899, s. 226-227; 

Z mojego pobytu w Finlandii, cz. II, Warszawa 1910, s. 151-152. 
4s Com widział w Finiandii, Z., 1906, t. I, s. 397; t. II, s. 16-17.



10 Adam Galos 

pić fizyczna siła" 46. Nawet w swojej ostatniej książce, wydanej pod ko
niec życia, a dotyczącej Szwajcarii, nie szczędził rad dla niepodległej już 
Polski (i to także w sprawach stosunkowo drobnych, np. Szwajcaria to 
wzór wyzyskiwania krajobrazu, gdy u nas nie chce się zeuropeizować 
Zakopanego); nawet i teraz marzył o otrząśnięciu się z „epoki zmierzchu", 
jak dokonała tego Helwecja. ,,Wtedy historia na kartach swoich zapisze 
o nas nie tylko, że byliśmy państwem wielkim, ale i to także, że z wiel
kością terytorialną łączyliśmy o wiele cenniejszą wielkość - służącego
prawdziwie wielkim celom - chrześcijańskimi ideałami przepojonego
na wskroś narodu" 4i. 

Te ideały chrześcijańskie czy deklarowana niekiedy religjność 48 pod
porządkowana była hasłom narodowym. Tuż przed wojną Bełza pozosta
wał w bliskich kontaktach z pismem „Polak-Katolik", oświadczał je
dnak, że nie jest klerykałem, a wymagał od Kościoła uczestnictwa w dzia
łalności narodowej w jego wąskim pojęciu. Wyraźnie też stwierdzał, że 

jest przede wszystkim Polakiem, a dopiero potem katolikiem 49
. 

Cechowała Bełzę istna pasja pouczania innych 50 i wiara w skuteczność 
perswazji w połączeniu z przekonaniem o własnej misji pisarskiej. 

Odbijało się to także na jego pracach na temat literatury. Choć pod
kreślał nieraz swoje zdolności lingwistyczne, patriotyzm kazał mu się 
zajmować głównie literaturą polską. Poświęcił jej sporo m1eJsca w cza
sach redagowania ,,Ziarna" na łamach tego tygodnika, ponadto wydał 
i poprzedził wstępami kilka pozycji 51

. Krytycznie był ustosunkowany 
do wielu przejawów współczesnej mu kultury, modernizm był dla niego 
literaturą zdegenerowaną, lubił karcić obyczaje, a przyczynę wielu pora
żek upatrywał w ich upadku; sam mianował się obrońcą czci kobiet, na
rzekał na kabaretyzm i kina, którym prorokował szybką likwidację; 
dla tego purysty językowego wstrętne były wszelkie w tym zakresie 
nowinki, a w ogóle występował przeciw wszelkim prądom modnym 52

. 

48 W wagonie i kabrioli po Norwegii, Warszawa 1910, s. 86.
41 Echa Szwajcarii, Warszawa 1927, s. 44-45, 290-291. 
4B W Pirenejach, Warszawa 1900, s. 88. 

4g Oss., 14587 II, s. 45-50, 87-90; Z., 1910, s. 402-405, 542. 
60 Dla dzieci napisał pod pseudonimem „Nie wiem kto" dwie krótkie sztuki,

które były odgrywane przez nie i kuzynów (Chrzest Litwy, obraz w III odsłonach 

z końca XIX w., 1901; Z przeszłości ojczystej. Dwa obrazki sceniczne, Teatr ama

torski dla młodzieży. Chrzest Litwy, Wiedeń - kto ocalony). W egzemplarzu osso
lińskim dodane są fotografie młodych aktorów i podana jest obsada, to ostatnie 

wpisał może Witold Bełza. 
si A. Wilkońska, Wybór ramot i ramotek, Warszawa 1909; J. Chodź k o, 

Pamiętniki kwestarza, Warszawa 1911; antysemicki pamflet J. U. N iem ce w i
e za, Rok 3333, Warszawa 1913; Paulina (wzór córek i sióstr), wedl1tg dzieła 

ks. arc. Felińskiego, Warszawa 1916. 

52 Por. np. Z., 1910, s. 111-112, 202-203� 903-904; 1911, s. 409, 586-587; Oss.
14588 II, s. 19-20. 
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Omawiał czasem w „Ziarnie" nowe książki, ale był to dział raczej ane
miczny, a pochwały Bełza przyznawał wyłącznie pozycjom, które uznawał 
za „budujące" 53• żył przede wszystkim literaturą romantyczną. Podobnie
jak wielu ludzi jego pokolenia, i to też tych najbardziej trzeźwych entu
zjastów (jak np. Stanisław Szczepanowski, który także ostro potępiał 
modernistyczną sztukę dla sztuki), wychowany był zwłaszcza w kulcie 
Mickiewicza 54

. Według relacji syna zbierał materiały do większego dzie
ła o poecie, a na razie napisał kilka broszur na jego temat 55. Jak bardzo 
romantyków, szczególnie Mickiewicza, uważał za nadających się do for
mowania poglądów opinii, widać we wprowadzonym przez niego w „Ziar
nie" dziale Testament narodowych wieszczów, co prawda kontynuowanym 
tylko przez krótki czas i ograniczonym do fragmentów dzieł Mickiewicza. 

W swojej misji wychowywania społeczeństwa Bełza posługiwał się 
także sztukami plastycznymi, zwłaszcza malarstwem. W „Ziarnie" wpro
wadził odpowiednie działy (Mozaika, potem Co dziś dajemy), w których 
pisał o obrazach, często objaśniał zamieszczane reprodukcje. Na pierw
szym planie stało, oczywiście, malarstwo polskie, z niego zaś największe 
triumfy świecił Matejko. Znajomość wielu galerii europejskich ułatwiała 
mu popularyzację, choć dobrze można wyczuć podejście amatorskie, 
szczególnie nie miał nic do powiedzenia o nowych prądach w sztuce, 
a pisał niemal wyłącznie o fabule obrazów, wyciągając z niej dogodne 
dla siebie wnioski. Podobną rolę w jego publicystyce odgrywała muzyka, 
do której przywiązywał wielką wagę 56

. 

W 1907 r. w „Ziarnie" pojawiła się pisana przez niego rubryka Za
bieram głos, w latach redagowania tygodnika (1909-1912) nowych dzia
łów było około 20, niekiedy utrzymujących się przez dłuższy czas, nie
kiedy efemerycznych. Niektóre zawierały komentarze do wydarzeń na 
ziemiach polskich (Z mojej pracowni, Z domu, a gdy był w podróżach -
Listy spoza kraju o kraju, Listy nie z mojej pracowni, Spoza domu), 

inne zawierały informacje ·o drobniejszych wypadkach (Odgłosy ubie
głych dni, Mała kronika, Z tygodnia), jeszcze inne komentowały wypadki 
na arenie międzynarodowej lub w innych krajach (Zza kulis dyplomacji, 

5s Nawet Sienkiewiczem zajął się najbardziej dopiero w 1926 r., gdy obchód ku 

jego czci urządzał Witold Bełza w Bydg-oszczy (materiały w Oss., 14585 II i 14588 II). 
54 O wychowaniu w kulcie Mickiewicza por. Oss., 12425 I, s. 103-106; 14575 II, 

s. 103-104.

55 Mickiewicz jako najszczytniejsze wcielenie miłości narodu, (Z., i osobno

1907); Ostatnie chwile Mickiewicza, Warszawa 1908; II wyd. 1914, tłum. w Szwaj

carii, Zlirich 1914; Ojczyzna w pierwszych poezjach Mickiewicza (Z., 1907; War

szawa 1907; II wyd. 1914); Testament narodowych wieszczów, I. Testament Mickie

wicza, Warszawa 1910; Niemcy u Mickiewicza, Warszawa 1911; II wyd. 1914; O na

szej chwale, Warszawa 1914 (zbiór 4 z wymienionych wyżej prac). 
56 O znaczeniu muzyki Oss., 14588 II, s. 115-116; akademia ku czci Chopina

Oss., 14585 II, s. 37-62 (tekst odczytu Bełzy); 14587 II, s. 205 nn.; por. też Z., 1910, 

s. 332, 882-883.
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Mała polityka), jeszcze inne stanowiły omówienia artykułów z prasy, 
także zachodniej (PrzegLąd przeglądów, Co pisze prasa itd). Używał przy 

tym kilku pseudonimów i kryptonimów (Stanisław Piast, Nie wiem kto, 

??? , st.b., Redaktor i .6). We wszystkich zaś, teraz już w wielu dziedzi
nach życia, widoczna była natrętna tendencja do oddziałania na czytel

nika. 

Do czytelnika tego nieraz starał się dotrzeć różnymi sposobami. 
Przykładem mogą być losy jego broszury Być aLbo nie być. Napisał ją 

w okresie szczególnego nasilenia poglądów antysemickich, to też uznał 
za najważniejsze swoje dzieło, przeważającą część nakładu rozesłał do 
różnych adresatów i starał się spopularyzować na różne sposoby 57. Tak
że inne swoje książki Bełza nieraz za darmo szeroko rozpowszechniał, 

czasami dla uzyskania wzmianek w prasie, ale częściej, aby dotrzeć do 
czytelników 5�. 

Znacznie trudniej aniżeli zamiary i aspiracje Bełzy jest przedstawić 
rzeczywisty zakres jego oddziaływania. Na pewno najważniejsze pod tym 

względem były jego reportaże z podróży. Co prawda, krytyka literacka 
traktowała je pobieżnie lub wręcz lekceważyła 59

, ale o poczytności ich 
świadczyły liczne powtórne wydania (tylko w części da się wytłumaczyć 
to staraniami samego Bełzy, który w czasie redagowania „Ziarna" ofe
rował wznowienia swoich książek jako premie dla czytelników). Prace 
Bełzy najczęściej wydawali Gebethner i Wolff w Warszawie, Gebethner 
i Sp. w Krakowie, a później dołączył do nich Lcitgeber w Poznaniu, 
a więc wydawnictwa poważne. Co więcej, im póżniej, tym w większym 
stopniu nadawano im ładną szatę graficzną. Musiały więc posiadać sporą 
popularność, i to we wszystkich zaborach; bez przesady też można przy
jąć, że docierały do znacznej liczby odbiorców. Trudno się temu zresztą 
dziwić, gdyż pisane były lekko, ciekawie, a wspomniany dydaktyzm był 
w nich stosunkowo dyskretny. Gorzej było z innymi broszurami, których 

rozpowszechnienie miało na pewno węższy zasięg. Działalność pisarską 
na łamach czasopism ocenić najtrudniej. Zasięg oddziaływania tych orga

nów prasowych był różny, a już zupełnie niemożliwe jest ustalenie, jaką 
rolę odgrywały artykuły Bełzy wśród innych pozycji. Można tylko przy
puścić, że częściej czytywane i w tym wypadku były opisy podróży, 
poprzedzające często wydania książkowe, niż publicystyka aktualna, którą 

57 O broszurze Być albo nie być. To be or not to be. Mój g!os w sprawie :::y

c1owskiej, Warszawa 1913. por. Oss., 14588 II. s. 19-20; 14587 IT, passim. Z nakładu 

3000 egz. Bdza ro„csłul 2400 egz.. 

59 Np. książki o Mickiewiczu rozesłał do szkół w Królestwie, a także do ośrod

ków polskich w tak odległych miastach, jak Smoleńsk, Kronsztadt Tyflis, Tasz

kient. Archangielsk, Ufa, Samarkanda (materiały w 1458-1 III, s. 1 nn.). 
59 Por. np. recenzje; z trzech książek w „Bibliotece Warszawskiej", 1893, t. I,

s. 659: ,.są to ksi,1żki całkowicie poświęcone estetycznym wrażeniom z podróży··.
Niemniej recen;,.ji z książek Bełzy ukazało si(; bardzo wiele (,,Nmvy Korbut'",

s. 212-213).
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sam autor uważał za ważniejszą. Tygodnik „Ziarno" nigdy nie należał do 
pierwszego garnituru czasopism warszawskich, posiadał charakter przede 

wszystkim rozrywkowy; w latach redaktorstwa Bełzy dominować w nim 

zaczął dydaktyzm, co, być może, spowodowało jego odejście z tego sta
nowiska (tłumaczył je niejasno ,w, nie wykluczone, że metody Bełzy od
biły się na liczbie prenumeratów). Tak więc Bełza był publicystą, który 
żywił niemałe ambicje oddziaływania na społeczeństwo i wychowania go, 
a który posiadał w tym zakresie pewne możliwości, choć na pewno 
mniejsze niż ambicje. 

Poglądy jego przekazywane czytelnikom i słuchaczom licznych odczy
tów pochodziły z dwóch zasadniczych źródeł - z dawnych z:=i.sad pozy
tywizmu oraz z ideologii narodowodemokratycznej, tak często ówcześnie 
przejmowanej przez inteligencję, niekoniecznie oznaczającej należenie 
do szeregów stronnictwa; obserwacje i doświadczenia z podróży oraz ma
teriał znaleziony w obszernej lekturze czasopism zagranicznych służyły 
raczej do wzbogacenia używanych argumentów. 

Nie sposób przedstawiać tutaj całokształt tych poglądów, tym bardziej 
że chodzi tylko o określenie, jakie miejsce zajmował w nich stosunek do 
Niemiec i do polskich ziem zachodnich; obie te kwestie połączone były 
ze sobą w sposób daleko idący, choć każda zahaczała zarazem o odmienne 
zagadnienia. 

Wrogość do Niemiec miała u Bełzy postać skrajną. Charakteryzuje ją 
często cytowane z mickiewiczowskiej Grażyny słowa o pruskim gadzie, 
którego nikt nic ugłaszcze (nigdy natomiast nie powołał siG na słowa 
z Konrada Wallenroda: ,,I dosyć zemsty - i Niemcy są ludzie"). Nie
jasne pozostaje rozgraniczenie terminów Prusak i Niemiec, których 
Bełza używał na ogól wymiennie. Choć przeważnie pisał o Niemcach 
jako o całym narodzie, trafiały się odstępstwa od tego; nie tylko inaczej 
pisał o Niemcach austriackich, ale i o Saksonii Gł_ 

Sympatie Bełzy dla Narodowej Demokracji były zupełnie niewątpli
we 6�, choć za główną dziedzinę swojej działalności uważał kulturę, a nie
politykę. Niemniej nastawienie antyniemieckie pojawiło się u niego znacz
nie wcześniej, niż powstał cały kierunek. Publicysta należał do pokole
nia, które wyrosło pod wrażeniem militarnych zwycie;stw Prus w latach 
sześćdziesiątych i utworzenia Rzeszy Niemieckiej jako potęgi europej-

GO Z., 1912, s. 826. 
61 Zasługi Austrii dla rozwoju Sarajewa - Nacl brzegami Dosny i Narenty,

·warszawa 1889, s. 14-15; o Tyrolu - W ojczyźnie bohntera, Warszawa, Kraków,
Poznań 1905; zwh1zki polsko-�c1skic - Z., 1911, s. 702-703.

82 Np. broniąc Dmowskiego pned atakami pisał o nim jako o męż.u stanu, 
który pracę całego życia poś\vic;cił dla kraju (Z., 1910, s. 1003); potc;piał także napad 

na Dmowskiego i popierał decyzję o odwołaniu bojkotu szkoły (Z., 1911, s. 523). 
W tym wypadku pewną role; mogły odgrywać losy samego Bełzy, który po likwi
dacji Szkoły Głównej kończył rosyjski uniwersytet. 
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skiej, a następnie zaostrzenia polityki antypolskiej w latach Kultur
kampfu 63

. Dalsze prześladowania Polaków w zaborze pruskim w nastę

pnym dziesięcioleciu jeszcze bardziej usprawiedliwiło podobne nastawie
nie, które u Bełzy dominowało do końca życia. Od początku nie była to 

niechęć do państwa pruskiego, ale do Niemiec i Niemców. W jednej ze 

swoich wcześniejszych podróży, jadąc do Danii, w czasie przejazdu przez 

Niemcy notuje, jak to mieszkańców cechuje pewność siebie, jak spysz

nieli po Sedanie, ,,chełpliwe to, nadęte i pogardzające niegermanami. 

A przecież po jednej takiej Jenie cale ich państwo się rozle

ciało, tak i trzeba było obcej ręki, aby je skleić na nowo, 

jak daleko ze swoją butą zajdą, czas pokaże" 64
• W czasie podróży po 

Grecji widział tam wioskę zamieszkaną przez imigrantów z Niemiec, co 

skłoniło go do rozważań o niebezpieczeństwie wynikającym z kolonizacji 

niemieckiej ij
5

. Kiedy indziej pisał o zalewie germańskim we Włoszech, 

o rosnących tam wpływach ekonomicznych uu_ Najwięcej zajmował się

Niemcami, oczywiście, w latach redagowania „Ziarna"; były to zaś lata,

gdy coraz wyraźniej rysowało się niebezpieczeństwo wojny. Ten urodzo
ny pacyfista fi,, który potępiał walkę zbrojną także w dążeniu do nie

podległości, coraz częściej musiał o niej pisać, choć nieraz dodawał ży
czenie, aby wybuchła jak najpóźniej 68

. Nic więc dziwnego, że szczególnie

często oskarżeniem wysuwanym przeciw Niemcom było ich dążenie do
wojny. Czy to sam, czy to cytując dobierane przez siebie odpowiednio
fragmenty prasy anglosaskiej 69, czy w jeszcze inny sposób, dziesiątki razy
stwierdzał, że Niemcy dążą do wojny, że pragną zjeść Belgię i inne kraje,
że boi się ich cały świat, że niebezpieczeństwo niemieckie jest szczegól

nie wielkie, że ich triumf byłby triumfem ciemności, że cechuje ich
pycha pogromicieli Francji itd.70• Gdy dyplomacja niemiecka doznała po
rażki w czasie drugiego kryzysu marokańskiego, Bełza pisał, że popełniła

błędy, musiała się cofnąć, ale Niemcy w każdej chwili mogą wrócić do

polityki wojennej 71• Do jego rozważań doskonale nadawały się przemó-

63 Choć zdarzało się, że argumentację antyniemiecką czerpał z historii - np. 

o złych rządach niemieckich na Bornholmie: Dwa tygodnie na Bornho!mie (Z., 1904,

�. 256), ale częściej pisał, że dawniej Niemcy byli inni, że Bismarck znieprawił

naród, że po 1870 r. brutalność siły wcieliła się w ducha Prus (Z., 1910, �- 1054;

1912, s. 747-748; 1911, s. 639).
e.1 W Danii i o Danii (Tygodnik Illustrowany, 1881, t. II, s. 19).
os Wśród ruin Grecji (Z., 1903, s. 235).
68 z., 1910, s. 170-172.

67 Por. np. W dolinach krwi, Warszawa, Kraków, Poznań 1908; Waterloo (Z.,

190Cl, od nr 13, s. 256-257, do nr 15, s. 295-297); Z., 1910, s. 129-130. 

68 z., 1910, s. 56-57; 1911, s. 587-588, 799. 

eg Bardzo rzadko cytowane głosy proniemieckie tej prasy kwitowane były ko

mentarzem, że oni nie znają Prus (Z., 1909, s. 976-977). 
10 Np., Z., 1910, s. 733-735, 1019; 1911, 96-97, 440, 529-530; 1912, 684-685. 

n Z., 1911, s. 732. 
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wienia Wilhelma II, znanego z popełnianych niezręczności i drastycz
nych sformułowań 72

• 

Przeciwwagę dla Niemiec Bełza widział w Anglii, był bowiem zaprzy

sięgłym anglomanem 73. Dla człowieka, znajdującego się pod wrażeniem 
klęski sedańskiej, który w dodatku był bardzo niechętny tradycjom na

poleońskim 74, nie we Francji należało szukać nadziei na przyszłość. 
Taką nadzieję rokowała właśnie Wielka Brytania. Tam dobrze się czuł 75,
jej przypisywał największe zasługi historyczne 76, ona była dla niego 
niemal ideałem 77, państwem opartym na sprawiedliwości, dającym wszyst

kim wolność 78, niezwykle bogatym rn_ Taka Anglia była główną barierą

przed agresywnością Niemiec, a konflikt między tymi państwami zbliżał 
się nieuchronnie 80• Czasem nachodziła go obawa o najazd Niemiec na 
Anglię 81

, przeważały jednak zdania, że z konfliktu zwycięsko wyjdzie 
Wielka Brytania, która na zawsze zostanie królową świata, a język an

gielski będzie głównym językiem na kuli ziemskiej 82. 

Totalna krytyka Niemiec odbijała się także na ocenie ich stosunków 

wewnętrznych. Bełza potrafił wprawdzie napisać, że Niemcy są najbo
gatszym narodem Europy, ale dodawał zaraz, że ich rozwój jest kręty 
i brak w nich wzbogacania dóbr moralnych 83. Jeżeli w czasie podróży
dostrzegał w Prusach porządek i czystość, to brakowało mu rozwoju 

duchowego 84. Bo też najczęściej pisał o złych stosunkach gospodarczych,
np. o drożyźnie, a także o socjalizmie 85

. 

Wobec sympatii Bełzy dla Narodowej Demokracji nie może zasko

czyć to, że według niego Niemcy, ten czynnik niepokoju i zarodek woj-

12 Np. Z., 1911, s. 754-755, 798-799, 899, 938-939; 1912, s. 141-145.
7s Potqpiał politykę kolonialm1 Kicmiec (np. Z., 1911, s. 36; 1912, s. 359). ;,,resztą 

także atak włoski na Turcję (Z., 1911, s. 799; 1912, s. 359), natomiast wszc;dzie, gdzie 
był poza Europą, dostrzegał pozytywną działalność Albionu (Na Malcie - W Tu

nisie i na Malcie, Warszawa, Kraków 1905, s. 163-164; na wyspach jońskich -
Wśród ruin Grecji, Z., 1903, s. 194; w Egipcie - W ojczyźnie faraonów, Warszawa, 
Kraków, Po.mai\ 1911, s. 9 n., czy w Indiach - Obrazy i obrazki Indii, Warszawa, 
Kraków, Pozna11 1912, s. 8, 9, 19, 110 n., 172-173). Jak ogromna większość ludzi 
tego czasu, ulegał silnie europocentryzmmvi (por. uwagi o obcości Arabó\v -
W ojczyźnie faraonów, s. s. 20, 21, 23). 

74 Np. Było to pod Lipskiem (Z., 1907, od nr 1 do nr 5; W dolinach krwi, 1908. 
75 z., 1910, s. 642-644. 
1e Np. nie Rosja, ale ona powaliła Napoleona, Z., 1909, s. 1030-1031. 
11 Por. np. Odgłosy Szkocji, Warszawa 1899, s. 27, 158-160.
1s Z., 1911, s. 415, 913-914. 
7& z., 1910, s. 36. 
80 Wzmianek na ten temat jest bardzo wiele. 
81 z., 1909, s. 934-935. 
82 z., 1910, s. 15-16, 833.
88 Z., 1910, s. 813-814.
84 z., 1910, s. 622-623. 
85 Z., 1910, s. 764-755; 1912, s. 730-731. 
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ny w Europie i na całym świecie, prowadziły politykę wymierwną prze
ciwko Rosji. Jak niegdyś Prusy starały się osłabić Rzeczpospolitą, tak 
teraz Niemcy chcą to samo zrobić z Rosją 86• Projekt ustawy o wywłasz
czeniu miał mieć charakter antyrosyjski, stanowił przygotowanie do woj
ny z Rosją 87

, gdyż Bełza nie wierzył w dobre stosunki między tymi 
państwami 88. Po rewolusji 1905 r. ufał w szanse uzyskania autonomii 
przez Królestwo, potrafił wówczas napisać o „zmartwychwstającej Pol
sce" 89, a skutki wojny z Rosją porównywał do skutków Solferino i Magen
ty dla Austrii; autonomia ta zaś korzystna będzie dla państwa, gdyż je 
wzmocni 90. Gdy te nadzieje się rozwiały, dostrzegał -padał możliwość 
braterstwa ze szlachetnymi Rosjanami 91• Gorzkie rozczarowanie wywo
łane z oderwaniem Chełmszczyzny skłoniło go do stwierdzenia, że naród 
o tym nie zapomni, ale przeciwny był ogłoszeniu żałoby z tego powodu 92

• 

Dopiero okres powojenny przyniósł radykalną zmianę stanowiska 93• 

Stosunek do Niemców wiązał się u Bełzy z jego antysemityzmem. 
Ten ostatni wystąpił z największą siłą w ciągu ostatnich lat przed wojną, 
a _więc wtedy, gdy używany był najbardziej przez publicystykę endecką. 
Punktem wyjścia było uznawanie Żydów za element obcy w społe
czeństwie polskim, zaprzeczanie możliwości bardziej masowej asymilacji 
(,,mrzonki asymilacji" 94, choć Bełza potrafił zamieścić ciepłe wspomnie
nie pośmiertne o koledze ze Szkoły Głównej, Leopoldzie Meyecie, ,,Polaku 
z języka i ukochania ideałów narodowych", a religii mojżeszowej 95) 

i podkreślanie niebezpieczeństwa gospodarczego, grożącego według niego 
Polakom 00• Antysemityzm jego był tak silny, że czasami przez jego 
pryzmat oceniał poszczególne zabory 97

. Przeciwny był, oczywiście, po
gromom, ale większość swoich ataków na gospodarczą ekspansję Żydów 
zaopatrywał wezwaniem do wzmożenia siły własnej, pielęgnowania roz
woju i skupiania się wokół haseł narodowych 98

. Było to równie typowe, 

B6 Z., 1911, S, 279. 
s1 z., 1908, nr 13, s. 4-5. 
es Z., 1912, s. 612, 670-671. 
sg Com widział w Finlandii, Z., 1906, t. II, s. 16-17. 
co Z., 1907, t. I, s. 2-3.
Cl Z., 1910, S. 868-869, 
G2 Z., 1912, 50-51, 387-388. 
ra Por. list ze stycznia 1922 r. (O�s .. 14587 II, s. 39): ,.bolszewizm, Żyd i Moskwa" 

to lud zwierz ogłupiony przez Żydów. 
94 Być albo nie być, s. 33. 
rs Z., 1912, s. 282-283. 
ca Por. masowe notatki w Z., broszurę Być albo nie być oraz wstęp do N iem

ee w i cz a, op. cit. Charakterystyczny fragment ataków Bełzy na Żydów brzmi: 
„armia niosąca śmierć Polsce", harmonia polsko-żydowska jest spokojna jak śmierć 
i jak śmierć okropna (Być albo nie być, s. 23, 35). 

e1 Por. np. uwagi o „zażydzonej do obrzydliwości Galicji", Oss., 14587 II, 
s. 43-H.

Qs Por. np. z., 1912, s. 782-783.
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jak łączenie tego z nastawieniem antyniemieckim, bo przecież żydzi to 
,,gorsi germanizatorzy od samych Niemców", odgrywali rolę taką w Wiel
kopolsce i spowodowali niepowodzenie bojkotu niemieckich towarów po 
sprawie wrzesińskiej, bo razem z Niemcami chcą zabić nasz naród, za
pędzić go do niewoli, tym razem domowej 99• 

Niekiedy nastawienie antyniemieckie pchało Bełzę do podkreślania 
związków między narodami słowiańskimi 100, jeszcze w 1908 r. dostrzegał 
budzenie się wspólnoty słowiańskiej 101. W niektórych wypadkach cho
dziło jednak o używanie terminu słowiański zamiast polski, chyba ze 
względu na cenzurę 102, ostatecznie zaś jedność słowiańską nazwał fikcją 
i stwierdził, że każdy musi walczyć samodzielnie o swoje ideały 103• 

W największym jednak stopniu stosunek do Niemiec i Niemców wią
zał się z antypolską polityką Prus, ze stosunkami w zaborze pruskim 
i z jego zainteresowaniami ziemiami zachodnimi. Trudno przy tym stwier
dzić, co było wcześniejsze, gdyż i w jednym i w drugim zakresie poglądy 
Bełzy formowały się w latach siedemdziesiątych, zainteresowanie zaś 
Górnym Śląskiem pojawiło się, jak wiadomo, w końcu tego dziesięciole
cia. 

Wbrew poprzednio cytowanym sformułowaniom, w myśl których tak 
krańcowo negatywne cechy Niemców stały się ich udziałem po 1870 r., 
prześladowania polskości, czy szerzej (może także ze względu na cenzurę) 
ich walka ze Słowianami, w ujęciu Bełzy miały wymiar pon3dczasowy, 
trwały zawsze. W wezwaniu o pomoc dla głodujących Górnoślązaków 
z 1879 r. apelował o nią „w imię ludzkości, w imię sympatii dla słowiań
skiego ludu od 6 wieków upadającego pod strasznym naporem germa
nizmu" 104. Na świadka śmiertelnej wrogości Niemców do Polaków po
wołuje Bełza Mickiewicza 105. Cytując Grażynę 106, słowa Mickiewicza 
traktuje jako zarówno potwierdzone przez historię jak i najbardziej 
aktualne 107; przyznaje jednocześnie, że poeta nie myślał o Niemcach,
a od tego czasu wiele się zmieniło, ale prawdą pozostało, że Niemiec to 
straszny wróg, nienażarty gad, że za dobre odpłaca złem, za serce ka-

09 z., 1909, s. 762-764; 1911, s. 442-444. 
100 Por. np. Nad brzegami Bosny, s. 774-776. 
101 Z., 1908, nr 13, s. 4---5.
,02 Np. gdy w artykule o Bogcdainie pisał o naszej obojętności na sprawy sło

wiańskie i wzywał do „wskrzeszenia tradycji łączących nas ze slowia11ską resztą" 

(..Biesiada Literacka", 1880, t. I, s. 212-214), albo gdy Górnoślązaków nazywał 

maleńką odroślą słowiańskiego szczepu (.,Tygodnik Illustrowany", 1879, t. n, s. 366). 
108 z., 1910, s. 742-744. 
11u ,,Tygodnik !Ilustrowany", 1879, t. II, s. 366.
10� Najbardziej w broszurze Niemcy u Mickiewicza, 191 l, ale w innych pra-

cach. 
ioe Ojczyzna w pierwszych poezjach, s. 3;'). 
101 Ojczyzna, s. 36; Niemcy u Mickiewicza, s. 7.

2 - Sobótka li85 
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mieni'em, zwłaszcza dzisiaj, gdy chodzi o Prusaków wychowanych w dzi
kiej szkole Bismarcka 109. 

Niebezpieczeństwo ze strony Niemiec miało szeroki zakres geogra
ficzny, dotyczyło nie tylko zaboru pruskiego, ale także Galicji i Króles
twa. Rychło po pierwszych artykułach na temat Górnego Śląska Bełza 
zajął się Śląskiem Cieszyńskim, a myślą przewodnią jego wywodów była 
walka przeciwko długotrwałej germanizacji 100• Kościołowi ewangelicko
-augsburskiemu w Warszawie zarzucał forytowanie Niemców 110, którzy 
dążyli np. do zniszczenia banku polskiego w Kaliszu 111. Niebezpieczeń
stwo niemieckie widział także w Galicji 112, w czym nie był wyjątkiem, 
a pisał i o wyzysku polskich emigrantów 113• 

Antypolskość Prus czy Niemiec była dla niego monolityczna, nie no
tował niemal żadnych od niej odchyleń 114• Okazji zaś do pisania o takiej 
polityce w epoce Hakaty i ustaw wyjątkowych publicyście nie brako
wało, toteż znaleźć można dziesiątki artykułów i wzmianek, piętnujących 
czy to kroki rządu pruskiego na wielką skalę, jak wywłaszczenie, czy 
„ukłucia szpilką", jak ówcześnie nazywano różne drobniejsze pclciągnięcia 
antypolskie 115• 

Na ogół Bełza pisał ogólnie o Niemczech, czasem o rządzie pruskim, 
choć niejednokrotnie wymieniał personalnie prześladowców polskości, jak 
Fryderyka II - ,,koronowanego opryszka", ,,nienasyconego Prusaka", 
jak Bismarcka - ,,rzetelne wcielenie nienawiści ku nam Prusaków", 
czy Kennemanna - ,,apostoła nienawiści" 116• 

Nie było u Bełzy jakiejś próby szukania genezy takiego nastawienia 
Niemiec, które było po prostu częścią, składową charakteru ówczesnego 
narodu i państwa. Ogólnym założeniem była teza, że Niemcy dążą do 
zniszczenia narodu polskiego, a Bełza uzasadniał ją różnymi przykłada-

10s Niemcy u Mickiewicza, s. 9, 16, 31; Ojczyzna, s. 37. 
109 „Biesiada Literacka", 1880, t. I, s. 358-359, 375-378, 390-391; ,,Tygodnik 

mustrowany", 1882, t. I, s. 286-287, 301-303, 315, 318; Dziesięć lat walki na kre

sach, Warszawa 1883; .,Biblioteka Warszawska", 1883, t. II, s. 163; o kłopotach 
z cenzurą w związku z uwagami o Śląsku Cieszyńskim w książce Za Apeninami 

pisze W. Bełza w artykule w PSB. 
110 z., 1909, s. 894-895. 
111 Z., 1911, s. 492-493; por. też Z., 1908, nr 9, s. 4-5. 
111 Pisał np. o germanizacji Białej. 
11a Na obcym wśród swoich, passim. 

m Brakuje wypowiedzi Bełzy z czasów ery Cupriviego, później wyjątkiem był 
komentarz do oświadczenia ministra rolnictwa Schorlemera z 1911 r., gdy wypo
wiedział się on przeciw zastosowaniu wywłaszczenia i agitacji Hakaty; Bełza za
stanawiał się, czy Prusy nie zamierzają zastosować zawieszenia broni wobec Polaków 
(Z., 1911, s. 391-392). 

1,5 Np. w sprawie wywłaszczenia - Z., 1908, nr 13, s. 4---5; niedostarczenie 
listu do Wrześni - Z., 1912, s. 510. 

m Narodowe odrodzenie Górnego Stqska, Warszawa 1921, s. 4-5; Z., 1910, 
s. 339; 1912, s. 589.
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mi. Proporcjonalnie wiele miejsca jednak poświęcał kulturze rn. Opisu
jąc zrekonstruowany w Niemczech południowo-zachodnich obóz rzym
ski stwierdzał: ,,mniej było polskich łez pod zaborem pruskim, gdyby
wskrzeszając szkielety dawnego Rzymu, dzisiejsi Prusacy nie zacierali
tego, co było Rzymu duszą" 11s.

Antyniemieckie nastawienie Bełzy utrzymało się w pełni w latach po 
I wojnie światowej, a występuje w prywatnej korespondencji równie 
drastycznie, jak w opublikowanych artykułach. W 1919 r. pisał: ,,wytę
żamy wszystkie siły, aby gad pruski nie posiadł Śląska" 119, synowi zaś za:. 

lecał, aby usunął z biblioteki bydgoskiej książki niemieckie 126; w 1923 r. 
wygłaszał odczyty na temat niebezpieczeństwa niemieckiego w świetle 
geniuszu Mickiewicza 121, deklarował służenie krajowi tam, ,,gdzie nie
mieckie morze podmywa nasze brzegi 122, pisał o „dzielnicy, w której bar
barzyńca pruski ducha zabić pragnął" 123, radził wieżę ku czci Bismarcka 
przetworzyć na pomnik wolności, ale przedtem zmienić jej ohydny 
kształt, gdyż jest to „szkarada godna barbarzyńców pruskich, a nie ludzi 
obdarzonych europejskim smakiem" 124• Gdy w 1925 r. projektował na
silenie działalności na Pomorzu, stwierdzał: ,,Wobec zagrożenia Pomorza 
nadbałtyckiego przez pruskiego bandytę, postanowiłem zakres oświatowej 
pracy śląskiej" rozszerzyć na Kaszuby 125. W 1926 r. wygłosił odczyt 
Martyrologia porozbiorowa książki polskiej i rola jej w narodowym od
rodzeniu Sląska i polskiego Pomorza 126. Ciągle pisał o Bydgoszczy, że 
jest to miasto, ,,które zbój pruski podnosił i upiększał, aby zabić Po
znań" 127. Ostatnia projektowana praca, nazwana przez niego „narodo
wym testamentem", miała być ostrzeżeniem przed zagrożeni�m Pomo
rza przez Niemców 128• Jeszcze w roku śmierci pisał, że zniszczyć nas 
chce „łobuzeria pruska" 120. 

Tak wielkie, wręcz śmiertelne, niebezpieczeństwo, jakie zawisło nad 
Polską z zachodu, zmniejszane było oceną skuteczności polityki germa
nizacyjnej. Ocena Bełzy wyrażana była różnie, ale ogólnie biorąc, według 
niego, wynarodowienie czy wyparcie się polskości groźne było w prze-

117 Np. w „szkaradnym" zamku cesarskim w Poznaniu - z., 1910, i:_ 869;
o pomniku Fryderyka III w Inowrocławiu - Z., 1911, s. 492-493.

11s Z., 1910, s. 748-750.

rn Oss., 14587 II, s. 205. 

m Tamże, s. 321-322. 
121 Oss., 14588 II, passim.
at Tamże, s. 11.
iu Tamże, s. 15.

124 Tamże, s. 29-30.
iu Tamże, s. 39--40.

m Tamze, s. 75-76. 

m Tamze, s. 99. 
,ta Tamże, s. 166.
iu Tamże, s. 262.

. ----



Acbm Galos 

szlości, a nic w dobie największych uderzeń niemczyzny. Opisując 
,v 1880 r. Górny Sląsk Bełza stwierdzał: ,,Kilkadziesiąt tysięcy Niem
ców ciąży taką siłą nad krajem, że milionowej czysto polskiej prowincji 
nadaje nieraz charakter tak niemiecki, że gdyby kto przejechał Górny 
Sląsk i nie wysiadał na wsi żadnej, uważałby z całą stanowczością, że 
znajduje się w kraju od wieków niemieckich" 130

. Wówczas żalił się nie
raz, iż społeczeństwo polskie zapomniało o swoich kresach zachodnich, 
narażonych na ataki wroga 131. Zarzucał Wincentemu Polowi jednostron
ność w jego opisie ziem polskich, gdyż „dziwnie jednostronna i niepełna 
jest Pieśń o ziemi naszej", stanowi ona „urągowisko rozumowi" i „świa
dectwo krótkowzroczności poety" 132. 

Ale to była już przeszłość. Ponieważ za jedyną drogę Bełza uznawał 
przeciwstawianie się naporowi, za symbol zmian uznał obchód grun
\Valdzki, który według niego ukazywał, jak zmądrzeliśmy 133

• Przełom 
nastąpił już znacznie wcześniej, a jego przejawem była akcja pomocy 
dla nawiedzonego głodem Górnego Śląska. ,,Drogi, po których posyłaliś
my pokarm, nie porosły trawą", tyle że teraz chodziło o pokarm ducho
''-'Y, o wskrzeszenie wśród ludności, która zachowała język polski, także 
kultury i tradycji polskich m_ Wiara w znaczenie tej pomocy dla zagro
żonych terenów zachodnich odgrywała odtąd ważną rolę w publicystyce 
i działalności Bełzy. Stanowiła powód jego licznych podróży na Górny 
Sląsk, Kaszuby i Mazury, występowania na tych terenach z odczytami, 
udzielania rad, wskazówek i napomnień m_ Jednocześnie starał się zjed
nać: dla niej opinh� w Królestwie, a po 1918 r. w Polsce, drukiem i słowem. 
Przed 1914 r. przeciwny był np. bojkotowaniu Sopotu, ale pobyt nad 
morzem nakazywał łączyć z wizytami u Kaszubów i z oddziaływaniem 
na nich w duchu narodowym 136

. Najdalej działalność, wynikająca z tego 
przekonania, poszła w okresie plebiscytu na Górnym Sląsku, ale nie 
ustała później, dotycząc i Śląska, i Pomorza, o czym była już mowa. 

m .. Tygodnik Illustrowany", 1880 .. t. I, s. 285-286. 
1a1 Np. ,.Biesiadcl Literacka", 1880, t. I, s. 212-214; Narodowe odrodzenie Gór

nego Slqskci, Warszawa b.d., s. 3; W zapomniClnej stronic, Warszawa 1913, pClssim. 
m W zapomnianej stronie, s. 5-8. 
m Tak pisał w polemice z Prusem w spniwic obchodu - Z., 1909, s. 932-933; 

entuzjastyczny opis obchodu, ,,dnia radości dla Polski". rocznicy nie tylko zwy
cię,twa, ale pokrzepienia ducha, posłannictwa dziejowego itd. - Z., 1910, 542, 
562-563. 577-579, 579-580, 589-590, 592.

,34 ,.Biesiada Literacka'', 1880, t. I, s. 212-214.
m Por. np. krytykę Napieralskiego - Z., 1910, s. 22-24; gorący apel o pokój 

\\' ruchu polskim na Sląsku - Z. 1910, s. 982-984; krytyk<; z.byt gwałtownej walki 
,.Gazety Ludowej"" przechv Korfantemu - Z., 1912. �- 242: napominanie Napieral
skiego za polityk<; bałamutną � Z., 1912, s. 682-683. 

1�8 z., 1910, �- 561-563; 1912, s. 508-510, 629, 6'19; zachęcał t.ikże do jeżdżenia
na \\"akacje do Szwajcarii Kaszubskiej, aby „krzepić ten lud bratni w walce o śmierć
i żvcie .. {W :::npomniClnej stronie, s. 12).
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Przy całym znaczeniu, jakie Bełza przypisywał pomocy całego kraju 
dla terenów walczących dopiero o swoją polskość, co najmniej równie 
ważne były- jego poglądy na rozwój społeczeństwa na ziemiach zachod
nich. Pod tym względem jego ocena dalszych pespektyw była zdecydowa
nie optymistyczna. Już w 1880 r., pisząc o Śląsku Cieszyńskim, stwier
dzał, że zapewniona jest spokojna przyszłość, ,,dni boleści i walk ciężkich 
minęły", nie ma już obawy o zniemczenie m . W 30 lat później, mimo tak 
silnego podkreślenia naporu niemieckiego, był już całkowicie spokojny 
o losy Poznańskiego, a bilans zmagań na tym terenie przedstawiał jako
zdecydowanie korzystny 138

. O samym Poznaniu pisał, że Prusacy nie
doceniają ducha polskiego, a „stolica kolebki ojczyzny naszej uchowa się
od zagłady" 139, na całych zaś ziemiach zachodnich Polacy opanowali
Górny Śląsk, pchają się nad Bałtyk, są u bram Berlina, nawet w Nad
renii 140

, sformułowania, które wręcz przypominają częste wypowiedzi
nacjonalistycznej publicystyki niemieckiej, mal ującej polskie niebezpie
czeństwo. Polemizując z decyzją Sienkiewicza, który odrzucił testament
Alfreda Olszewskiego, Niemca, przypominającego sobie nagle swoje
polskie pochodzenie i żądającego od dzieci nauczenia się języka przod
ków, w przeciwnym razie cedującego majątek na rzecz autora Krzyża

ków, uznawał podobny wypadek za wcale nie wyjątkowy, a zarazem za
triumf ducha polskiego 141. 

Bełza obawiał się, co prawda, o Mazury, gdzie był parę razy, ale ten 
akcent pesymizmu nie zmienia tonu całej publicystyki 142, podobnie jak 
wątpliwości, czy możliwe będzie odzyskanie Gdańska, zapowiedziane przez 
:Mickiewicza 143. 

Tym bardziej optymistycznie patrzył w przyszłość w okresie plebis
cytu, gdy mówił, że teraz ostatnia godzina wybiła dla smoka krzyżackie
go, ,,taka sama, jaka wybiła niedawno dla tyrańskiej ciemiężycielki na
rodów - Moskwy" 144. Twierdził wówczas, że już w czasie pobytów na 
Górnym Śląsku 30 lat wcześniej nabrał przekonania, iż obaj tyrani, Pru
sak i Moskal, ,,nie ostoją się wobec mocy naszego ducha" 145. 

Taki obrót rzeczy w ogólnych sformułowaniach przypisywał nieraz 
ludowi, ale gdy przyszło do przedstawiania dziejów rozwoju polskiego 
ruchu narodowego na Górnym Śląsku, widział w nim przede wszystkim 

iar „Biesiada Literacka", 1880, t. II, s. 391.
188 Z., 1911, s. 12-13; Wielkopolska nie ginie (Z., 1912, s. 282-283). 
m Z., 1910, s. 704-705. 
HO Z., 1907, nr 1, s. 2-3; nx 13, s. 6�. 
m Z., 1909, s. 882-883. 
iu Z., 1910, s. 382-383, 408-410; po wizycie w Szczytnie stwierdzał, że Mazu

rom w każdym razie zostaje język i tego nie uda się Prusakowi im odebrać 
(Z., 1909, s. 922-924). 

,o W zapomnianej stronie, s. 22. 
JH Narodowe odrodzenie Sląska Górnego, s. 5. 
115 Tamże, s. 15-16. 
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tradycyjnych „pionierów" (np. najpierw Lompa - ale to tylko gwiazda, 
potem Miarka - słońce u6), co wobec ówczesnego ujmowania zagadnie
nia nie było niczym dziwnym. 

Zmagania polsko-pruskie Bełza traktował w kategoriach moralnych, 
bardzo często pisał o przewadze ducha polskiego, a ostateczne zwycię
stwo polskie miało być wyrazem zasady, że „sprawiedliwość musi za-
triumfować na świecie" 147. 

/ 

Stosunek Bełzy do Wielkopolski, choć pod wieloma względami od-
noszą się do niego powyższe uwagi, był bardziej skomplikowany. Ten 
najsilniejszy bastion polskich na zachodnich rubieżach nie potrzebował 
takiej pomocy pozostałych zaborów jak Górny Śląsk, Kaszuby czy �a
zury. Zarazem swoim charakterem najbliższy był on ideałom Bełzy. Może 
w jakiejś mierze jeszcze z ideałów pozytywizmu i jego pracy od podstaw 
wziął się ideał chłopa, świadomego narodowo i uczestniczącego w życiu 
politycznym, choć nie przeciwstawiającego swoich interesów dążeniom 
innych grup społecznych. Bełza korespondował z paroma pisarzami chłop
skimi z Galicji, Maciejem Szarkiem i Franciszkiem Kurasiem, i pisał 
o nich nad wyraz pochlebnie w „Ziarnie" 148, ale najwyżej oceniał rozwój
ludności wsi w zaborze pruskim. W 1907 r. ,,jaśniejszą gwiazdą na hory
zoncie" nazwał wyniki wyborów do parlamentu Rzeszy w Wielkopolsce
i na Górnym Śląsku (gdy wybory w Galicji wzbudzały w nim zgorszenie),
a wciągnięcie ludu do szeregów polskich uznawał za naukę dla Królestwa,
jak należy działać na wsi przez stworzenie sieci bezpłatnych czytelni
i podnoszenie materialne chłopa, bez czego będziemy wegetować 149• Wiel
kopolska była dla niego wzorem rozwiązania kwestii żydowskiej 150 i pod
wieloma innymi względami. Recenzując dwie książki Franciszka Moraw
skiego dodawał, że Wielkopolska mało tworzy, ale w wielkim stylu 151, 

co jakże daleko odbiega od uznawania Poznańskiego za „polską Beocję"
o ginącej kulturze przez Świętochowskiego i Wilhelma Feldmana.

Na łamach różnych czasopism, od „Biesiady Literackiej" i „Tygodnika
Ilustrowanego" po „Ziarno", Bełza opublikował wiele tuzinów artykułów 
biograficznych czy wspomnień pośmiertnych. Zdecydowanie dominowały 
wśród nich szkice o ludziach kultury, natomiast spory poczet działaczy 
z ziem zachodnich obejmował większy niż przeciętnie odsetek polityków, 
działaczy gospodarczych i społecznych. Pisząc zaś o nich często używał 
ocen niezwykle pochlebnych. I tak wspominając ks. Wawrzyniaka stwier
dzał, że to „nazwisko streszczające w sobie kilkadziesiąt lat dziejów ko
lebki Polski", Chociszewski ukochał lud i był przez lud kochany m. 

us Tamże, s. 7. 
m W zapomnianej stronie, s. 37. 
ue Z., 1907, nr 24, s. 6-8; 1910, s. 309. 
m Z., 1909, s. 762-764. 
150 z .. 1910, s. 322-324. 
m Z., 1910, s. 122-123. 
m Z., 1910, s. 922-923, 302-304; por. także o H. Szumanie - Z., 1910, s. 1054. 
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Nie wszystko, co prawda, co działo się w zaborze pruskim, zasługiwało 
na pochwały Bełzy, ale do tych negatywów zaliczał właściwie tylko dwa 
zjawiska - szukanie ugody z Niemcami czy zdradzanie interesów na
rodowych 153 oraz wewnętrzne waśnie 154• Zdecydowanie jednak przewa
żały sądy pozytywne, a pisał, że często zagląda do Wielkopolski, gdzie 
wiele można się nauczyć 155. 

Było już mowa o tym, że Bełza piętnował Pola za upośledzenie w je
go Pieśni o ziemi naszej zachodnich ziem polskich na rzecz etnograficznie 
niepolskich przestrzeni na wschodzie. Sam o wschodzie pisał rzeczywiście 
bardzo skąpo. Ggy wspominało o walce narodowej między Polakami a Ru
sinami i Litwinami w Galicji i na ziemiach zebranych, podkreślał, że 
supremacja kulturalna Polaków nie ciąży kamieniem, nie zabiera języka, 
dopuszcza do urzędów, a więc tradycyjnie uwypuklał polską tolerancję; 
dodawał jednak, że na Rusi i Litwie jesteśmy elementem napływowym, 
a więc że konieczne jest współżycie i wzajemne oddziaływanie, konieczna 
jest zgoda i sprawiedliwość 156• Na pewno zawsze ważniejszy był dla' 
niego zachód. O Śląsku pisał, że tamtejsza siła polskości dorównuje Wiel-' 
kopolsce, jest on naturalną częścią Polski, a dalej „Śląsk bez Polski jest 
krajem bezlitosnego wyzysku i ruiną przez Prusaka, a Polska bez niego 
organizmem słabym politycznie, a ekonomicznie zależnym od Niemiec 
i ich sojuszników - Żydów" m_ W lutym 1920 r. pisał do syna, że „mu
si doczekać zdobycia śląska, skarbu nad skarbami. To kwestia naszego 
bytu, bez niego będziemy nędzarzami, tylko bez kajdan, sługami Niem
ców i Żydów. Z nim staniemy się mocarstwem potężniejszym na wscho
dzie Europy, uniezależnionym od naszego wroga zachodniego i jego plu
gastwa pejsatego w domu, które nas toczy jak robactwo drzewo" 158

• Co 
prawda, zamiary zniszczenia Polaków dostrzegał nie tylko ze strony 
,,łobuzerii pruskiej", ale także „litewskiej, biało- i małoruskiej" 159, nie
mniej jednak tymi innymi mało się zajmował. 

Ocena całego, jak się rzekło, niezwykle obfitego dorobku Bełzy, jego 
poglądów i oddziaływania na społeczeństwo, jest dość złożona. Na pewno 
nie był oryginalnym pisarzem politycznym, natomiast w sporym zakresie 
skutecznym propagatorem przyjętych haseł. Mimo ciepłego wspominania 
lat pozytywizmu, przeważyła u niego ideologia Narodowej Demokracji, 

1sa Ugodowość zarzucał Napieralskiemu i Kościelskiemu (Z., 1911, s. 593), także 
Jażdżewskiemu (Z., 1911, s. 72); o sprawie sprzedaży dóbr rydzyńskich - Z., 1911, 
s. 929-931.

m Np. o niekarności przy wyborach w Poznaniu - Z., 1910, s. 350-351.
155 W palących sprawach, Warszawa 1913, s. 27. 
m Z., 1907, nr 8, s. 2-4. 
151 Sląsk Polski, Warszawa 1921, s. 30-31, 36. 
1°s Oss„ 14587 II, s. 255-256. 
m Oss„ J 4583 II, s. 262. 
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zjawisko na początku XX w. nierzadkie ICio. W ocenie literatury nauko
wej najtrwalszy jest dorobek Bełzy dotyczący odrodzenia m.rodowego 
Sląska i Kaszub. Współczesny czytelnik częściej spotykał się w jego 
pisarstwie ze zwalczaniem ideologii powstańczej, a jeszcze częściej z ha
słami antyniemieckimi i antysemickimi, najwyżej cenił, jak się wydaje, 
barwne opisy bliższych i dalszych krajów. Tyle że prace o Śląsku i Ka
szubach były oryginalniejsze (nawet pamiętając, że od lat osiemdziesią
tych rosła liczba książek, broszur i artykułów im poświęconych} niż na
paści na Żydów czy komentarze do różnych wypadków w Warszawie 
i na prowincji Królestwa. Niemożliwa jest jednak ocena Bełzy, nie 
uwzględniająca wszystkich nurtów jego działalności. 

WESTPROBLEMATIK IN DER PUBLIZISTIK VON STANISŁAW BEŁZA 

Der Artikel gri.indet sich auf Korrespondcnz von Bełza und sciner ausserst 
reichlichen Publizistik. Bełza war Rechtsamvalt, aber Hauptzweck seines Lebens 

sah er in seiner Auswirkung auf die Gescllschaft durch Vermittlung von Ver

offentlichungen, Vorlesungen sowie durch Organisationsaktivitat. Er ist der Ge
neration der Positivisten erwachsen, nachher jedoch naherte er sich mit seinen 
ldeen der Nationaldemokratie an. Mit einem cnormen Engagement bcschaftigte 
er sich mit schriftstellerischem Schaffen, publizierte in zahlreichcn Zcitschriften, 

einige Jahre lang leitete er die Wochenschrift „Ziarno·•. Er hat .auch einige zehn 
Blicher liber seine zahlreichen Reisen geschrieben. 

Bełza war kcin Urheber der Ideologie, er hat jedoch mit seinen Arbeiten ein 
breites Publikum erreicht. Er verkiindete in ihnen Verzicht auf bewaffneten Kampf 

und Konspiration und den Aufschwung der Nation ausschliesslich durch die Arbeit. 

Zwei fur den Artikel wichtigsten Fragcn sind sein Verhaltniss zu Deutschland 
und z.u den polnischen Wcstgebieten. Bełza war extrem anti-deutsch gesinnt. In den 
Jahrcn des Anwachsens des Kriegsgcfahr ein der Hauptvorwlirfc Belzas gegen 
Deutschland war sein Streben nach dem Krieg, wobei Hoffnung auf Hemmen der 

Expansion Berlins Eng'land sein sollte. Diese anti-deutsche Stcllung vereinte Bełza 

mit Antisemitismus, anfanglich auch mit gewissen Akzenten einer slawischen 
Solidaritat. 

Indem Bełza vicl i.ibcr anti-polnische Stellung Preussens und Dcutschlands 
schrieb. warf er ihnen cin Streben nach Vernichtung der polnischen Nation vor. 

Seine Zukunftsbeurteilung wa1· jedoch optimistisch. Er stiitzte sich dabei auf 

Beobachtung der Verhaltnisse in Schlesien und auf der Kaschubei, wo es mit 
Hilfe der Polen aus ,mderen Teilungsgebieten und durch Entwicklung eigener 
Krafte gelungen ist, dem Germanisierungsdrang Widerstand zu leisten. Er schatzte 
am hochsten die Entwicklung der polnischen Gesellschaft in Grosspolen, sie in 
rnehr als einer Hinsicht als Beispiel filr andere Gebiete stellcmd. Obwohl Belzas 
Ehrgeiz war, sich mit .illen Problemen zu beschaftigen, die die polnische Gesell

schaft durchdrangen, die meist dauerhaften in seinem Werk sind die Oberschlesien 

gewidmeten Arbeiten, weil er dieses Gebiet infolge zahlreicher Kontakte am besten 
kannte. Nichtdestoweniger ist es schwierig diese Broschiiren aus der ganzen vie1-

faltigen Aktivitat auszusondern. 

m Przemiany weteranów pozytywizmu na początku XX w., por. A. F. Gr ab

s ki, Perspektywy przeszłości, Warszawa 1983, s. 422. 




