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W POLITYCE I DZIALALNOSCI PPSD 
GALICJI I ŚLĄSKA CIESZYNSKIEGO (1897-1918) 

Niewielki w porównaniu z Galicją obszar Śląska Cieszyńskiego wraz 
z północno-wschodnim skrawkiem Moraw był głównym bastionem pol
skiej klasy robotniczej w monarchii habsburskiej. Wynikało to z burzli
wego rozwoju przemysłu ciężkiego i górnictwa w końcu XIX i na po
czątku XX w. w Zagłębiu Karwińska-Ostrawskim oraz okręgu trzyniec
ka-ustrońskim. Polska klasa robotnicza rekrutowała się nie tylko spośród 
polskiej ludności miejscowej, ale i w dużym stopniu z elementu napły
wowego z rolniczych regionów Galicji, zwłaszcza w Zagłębiu Karwińsko
Ostrawskim. 

Na obszarze śląska Cieszyńskiego kwestia narodowościowa zajmowa
ła w działalności PPSD więcej miejsca niż w Galicji. Obok mieszanego 
narodowego składu ludności na tym terytorium istotne znaczenie przed
stawiał też fakt, iż na obszarze Śląska Cieszyńskiego wskutek silnej po
zycji elementu niemieckiego oraz braku większego zainteresowania kon
serwatywnych polityków polskich z Galicji położeniem tutejszej ludno
ści polskiej w minimalnym stopniu przeprowadzone zostało równoupraw
nienie narodowe, przewidziane w paragrafie XIX konstytucji austriac
kiej. 

Mieszany pod względem narodowościowym teren Śląska Cieszyńskie
go powodował, że PPSD określając swoje stanowisko w kwestii naro
dowościowej musiała liczyć się ze stanowiskiem socjaldemokratów czes
kich i niemieckoaustriackich. Nie bez wpływu pozostawała również przy
należność PPSD do Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPO). Kazało 
to bowiem socjaldemokratom polskim podporządkować swoje stanowisko 
wobec sprawy Śląska Cieszyńskiego koncepcjom kierownictwa SPO 
w kwestii narodowościowej w Przedlitawii. Ujawniło się to dobitnie 
w okresie podjętej przez rząd Kazimierza Badeniego próby rozwiązania 
konfliktu narodowościowego w krajach Korony św. Wacława w 1897 r. 
Przywódcy PPSD bez zastrzeżeń podzielali negatywny stosunek kierow
nictwa SPO do wydanych przez ten rząd rozporządzeń językowych 
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wprowadzających język czeski do służby wewnętrznej urzędów i sądow
nictwa na terytorium Czech i Moraw 1, jakkolwiek prezwyciężenie kry
zysu politycznego, powstałego w Przedlitawii w wyniku wydania tychże 
rozporządzeń, mogło w przyszłości stworzyć korzystne warunki do prze
prowadzenia tą drogą procesu równouprawnienia narodowego także na 
obszarze Sląska Cieszyńskiego 2. 

Zasadniczy zarzut, który przywódcy PPSD stawiali rozporządzeniom 
językowym, sprowadzał się do tego, że nie rząd, lecz Rada Państwa 
posiada kompetencje w podejmowaniu decyzji dotykających problemów 
narodowościowych. Niemniej i sprawa Sląska Cieszyńskiego odgrywała 
w tym zakresie pewną rolę. W sytuacji, kiedy konserwatywne Kolo Pol
skie udzielało poparcia rządowi, a pozostający w opozycji posłowie lu
dowi solidaryzowali się z jego polityką narodowościową, kwestia Sląska 
Cieszyńskiego stanowiła dla PPSD argument przeciw rozporządzeniom 
K. Badeniego z polskiego narodowego punktu widzenia. Zwracano uwagę
na fakt, iż rozporządzenia te nawiązują do czeskiego programu państwo
woprawnego i w wypadku kontynuacji procesu równouprawnienia na
rodowego tq drogą rząd uwzględni stanowisko czeskie w odniesieniu do
śląska Cieszyńskiego, przez co ludność polska będzie narażona na nie
bezpieczeństwo czechizacji. Autor artykułu opublikowanego w 1897 r.
na łamach „Przedświtu", którym był przypuszczalnie Ignacy Daszyński,
tak pisał na ten temat: ,,teraz mieli nagle Polacy stać się szermierzami
czeskiego prawa państwowego oddającego szląskich Polaków na łup aro
ganckiej zachłannej czechizacji" 3. 

Krytyczny stosunek PPSD do czeskiego programu państwowopraw
nego implikował negatywną ocenę drobnych koncesji politycznych, na 
które poszły austriackie koła rządzące wobec Śląska u schyłku XIX w. 
Na początku 1899 r. minister sprawiedliwości w rządzie Franza Thuna, 
Ruber, wydał rozporządzenie zobowiązujące sądownictwo na terytorium 
śląska do załatwiania pism w języku polskim i czeskim 4. Występowano 
w stosunku do tego rozporządzenia z zarzutem, że bierze ono za punkt 
wyjścia program państwowo-prawny. I tak organ socjaldemokratów pol-

1 „Naprzód" {cyt. dalej: N), 1 VII 1897, nr 26, s. 2. I. Daszyński w swoim 
sprawozdaniu poselskim mówił na ten temat m. in.: ,,Powodem materialnym do
tyczącym treści rozporządzeń jest fakt, że mimo ogólnej tendencji sprawiedliwości 
rozporządzenie popełniło niesprawiedliwość na Niemcach czeskich, 35 powiatów 
Czech jest zamieszkałych prawie wyłącznie przez Niemców ... Jest więc niespra
wiedliwością narzucenie czeskiego języka tym niemieckim ... Sprawy tak ważnej 
jak językowa ... nie wolno własną ręką załatwiać biurokratycznie". 

2 K. Badeni obiecał posłom polskim i czeskim wydanie rozporządzenia języ
kowego dla Sląska w wypadku przezwyciężenia kryzysu politycznego. Zob. J. Ga
l i cz, Ks. Ignacy $wieży, Cieszyn 1933, s. 83. 

a „Przedświt", 1897, nr 7, s. 7 . 
. : K. G. Hu g e Im a n n, Das Nationalitatenrecht des alten Osterreich., Wien

Leipzig 1934, s. 409-410.
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skich na Śląsku Cieszyńskim, ,,Równość", poddawał krytyce użyty 
w tekście tego rozporządzenia termin „język słowiański", stwierdzając, 
że ma to na celu „pokryć różnicę między językiem polskim a czeskim, 
aby sfałszować prawdę i przedstawić po prostu księstwo cieszyńskie jako 
kraj czesko-słowiański" s. 

Pierwsze lata XX w. przyniosły wzrost zainteresowania PPSD stosEn
kami narodowościowymi na Śląsku Cieszyńskim. Zmuszał j� do tego 
przede wszystkim nasilający się konflikt polsko-czeski, zwłaszcza że Za
głębie Karwińska-Ostrawskie było głó,.�:nym obszarem tego konfliktu. 
Napływająca tam czeska inteligencja techniczna wykorzystuj<!C swq po
zycję społeczno-zawodową czechizowała ludność polską 6. Asymilacji ule
gali szczególnie emigranci z Galicji o słabej świadomości narodowej 
i stojący na niskim poziomie cywilizacyjnym. Dużą rolę w procesie asy
milacji odgrywało pokrewieństwo kulturalno-językowe między ludnościa, 
polską a czeską. Bardzo trafnie oceniał znaczenie tego faktu czołowy 
polski działacz socjaldemokratyczny na Śląsku Cieszyńskim, Tadeusz Re
ger: ,,wpływ czeskich inżynierów i dozorców jest silniejszy niż niemiec
kich kapitalistów, jest on bardziej bezpośredni, kultura czeska jest bar
dziej ludowa i demokratyczna aniżeli niemiecka, język czeski jest podob
ny do polskiego, a bardziej od niego prosty i pierwotny; to wszystko 
składa się na wynik, że czechizacja, która ma w dodatku dla galicyj
skiego Bartka i Wojtka urok nowości, szerzy się na $ląsku nie tyle 
między Slązakami, ile właśnie między Galicyanami jak morowa zaraza"7 

Włączeni e przez PPSD w skład swojej działRlności powyższego pro
blemu rozszerzyło jej wpływy w społeczności polskiej n::i Sląsku Cie
szyńskim. Jednakże fakt, że ludność polska na tym terytorium wystę
powała w stosunku do ludności czeskiej i niemieckiej w charakterze 
obronnym, stwarzał niezależnie od narastania w łonie PPSD tendencji 
rewizjonistycznych obiektywne przesłanki do jej solidaryzowania się 
w kwestii narodowościowej z e  stanowiskiem stronnictw burżuazyjnych 
i konserwatywnych. 

Wzrost zainteresowania stosunkami narodowościowymi na Śląsku 
Cieszyńskim nastąpił jednocześnie wśród socjaldemokratów czeskich. 
Wiązało się to z przemianami, które zachodziły w łonie Czeskosłowiań
skiej Partii Socjaldemokratycznej (CSSS) u schyłku XIX i na początku 
XX w. Demokratyzacja życia politycznego w Przedlitawii w ostatnich 
latach XIX w. doprowadziła do wzrostu wpływów CSSS w społeczeń
stwie czeskim; włączyła ona bowiem w orbitę swego oddziaływania nie 
tylko klasę robotniczą, ale i drobnomieszczaństwo. W ten sposób stała 

5 „Równość", 5 U 1899, nr 4, s. 3. 
n J. C h Ie bo w czy k, Główne problemy i etapy stosnnków polsko-czeskich na

Sląsku Cieszyńskim w XIX i na początku XX w. (do 1914 r.}, Katowice 1961, 

s_ 33. 
7 „Robotnik Śląski" (cyt. dalej: R. Śl.), 30 IX 1910, nr 39, s. 3. 
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się ona jedną z głównych sił politycznych w społeczeństwie czeskim. 
Stąd też kierownictwo CSSS w większym niż dotychczas stopniu musiało 
liczyć się z aspiracjami politycznymi społeczeństwa czeskiego. Postawę 
taką wzmacniało, podobnie jak w wypadku PPSD, narastanie tendencji 
rewizjonistycznych. Odrzucenie bowiem możliwości rewolucji społecznej 
kazało jej dążyć nie tylko do utwierdzenia silnej pozycji w rodzimym 
społeczeństwie, ale i do pozyskania sobie ewentualnych sojuszników 
wśród stronnictw drobnoburżuazyjnych s. 

Wszystko to sprawiało, że kierownictwo CSSS, podobnie jak czeskie 
ugrupowania burżuazyjne, musiało doceniać znaczenie doraźnych kon
cesji politycznych ze strony austriackich kół rządzących dla społeczeń
stwa czeskiego. Nic więc dziwnego, że uchwalony w Brnie w 1899 r. 
program socjaldemokracji austriackiej w kwestii narodowościowej, któ
rego wprowadzenie w życie mogło wchodzić w rachubę tylko w wypadku 
przejęcia przez klasę robotniczą władzy w monarchii habsburskiej, wy
woływał krytykę ze strony niektórych przywódców CSSS 9. 

Ewolucja stanowiska kierownictwa CSSS w kwestii narodowościowej 
nie pozostała również bez wpływu na stanowisko socjaldemokratów 
czeskich na Śląsku. Ich organ, ,,Duch casu", w związku z czesko-nie
mieckimi rokowaniami ugodowymi w 1908 r. pisał m.in.: ,,Musi być 
koniecznie przypomniane, że w okresie, kiedy obraduje się nad stworze
niem ugody między Czechami a Niemcami, nie śmie się zapomnieć 
o śląsku ... Patriotyczni punktatorzy mają moralny obowiązek nie wy
puścić czeskiego Beniamina, jak nazywają Śląsk, z zakresu obrad nad
ugodą narodową" 10. Mimo to CSSS dystansowała się od stanowiska
czeskich ugrupowań burżuazyjnych, które traktowały polski ruch na
rodowy na tym obszarze jako zagrożenie dla dążeń w kierunku urzeczy
wistnienia programu państwowo-prawnego. Jan Prokes, jeden z przy
wódców socjaldemokratów czeskich na Śląsku, krytykując to stanowisko,
stwierdzał na łamach centralnego organu CSSS, ,,Pravo lidu": ,,Nie
stoimy na gruncie fałszywego założenia szowinistów polskich, którzy
twierdzą, że Śląsk był od dawna polski, jak i nie zgodzimy się z czeski
mi. Nami kierują rzeczywiste stosunki, które ukazują, że na Sląsku mają
prawo żyć ... Czesi i Polacy ... Naszym zadaniem jest obudzić lud robot
niczy z klasowej i narodowej obojętności" 11. Jeszcze bardziej jednoznacz
nie wypowiadał się na ten temat „Duch casu": ,,Odwoływać się do prze
szłości historycznej - pisał organ socjaldemokratów czeskich - i na
tej podstawie dowodzić, kto jest na śląsku w domu, to czyste błazeń-

s J. C h 1 e bo w czy k, Procesy narodotwórcze w Europie środkowo-Wschodniej 
a strategia i taktyka ruchu robotniczego (Z pola walki, 1971, nr 2, s. 121-122). 

1 J. Ko Ie j ka, Ncirodnostni programy pro stfedni t1 jihot·ychodni Evropu, 
Brno 1971, s. 119. 

10 „Duch casu" (cyt. dalej: DC), 15 I 1908, nr 5, s. 2. 
u „Pravo lidu" (cyt. dalej: PL), 25 VIII 1901, nr 234, s. 1. 
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stwo, jakie rodzi się tylko w nacjonalistycznie rozpalonych mózgach ... 
Tylko rzeczywiste stosunki są tutaj decydujące. Fakt, że na śląsku byli, 
są i będą Polacy oraz Czesi, ich obowiązkiem jest wzajemnie współpra
cować i w dążeniach kulturalnych wzajemnie sobie pomagać" 12

Konflikt polsko-czeski szczególnie ujawniał się na polu szkolnictwa. 
Opanowane przez Czechów wydziały gminne w powiatach frydeckim 
i frysztackim oraz w Polskiej Ostrawie nie wyrażały zgody na tworzenie 
polskich szkół ludowych. Doprowadziło to w rezultacie do strajku szkol
nego dzieci polskich w Polskiej Ostrawie na początku 1909 r. 

PPSD nie mogła pozostać obojętna wobec tego faktu nie tylko z uwa
gi na obawę utraty wpływów na rzecz innych polskich ugrupov,ań poli
tycznych na Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza ludowców i narodowych 
demokratów 13. Równie istotne znaczenie posiadał fakt, iż upośledzenie 
na polu szkolnictwa odnosiło się przede wszystkim do polskiej klasy ro
botniczej. Stąd też problem szkolnictwa odgrywał istotną rolę w polityce 
i działalności PPSD. W pełni oddaje to pogląd wyrażony przez działacza 
socjaldemokratycznego na Śląsku Cieszyńskim, Mieczysława Jarosza: 
„Walka o polskie szkoły stała się hasłem, za którym pójdzie odrodzenie 
Śląska ... Dlatego uważam walkę o polskie szkoły za jedno z najważniej
szych i najbardziej doniosłych zadań naszej partii" 14. Równocześnie kon
flikt polsko-czeski na polu szkolnictwa w szczególnym stopniu sprzyjał 
procesowi solidaryzowania się PPSD ze stanowiskiem stronnictw burżu
azyjnych. Ten sam M. Jarosz stwierdzał wprost: ,,Niechże społeczeństwo 
polskie w Galicji pokaże, że naprawdę goręcej czuje się narodowo niżeli 
ten polski proletariat na Sląsku. Chodzi nie tylko o .fakty odosobnione, 
chodzi o obronę ludności polskiej przed bezwzględną brutalną czechiza
cją. Nie łudźcie się sentymentalną idyllą słowiańskiej solidarności, która 
jest maskowaniem gnębienia słabszych przez silniejszego" 15. 

Upośledzenie ludności polskiej na polu szkolnictwa doprowadziło 
również do podjęcia ze strony PPSD praktycznych kroków w tej kwestii. 
Wyrazem tego była interpelacja złożona przez Ignacego Daszyńskiego 
i Ryszarda Kunickiego w Radzie Państwa w marcu 1909 r., wzywająca 
ministra oświaty, aby zajął przychylne stanowisko wobec postulatów 
szkolnych ludności polskiej 1s.

Stanowisko PPSD w kwestii szkolnej spotykało się z poparciem ze 
strony przywódców CSSS na śląsku, którzy dystansowali się od anty-

11 DC, 6 IX 1905, nr 36, s. 1.
n Wyrazem dużych wpływów PPSD na S!ąsku Cieszyńskim był iakt, iż spo

śród 6 mandatów zdobytych w wyborach do Rady Państwa w 1907 r. 2 uzyskała 
ona na tym obszarze. Zob. I. Daszyński, Pamiętniki, t. I, Warszawa 1957, s. 280.

u N, 29 XII 1908, nr 358, s. 1. Korespondencje M. Jarosza na łamach tego
dziennika podpisane są pseudonimem „Orszawa". 

1, N, 3 II 1909, nr 33, s. 2.
18 RSL., 26 III 1909, nr 13, s. 5. 
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polskiej postawy czeskich stronnictw burżuazyjnych. J. Prokes podczas 
wiecu w Morawskiej Ostrawie w sierpniu 1909 r. mówił na ten temat 
m.in.: ,,Oświadczam na dzisiejszym wiecu, że w walce o polskie szkoły
was poprzemy. Jeśli dziś panowie Czesi w Polskiej Ostrawie odmawiają
wam polskiej szkoły dlatego, że w Rychwałdzie nie ma publicznej szkoły
czeskiej, to ja, jako Czech, muszę publicznie stanowisko takie nazwać
dzikim i barbarzyńskim" 11. Z kolei „Duch casu" tak pisał pod adresem
czeskich wydziałów gminnych: ,,Nie przeciwstawiajcie się rozwojowi
szkolnictwa polskiego, przyjmijcie szkołę polską do zarządu gminnego
i nie prowokujcie tysięcy cichych i uczciwych ludzi, którzy mimo cięż
kiego położenia społecznego muszą w dodatku znosić ucisk kultural
ny" 1s.

Niemniej poglądów wyrażanych przez J. Prokesa i „Duch casu" nie 
można uznać za reprezentatywne dla ogółu socjaldemokratów czeskich. 
Nasilanie się konfliktu polsko-czeskiego prowadziło bowiem, podobnie 
jak w wypadku PPSD, do solidaryzowania się CSSS ze stanowiskiem 
ugrupowań burżuazyjnych. Stąd też stanowisko PPSD wobec konfliktu 
szkolnego wywoływało krytykę wśród części socjaldemokratów czeskich. 
Świadczy o tym opinia wyrażona przez „Hlas lidu slezskeho", drugi 
obok „Ducha casu" organ CSSS na Śląsku, w okresie strajku szkolnego 
w Polskiej Ostrawie. ,,Czeska klasa robotnicza - stwierdzano tam -
ma nie tylko prawo żądać, aby towarzysze polscy rozróżniali czeską klasę 
robotniczą od poszczególnych grup czeskich, lecz ma też prawo żądać, 
aby socjaldemokraci polscy nie wykorzystywali swego aparatu organi
zacyjnego do rozprzestrz.eniania podżegających broszur, w których na
padają bezpośrednio na wszystko, co czeskie, a zatem i na socjaldemo
krację czeską" 19, 

W sumie konflikt polsko-czeski na polu szkolnictwa stał się przyczyną 
nieporozumień między PPSD a CSSS. W celu ich usunięcia zwołano 
w końcu września 1909 r. w Boguminie konferencję z udziałem przywód
ców obydwu partii na śląsku. Rezultatem tej konferencji było uchwa
lenie zaproponowanej przez I. Daszyńskiego rezolucji, która nie precy
zowała jednak bliżej sposobu rozwiązania konfliktu szkolnego. Sprowa
dzała się ona bowiem do stwierdzenia, że dążenie „ tak czeskiego, jak 
polskiego proletariatu do uzyskania lub rozwinięcia szkolnictwa nie ma 
nic wspólnego z szowinizmem nacjonalnym" 20. 

Niezależnie od dążeń do usunięcia rozbieżności na rezultat konferencji 

wpłynęło stanowisko partii socjaldemokratycznych w Przedlitawii wobec 
kwestii szkolnictwa na obszarach objętych konfliktami narodowościo-

11 N, 1 IX 1908, nr 241, s. 1. 
1s DC, 21 III 1908, nr 24, s. 3. 
10 „Hlas lidu slezskeho", 23 IV 1909, nr 17, s. 2.
10 RSI., 1 X 1909, nr 40, s. 1.
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wymi. Przedstawił je przywódca socjaldemokracji niemieckoaustriackiej, 
Victor Adler, we wniosku w sprawie szkolnictwa mniejszościowego, zło
żonym w imieniu Związku Posłów Socjaldemokratycznych w Radzie Pań
stwa w czerwcu 1910 r. Zakładał on, aby kwestię tą wyłączyć spod kom
petencji Rady Państwa, ponieważ prowadzi to do zaostrzenia się konflik
tów narodowościowych. Wychodząc z tego założenia, V. Adler propono
wał, aby kwota finansowa, którą rząd zamierza przeznaczyć na cele 
szkolnictwa mniejszościowego, została podzielona między poszczególne 
narody, a o jej wykorzystaniu decydowali ich przedstawiciele w Radzie 
Państwa 21. 

Jak widać, wniosek ten uniezależniał tworzenie szkół mniejszościo
wych od decyzji sejmów krajowych oraz wydziałów gminnych. Stąd też 
na śląsku Cieszyńskim znalazł on poparcie nie tylko wśród socjaldemo
kratów, ale i w stronnictwie konserwatywno-katolickim. Jego przywód
ca, Józef Londzin, wbrew stanowisku Koła Polskiego w swoim wystą
pieniu na forum Rady Państwa solidaryzował się z wnioskiem V. Adle
ra, stwierdzając w konkluzji, że „Polacy na śląsku zrobiliby przy tym 
bardzo dobry interes" 22. 

Wniosek Związku posłów socjaldemokratycznych nie usunął jednakże 
rozbieżności między partiami socjaldemokratycznymi w Przedlitawii na 
tle kwestii narodowościowej nie dlatego, że nie został uchwalony, lecz 
skierowany do komisji narodowościowej. Przyczyniał się do tego przede 
wszystkim postępujący proces solidaryzowania się partii robotniczych 
ze stanowiskiem ugrupowań burżuazyjnych. Ujawniło się to szczególnie 
podczas głosowania nad wnioskiem złożonym w Radzie Państwa w �zerw
cu 1910 r. przez przywódcę agrariuszy czeskich, Frantiska Stanka, 
w sprawie upaństwowienia czeskiej szkoły ludowej w Wiedniu. Związek 
posłów socjaldemokratycznych nie zajął wobec tego wniosku jednolite
go stanowiska. Socjaldemokraci czescy głosowali za jego przyjęciem, nie
mieccy zaś przeciw. Polscy posłowie socjaldemokratyczni. wraz z ukraiń
skimi wstrzymali się natomiast od głosu. Postawa ta miała istotne zna
czenie, ponieważ wskutek tego wniosek F. Stanka został odrzucony sto
sunkiem głosów 204 : 208 2a. Na decyzję tę wpływ miało przede wszyst
kim dążenie kierownictwa PPSD do utrzymania dobrych stosunków 
z SPO. Austropolska orientacja socjaldemokratów polskich kazała im bo
wiem widzieć w socjaldemokratach niemieckoaustriackich naturalnego 
sojusznika na drodze do urzeczywistnienia tej koncepcji. 

Stanowisko polskich posłów socjaldemokratycznych wobec czeskiej 
szkoły ludowej w Wiedniu nie pozostało bez wpływu na stosunki między 
PPSD a CSSS na śląsku. Socjaldemokraci czescy traktowali ten fakt 

u Rśl., 24 VI 1910, nr 25, s. 1. 
22 N., 7 VII 1910, nr 152, s. 1. 
2a RSI., 1 VII 1910, nr 26, s. 1.
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jako wyraz stronniczości PPSD. Wskazywał na to działacz czeski Gar
dovsky podczas konferencji delegatów PPSD i CSSS w lutym 1911 r. 24 

W znacznie większym stopniu do pogorszenia się stosunków między 
obydwoma partiami przyczyniały się rozbieżności w ocenie stosunków 
narodowościowych. Dobitnie świadczy o tym stanowisko, jakie zajęli pol
scy i czescy posłowie socjaldemokratyczni w Radzie Państwa wobec wy
ników spisu ludności na śląsku na początku 1911 r. PPSD uznała jego 
wyniki, zwłaszcza w Zagłębiu Karwińsko-Ostrawskim, za sfałszowane na 
niekorzyść ludności polskiej. Przyczynę tego faktu widziano w nacisku 
stosowanym podczas spisu na ludność polską przez urzędników czeskich 
oraz personel kierowniczy przedsiębiorstw. I. Daszyński i R. Kunicki 
złożyli w tej sprawie interpelację w Radzie Państwa. Wywołało to ostrą 
replikę ze strony czeskiego posła socjaldemokratycznego, C. Pospisila, 
który polemizował z zarzutami polskimi 25. Wystąpienie to, będące ja
skrawym przykładem solidaryzowania się C:SSS ze stanowiskiem stron
nictw burżuazyjnych wobec konfliktu polsko-czeskiego, spotkało się 
z uznaniem antypolsko nastawionego organu mołdoczechów na śląsku, 
„Ostravskiego Dennika", który podziękował C. Pospisilowi „imieniem 
wszystkich warstw czeskiego narodu" 26• Innym świadectwem ewolucji 
stanowiska socjaldemokratów czeskich był pogląd wyrażony przez „Ducha 
casu", które to pismo stwierdzało wprost, ,,że zgoda polsko-czeska na 
Sląsku jest pogrzebana, a sami socjaldemokraci polscy nie życzą jej 
sobie" 21. 

Sprzeczności między obydwoma partiami pogłębiał konflikt między 
socjaldemokratami niemieckoaustriackimi a czeskimi na tle organizacji 
związków zawodowych w Przedlitawii. Kierownictwo PPSD stanęło bo
wiem w tym konflikcie po stronie SPO, a po rozłamie w CSSS w 1910 r. 
uznało socjaldemokratów czeskich stojących na gruncie utrzymania cen
tralnej struktury organizacyjnej związków zawodowych, tzw. centrali
stów, za „partię bratnią" 2s. 

Bardziej radykalne stanowisko w tej kwestii zajęli socjaldemokraci 
cieszyńscy. Na VI Zjeździe Krajowym PPSD obwodu śląsko-morawskie
go w kwietniu 1912 r. podjęto decyzję o zerwaniu wszelkich kontaktów 
z socjaldemokratami czeskimi, zwolennikami odrębnej czeskiej organi
zacji związkowej, tzw. autonomistami. Postanowiono natomiast współ
pracować z centralistami 2e. 

O ile stanowisko kierownictwa PPSD wobec konfliktu na tle orga

,. RSI., 24 II 1911, nr 8, s. 1. 
1B Tamże, s. 2.
28 Cyt. za RSl., 24 II 1911, nr B, s. 3.
11 DC, 1 IV 1911, nr 26, s. 2.
te RSI., 29 XII 1911, nr 52, s. 2. 
t9 Protokoły Komitetu Wykonawczego z wybranego na XII kongresie partyj

nym w r. 1911, Archiwum Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego (cyt. 
dalej: AMK i WK), sygn. IT 1626; RS1., 29 IV 1912, nr 17, s. 5-6.
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nizacji związków zawodowych było wynikiem dążeń do utrzymania do
brych stosunków z SPO, o tyle dla socjaldemokratów cieszyńskich decy
dujące znaczenie posiadała kwestia narodowościowa. Przynależność ro
botników polskich wykazujących niski stan świadomości narodowej do 
odrębnej czeskiej organizacji związkowej mogła bowiem stwarzać bar
dziej sprzyjające warunki do ich asymilacji niż w wypadku istnienia 
centralnej organizacji związkowej. Tak też oceniali dążenia autonomi
stów socjaldemokraci cieszyńscy. Ich organ, ,,Robotnik Śląski", tak pi
sał na ten temat: ,,Faktem jest, że towarzysze czescy nie z jakichś istot
nych potrzeb budują separatystyczne organizacje, ale dla celów wybitnie 
szowinistycznych. Bo, co gorzej, separatystyczna akcja staje się zarazem 
środkiem czechizacyjnym wobec polskich górników" ao. Także podczas 
XII Kongresu PPSD ze strony przywódców socjaldemokratów cieszyń
skich padały słowa potępienia pod adresem autonomistów. T. Reger za
rzucał im wprost dążenia czechizacyjne, stwierdzając, że „tak samo łowią 
naszych robotników, aby wykazać cyfrowe zdobycze, jak to czyni czeska 
burżuazja" a1. 

Negatywny stosunek socjaldemokratów cieszyńskich do autonomistów 
spowodował, że i kierownictwo PPSD zdecydowało się zerwać kontakty 
z nimi. Podczas posiedzenia zarządu partyjnego w końcu września 1912 r. 
na wniosek T. Regera uchwalono deklarację, w której stwierdzano: ,,Ze 
względu na prace organizacyjne i walkę agitacyjną ludu polskiego zor
ganizowanego w PPSD na śląsku i Morawach uprasza się towarzyszy 
PPSD, aby bez porozumienia z prezydium klubu poselskiego lub z pre
zydium Komitetu Wykonawczego nie brali udziału w zgromadzeniach lub 
innych akcjach separatystów czeskich" a2• 

Próby utworzenia odrębnej czeskiej organizacji związkowej na Ślą
sku zakończyły się niepowodzeniem s3_ Niemałą rolę w tym zakresie ode
grało poparcie, jakiego udzielała PPSD centralistom. Wskazywał na ten 
fakt J. Prokes, który po rozłamie w socjaldemokracji czeskiej stał się 
czołowym przywódcą autonomistów na Śląsku. ,,Towarzysze polscy -
konstatował on na łamach organu teoretycznego ĆSSS, ,,Akademie" -
fanatycznie bronią formy centralistycznej. Bez Polaków centraliści wła
ściwie nic nie znaczyliby" 34. 

Niemniej między PPSD a centralistami dochodziło do nieporozumień 
na tle kwestii narodowościowej. Wynikało to, podobnie jak w wypadku 
autonomistów, z faktu, że centraliści włączali w orbitę swego oddziały-

ao Rśl., 16 XII 1910, nr 50, s. 3. 
11 RSl., 22 XII 1911, nr 51, s. 2. 
11 Protokoły Komitetu Wykonawczego ... , AMK i WK, sygn. IT 1626.
ss A. Bo n czek, Pamiętnik, Stonawa 1930, s. 58. Zob. J. Ko 1 ej ka, Rozkol 

socicilni demokracie na autonomisty a centralisty v roce 1910 a cinnost centrali
sticke socicilni demokracie v letech 1911-1919 (Slezsky sbornik, 1956, s. 12). 

u J. Pr o k e s, Cesi a Poldci na Ostravsku (Akademie, 1912, s. 20). 
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wania robotników polskich. Bardzo charakterystyczna była opinia „Ro
botnika Sląskiego" na ten temat. ,,Im bardziej robotnik polski jest uświa
domiony - pisał organ socjaldemokratów cieszyńskich - tym bardziej 
ciągnie do swej organizacji, jaką jest dla niego Polska Partia Socjalno
-Demokratyczna, tym mniej mogą się czescy centraliści chwalić u towa
rzyszy niemieckich w Wiedniu swoimi postępami na śląsku" 35_ 

Sprawa Śląska Cieszyńskiego doprowadziła także tuż przed wybuchem 
I wojny światowej do nieporozumień między PPSD a SPO. Solidaryzo
wanie się socjaldemokratów niemieckoaustriackich ze stanowiskiem ugru
powań burżuazyjnych oraz dążenie do usunięcia kwestii narodowościo
wej z obrad Rady Państwa wywoływało z ich strony krytykę niektórych 
wystąpień polskich posłów socjaldemokratycznych na temat śląska Cie
szyńskiego. I tak, kiedy w listopadzie 1913 r. T. Reger omawiał upośle
dzenie ludności polskiej na polu szkolnictwa, niemieccy posłowie socjal
demokratyczni demonstracyjnie opuścili salę obrad Rady Państwa. Z kolei 
organ SPO, ,,Arbeiter Zeitung", określił zarzuty T. Regera jako „nie
uzasadnione" 36. I. Daszyński, nawiązując na posiedzeniu Komitetu Wy
konawczego PPSD do stanowiska socjaldemokratów niemieckoaustriac
kich w tej kwestii, stwierdzał wprost: ,,towarzysze niemieccy lekceważą 
konieczność liczenia się z nami" 37. 

W latach I wojny światowej wyłoniła się kwestia przyszłości politycz
nej Sląslrn Cieszyńskiego. Polskie stronnictwa polityczne na tym tery
torium zgodnie ze swą orientacją austropolską stawiały za cel jego przy
łączenie do przyszłego związanego z monarchią habsburską państwa pol
skiego. W końcu lipca 1916 r. sekcja śląska Naczelnego Komitetu Naro
dowego przedstawiła na forum Kola sejmowego postulat włączenia kwe
stii Sląska Cieszyńskiego w skład programu niepodległościowego �s. Od 
tego postulatu dystansowali się politycy galicyjscy. Zdawali oni sobie 
doskonale sprawę z tego, iż austro-węgierskie koła rządzące \V \Vypadku 
urzeczywistnienia rozwiązania austropolskiego nigdy nie wyrażą na to 
zgody przede wszystkich ze względu na stanowisko burżuazyjnych ugru
powań niemieckich. Okres wojny wzmocnił bowiem wśród Niemców 
austriackich dążenia w kierunku wyodrębnienia Galicji i Dalmacji w ra
mach Przedlitawii w celu uzyskania przez nich �_1iększości w Radzie Pa1'1-
stwa w stosunku do posłów słowiańskich �9

. Nic bez znaczenia były rów-

as RSJ., 7 II 1913, nr 6, s. 3. 

" DC, 22 XI 1913, nr 93, s. 1. 
a1 Protokoły Komitetu Wykonawczego ... , AMK i WK, sygn. IT 1626. I. Da

szyński wskazywał zarazem, że mimo to należy dążyć do utrzymania poprawnych 
stosunków z SPO, ponieważ „socjaliści niemieccy w Austrii będą nam pomocni
przy zażegnaniu konfliktu PPS zaboru pruskiego z niem. soc:. dem." 

,s J. C h I e bo w czy k, Kwestia cieszyńska na poczqtku XX w. (Dzieje Naj
nowsze, 1970, nr 1, s. 153). 

n I. Go n da, Verfatl der Kaiserreiche im Mitteleuropa. Der Zweibund in den 

letzten Kriegsjahren (1916-1918), Budapest 1977, s. 197. 
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nież obawy, aby starania w sprawie Śląska Cieszyńskiego nie posłużyły 
kołom rządzącym za pretekst do podziału Galicji. 

Dążenia niemieckie musiały z natury rzeczy wywoływać obawy wśród 
polityków polskich ze śląska Cieszyńskiego. W związku z zapowiedzią 
cesarza Franciszka Józefa z 5 XI 1916 r. wyodrębnienia Galicji posłowie 
cieszyńscy do Rady Państwa, .Józef Londzin i Jan Michejda, przedsta
wili na forum Koła sejmowego memoriał w sprawie Śląska Cieszyńskie
go, któr,ego prezes Koła Polskiego, Leon Biliński, nie przyjął. Krytykując 
stanowisko polityków galicyjskich stwierdzano w memoriale m. in.: ,,Za
powiedziane wyodrębnienie Galicji pozbawia nas oparcia w parlamencie 
i w państwie, skaże na wyniszczającą i beznadziejną walkę o byt naro
dowy" 40_ 

Ze stanowiskiem konserwatywnych polityków galicyjskich solidary
zowało się kierownictwo PPSD, kierując się podobnymi jak oni wzglę
dami. I. Daszyński zabronił publikowania na łamach ,,Naprzodu" arty
kułów na temat Śląska Cieszyńskiego. Podział śląska i przyłączenie jego 
wschodniej części do Galicji stałyby się - jego zdaniem - pretekstem 
dla rządu do podziału Galicji. Jedyne rozwiązanie widział on w utworze
niu polskiego okręgu narodowego na Śląsku. Podobny pogląd na ten te
mat wyrażał Herman Diamand podczas posiedzenia Zarządu PPSD 15 IV 
1917 r. w Krakowie. Uderzający był fakt, że stanowisko przywódców 
PPSD poparli obecni na tym posiedzeniu działacze cieszyńscy, Chabot, 
Kantor oraz Koruta. Wskazywali oni, że ludność polska na Sląsku Cie
szyńskim nie jest zainteresowana przyłączeniem do Galicji. Ostatecznie 
na posiedzeniu nie podjęto w tej sprawie żadnej decyzji, pozostawiając 
to śląskiemu komitetowi obwodowemu PPSD �1

. 

Poglądy wyrażane przez działaczy cieszyńskich podczas posiedzenia 
Zarządu PPSD nie oddawały stanowiska ogółu socjaldemokratów cie
szyńskich, którzy stali na gruncie przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do 
przyszłego państwa polskiego. ,,Robotnik Sląski" w związku z zapowie
dzią wyodrębnienia Galicji tak pisał na ten temat: ,,Zapowiedzi progra
mowe, dążące do wyodrębnienia Galicji i postawienia Śląska poza na
wiasem ziem polskich, nie są dla nas pocieszające. Spełni się to - wów
czas zostanie lud polski na śląsku wydany na pastwę żywiołów obco
narodowych. Wyniknie z tego, że będzie bronił on już raz zdobytych 
praw do ostatniego, a z drugiej strony zaostrzy walkę narodowościową 
jeszcze bardziej i ta mogłaby osłabić siłę walki zawodowej i społecz
nej'' 42, T. Reger natomiast podczas posiedzenia Koła Falskiego w maju 
191'7 r. stwierdzał, że ludność polska na śląsku Cieszyńskim pragnie przy
łączenia tego obszaru do niepodległego państwa polskiego 43. Z kolei ślą-

ło Zespół NKN, AMK i WK, mkr. 100.265. 
o Księga protokołów ... , AMK i WK, sygn. IT 1324.
42 RŚL, 3 I 1917, nr 1, s. 1.
n RŚL, 15 VIII 1917, nr 65, s. 1.
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ski komitet obwodowy PPSD w listopadzie 1917 r. oświadczył, ,,że ob
staje nadal przy swym programie połączenia wszystkich ziem polskich ... 
w skład państwa polskiego włącznie ze Śląskiem Cieszyńskim" 44. 

Dążenia w kierunku przyłączenia Sląska Cieszyńskiego do niepodle
głego państwa polskiego ujemnie wpłynęły na stosunki między socjalde
mokratami polskimi a niemieckoaustriackimi na tym obszarze. Przyczy
niał się do tego negatywny stosunek SPb do aspiracji niepodległościo
wych narodów niemieckich. Podczas konferencji socjaldemokratów nie
mieckoaustriackich z krajów Korony św. Wacława w Brnie we wrześniu 
1917 r. uchwalono rezolucję, w której stwierdzono, że „niemiecka klasa 
robotnicza odrzuca takie rozwiązanie kwesti wschodniośląskiej, której 
następstwem byłoby pogwałcenie praw jednej z mieszkających tam na
rodowości" 45. Z kolei organ socjaldemokratów niemieckonaustriackich na 
Sląsku, ,,Volkspresse", krytykując dążenia niepodległościowe socjaldemo
kratów cieszyńskich, pisał, ,,że lepiej byłoby, gdy PPSD zajmowała się 
sprawami ekonomicznymi proletariatu polskiego" 46. 

Końcowy okres I wojny światowej przyniósł natomiast poprawę sto
sunków między PPSD a autonomistami czeskimi. Przyczyniło się do tego 
przede wszystkim poparcie obydwu partii dla polskich i czeskich dążeń 
niepodległościowych. Zgodnie z tym stanowiskiem kierownictwo CSSS 
już w połowie 1917 r. oficjalnie solidaryzowało się z postulatem utworze
nia niepodległego państwa polskiego. Podczas zorganizowanej z inicja
tywy socjaldemokratów holenderskich i skandynawskich konferencji par
tii robotniczych w lipcu 1917 r. w Sztokholmie delegaci ć:SSS w przed
stawionym tam memoriale opowiedzieli się za niepodległością Polski, 
,,obejmującej wszystkie tereny zamieszkałe przez ludność polską" 47_ 
Stwierdzenie to zasługuje na szczególną uwagę; wynika bowiem z nie
go, że autonomiści w odniesieniu do granic państwa czechosłowackiego 
z państwem polskim dystansowali się od programu państwowoprawnego. 

Takie stanowisko stwarzało sprzyjające warunki do współdziałania 
PPSD i autonomistów na Śląsku. Wyrazem tego była manifestacja po
lityczna w styczniu 1918 r. w Morawskiej Ostrawie z udziałem przywód
ców obydwu partii, podczas której J. Prokes oraz T. Reger poddali kry
tyce stanowiska państw centralnych wobec rokowań pokojowych z Rosją 
radziecką 48. Z kolei podczas obchodów pierwszomajowych w tymże roku 
J. Prokes opowiadał się za niepodległym państwem polskim i czeskim.
Podobnie jak kierownictwo CSSS, tak i autonomiści śląscy dystansowali

u Rśl., 21 XI 1917, nr 94, s. 1. 
•s N, 23 IX 1917, nr 219, s. 3; RSI., 20 IX 1917, nr 78, s. 1.
ce RSI., 20 IX 1917, nr 78, s. 1.
•1 PL, 31 VIII 1917, nr 239, s. 1. W memorandum CSSS stwierdzano równo

cześnie, że polskie dążenia niepodległościowe nie mogą stać „w kolizji z prawem 
Ukraińców do samostanowienia". 

ca DC, 25 I 1918, nr 11, s. 1�2. 
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się od założeń programu państwowoprawnego w odniesieniu do Sląska 
Cieszyńskiego. Wywarło to pewien wpływ na stanowisko Zemskego na

rodnego vyboru pro Slezsko, który 5 XI 1918 r. zawarł kompromisowe 
porozumienie z Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego w sprawie po
działu tego terytorium o. 

Okres kształtowania się państwowości polski,ej i czechosłowackiej za
początkował nowy etap w rozwoju kwestii narodowościowej oraz ruchu 
robotniczego na obszarze Śląska Cieszyńskiego. 

DIE FRAGE DES TESCHEN SCIILESIEN 

IN DER POLITIK UND TXTIGKEIT DER PPSD (1897-1918) 

Die relative zahlenmassige Starke der polnischen Arbeiterklasse im Teschen 
Schlesien verursachte, dass die Nationalitatenfrage auf diesem Territorium viel 
Platz einnahm in der Politik und Tlitigkeit der Polnischen Sozialdemokratischen 
Partei Galiziens und des Teschen Schlesiens (PPSD). 

Die polnischen Sozialdemokraten mussten in dieser Frage die Auffassungen 
der deutsch-osterreichischen Sozialdemokratie in bezug auf die Losung des Na
tionalitatenkonflikts in Cisleithanien sowie den Standpunkt der auf diesem Gebiet 
wirkenden tschechischen Sozialdemokraten berucksichtigen. Die Zustimmung der 
PPSD zu den Konzeptionen der SPC> bedeutete deren negative Haltung zu dem 
von der Regierung K. Badenis unternommenen Liisungsversuch der tschechischen 
Frage, obwohl ein Gelingen dieses Versuchs giinstige Voraussetzungen fur die 
nationale Gleichberechtigung im Cieszyner Schlesien schuf. 

Der polnisch-tschechische Konflikt zu Beginn des 20. Jh. verstarkte das Inte
resse der PPSD fur die Nationalitatenfrage auf diesem Gebiet. Die Tatigkeit der 
PPSD richtete sich vor allem auf die Starkung des nationalen Bewusstseins der 
polnischen Arbeiterklasse, was zu Unstimmigkeiten zwischen der PPSD und der 
CSSS filhrte. Der Zwiespalt . vertiefte sich nach der Spaltung innerhalb der 
tschechischen Sozialdemokratie im Jahre 1910. Die PPSD unterstiitzte namlich 
im Teschen Schlesien die Zentristen. 

In den Jahren des 1. Weltkrieges tauchte die Frage der politischen Zukunft 
des Teschen Schleisen im Rahmen einer osterreichischpolnischen Orientierung. 
In dieser Angelegenheit gab es Meinungsverschiedeten zwischen der Leitung 
der PPSD und der Mehrheit der Sozialdemokraten von Cieszyn. Wegen der 
Haltung der osterreichisch-ungarischen Regierungskreise sowie der ukrainischen 
Frage distanzierten sich die Anfiihrer der PPSD von dem Postulat, das Cieszyner 
Schlesien an Galizien anzuschliessen. 

Die Unabhangigkeitsbestrebungen der polnischen Sozialdemokraten fuhrten in 
den Kriegsjahren zu Unstimmigkeiten mit den deutsch-iisterreichischen Sozialde
mokraten. Die Gemeinsamkeit der polnischen und tschechischen politischen Ziele 
fiihrte dagegen in der Endphase des Krieges zur Zusammenarbeit der polnischen 
und tschechischen Sozialdemokraten. 

'� Ch l e b  o w czy k, Kwestia cieszyńska ... , s. 159-160. 




