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Pod koniec kwietnia 1946 r. praskie MSZ wystąpiło z inicjatywą 
dyplomatyczną, która musiała wywołać konsternację w Warszawie. Am
basadorowie czterech mocarstw, ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Fran
cji, otrzymali 24 kwietnia noty wraz z dołączoną do nich dokumentacją, 
zawierającą konkretne postulaty terytorialne kosztem odzyskanego przez 
Polskę Śląska. Strona czechosłowacka domagała się przyłączenia do re
publiki ziemi głubczyckiej i raciborskiej wraz z portem Koźle na Odrze, 
stacji kolejowej Głuchołazy, całej Kotliny Kłodzkiej, ponadto Wałbrzy
skiego, Jeleniogórskiego i Karkonoszy oraz tzw. worka żytawskiego wraz 
z leżącą już po stronie radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec częścią 
miasta Seidenberg (Zawidów). Żądania czechosłowackie szły jeszcze da
lej, obejmując należące do strefy radzieckiej tereny na północ od Rudaw 
oraz miejscowość Filrth im Walde, leżącą w strefie amerykańskiej 1. 

Zaniepokojeni możliwością włączenia się do gry mocarstw zachodnich 
przywódcy Kraju Rad zaproponowali pod koniec lipca stronie czecho
słowackiej i polskiej, by odłożyły sporne kwestie na później i przystą
piły do rozmów na temat zawarcia układu przyjaźni i wzajemnej pomo
cy. Z orędzia radzieckiego wynikało, że premier Józef Stalin przewiduje 
rozstrzygnięcie spornych problemów w rozmowach bilateralnych. Przy
wódcy Polski nie zrezygnowali przecież jeszcze z prób nawiązania nego
cjacji z partnerem czechosłowackim na temat przynależności państwowej 
Zaolzia. Gdy po wrześniowej mowie sekretarza stanu USA Jamesa Byr
nesa w Stuttgarcie minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mo
łotow w dniu 17 września, a następnie Stalin w dniu 23 października 
uważali za wskazane stwierdzić publicznie, że granica na Odrze i Nysie 
Łużyckiej ma charakter ostateczny 2, KPCz poparła stanowisko przy-

1 FRUS, Diplomatic Papers 1946, Council of Foreign Ministers, t. II, Washing� 

ton 1970, s. 123. 

i Zbiór dokumentów, pod red. J. Makowskiego, nr 10-11/13-14/, Warszawa, 

październik - listopad 1946, s. 362-363, s. 378. 
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wódców radzieckich, uznając tym samym decyzje poczdamskie za defini
tywne 3• Trudność w położeniu komunistów czechosłowackich polegała na 
tym, iż musieli oni liczyć się z głosem innych partii czechosłowackich, 
które uporczywie próbowały lansować linię polityczną sprzeczną z inte
resami Polski oraz rodzącego się bloku państw demokracji ludowej. Od 
skutecznego przeciwstawienia się tym poczynaniom zależała również po
myślna realizacja budowy nowego systemu społecznego w Czechosłowa
cji. Przywódcy KPCz zrobili wszystko, co było możliwe, dla zahamowa
nia niebezpiecznych tendencji w stosunkach czechosłowacka-polskich. 
Postępowali jednak ostrożnie i stopniowo, nie wyrzekając się początko
wo postulatów wobec ziem śląskich, lecz uważając, iż kwestię tę można 
wynegocjować w bezpośrednich rozmowach z polskim partnerem. Tak
tyka ta miała w przyszłości przynieść pozytywne rezultaty dla obu stron, 
gdyż praktycznie przyczyniała się do eliminacji zbędnych i szkodliwych 
kontrowersji. Wkład KPCz w zwalczanie stanowiska przede wszystkim 
partii narodowosocjalistycznej i ludowej wymaga bliższego oświetlenia, 
bez którego nie jesteśmy w stanie docenić trudu, który komuniści cze
chosłowaccy włożyli w dzieło stworzenia i umocnienia przyjaźni czecho
słowacko-polskiej. 

Pod koniec października 1946 r. rozwiały się nadzieje na rychłe pod
pisanie traktatu przyjaźni i wzajemnej pomocy w związku z nieprzejed
nanym stanowiskiem czechosłowackim w kwestii protokołu załącznika do 
układu gwarantującego szereg praw mniejszościom narodowym sąsiada 
oraz doszło do nagłego i chwilowego pogorszenia się stosunków politycz
nych między obu państwami. Początkowo wybuchła polemika pomiędzy 
organami prasowymi polskimi a czechosłowackimi na temat czechosło
wackich roszczeń terytorialnych, odrzucanych stanowczo przez stronę pol
ską. Równolegle prasa partii ludowej i narodowosocjalistycznej dawała 
wyraz swej niechęci dla planów praskiego MSZ, dotyczących wycofania 
z forum międzynarodowego przedłożonych w kwietniu postulatów teryto
rialnych. W styczniu 1947 r. rząd czechosłowacki ostatecznie zdecydował 
się na ten krok, ale prasa wspomnianych dwu partii ostro wystąpiła 
przeciwko inicjatywie KPCz skierowania kwestii na drogę rozmów bila
teralnych z polskim partnerem 4. 

Szczegółowe przyjrzenie się rozwojowi wypadków pozwoli nie tylko 
na zrozumienie ówczesnego wielce skomplikowanego tła historycznego, 
ale uzmysłowi również czytelnikowi długość drogi, którą szczęśliwie prze
były narody Polski i Czechosłowacji, zostawiając za sobą wszystko to, co 
było niepotrzebne i obciążające dla ich wzajemnych kontaktów. 

• M. K. Ka m i ń s k i, Z dziejów stosunków polsko-czechosiowackich po Il woj

nie światowej przed wydarzeniami tutowymi 1948 r. (Stosunki polsko-czechosło

wackie a rewolucje ludowodemokratyczne, Warszawa 1980, s. 85-86). 

4 Tamże, s. 89. 
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Rozdźwiękom we Froncie Narodowym partii czechosłowackich sprzy

jały niewątpliwie niepowodzenia odniesione przez delegację rządową na 
pokojowej konferencji paryskiej (sierpień-październik 1946 r.) w spra
wie usankcjonowania wysiedlenia ludności węgierskiej oraz na odcinku 
stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. USA wstrzymały bowiem Czecho
słowacji kredyt na sumę 40 mln dolarów i przerwały rozmowy w spra
wie udzielenia dalszej pożyczki w kwocie 50 mln dolarów. Decyzję pod
jął Byrnes, traktując swoje posunięcie między innymi jako restrykcję 
za entuzjastyczne poparcie wyrażone przez czechosłowackich delegatów 
dla radzieckiej tezy, głoszącej, iż „dyplomacja dolara" jest narzędziem 
imperializmu gospodarczego Stanów Zjednoczonych 5. 

Siły niekomunistyczne w Czechosłowacji obawiały się szczególnie za
przepaszczenia powojennej szansy na powiększenie terytorium republiki 
o część ziem odłączonych od Niemiec. Toteż z wyraźnym przygnębieniem
ludowe „Obzory" w dniu 9 listopada skomentowały wypowiedź Stalina
z 23 października na temat zachodniej granicy Polski. Na lamach tygod
nika stwierdzono, iż „jeśli więc polska granica z Niemcami ma być de
finitywna, oznacza to oczywiście, że swoich pretensji do Kłodzkiego,
Głubczyckiego i Raciborskiego rząd czechosłowacki nie może wysuwać,
jak to było jego zamiarem, w stosunku do Niemiec, ale w stosunku do
Polski". ,,To naturalnie nasze słabe nadzieje na uzyskanie Kłodzkiego,
Głubczyckiego, Raciborskiego i Kozielskiego - kontynuowano - jeszcze
dodatkowo osłabia". Słowa te, świadczące bądź co bądź o realistycznym
spojrzeniu w przyszłość redaktorów czasopisma, nie stanowiły jednak
zapowiedzi rezygnacji z walki propagandowej o postulowane tereny.

Te same „Obzory" dwa tygodnie wcześniej, 26 października, przedru
kowały prawie w całości artykuł Jana Głowni opublikowany w „Dzien
niku Zachodnim" 2 października, w którym autor podważał racje cze
chosłowackie do ziemi kłodzkiej. Zbijając argument po argumencie stro
ny przeciwnej polski autor konstatował, że „byłoby oburzającą krzyw
dą, gdyby [ci ludzie, tj. ponad 160 tysięcy Polaków, osiedlonych w Kłodz
kiem} dla mocarstwowych ambicji czeskich musieli po raz drugi ruszyć 
na wędrówkę". Zdaniem Głowni, ,,ich krzywda ległaby fatalną zaporą na 
drodze do przyjaźni polsko-czechosłowackiej". ,,Obzory", nie znajdując 
rzeczowej odpowiedzi, sięgnęły do starego arsenału kalumni, stwierdza
jąc, że „bynajmniej nie ta krzywda, ale polityka pułkownika Becka, 
pierwszego kolaboranta w Europie, ukrywająca się dziś pod »słowiań
skim« i »socjalistycznym« płaszczykiem nowej Polski, jest fatalną zaporą 
na drodze do przyjaźni polsko-czechosłowackiej". Redakcja tygodnika, 
jakby nie w pełni zadowolona ze swego komentarza, zamieściła w nu

merze z 16 listopada artykuł Towarzystwa Przyjaciół Kłodzka (Svaz 

pratel Kladska), w którym usiłowano polemizować z tezami Głowni. Nie 

5 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza", 18 X 1946. 
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potrafiąc odeprzeć najistotniejszego chyba twierdzenia, że w Kłodzkiem 
nie ma właściwie ludności czeskiej, autorzy artykułu odpowiadali, iż 
„ludzie ci [tzn. rzekomi przedstawiciele narodu czeskiego w liczbie ponad 
10 tysięcy] wprawdzie stracili swój czeski język, ale nie przestali być 
Czechami, i jest sprawą naszego narodu, aby uczynił wszystko, co tylko 
może uczynić dla ich ocalenia". 

Obok „Obzorów" również narodowosocjalistyczny „Svobodny zitrek" 
z 14 listopada docenił znaczenie wypowiedzi przywódców państwa ra
d„ieckiego na temat granicy polskiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Stały 
komentator tego czasopisma w artykule pt. Bliżej do współpracy z Polską 

jako jeden z warunków porozumienia między obu państwami wymieniał 
realizację czechosłowackich postulatów terytorialnych, które stały się 
obecnie „problemem wyłącznie czechosłowacko-polskim". ,,Głos Ludu" 
z 17 listopada pominął na razie tę kwestię zupełnym milczeniem, usto
sunkowując się jednocześnie do innego, stawianego przez tygodnik na
rodowych socjalistów warunku współpracy. Narodowi socjaliści doma
gali się od strony polskiej, by zaprzestała podburzać ludność na Zaolziu 
przeciw republice. Dziennik PPR-u zaprzeczył oskarżeniu, jednocześnie 
stwierdzając, ,,iż strona polska nie może patrzeć obojętnie na obecny stan 
rzeczy na Zaolziu, na harce czeskich szowinistów w stosunku do polskie
go ludu na Śląsku Cieszyńskim". 

Polsko-czechosłowackie polemiki prasowe wzmogły się jeszcze bar
dziej po dotarciu z Nowego Jorku informacji, że w dniu 14 listopada mi
nistrowie spraw zagranicznych Polski i Czechosłowacji, Wincenty Rzy
mowski i Jan Masaryk, wysłali do ministrów spraw zagranicznych czte
rech mocarstw noty z prośbą o dopuszczenie przedstawicieli reprezento
wanych przez nich państw do obrad konferencji ministrów spraw zagra
nicznych na temat traktatu pokojowego z Niemcami 6• Zachodni sąsiedzi 
Niemiec, Belgia, Holandia i Luksemburg, zwrócili się również z podobną 
prośbą do wielkich mocarstw. 

15 listopada Rzymowski i Masaryk zorganizowali wspólną konferencję 
prasową. Czechosłowacki minister oznajmił wówczas między innymi, że 
,,żaden z obu rządów nie formułował dotąd w związku z niemieckim trak
tatem pokojowym żadnego specjalnego postulatu" oraz że rządy „uczy
nią to widocznie dopiero w trakcie rokowań" 1. 16 listopada sekretarz 
generalny praskiego MSZ Arnost Heidrich poinformował posła polskiego 
w Pradze Stefana Wierbłowskiego, że kwietniowe czechosłowackie me
morandum zostanie wycofane, a na jego miejsce strona czechosłowacka 
wyśle nowe memorandum, dotychczas jeszcze nie opracowane, w którym 

a Teksty not w: FRUS, Diplomatic Papers 1946, Cou.ncii of Foreign Ministers, 

t. n, s. 1158-1160.

7 „Svobodne slovo", lG XI 1946. 
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nie będą zawarte żądania terytorialne dotyczące Śląska s. Ponieważ jed
nak decyzja na ten temat wymagała akceptacji całego rządu czecho
słowackiego, informacja podana przez Heidricha nie mogła mieć charak
teru wiążącego. Świadczyła tylko o zamiarze przywódców KPCz prze
forsowania tego wniosku na posiedzeniu rady ministrów. 

Jednocześnie wystąpienia ministrów Polski i Czechosłowacji nie przy
padły do gustu redaktorom „Obzorów", którzy w numerze z 23 listo
pada zapytywali, dlaczego Czechosłowacja czekała na Polskę ze zgłosze
niem swoich zainteresowań. Dwa dni zaś wcześniej w artykule redak
cyjnym w tygodniku „Svobodny zitfek" zajęto się analizą wypowiedzi 
Masaryka, dochodząc do wniosku, że rząd czechosłowacki pragnie wyco
fać dokument złożony w kwietniu na ręce przedstawicieli mocarstw. 
Stwierdzono następnie, że podobny krok może być usprawiedliwiony tyl
ko posiadaniem przez rząd gwarancji, iż szanse na realizację czechosło
wackich postulatów będą nie mniejsze w rokowaniach bezpośrednich 
z Polską niż na forum międzynarodowym. Wychodzono bowiem z zało
żenia, że w odróżnieniu od konferencji paryskiej nie tylko Związek Ra
dziecki, ale również mocarstwa zachodnie poparłyby obecnie żądania stro
ny czechosłowackiej. W artykule dano właściwie ,vyraz obawom, czy 
należy rzeczywiście decydować się na wycofanie kwietniowego memoran
dum. W wypadku odpowiedzi pozytywnej na tak postawione pytanie na
leżało, zdaniem redakcji tygodnika, skłonić stronę polską do pewnych 
zobowiązań w tej kwestii. 

W Warszawie zar€agowano na wypowiedź narodowosocjalistycznego 
tygodnika artykułem pt. Szkodnicy wspólnej sprawy na łamach „Głosu 
Ludu" z 25 listopada. Oświadczono w nim, że strona polska nie zamierza 
podejmować dyskusji na temat Kłcdzka, ponieważ sprawa przynależności 
tej ziemi do Polski została zdecydowana ostatecznie „przez uchwały 
poczdamskie, przez zasiedlenie tych ziem dziesiątkami tysięcy Polaków, 
zadecydowana przez to, że na straży tej ziemi stoi Wojsko Polskie i cały 
naród polski". Kilka zaś dni wcześniej w dniu 19 listopada poselstwo 
polskie wysłało do czechosłowackiego MSZ notę protestacyjną w związ
ku z wypowiedzią przewodniczącego komisji spraw zagranicznych, ludow
ca Ivo Duchacka, na posiedzeniu tejże komisji. Duchackowi zarzucano, 
że „wysunął on żądania w stosunku do ziemi kłodzkiej, raciborskiej 
i głubczyckiej". W rzeczywistości Duchaćek nie musiał „wysuwać żądań", 
ponieważ uczynił to w kwietniu w imieniu rządu minister Masaryk. Du
chacek wystąpił jedynie z wnioskiem, aby przedstawiciel MSZ zapoznał 
komisję z planowanym sposobem realizacji postulatów terytorialnych 9, 

8 Wyciąg z szyfrogramu Wierbłowskiego do Modzelewskiego, 16 XI 1946, 
AMSZ. 

0 Zapis o schuzi vyboru zahranicniho (spolecne s clemy vyboru socpolitickeho 
a osidlovaciho), Ustavodarniho Narodniho Shromazdeni (dalej UNS) w dniu 12 XI 
1946, krab. 44, Archiv Federalniho Narodniho Shromazdeni (dalej AFNS). 
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Strona polska dawała jednak również na drodze dyplomatycznej wyraz 
swemu zaniepokojeniu z powodu odświeżania spraw, które pragnęła raz 
na zawsze pogrzebać. 

Tymczasem kwestia Kłodzka, Głubczyc i Raciborza, podnoszona przez 
krytyków linii politycznej praskiego MSZ w samej Czechosłowacji, po
wodowała zaognienie w stosunkach politycznych między obu państwami. 
Wprawdzie na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych czechosłowac
kiego parlamentu w dniu 26 listopada zdecydowano się odłożyć na styczeń 
dyskusję na temat polityki w sprawie niemi,eckiej, przedstawiciele bo
wiem mocarstw ze względu na wniosek delegata francuskiego również 
w tym czasie mieli dopi•ero zająć się tą sprawą 10, ale ze strony czechosło
wackiej starano się rozwiać jakiekolwiek możliwe złudzenia kierowników 
polskiej polityki zagranicznej co do tego, że w Pradze choćby na moment 
zapomniano o roszczeniach terytorialnych. Tego samego dnia polskie 
MSZ otrzymało kolejną notę dotyczącą wysiedleń rodzin z Kłodzkiego, 
,,których czeskie pochodzenie nie ulegało wątpliwości" 11. Następną notę, 
w której wymieniano dalsze wypadki wysiedleń, wysłało poselstwo cze
chosłowackie do polskiego MSZ w dniu 6 grudnia. 

Okazję do zabrania głosu nie tylko przez prasę krytykującą politykt; 
zagraniczną swego rządu, ale przez oficjalną agencję CTK, dał niespo
dziewany artykuł „Gazety Ludowej" z 7 grudnia pt. Granica górska 
w Tatrach niebawem będzie ustalona. Organ PSL zaznaczając, że „lud
ność polska mieszka także na Słowackim Spiszu, do którego my jednakże 
pretensji nie wysuwamy", podniósł problem rektyfikacji granicy tatrzań
skiej tak , aby północne stoki tych gór przypadły Polsce, a południowe 
Czechosłowacji. Wytyczenie granicy, zdaniem autorów artykułu, winno 
być przeprowadzone według zasady topograficznej, gdyż „niepodobna 
ustalić ściśle w bezludnym terenie wysokogórskim historycznego i etno
graficznego przebiegu granicy"'. Wydawać by się mogło, że strona cze
chosłowacka ograniczy się do sprostowania błędnej informacji zaczerpnię
tej przez redaktorów „Gazety Ludowei'' z „Biuletynu Polskiego Towa
rzystwa Tatrzańskiego'', że „sprawa granicy polsko-słowackiej w Ta
trach stanie się niebawem przedmiotem rokowań polsko-czeskich. W Pra
dze wykorzystano jednak również tę okazję do zaatakowania „Głosu 
Ludu" z 26 października za wspomniany artykuł na temat stanowiska 
polskiego w kwestii Kłodzka. 

12 grudnia, podczas dyskusji nad budżetem MSZ w parlamencie cze
chosłowackim, najbardziej krytyczne przemówienie wygłosił poseł z partii 

1o Zapis o schuzi zahranicniho wyboru UNS, krab. 44, 26 XI 1946, AFNS; ,,Par

lamentni korespondence", nr 11, 4 XII 1946 (jako datę posiedzenia komisji wy

mienia się tutaj 25 listopada); Raport Wierbłowskiego do Olszewskiego, 27 XI 
1946, AMSZ. 

H Notatka dotycząca pretensji czeskich odnośnie do polityki władz polskich 

wobec ludności Kłodzkiego, AMSZ. 
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ludowej Duchacek i narodowosocjalistycznej Jaroslav Stransky. Ducha

cek, domagając się wyjścia „z pewnej bierności, która naszą politykę 

dotychczas charakteryzowała", zalecał większą aktywność w chwili, gdy 
będzie rozstrzygany cały zespół zagadnień dotyczących Niemiec. Twier
dził, iż przy założeniu, że granica na Odrze i Nysie Łużyckiej uznawana 
jest za ostateczną, strona czechosłowacka winna ze swymi roszczeniami 
wystąpić bezpośrednio wobec Polski. Sprawę przynależności państwowej 
ziem kłodzkiej, raciborskiej, głubczyckiej, kozielskiej i żytawskiej nale
żałoby więc, jego zdaniem, rozstrzygnąć w rozmowach z przedstawicie
lami Polski, biorąc pod uwagę „pełne poparcie" ZSRR, którego „należy 
oczekiwać w interesie jedności słowiańskiej". Na poparcie radzieckie zaś 
Duchacek liczył z tego względu, że już w 1943 r. przywódcy Czechosło
wacji zawarli traktat przyjaźni z ZSRR. Cytując odpowiedni passus 
z „Głosu Ludu" Duchacek żądał od MSZ energicznego odcięcia się od 
wypowiadanego w prasie polskiej „niesłychanego poglądu, że problem 
Kłodzka jest już definitywnie rozwiązany". Przy okazji poseł partii lu
dowej wystąpił z twierdzeniem, że władze polskie usuwają ludność cze
ską z Kłodzka i pozostałych ziem, by pozbawić stronę czechosłowacką 
argumentu etnicznego, oraz domagał się wyrzucenia z granic republiki 
,,kolaboranckiej faszystowskiej polskiej mniejszości", tzn. tych Polaków, 
którzy nie posiadali obywatelstwa czechosłowackiego. Wypowiadanie tych 
poglądów nie przeszkodziło Duchackowi deklarować potrzeby współpra
cy z Polską na odcinku niemieckim 12. 

Stransky zastrzegając się, że „nie pragnie dzisiaj podnosić problemu, 
do jakiego stopnia sami z własnej winy zwiększyliśmy trudności swego 
położenia", przestrzegał rząd przed rezygnacją z możliwości rozstrzyg
nięcia żądań terytorialnych na forum międzynarodowym bez pewnej po
ręki, że strona polska zgodzi się na odstąpienie postulowanych przez Cze
chosłowację terenów. Zdaniem Stranskiego władze polskie powinny pójść 
na ustępstwa, rząd czechosłowacki bowiem swego czasu nie czynił żad
nych trudności przy odstępowaniu Rusi Podkarpackiej Związkowi Ra
dzieckiemu. W każdym razie poseł nie traktował sprawy rozmów bezpo
średnich z Polską jako przesądzonej. Wyrażał wprawdzie chęć udziele
nia poparcia dla granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale stwierdzał 
w znamienny sposób, że „między mocarstwami zachodnimi a Związkiem 
Radzieckim dotychczas nie osiągnięto porozumienia w kwestii zachodnich 
granic Polski". Jeśli więc uważał, że lepiej byłoby całe zagadnienie roz
strzygnąć na mocy bilateralnej umowy z polskim sąsiadem, to nie ze 
względu na ostatnie wypowiedzi radzieckich przywódców Mołotowa i Sta
lina odnośnie do trwałości granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale dla
tego, że w Kłodzkiem i pozostałych ziemiach funkcjonowała polska admi
nistracja. Stransky nie przewidywał zresztą dyskusji z polskim partne-

11 26 schuze UNS, 12 XII 1946, s. 10-15.
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rem. ,,Mówiąc o porozumieniu - oświadczył on - mam na myśli pol
ską zgodę na zwrot tych terenów i nic innego" 13_ Z wypowiedzi posła, 
a zarazem ministra szkolnictwa w rządzie czechosłowackim, wynikało, że 
przywódcy partii narodowosocjalistycznej próbują stopniowo wycofać się 
z zajętego po mowie Stalina stanowiska, iż realizacja czechosłowackich 
postulatów terytorialnych stała się wyłącznie problemem czechosłowacka
-polskim. 

W odróżnieniu od posła komunistycznego Vilema Novego, który po
mijając milczeniem kwestię roszczeń terytorialnych uważał za stosowne 
zaatakować redakcję „Obzorów" za uprawianie „destruktywnej krytyki" 
polityki zagranicznej Czechosłowacji, również socjaldemokrata Bernard 
wspomniał o potrzebie realizacji postulatów granicznych H_ 

Dyskusja w parlamencie sprawiła jednak, że dłużej nie zwlekała już 
z zabraniem głosu oficjalna agencja czechosłowacka CTK. ,,Rude pravo" 
z 13 grudnia, a za nim inne gazety wydrukowały komunikat, w którym 
zaprzeczono nie tylko zapowiedzianym przez „Gazetę Ludową" rozmo
wom na temat rektyfikacji granicy w Tatrach, ale polemizowano z arty
kułem zamieszczonym w „Głosie Ludu" z 26 listopada. Stwierdzono 
w komunikacie, że wprawdzie strona czechosłowacka stoi na stanowisku 
niezmienności granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, ,,ale równocześnie 
nigdy nie dawaliśmy Polakom podstaw do wątpienia, że interesujemy się 
niektórymi obszarami byłego pruskiego Sląska". Oficjalnie nie mówiono 
jednak, w jaki sposób strona czechosłowacka wyobraża sobie realizację 
postulatów terytorialnych. Dopiero w ponad tydzień później minister 
Zdenek Nejedly oświadczył publicznie w wywiadzie polskiemu korespon
dentowi „Rzeczypospolitej", że „Czechosłowacja rozumiejąc, iż jedność 
narodów słowiańskich jest podstawą ich bytu, nie wysunie spraw między 
nami spornych na forum międzynarodowe, gdzie mogłyby się stać przed
miotem rozgrywki kół, którym. jedność ta nie jest na rękę" 15. KPCz za
mierzała więc wbrew postulatom narodowych socjalistów rozmawiać bez
pośrednio ze stroną polską. 

Gazety czechosłowackie obok komunikatu CTK drukowały wypowie
dzi Duchacka i Stranskiego w pa.rlamencie. Na łamach „Svobodnego 
slova" z 20 grudnia znany ze swego wybitnie nieprzychylnego stosunku 
do Polski poseł Frantisek Uhlir oskarżał wbrew oczywistym faktom stro
nę polską o rewizjonizm. 

Już jednak komunikat CTK świadczący o tym, że rząd czechosłowacki 

nie zamierza rezygnować ze swych żądań terytorialnych, spowodował 
ostrą reakcję w Warszawie. 13 grudnia w depeszy do centrali poseł pol
ski w Pradze Stefan Wierbłowski proponował odpowiedź „w formie spo-

11 27 schuze UNS, 12 XII 1946, s. 36--40. 

u 26 schuze UNS, 12 XII 1946, s. 5-9, 17. 
1• ,,Rzeczpospolita", 22 XII 1946. 
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kojną, choć dosyć ostrą w treści" 16
. W związku z tym Roman Werfel 

na łamach „Głosu Ludu" z 14 grudnia podjął polemikę zarówno z par
lamentarną wypowiedzią Duchacka, jak i z treścią komunikatu CTK. 
Werfel, określając wystąpienie przewodniczącego komisji spraw zagra
nicznych czechosłowackiego parlamentu jako „prowokacyjne, zamówio
ne przez jego anglosaskich przyjaciół, zmierzające po prostu do wbicia 
klina między narody słowiańskie, w interesie protektorów Niemiec", 
wskazywał na płonność nadziei Duchacka co do poparcia roszczeń cze
chosłowackich wobec polskich ziem zachodnich przez ZSRR. Stwierdzał, 
że kwestia Kłodzka jest ostatecznie rozstrzygnięta, i dodawał z naci
skiem, iż „takie jest i takie pozostanie stanowisko naszej Partii i całego 
obozu demokracji polskiej". ,,Ktokolwiek chce - kontynuował stanow
czo - c h c e s z c z e r z e porozumienia polsko-czeskiego, musi się li
czyć z faktem, że Ziemie Odzyskane stanowią nieodłączną część Rzeczy
pospolitej". W komunikacie PAP-u, opublikowanym 15 grudnia w „Rze
czypospolitej", nazywano czechosłowackie roszczenia „sprzecznymi z wy
tycznymi i duchem rokowań w sprawie polsko-czechosłowackiego paktu 
przyjaźni" i wyrażano „zdziwienie" z powodu prowadzonej w prasie 
czechosłowackiej kampanii, która „nie może osiągnąć żadnego efektu 
pozytywnego oraz w żadnej mierze nie służy sprawie zbliżenia polsko
-czechosłowackiego". W tym samym numerze organu rządowego ogło
szono, że w dniu 10 III 1947 r. rozpocznie się w Moskwie konferencja 
ministrów spraw zagranicznych mocarstw w sprawie Niemiec i Austrii. 

Strona polska wkroczyła również na drogę dyplomatycznych inter
wencji. Wierbłowski w dniu 16 grudnia czynił zarzuty premierowi Kle
mentowi Gottwaldowi z powodu wydania komunikatu CTK, uzyskując 
w końcu wyjaśnienie, iż tego rodzaju posunięcie spowodowało atak opo
zycji na politykę zagraniczną rządu 11. 19 grudnia poseł polski wręczył 
wicepremierowi Zdenkowi Fierlingerowi notę, nawiązującą do wystąpień 
Duchacka, Stranskiego i Bernarda oraz komunikatu CTK. Poselstwo pol
skie, ,,zgłaszając protest przeciwko wyżej wspomnianej akcji", jedno
cześnie zwracało się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na notę polską 
z 1 listopada, wyjaśniającą stanowisko rządu polskiego w sprawie roko
wań o traktat przyjaźni. Fierlinger próbował zasugerować Wierbłow
skiemu, że wewnątrzczechosłowacka opozycja powstała z tego powodu, 
iż strona polska nie zgodziła się na podpisanie paktu przyjaźni zgodnie 
z warunkami proponowanymi w orędziu radzieckim, nie wspominający
mi o możliwości dołączenia do układu protokołu załącznika na temat 
spraw mniejszościowych 1s_ 

16 Szyfrogram Wierbłowskiego do Modzelewskiego i Bermana, 13 XII 1946, 

AMSZ. 

11 Szyfrogram Wierbłowskiego do Modzelewskiego, 16 XII 1946, AMSZ.

18 Szyfrogram W,erhlowskiego do MSZ, 19 XII 1946, AMSZ.
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Odpowiedzi w sprawie podpisania układu politycznego strona polska 
nie otrzymała. W Warszawie domyślano się, że południowy sąsiad zwleka 
z ustosunkowaniem się do listopadowej noty w oczekiwaniu na wy
nik wyborów w Polsce 111. Poseł czechosłowacki w Warszawie Józef Hejret 
wręczył natomiast polskiemu wiceministrowi spraw zagranicznych Zyg
muntowi Modzelewskiemu w dniu 4 stycznia notę, w której usprawie
dliwiano wypowiedzi posłów w parlamencie oraz wydanie komunikatu 
CTK rozpoczęciem polemiki przez prasę polską. W dokumencie wysu
wano również pretensje co do postępowania władz polskich na Górnym 
Spiszu i Orawie oraz na pogranicznych terenach Śląska. 

Po stronie czechosłowackiej aktywnie w sprawę dotyczącą stosunków 
z Polską włączył się prezydent Edward Benes. 20 grudnia zaprosił do 
siebie na rozmowę amerykańskiego ambasadora w Pradze Laurenca 
Steinhardta i przekazał mu prośbę do rządu USA o poparcie dla żądań 
terytorialnych Czechosłowacji w zbliżających się rokowaniach na temat 
Niemiec. Poparcie to byłoby, zdaniem Benesa, jak najbardziej na miej
scu z tego względu, iż podczas konferencji paryskiej mocarstwa anglo
saskie wypowiedziały się po stronie Węgier przeciw propozycjom czecho
słowackim. Benes przewidywał, iż ZSRR nie miałby wówczas żadnych 
poważnych obiekcji, aczkolwiek przyznawał, że przywódcy radzieccy nie 
chcieli sami popierać roszczeń czechosłowackich, ponieważ „mają tak 
wiele trudności w Polsce, iż nie pragną dodawać sobie nastGpnych" 20. 

Najbliższa przyszłość miała wykazać, że prośby Benesa były bezprzed
miotowe, gdyż rząd czechosłowacki z inicjatywy komunistów zdecydo
wał się na nieumieszczanie w nowym memorandum, skierowanym do 
przedstawicieli mocarstw, pretensji terytorialnych zawartych w doku
mencie kwietniowym. 

Tymczasem strona polska zabiegała o współpracę z Czechosłowacją 
na odcinku spraw niemieckich. Jednym z motywów, kierujących postę
powaniem polityków polskich, była chęć ograniczenia do minimum mo
żliwości umieszczenia w memorandum czechosłowackim żądań zmiany 
granicy kosztem części polskich ziem zachodnich. Cztery spotkania Wier
błowskiego z czechosłowackim szefem Biura Przygotowań do Konferencji 
Pokojowej, ministrem Rajdu, pod koniec grudnia upewniły stronę pol
ską, że praskie MSZ będzie się starało nie wysuwać roszczeń godzących 
w interesy polskie. Uzgodniono ponadto, że obie strony udostępnią so
bie wzajemnie memoriały dotyczące propozycji odnośnie do przyszłości 
Niemiec przed ich wręczeniem zastępcom ministrów spraw zagranicznych 
czterech mocarstw, obradującym w Londynie 21_

Dopóki strona polska nie otrzymała czechosłowackiego memorandum, 

ia Notatka z rozmowy Modzelewsiiego z Hejretem, 4 I 1947, AMSZ.
zo FRUS, Diplomatic Papers 1946, t. VI, Eastern Europe; The Soviet Union, 

Washington 1969, s. 240. 
11 Sprawozdanie z rozmów Wierbłowskiego i Hajdu, 27 XII 1946, AMSZ.
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dopóty nie mogła mieć pewności, czy rząd czechosłowacki zaakceptuje 
propozycję praskiego MSZ dotyczącą wycofania roszczeń do ziem Dol
nego i Górnego Śląska. Niejako zaś w sukurs partiom narodowosocja
listycznej i ludowej pośpieszyła niespodziewanie izolowana po wyborach 
majowych słowacka partia demokratyczna. N a łamach dziennika „Cas" 
z 1 I 1947 r. ukazał się obszerny artykuł pt. Śląsk - historyczna część 
Królestwa Czeskiego. Nie względy historyczne, ale przede wszystkim 
ekonomiczne zostały wyeksponowane w nim na poparcie tezy, że w gra
nicach republiki winna się znaleźć północna część bogumińskiej linii 
kolejowej aż do Koźla oraz biegnąca z tego portu na zachód do Nysy 
Łużyckiej szosa, przechodząca przez Nysę, Świdnicę i Wałbrzych. Ci 
Polacy, którym udałoby się dostać do ręki wspomniany numer słowac
kiej gazety, mogliby zapoznać się również z po raz pierwszy opubliko
waną mapą obrazującą zakres roszczeń terytorialnych, zawartych 
w kwietniowym memorandum. W Warszawie nie zdecydowano się jednak 
wszczynać na łamach prasy polemiki z tezami artykułu. 

Wkrótce jednak, 9 I 1947 r., czechosłowacki wiceminister spraw za
granicznych Vlado Clementis w myśl obietnicy ministra Rajdu wręczył 
polskiemu charge d'affaires Staniewiczowi memorandum, którego treść 
świadczyła o zaakceptowaniu przez czechosłowacką radę ministrów faktu 
rezygnacji z wysuwania na forum międzynarodowym pretensji do ziem 
będących w polskich rękach. Jednak nota, do której dołączono memo
randum, pomniejszała wartość osiągniętego sukcesu. Clementis moty
wował w niej decyzję wycofania spod obrad przedstawicieli. mocarstw 
pretensji terytorialnych do ziemi „leż::icych na wschód od Zgorzeleckiej 
Nisy" zgodnością poglądu czechosłowackiego i radzieckiego co do tego, 
iż nie należy osłabiać na zewnątrz solidarności państw słowiańskich. Za
strzegał ponadto, że rząd czechosłowacki „stanowczo oczekuje" załatwie
nia swoich roszczeń „w jak najkrótszym czasie" w rozmowach bilateral
nych z Polską. Clementis w tym miejscu powoływał się na lipcowe orę
dzie radzieckie jako dowód zainteresowania ZSRR sprawą uregulowania 
stosunków politycznych między obu państwami 22. 

Takie ujęcie zagadnienia spowodowało, że w polskim MSZ zdecydo
wano się nie odpowiadać na notę Clementisa 2s. Ponadto w samym me
morandum zawarte było żądanie, pośrednio osłabiające szanse realizacji 
odłożonego na razie, ale nie wycofanego polskiego postulatu zmiany gra
nicy na Śląsku Cieszyńskim. Rząd czechosłowacki domagał się bowiem 
włączenia do traktatu pokojowego z Niemcami klauzuli mówiącej o anu
lowaniu nie tylko układu monachijskiego, ale również „wszystkich aktów 
pozostających z nim w związku i z niego wynikających" 24. W Warsza-

n Raport Staniewicza do MSZ, 9 I 1947, AMSZ. 
za Szyfrogram Staniewicza do Olszewskiego, 22 I 1947, AMSZ. 

H Memorandum du Gouvernement Tchecoslovaque aux Representants des Mi

nisters des Affaires Etrangeres a Londres, s. 15, AMSZ. 
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wie dobrze wiedziano, że strona czechosłowacka formułą tą obejmuje 

również akcję wojskową płka Becka z 1938 r. Niemniej jednak najwyż
sze polskie czynniki nie ustosunkowały się negatywnie do wspomnianego 
żądania czechosłowackiego. 

Tymczasem w Pradze na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych 
parlamentu czechosłowackiego w dniu 13 stycznia zaakceptowano decyzję 
rządową wysłania memorandum w nowym brzmieniu. Posłowie uchwa
lili zwrócić się do rządu z zaleceniem wyjaśnienia społeczeństwu moty
wów, którymi kierował się rząd decydując się na znłatwienie żądań 
terytorialnych w rozmowach bilateralnych z Polską 25. Tego samego dnia 
czechosłowacki minister przemysłu, socjaldemokrata Bohumil Lausman, 
wygłosił w radio przemówienie twierdząc, że rząd czechosłowacki „stara 
się usunąć wszystkie przeszkody na drodze do porozumienia z Polską, 
tak aby delegacje obu krajów na konferencji przedstawicieli Wielkiej 
Czwórki mogły zaj�ć wspólne stanowisko w spra\vie Niemiec" �6. 14 stycz
nia przed mikrofonem praskiego radia wystąpił wiceminister Clementis, 
tłumacząc ograniczenie żądań terytorialnych wobec Niemiec do nie
zbędnego minimum 820 km2 z 25 tysiącami ludności niemieckiej przewi
dywanymi trudnościami związanymi z „odsunem" Niemców 21. 5 stycznia 
zaś Clementis oświadczył dziennikarzom, że żądania rektyfikacji granic 
odnoszą się do obszarów na zachód od Nysy Łużyckiej. Dodał też, że na 
temat przynależności państwowej innych ziem, należc)cych dawniej do 
Niemiec, strona czechosłowacka będzie pertraktować bezpośrednio z Pol
ską 28, 

Na twierdzenie katowickiej „Trybuny Robotniczej", że Czechosłowa
cja zrzeka się wszystkich swoich pretensji do ziem kłodzkiej, głubczyc
kiej i raciborskiej, zareagowało narodowosocjalistyczne „Svobodne slovo" 
22 stycznia, odpowiadając, że informacja polskiei gazety „jest po prostu 
nieprawdziwa" i że członkowie rządu czechosłowackiego nie słyszeli o ta
kiej decyzji. 

"\V odróżnieniu jednak od poprzednich dwóch miesięcy w styczniu nie 
miały już miejscn polemiki prasowe między Pol,c;ką a Czechosłowacją. 
Strona polska bowiem w dostatecznej mierze zdołała za pośrednichvem 
,,Głosu Ludu" dać poznać swoje stanowi�ko odnośnie do czechcsłowac
kich roszczeń terytorialnych. Natomiast w republice zaczęły się coraz 
bardziej mnożyć głosy niezadowolenia z powodu decyzii rządu wycofo.
nia z forum międzynarodowego postulatów zawartych w memorandum 
kwietniowym. Wywoływały one reakcję prasy komunistycznej. 

Narodowosocjalistyczny „Svobodny zitfek" z 23 stycznia zapytywał, 
jakie rząd czechosłowacki uzyskał gwarancje, że w rozmowach bilate-

25 Zapis o schuzi vyboru zahranicniho UNS, 13 I 1947, krab. 44, AFNS. 
28 „Głos Ludu", 14 I 1947. 
t1 „Rude pravo", 15 I 1947. 
is „Głos Ludu", 18 I 1947. 
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ralnych ze stroną polską uda się przedstawicielom republiki wynegocjo
wać więcej niż na forum międzynarodowym. Przewidując, iż na to py
tanie odpowiedź nie może być udzielona, autorzy artykułu obwiniali 
swój rząd, że zbyt często podporządkowywuje interesy państwa obcym 
interesom, nie będąc do tego zmuszany i nie otrzymując żadnej rekom
pensaty za ponoszone ofiary. Ich zdaniem, w zamian za poparcie dla 
polskiej granicy zachodniej oraz rezygnację z przedłożenia roszczeń tery
torialnych ministrom spraw zagr:micznych czterech mocarstw należałoby 
domagać się od strony polskiej konkretów. Autorzy przeciwstawiali bier
ności czechosłowackiej aktywność polską, przejawiającą się również 
w ten sposób, że strona polska domaga się dla ludności Zaolzia rozleg
łych praw mniejszościowych, ,,zagrażając całej naszej koncepcji państwa 
narodowego Czechów i Słowaków". 

„Rude pravo" z tego samego dnia oskarżyło narodowych socjalistów 
o uprawianie demagogii oraz o uznawanie dawnej wschodniej granicy
Niemiec hitlerowskich. Podawało w wątpliwość mniemanie, iż mocarstwa
zachodnie byłyby skłonne poprzeć pretensje terytorialne Czechosłowacji,
oraz podkreślało, że rząd czechosłowacki nadal trwa na stanowisku ubie
gania się o tereny Kłodzkiego, Głubczyckiego i Raciborskiego.

Polemika „Rudego prava" ze „Svobodnym zitrkem" nie pozostała bez 
odpowiedzi ze strony prasy narodowosocjalistycznej. ,,Svobodne slovo" 
z 24 stycznia sugerowało, że to właśnie dziennik komunistyczny uderzył 
w nutq demagogiczną, oraz dawało do zrozumienia, iż KPCz chce sprze
niewierzyć się interesom narodowym_ Obszerniejszy artykuł poświęcony 
zarzutom „Rudego prava" opublikowano na łamach „Svobodnego zitrku" 
z 30 stycznia. W artykule twierdzono, że o ile strona czechosłowacka nie 
ma żadnej pewności co do negatywnego ustosunkowania się mocarstw za
chodnich do jej postulatów terytorialnych, o tyle ma takową w odnie
sieniu do Polski. Na przytyk „Rudego prava", iż w czasie rokowań na 
początku wojny z przedstawicielami polskiego rządu emigracyjnego 
o utworzenie federacji polsko-czechosłowackiej politycy czescy nie py
tali się, ,,co się stanie z Zaolziem", ,,Svobodny zitrek" zareagował przy
pomnieniem, że obecny rząd polski nie wyrzekł się pretensji do Śląska
Zaolziańskiego. ,,Rude pravo" z 25 stycznia, ustosunkowując się do gło
sów prasy narodowosocjalistycznej, zwracało uwagę, iż rząd czecho
słowacki podjął swoją decyzję jednomyślnie po porozumieniu z prezy
dentem Benesem.

Do polemiki po stronie narodowych socjalistów włączyła się również 
prasa partii ludowej. ,,Lidovej demokracji" z 26 stycznia szczególnie nie 
podobał się komentarz „Rudego prava" sprzed dwóch dni do wypowiedzi 
ministra Modzelewskiego, którą organ KPCz nazwał„dowodem na to, 

że po stronie polskiej jest taka sama dobra wola porozumienia jak 
u odpowiedzialnych czynników u nas". Autor artykułu w „Lidovej demo
kracji" dochodził do wniosku, iż ocena ta jest nieprawdziwa, ponieważ 
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strona czechosłowacka rokowała na temat Śląska Zaolziańskiego, strona 
polska zaś nie ma zamiaru negocjować o Kłodzkie. Stwierdzał przy tym 
demagogicznie, ,,że dotychczas ponieśliśmy na ołtarzu słowiańskiej wza
jemności i współpracy daleko więcej ofiar niż nasz północny sąsiad". 
„Słowiańska wzajemność - kontynuował - nie może wszak na trwałe 
oznaczać, że systematycznie będziemy ustępować wyłącznie my". W „Ob
zorach" z 25 stycznia przypomniano zaś, że przestrogą dla tych, którzy 
przywiązują wagę do rozmów z przedstawicielami Polski na tematy gra
niczne, może być grudniowy artykuł Werfla w „Głosie Ludu". Na ła
mach tego samego numeru „Obzorów" ukazał się również artykuł Du
chacka, który poinformował czytelników, że rząd czechosłowacki zwró
cił się do rządu polskiego z propozycją rozmów na temat wycofanych 
z konferencji ministrów spraw zagranicznych postulatów terytorialnych 
i nie otrzymał dotychczas żadnej odpowiedzi. Zdaniem Duchacka, nale
żałoby zmienić decyzję rządu w sprawie rokowań bilateralnych, ,,gdyby 
Polska w sposób równie niesłowiański i niedemokratyczny jak dotych
czas odrzucała dyskusję o granicach polsko-czechosłowackich". 

Artykuł „Lidovej demokracji" spotkał się z repliką „Rudego prava" 
z 28 stycznia. Zaprzeczono insynuacjom, że KPCz pragnie zrezygnować 
z rozmów na temat Kłodzkiego oraz wyrzec się Śląska Zaolziańskiego. 
,,Przecież jest ogólnie znaną rzeczą - pisano w organie komunistycz
nym - jaką zasługę ma na przykład towarzysz Gottwald, który postarał 

się w głównym sztabie Armii Czerwonej, aby w rozkazie wojennym było 
stwierdzone przekroczenie granic czechosłowackich podczas przejścia 
granicy na Zaolziu i że w ten sposób został definitywnie rozstrzygnięty 
problem Sląska Zaolziańskiego". 

Najostrzejsza wypowiedź przeciw polityce zagranicznej rządu ukazała 
się jednak na łamach brneńskiej „Narodni obrady" z 26 stycznia. Poseł 
z partii ludowej Bohdan Chudoba pisał, że „choćby rząd stokrotnie uro
czyście ogłaszał, że się pretensji do Kłodzkiego, Głubczyckiego i Racibor
skiego nie zrzekł, ale zdecydował się nie występować z nimi na konfe
rencji pokojowej, każdy jego członek wie, że się z tymi trzema starymi 
czeskimi ziemiami rozstaliśmy ostatecznie". Chudoba nazywał politykę 
rządu „początkiem nowego Monachium" oraz dodawał, że „tym milowym 
krokiem zbliżyliśmy się bardzo do momentu, kiedy wyraźnie okaże się, 
czy sami uważamy swoje państwo za państwo suwerenne, czy też za 
zwykły protektorat". W „Rudym pravie" z 31 stycznia, nie opatrując 
prawie żadnym komentarzem artykułu Chudoby, redakcja umieściła cv
tat z przemówienia ludowego ministra poczt Franciszka Hali, który 
w dniu 25 stycznia na zjeździe partii ludowej w Brnie oświadczył, że 
rząd nie zrezygnował ze swych roszczeń terytorialnych wobec Polski. 
Dawano w ten sposób do zrozumienia, że opozycja istnieje poza rządem 
w ramach partii ludowej. 

Podobną taktykę zastosowało poprzednio kierownictwo KPCz wobec 
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wypowiedzi prasy narodowosocjalistycznej, przeciwstawiając je stano
wisku zajmowanemu na posiedzeniu rządu przez ministrów będących 
członkami tej partii. Tylko że w tym wypadku chodziło o uzyskanie 
nieco innego efektu, a mianowicie o utrwalenie przekonania, że narodowi 
socjaliści stosują podwójną taktykę i że w związku z tym poglądy wy
rażane w ich prasie mają charakter demagogiczny 29. Nikt nie znał bo
wiem przebiegu posiedzenia rządu, na którym podjęto decyzję wycofania 
sprawy roszczeń terytorialnych z forum międzynarodowego, a które na 
pewno musiało ujawnić głębokie różnice zdań wśród przedstawicieli po
szczególnych partii. 

Celem odparcia ataków prasy narodwosocjalistycznej i ludowej 
w styczniowym numerze komunistycznego tygodnika „Svetove rozhledy" 

opublikowano wywiad z premierem Gottwaldem, który nie tylko powtó
rzył to samo o roszczeniach terytorialnych co minister Hala, ale dodał 

też, że przed Czechosłowacją i Polską otwiera się pole, ,,na którym i my, 
i Polacy musimy dać wyraz właściwemu zrozumieniu słowiańskiej soli
darności" ao. Przywódcy Polski nie upatrywali jednak w rozmowach na 
temat roszczeń czechosłowackich najlepszej okazji do zademonstrowania 
swego nastawienia dla tzw. ,,słowiańskiej solidarności", skoro nie tylko 
nie udało się im wszcząć rokowań dotyczących przynależności państwo
wej Zaolzia, ale nawet nie zdołali przełamać oporu czechosłowackiego 
w sprawie przyznania jakichkolwiek praw narodowych zamieszkującej 
tam mniejszości polskiej. 

Poselstwo polskie bacznie śledziło wewnętrzne polemiki czechosło
wackie na tle stosunku do Polski. W raporcie z 29 stycznia charge 
d'affaires Staniewicz stwierdził, że ambasador amerykański w Pradze 
Steinhardt obiecał przedstawicielom partii niekomunistycznych poparcie 
Stanów Zjednoczonych dla roszczeń terytorialnych, gdyby Czechosło
wacja wystąpiła z nimi na forum międzynarodowym. Informacja Sta
niewicza miała wszelkie cechy prawdopodobieństwa zważywszy, iż po 
wyborach w Polsce w dniu 19 stycznia, które stanowiły ostatni etap 
eliminowania PSL z życia politycznego, w amerykańskim departamen
cie stanu zaczęła przeważać opinia, iż należy cofnąć zachodnią granicę 
Polski na wschód a1. Tego rodzaju linię postępowania wobec „straconej" 
dla zachodu Polski lansował, wbrew zdaniu ambasadora amerykańskie
go w Warszawie Arthura Bliss-Lane'a i brytyjskiego Victora Cavendish
-Bentincka, ambasador amerykański w Moskwie W. Badell Smith. Uwa
żał on, że ciężar gatunkowy polityki zagranicznej mocarstw wobec Eu
ropy został przesunięty na zagadnienia niemieckie i że w związku z tym 

n „Rude pravo", 26 I 1947. 
M K. Gott w a Id, Spisy XIII 1946-1947, Praha 1957, s. 317. 
11 FRUS, Diplomatic Papers 1947, Council of Foreign Ministers, Germany and 

Austria, t. II, Washington 1972, s. 176; ,,Dziennik Polski i Dziennik żołnierza", 
10 II 1947. 
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rewizja granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej z inicjatywy amerykańskiej 
spowodowałaby osłabienie pozycji komunistów niemieckich, dążących do 
zjednoczenia swego kraju z pomocą radziecką. Również brytyjskie Fo
reign Office od początku marca coraz przychylniej zaczęło spoglądać na 
amerykańską koncepcję zmiany granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej s2• 

W Warszawie, choć przypuszczalnie nie znano szczegółów zapadają
cych w Waszyngtonie decyzji, nie spodziewano się niczego dobrego od 
strony amerykańskiej po słynnej mowie Byrnesa w Stuttgarcie. I choć 
stanowisko rządu polskiego odnośnie do stosunków polsko-czechosłowac
kich nie pokrywało się całkowicie ze stanowiskiem KPCz na ten temat, 
strona polska nie mieszała się do polemiki prasowej między organami 
różnych partii czechosłowackich, byle tylko nie utrudnić sytuacji przy
wódcom KPCz. Zwycięstwo koncepcji narodowych socjalistów i ludow
ców, zalecającej nierezygnowanie z rozpatrywania spraw terytorialnych 
dotyczących obu państw przez wszystkie mocarstwa, niosło bowiem za 
sobą niebezpieczeństwo pozytywnego ustosunkowania się mocarstw anglo
saskich do czechosłowackich pretensji terytorialnych. 

Opozycja wobec kierunku realizowanego w polityce zagranicznej 
Czechosłowacji przez KPCz wykorzystywała każdą okazję, by lansować 
swą koncepcję odwołania się do mocarstw zachodnich. ,.Obzory" z 1 lute
go nawiązały do niedawnych wyborów w Polsce. Na łamach tygodnika 
przeciwstawiano ich przebieg sposobowi realizacji wyborów w republi
ce. Redaktorzy czasopisma dawali do zrozumienia czytelnikowi z ramie
nia ambasad państw anglosaskich, że partie niekomunistyczne liczą na 
specjalne względy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii dla Czecho
słowacji, która w odróżnieniu od Polski posiada rzekomo u siebie ustrój 
demokracji parlamentarnej na wzór zachodni. Z artykułu wynikało, że 
rzecznicy partii ludowej gotowi byli ,,laskowym okiem" spojrzeć na no
wy porządek spraw w Polsce, będący wynikiem wyeliminowania PSL 
z życia politycznego, pod warunkiem, ,,że polski reżim da wyraz swemu 
dem::ikratycznemu i słowiańskiemu nastawieniu również w stosunku do 
nas". Owo nastawienie, które spotkałoby się z aprobatą „Obzorów", ozna
czałoby wyrzeczenie się przez stronę polską pretensji do Zaolzia i rozpo
częcie rokowań na temat Kłodzkiego, Raciborskiego i Głubczyckiego. Zda
niem autorów artykułu, zajęcie tego rodzaju stanowiska wobec Czecho
słowacji „byłoby dopiero dowodem na zwycit;;stwo demokracji w Polsce". 

Inne czasopismo partii ludowej, tygodnik „Vyvoj" zabrało głos już po 
wręczeniu przez delegatów czechosłov1ackich w dniu 30 stycznia obradu

jącym w Londynie wiceministrom spraw zagranicznych czterech mo
carstw memorandum odnośnie do spraw niemieckich 33. Na łamach tego 
tygodnika, w którego redakcji znajdowało się trzech posłów - Herl, 

n FRVS, Diplomatic Papers 1947, Council..., t. II, s. 152, 140-145, 183. 
11 Tamże, s. 46. 
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Chudoba i Synek, jeszcze w numerze z 22 stycznia wyrafony został po
gląd, że wycofanie pretensji terytorialnych z forum międzynarodowego 
„przypomina przykład lekkomyślnego gracza, który wyłożył wszystkie 
swe atuty za wcześnie". Obecnie w numerze z 5 lutego sceptycznie oce
niano pełną optymizmu wypowiedź szefa czechosłowackiej delegacji wy
słanej do Londynu, ministra Masaryka, który właśnie co powrócił do 
Pragi. Domagano się „jak najszybszego ogłoszenia wyników rokowań 
z Polską o Kłodzkie, Raciborskie i Głubczyckie, które, jak mamy na
dzieję, zostały już rozpoczęte". Wypowiadano się wprawdzie za udziele
niem poparcia dla polskiej granicy zachodniej, ale równocześnie zarzu
cano delegatom czechosłowackim, że w obecności przedstawicieli mo
carstw przedwcześnie twierdzili, ,,iż Szczecin nie jest już niemieckim 
portem, a Odra rzeką niemiecką", narażając na szwank interes czecho
słowacki w wypadku niekorzystnego dla Polski werdyktu mocarstw. 

Podobnie jak w styczniu, ,,Rude pravo" podjęło polemikę z wywo
dami prasy niechętnej polityce zagranicznej kierowanej de facto przez 
komunistów. W numerze z 6 lutego twierdzono, iż artykuł zamieszczony 
w „Vyvoju" świadczy o pogłębiającym się rozłamie w partii ludowej, 
redaktorzy bowiem czasopisma, trzej posłowie, wbrew wypowiedzi mini
stra Hali negują granicę polską il.a Odrze i Nysie Łużyckiej, ,,idąc na 
rękę niemieckim imperialistom". 

W odpowiedzi w „Vyvoju" z 12 lutego oskarżono komunistów o „ner
wowość i histerię" oraz o celowe zniekształcenie sensu artykułu. ,,Vy
vojovi" pospieszyły też w sukurs „Obzory" z 15 lutego. Na łamach tygod
nika szydzono z tego, iż przed wyborami w Polsce komuniści czechosło
waccy tłumaczyli brak inicjatywy w kwestii ziem śląskich tym, że nie 
chcą rokowaniami na temat postulowanych terenów osłabiać pozycji 
PPR. Obecnie zaś po wyborach te same kręgi twierdzą, że trudno jest 
rozpocząć rozmowy bilateralne, skoro PPR, wzmocniwszy swą pozycję 
w państwie, nie zamierza podejmować dyskusji. Na zakończenie arty
kułu domagano się wydania oświadczenia rządowego, że strona czecho
słowacka nadal podtrzymuje swoje żądania terytorialne oraz że wszczęto 
już na ten temat pertraktacje. Wówczas - pisano - ,,uległyby zahamo
waniu owe niepotrzebne polemiki i wzajemne obwiniania się, które mogą 
w oczach nienasyconej Warszawy wzbudzić (miejmy nadzieję fałszywe) 
wrażenie, że jednej części naszego politycznego obozu zależy mniej na 
granicach naszego państwa niż części drugiej". 

Postulat partii ludowej nie został jednak spełniony. Natomiast jeszcze 
9 lutego zabrał głos na zebraniu politycznym w Ołomuńcu socjaldemo
kratyczny minister Lausman, który stwierdził, że „o Raciborskiem, Głub
czyckiem i Kłodzkiem będziemy rokować zarówno na konferencji mię
dzynarodowej, jak i z Polską" 34. Było to ostrzeżenie pod adresem strony

u „Obzory", 22 II 1947. 
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polskiej, że jeśli politykom czechosłowackim nie uda się nawiązać roz
mów bilateralnych, gotowi jednak będą powrócić do starej kwietniowej 
koncepcji. W kilka dni później, 12 lutego, komunistyczny minister Ko
pecky nie podtrzymywał jednak myśli zawartej w wypowiedzi Lausma
na. Powrócił zaś do postulatu wysuniętego uprzednio w dniu 22 stycznia 
przez ministra Noska 35, stwierdzając na posiedzeniu członków KPCz 
w Pilźnie, iż żądanie przyłączenia ziemi żytawskiej zostało sformułowane 
pod adresem Niemiec 36. 11 lutego natomiast agencja CTK jak rów
nież sprawozdawcy i korespondenci niekomunistycznych gazet podali 
informację o konferencji prasowej, zorganizowanej przez Czechosłowac
ki Instytut Spraw Zagranicznych na temat konieczności włączenia tzw. 
worka żytawskiego do Czechosłowacji 37, Problem ziemi żytawskiej miał 
więc odwrócić uwagę oponentów od zagadnienia rozpoczęcia rozmów ze 
stroną polską o innych wymienionych przez nich obszarach. 

W praskim MSZ zdawano sobie sprawę z iluzoryczności nadziei na 
nawiązani€ Z€ stroną polską bilateralnych rozmów na t€ tematy. Dał 
temu wyraz minister Masaryk na posiedzeniu komisji spraw zagranicz
nych czechosłowackiego parlamentu w dniu 19 lutego. Tłumaczył si<: 
przed posłami, że „sytuacja została bardzo skomplikowana" wskutek 
uznania polskiej granicy zachodniej przez Związek Radziecki. Zastrzegał 
jednocześnie, że „niczegośmy się nie zrzekli" i że „szukamy obecnie mo
żliwości wnie.siimia w jilkiś .sposób kwestii pod dyskusję". Masaryk wy
rażał ponadto nadzieję, że „znajdziemy jakieś zrozumienie także u wiel
kich mocarstw", i dodawał, iż „przecież my nie chcemy wiele", ponieważ 
„ja [sam] bym nie chciał mieć wielu Niemców z powrotem". To ostatnie 
zdanie wypowiedziane przez ministra stawiało pod znakiem zapytania 
argument natury etnograficznej, którym szermowała również strona cze
chosłowacka. Masaryk sugerując więc, iż ewentualnie będzie wzięta pod 
uwagę możliwość odwołania się do wielkich mocarstw, nie był jednak 
w stanie zaprezentować na forum komisji żadnego pozytywnego progra
mu działania. Również w sprawie ziemi żytawskiej, o której „będziemy 
naturalnie informować mocarstwa", Masaryk nie mógł niczego obie
cać 38. 

Toteż nadal odzywały się publicznie głosy na temat czechosłowackich 
żądań terytorialnych. Niejako rewanżując się „Obzorom" z 8 lutego, 
gdzie poruszano sprawę rzekomo wyjątkowo złych dla miejscowej lud
ności stosunków panujących na Górnym Spiszu i Orawie, organ sło
wackiej partii demokratycznej „Cas" z 22 lutego zamieścił artykuł za
wierający argumentację historyczną, mającą przemawiać za koniecznością 

85 „Rude pravo", 23 I 1947; ,,Svobodne slovo", 23 I 1947.
aa „Rzeczpospolita", 14 II 1947. 
•1 „Rude pravo", 11 II 1947; ,,Svobodne slovo", 11 II 1945; ,,Cas", 12 II

1945. 
se Zapis o schuzi zahranifoiho vyboru UNS, 19 II 1947, krab. 44, AFNS. 
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włączenia Kłodzkiego, Głubczyckiego i Raciborskiego do republiki. We 
wspomnianych „Obzorach" sformułowano zresztą zaskakującą tezę, że 
łatwiej byłoby bronić granicy na Odrze i Nysie Lużyckiej na konferen
cji moskiewskiej, gdyby „o dawne ziemie niemieckie ubiegały się dwa 
państwa słowiańskie, z których przynajmniej jedno uważają mocarstwa 
zachodnie za państwo demokratyczne". Inna podobnie zaskakująca teza 
brzmiała, iż „byłoby szlachetnym gestem ze strony rządu polskiego, gdy
by zrewanżował się za szlachetne stanowisko Czechosłowacji w kwestii 
Kłodzkiego, Głubczyckiego i Raciborskiego zaprowadzeniem spokoju i za
pewnieniem bezpieczeństwa na słowacko-polskiej granicy". 

Ponieważ czasopismo partii ludowej „Obzory" wykazywało najwięcej 
inicjatywy w formułowaniu uwag krytycznych pod adresem realizowa
nej przez KPCz linii polityki zagranicznej, prz2ciw Duchackovi wystą
piła nagle na drodze dyplomatycznej strona radziecka. Ambasador ra
dziecki w Pradze złożył na ręce Masaryka notę, w której protestował 
przeciw artykułom zamieszczanym na łamach „Obzorów"', obarczając 
przewodnicz?cego komisji spraw zagranicznych parlamentu i redaktora 
naczelnego tego tygodnika, Duchaćka, odpowiedzialnością za podważanie 
przyjaznych stosunków radziecko-czechosłowackich ae. Interwencja ta 
była niewątpliwie po myśli strony polskiej, choć wydaje się, że inicja
tywa wyszła raczej od premiera Gottwalda, zaniepokojonego akcją prasy 
niekomunistycznej. 

Dosłownie w przeddzień decydującego dla przyszłości stosunków pol
sko-czechosłowackich momentu, w dniu 2 marca, zakończył swoje obrady 
trwający od 27 lutego XIV Walny Zjazd partii narodowosocjalistycznej 40_ 

Jeden z dwu referentów w sekcji politycznej zjazdu, poseł Julius Firt, 
oświadczył, iż „będziemy domagać się od naszej polityki zagranicznej, 
aby stale nie apelowano do nas, których wierność dla idei słowiańskiej 
i pozytywny stosunek do ZSRR są udowodnione, byśmy ustępowali tej 
stronie [tzn. stronie polskiej], temu narodowi, który dopiero musi się 
wykazać swoją wiernością dla idei słowiańskiej i Związku Radzieckiego". 
F'irt domagał się, ,,abyśmy na polskie pretensje odpowiadali głosem bar
dziej stanowczym niż dotychczas" 41. ,,Svobodne slovo" z 4 marca, rela
cjonując przebieg obrad w sekcji politycznej, informowało, że ich przed
miotem były również „niepocieszające stosunki na Śląsku Cieszyńskim, 
gdzie Polacy po obu stronach granicy posługują się nazistowskimi meto
dami propagandowymi i bojowymi". Przewodniczący partii Petr Zenkl

39 „Dziennik Polski i Dziennik żołnierza", 25 II 1947. 
40 XIV Valny Sjezd Ceskoslovenske Strany Narodne Socialisticke, 27 unora -

2 brezna 1947, Zprava o ćinnosti ustfedniho vyboru a usti'edniho sekretariatu 
v letech 1938-1947. 

41 Zapis o schuzi III pracovni sekce XIV valneho sjezdu strany, sekce poli
ticke, konane v sabotu 1 bfezna 1947, krab. UE 121, Archiv Socialisticke Strany 
(dalej ASS). 
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w swej mowie programowej wyrażał nadzieję, że strona polska uzna 
obecną granicę na Zaolziu oraz zgodzi się na rozmowy na temat Kłodz
kiego, Głubczyckiego i Raciborskiego w zamian za poparcie dla granicy 
na Odrze i Nysie Łużyckiej. ,,Wierzymy - oświadczył Zenkl - że so
jusznicza polityka radziecka będzie mieć przyjazne zrozumienie dla na
szych postulatów i naszego �tanowiska" 42. 

W osiem dni później, 10 III 1947 r., podpisany został w Warszawie 
polsko-czechosłowacki układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Realiza
cja tego ważnego w życiu obu państw celu dokonała się dzięki ponow
nej inicjatywie radzieckiej "-3. Przywódcom Kraju Rad chodziło o zam
knięcie łańcucha układów państw sprzymierzonych z ZSRR w obliczu 
rozpoczynającej się w Moskwie konferencji ministrów spraw zagranicz
nych czterech mocarstw. W stolicy państwa radzieckiego miano obrado
wać nad problemem niemieckim i dlatego nadszedł ostatni moment dla 
stworzenia zwartego bloku krajów zaprzyjaźnionych z ZSRR, który 
przeciwstawiłby się między innymi ewentualnym anglosaskim próbom 
rektyfikacji granicy n2 Odrze i Nysie Łużyckiej. Bez umiejętnej taktyki 
politycznej KPCz oraz bez walki propagandowej toczonej przez komu
nistów czechosłowackich głównie z tezami ludowców i narodowych so
cjalistów nie zaistniałyby odpowiednie warunki pozwalające na zawarcie 
czechosłowacko-polskiego traktatu sojuszniczego. W układzie tym obie 
strony zobowiązywały się do uregulowania wzajemnych kwe.stii spornych 
w ciągu dwóch lat. Bez załatwienia jednych nie sposób było jednak za
łatwić drugich, partner bowiem czechosłowacki dzięki polityce przywód
ców KPCz wyrzekł się możliwości odwołania do wielkich mocarstw. 
Praktycznie więc układ o przyjaźni zapowiadał utrzymanie dotychcza
sowego status quo na odcinku granicy polsko-czechosłowackiej. Znikały 
więc przeszkody dla ścisłej i owocnej współpracy narodów Polski i Cze
chosłowacji. 

DER KAMPF DER KPC UM EINE REORIENTIERUNG 

DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN AUSSENPOLITIK GEGENUBER POLEN 

(OKTOBER 1946 - FEBRUAR 1947) 

Der Zeitraum von Oktober 1946 bis Februar 1947 hatte fur die polnisch-tsche
choslowakischen Beziehungen der Nachkriegszeit eine besondere Bedeutung. Er 
ging unmittelbar dem Moment der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags 

zwischen beiden Staaten am 10. Marz 1947 voraus. Die ersten Versuche, den Ver

trag abzuschliessen, sind Ende Oktober 1946 gescheitert, was eine vorubergehende 
Verschlechterung der Beziehungen zwischen Warschau und Prag nach sich zog. 
Vor allem aber verscharfte sich in der Tschechoslowakei selbst der politische 

n P. Ze n k I, Stojime na predni st-raźi demok-ratickeho socializmu. P-rogramova 
fee ... , Praha 1947, s. 51-53. 

ł3 Kamińsk i, op. cit., s. 80. 
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Kampf zwischen der KPC und den nichtkommunistischen Parteien, hauptsachlich 

der nationalsozialistischen und der Volkspartei, was in einer scharfen Pressepole
mik zum Ausdruck kam. Von den Ergebnissen dieser Auseinandersetzungen hingen 
die Perspektiven der polnisch-tschechoslowakischen Zusammenarbeit ab. Vor den 
tschechoslowakischen Kommunisten stand die schwierige Aufgabe, die Aussenpo
litik in der Frage der Realisierung der durch das Prager Aussenrninisterium her
vorgebrachten territorialen Postulate zu vera.ndern. 

Im behandelten Zeitraum unterstiltzte die KPC den Standpunkt der sowjeti
schen Fiihrung in der Frage der polnischen Westgrenze und erkannte somit die 
Potsdamer Beschlilsse als endgiiltige an. Sie stiess jedoch auf Widerstand von 
seiten ihrer Partner in der Nationalen Front. Dieser Widerstand wurde nach durch 
die Misserfolge der Regierungsdelegation auf der Pariser Friedenskonferenz 
(August-Oktober 1946) verstarkt. Der vorliegende Beitrag zeigt eingehend die 
Geschichte der propagandistischen Auseinandersetzungen zwischen der KPC und 
den tschechoslowakischen nichtkommunistischen Parteien. Die Anfilhrer der KPC 
mussten sehr vorsichtig handeln; sie verzichteten anfangs auf die Postulate ge
genuber den sildlichen Gebieten Schlesiens nicht, vertraten aber den Standpunkt, 
dass diese Frage in unmittelbaren Gespra.chen mit dem polnischen Partner ver
handelt werden kann. Sie bewirkten, class die tschechoslowakische Regierung 
sich endgilltig dazu entschlossen hatte, die territorialen Forderungen, wc!che sie 
im April 1946 gestellt hatte, vom internationalen Forum zurilckzm.:iehen. Den 
tschechoslowakischen Kommunisten ist es gelungen, den Grund zu dem Abschluss 
des polnisch-tschechoslowakischen politischen Vertrages zu legen. 




