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śLĄSK - OGNISKO REWIZJONIZMU NIEMIECKIEGO 
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

Rewizjonizm jako kierunek polityki i propagandy niemieckiej, po
siadający także swe odniesienia w nauce, kulturze i gospodarce, pojawił 
się po I wojnie światowej wraz z traktatowym regulowarniem skutków 
przegranej przez Niemcy wojny. Zagadnienie rewizjonizmu, jego ge
nezy oraz przemian w okresie międzywojennym w literaturze historycz
nej analizowano już wielokrotnie 1

• W tym miejscu jedynie wspomnę, 
że traktat pokojowy między pokonaną Rzeszą Niemiecką a gronem 27 
państw zwycięskich stwierdzał winę Niemiec za wywołanie I wojny 
światowej. Z tego stwierdzenia wynikały określone implikacje, przede 
wszystkim natury ekonomicznej i militarnej. Niemcy zostały zobowią
zane do spłaty odszkodowań za zniszczenia dokonane w toku wojny, 
pozbawione armii o moż.liwości prowadzenia ofensywnych działań wo
jennych, częściowo okupowane i zdemilitaryzowane. Do sankcji z dzie
dziny ekonomicznej i militarnej doszły sankcje terytorialne. Rzesza 
Niemiecka utraciła kolonie oraz jedną siódmą część powierzchni i ok. 
80/o ludności na wschodzie, zachodzie i północy Europy 2

• 

Niemcy dotkliwie odczuły warunki pokoju. Powstało wówczas, 
a funkcjonowało przez cały <Jkres międzywojenny w społeczeństwie nie
mieckim przekonanie, że traktat wersalski był „dyktatem" narzuconym 
przez wrogie Niemcom zwycięskie mocarstwa zachodnie. Przedstawiciel 

1 Zob. np. G. Labuda, Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów poli
tycznych, Poznań 1971; Wschodnia ekspansja Niemiec w Europie Środkowej, pod 

red. G. Labudy, Poznań 1963; J. Pajewski, W. Gł o w ac ki, Analogie rewizjo�
nizmu niemieckiego, Poznań 1947; M. Bros z at, Der NationaHsmus. Programm
und Wirklichkeit, Stuttgart 1961; Ch. HB 1 tj e, Die Weimarer Republik und das
OstZocarno-Problem, Wilrzburg 1958; H. Riekhoff, German-Polish Relation 1918-

1939, Baltimore 1971, w pracach tych dalsza bibliografia.
2 Historia Polski, t. IV, cz. 1, pod red. L. Grosfelda i H. Zielińskiego, Warszawa 

1969, s. 288. Obliczenia te różnią się np. J. Kr asus ki, Stosunki polsko-nie

mieckie 1919-1925, Poznań 1962, s. 16, podaje 1/7 obszaru i 1/10 ludności. E. Eyck,
Geschichte der Weimarer Republik, t. I, Erlenbach-Zilrich 1957, s. 151, podaje

13°/, obszaru. 
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Rzeszy Niemieckiej przed podpisaniem traktatu stwierdził, że jego pań
stwo i naród nigdy nie uznają postanowień traktatu pokojowego i zmie
rzać będą do ich podważenia 3. Od tego momentu rozpoczyna się w Niem
czech ruch polityczny, którego celem staje się rewizja postanowień trak
tatu wersalskiego w sferze terytorialnej, ekonomicznej i militarnej. Atak 
skierowano także przeciw uznaniu winy Niemiec za wywołanie I wojny 
światowej, sądząc, iż wykazanie bezpodstawności tego stwierdzenia ot
worzyłoby możliwość unieważnienia postanowień traktatu, jeśli nie 
w całości, to chociażby poważnej jego części. Rewizjonistyczną polity
kę kolejnych rządów powojennych Niemiec wspierała propaganda we
wnętrzna i zagraniczna, a także niemiecka nauka i gospodarka. Dlatego 
też rewizjonizm niemiecki stał się istotnym elementem sytuacji euro
pejskiej i międzynarcxiowej w całym dwudziestoleciu międzywojennym. 

Wrogi stosunek Niemiec do traktatu wersalskiego łączył się z wro
gością do powstałej w 1918 .r. niepodległej Polski. Jakkolwiek wytyczo
na na konferencji pokojowej granica polsko-niemiecka nie respekto
wała interesów Polski, w Niemczech bowiem pozostawiono znaczną 
część historycznych ziem i ludlności polskiej, to jednak na mocy trakta
tu przeszło do Polski Poznańskie, Pomorze Gdańskie i skrawki powia
tów Dolnego śląska. Natomiast wyniki późniejszych plebiscytów miały 
zdecydo�ać o losach Górnego Śląska, Wa-rmii, Mazur i Powiśla. W re
zultacie 'zmian terytorialnych lat 1919-1922 na wschodzie Europy pań
stwo pruskie utraciło ok. 30°/o ludności i ok. 29°/o swego przedwojenne
go terytorium 4_ Z tego obszaru nieco powyżej 90°/o włączono do tery
torium państwa polskiego, a pozostała czę,ść weszła w skład Czechosło
wacji i Litwy. W tej sytuacji ostrze działań zmierzających do rewizji 
postanowień traktatu wersalskiego kierowano głównie przeciw Polsce. 
Granicę polsko-niemiecką określono propagandowo jako „krwawiącą ra
nę", zadaną Niemcom w Wersalu, a o jej bezsensowności miał świad
czyć fakt oddzielenia Prus Wschodnich od reszty .Niemiec polskim Po
morzem, nazywanym przez Niemców „korytarzem" 5

. 

O roli Niemiec w Europie i możliwościach przeprowadzenia rewizji 
traktatu wersalskiego decydowały jednak u progu lat dwudziestych pań
stwa zachodnie - USA, Francja i Wielka Brytania. Sprzeczności mię
dzy nimi spowodowały, że polityka ich wobec Niemiec nie była konsek
wentna i jednolita. W kilka lat po podpisaniu traktatu podważone więc 
zostały niemieckie zobowiązania natury ekonomicznej i militarnej. Nie 
zmienione pozostawały jedynie wersalskie postanowienia terytorialna-

8 E y ck, op. cit., s. 146. 
4 H. Ro gm a n n, Ostdeutschlands grosse Not, Berlin 1930, s. 6.

� F. He is s, A. Hi 11 en Zie g fe l d, Deu.tschtand und Korridor, Berlin 1933; 

Przeciw propagandzie „korytarzowej", Toruń 1930. Zob. też J. Sobczak, Pro
paganda zagraniczna Niemiec weimarskich wobec Polski, Poznań 1974, s. 181-

189.
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-graniczne, toteż one z kolei stały się obiektem usilnych działań niemiec
kich na arenie' międzynarodowej.

W wyniku polityki ministra spraw zagranicznych Gustawa Strese
manna w 1925 r. na konferencji w Locarno odmówiono Polsce gwaran
cji jej granicy zachodniej, analogicznych do gwarancji, jakie otrzymała 
granica niemiecko-francuska i niemiecko-belgijska. Badania nad polity
ką Stresemanna pozwoliły historykom sformułowa� wniosek, że u pod
staw tej odmowy „tkwiła nadzieja, iż kiedyś w przyszłości Rzesza bę
dzie zdolna do wojny z Polską" a. W wyniku konferencji lokarneńskiej 
Niemcy z państwa zwyciężonego stały się pełnoprawnym członkiem 
Ligi Narodów, nadto usytuowały się, wraz z miejscem stałym w Radzie 
Ligi, w gronie mocarstw decydujących o polityce europejskiej. 

Członkostwo Ligi Narodów stwarzało nadzieje na możliwość rewizji 
granicy z Polską. Zastosowanie art. 19 paktu Ligi, który pod pewny
mi warunkami umożliwiał rewizję granic ustalonych traktatami 7, po
zwoliłoby na przeprowadzenie rewizji granicy· polsko-niemieckiej w spo
sób pokojowy i przy aprobacie państw zachodnich. Liga Narodów sta
wała się wobec tego narzętlziem w realizacji rewizjonistycznych pla
nów, a Genewa ośrodkiem pozyskiwania dyplomatów z państw zach-od
nich do współdziałania z Niemcami w tej polityce wobec wschodniej 
Europy. 

Korzystna zmiana sytuacji politycznej republiki weimarskiej pogłę
biła jej agresywność wobec Polski. Atak nastąpił już w 1925 r. w dzie
dzinie ekonomicznej, choć Niemcy planowały uzyskać efekty w dziedZJi
nie politycznej. Ocz.ekiwano, że osłabiona gospqdarczo Polska bądzie 

zmuszona zgodzić się na rewizję swej granicy zachodniej. Znane są wy-
- powiedzi Stresemanna o celach wojny gospodarczej z Polską s. Według

jego planów pokonana Polska miała uznać stałą polityczną i ekonomicz
ną dominację Niemiec.

Obok spraw terytorialnych na stosunki polsko-niemieckie obciąża
jący wpływ wywierało także zagadnienie mniejszości niemieckiej w Pol
sce, ochrona jej stanu posiadania gospodarczego, odrębności politycznej
oraz kulturalnej. Przy zaostrzeniu sytuacji w którymkolwiek z tych
spornych problemów - a konflikty były niejednokrotnie przez Niem-

e J. Pajewski, Z nowszych badań nad polityką Gustawa Stresemanna

(Przegl<]d Zachodni, 1957, nr 1, s. 60). 
7 Art. 1!) Paktu Ligi Narodów głosił: ,,Zgromadzenie może· od. czasu do czasu 

wzywilć czlunk6w Ligi, ilby przystąpili do ponownego zbadania tr;:ki.atów, które 
nie dają- się już strJsuwać. oraz położenia międzynarodowego, którego dulsze trwa
nie mogłoby zagrozić pokojowi świ;,ta ", por. Kr a suski, op. cit., s. :380. 

s G. Stresem a n n, Vermiichtnis, t. II, Berlin 1932, s. 457. 545 i n., t. III. 
Berlin 1933, s. 235, 247-249. Zub. też B. P uch e r t, Der Wirtschaftskrieg des

deutschen lmperiaiismus gegen PoLen 1925-1934, Berlin 1963: B. Ra ty ii s k a, 
Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 1919-1930, W,-.rsz .. :fa 
1968. 
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ców świadomie prowokowane - państwo niemieckie za wsze wysuwa
ło przed opinią międzynarodową zagadnienie rewizji granicy z Polską. 
Sugerowano więc, że wraz ze zmianą tej granicy wspomniane sprawy 
konfliktowe zostaną automatycznie rozwiązane. Stałe napięcie w sto
sunkach z Polską leżało w interesie Niemiec. Pozwalało bowiem mówić 
o braku wewnętrznej stabilizacji państwa polskiego i przekonywać opi
nię światową, że w Polsce i jej granica�h tkwi zarzewie przyszłego kon,
fliktu europejskiego.

* * 

* 

Śląsk był rejonem, gdzie przez całe dwudziestolecie międzywojenne 
odbY'Nała się konfrontacja polsko-niemiecka, do 1921 r. na drodze czy
nu zbrojnego, a później przy użyciu instrumentów oddziaływania poli
tycznego, ekonomicznego i propagandowego. 

W walkę z Polską Sląsk, a później od 1923 r. prowincje górna- i dol
nośląska, z ich ośrodkami administracyjnymi Opolem i Wrocławiem, 
zaangażowały się od chwili powstania niepodległej Rzeczypospolitej. 
Szczyt tej bezpośredniej walki politycznej i militarnej przypadł na okres 
powstań śląskich i plebiscytu. We Wrocławiu, wówczas jeszcze stolicy 
całej prowincji śląskiej, mieścił się niemiecki sztab polityczny i wojsko
wy dla przedsięwzięć wymierzonych w państwo polskie, w polską ak
cje; plebiBcytową i powstańczą na Górnym Slqsku 9. Mimo zaangażo
wania wszystkich niemieckich sił politycznych, od prawicowych po so
cjaldemokratyczne, i znaczącego udziału sił wojskowych oraz wielkich 
nakładów finansowych na dywersję polityczną i propagandę, antypol
ską działalność ta zakończyła się dla Niemców tylko połowicznym suk
cesem, żeby nie rzec - klęską. Nie udało się im bowiem stworzyć ze 
Śląska „państwa", co było manewrem politycznym kamuflującym za
sadniczy cel - utrzymanie tego obszaru w ramach Rzeszy Niemieckiej 10, 

ani też podważyć postanowień art. 88 traktatu wersalskiego, przewidu
jących podział Górnego Śląska na podstawie wyników uzyskanych w ple
biscycie. Toteż mocą decyzji Rady Ambasadorów, a następnie konwencji 
genewskiej, dokonano w połowie 1922 r. podziału obszaru plebiscyto
wego, którego poważna część znalazła się w Polsce. Pozostały pod pa
nowaniem niemieckim Śląsk staje się, w atmosferze politycznej wytwo
rzonej po konferencji lokarneńskiej, znaczącym ośrodkiem w rewizjo
nistycznej działalności antypolskiej. 

9 T. J ę dr us z cz a k, Niemieckie przygotowania do plebiscytu na Górnym

Slqsku- w czasie od maja 1919 roku do stycznia 1920 roku (Zaranie Sląskie, 1961,
z. la, s. 194-210); E. Kle i n, Miarodajne czynniki niemieckie a sprawa Górnego

Slqska w grudniu 1918 r. {Studia Sląskie, seria nowa, t. XIII, 1969, s. 57-160).
10 H. Zie 1 iński, La question de „L'etat Independent de Haute SHesie apres 

Za premiere guerre mondiale (1919-1921) (Acta Poloniae Historica, t. IV, 1961,
s. 34---57).
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Wspomniana już zmiana sytuacji międzynarodowej republiki we�
marskiej wywołała także wielokierunkowe zmiany w niemieckiej poli
tyce wewnętrznej. Odzwierciedliły się one w większym zainteresowa
niu czynników oficjalnych sytuacją gospodarczą i kulturalną graniczą
cych z Polską prowincji wschodnich i tworzeniu dla nich programu 
finansowej pomocy państwowej, w stawianiu nowych zadań przed nie
miecką nauką i kulturą oraz w zaangażowaniu władz centralnych, pro
wincjonalnych i samorządowych na rzecz rew.izji granicy z Polską, a tak
że w aktywizowaniu w tym celu określonych stowarzyszeń i organizacji 
oraz całego społeczeństwa niemieckiego. Sprawy te, jakkolwiek nie do 
końca jeszcze rozpoznane, zajmują wiele miejsca w historiografii z za
kresu stosunków. polsko-niemieckich 11• 

Rozpatrując rolę Śląska w niemieckiej działalności rewizjonistycznej, 
pragnę skoncentrować się na tych inicjatywach w dziedzinie podstaw 
ideologicznych i praktyki politycznej rewizjonizmu, które wyróżniały 
Sląsk w skali Rzeszy. Uwzględniono inicjatywy powstałe w okresie mię
dzywojennym, które na trwale weszły do podstawowego zasobu nie
mieckich argumentów i działań wymierzonych w system wersalski, 
a w granicę polsko-niemiecką w szczególności. Poza obrębem moich za
interesowań pozostaje zatem działalność antypolska bardzo spektaku
larna i bezpośrednio oddziaływająca na nastroje społeczeństwa niemiec
kiego, jak zjazdy, ma1nifestacje i okazjonalne uroczystości różnorodnych 
organizacji rewizjonistycznych o charakterze regionalnym lub ogólno
niemieckim. Wrocław, podobnie jak Bytom i Zabrze, był stałym miej
.scem wspomnianych wyżej imprez, i to niejednokrotnie o dużym rezo

nansie w stosunkach polsko-niemieckich. Ale nie odróżniało to Śląska 
od innych prowincji wschodnich, podobną bowiem rolę spełniał Króle
wiec, Kwidzyn czy Olsztyn w Prusach Wschodnich, lub też Piła w ·�1Iar
chii Pogranicznej. 

Zmiany polityczne w tej części Europy spowodowały, że Śląsk po 
I wojnie światowej stał się najbardziej na południowy wschód wysu
niętą częścią państwa niemieckiego, nadto klinem wdzierał się w gra
niczące z nim terytoria państw słowiańskich, Polski i Czechosłowacji. 
Z tych też względów niemieckie władze prowincjonalne i samorządowe 
na Śląsku, czynniki polityczne od nacjonalistów po socjaldemokratów 
oraz przedstawiciele organizacji zawodowych i gospodarczych podkreś-

11 Np. zob. K. Fiedor, Charakter pomocy państwa niemieckiego dla wschodu
w latach 1919-1933 (Sląski Kwart. Hist. Sobótka, 1970, nr 4, s. 587-619); te n że,
Charakter i funkcja osadnictwa na wschodnich terenoch Niemiec w okresie mię
dzywojennym (Przegląd Zachodni, 1975, nr 2, s. 2.57-291); B. O 1 szewski, Na

rodowościowe aspekty polityki interwencyjnej Republiki Weimarskiej na Sląsku 
w świetle niektórych dokumentów niemieckich (Studia Śląskie, seria nowa, t. XX,
1970, s. 335-349); te n i. e, Osthilfe, interwenzjonizm państwowy w rolnictwie ślą
skim w latach 1919-1939, Wrocław 1974. 
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lali wielokrotnie, że rejon ten po I wojnie znalazł. się w trudnej .sytua
cji politycznej, narodowościowej i gospodarczej. 

Na pierwszy plan wysuwano zagadnienia terytorialna-polityczne, 
gdyż ich zdaniem największe niebezpieczeństwo dla Sląska wynikało 
z jego położenia geograficznego i z półwyspowego kszt,ałtu terytorium. 
Szerokość tego półwyspu u nasady, tj. w miejscu, gdzie łączył się z in
nymi pruskimi prowincjami, nie przekraczała 120 km, a więc ewentualne 
odcięcie śląska w tym miejscu nie miało dla Polski przedstawiać wię
kszych trudności militarnych. Imputowano Polsce posiadanie strategi
cznych planów wyeliminowania Śląska jako przedmiotu konfliktu nie
miecko-polskiego i jako problemu polityki europejskiej 12. Niemcy w tym
aspekcie rozpatrywali możliwość współdziałania polsko-czechosłowackie
go oraz pewnego politycznego i militarnego udziału Francji, państwa 
pozostającego w sojuszu po1itycznym oraz wojskowym z obu zaintereso
wanymi stronami. Podział niemieckiej części Śląska między Polskę i Cze
chosłowację stanowiłby zakończenie kontrowersji niemiecko-polskich, 
zarówno w ich stosunkach bilateralnych, jak i w sporach przed in.stan
cjami międzynarodowymi. 

Równie poważne potencjalne niebezpieczeństwo dla Śląska, zdaniem 
niemieckich czynników politycznych, istniało w składzie narodowościo
wym jego mieszkańców. Śląsk bowiem był obszarem narodowościowo 
niejednolitym; obok Niemców mieszkała tu ludność polska, a także cze
ska i łużycka. Manipulacje danymi o liczbie tej ludności w kolejnych 
spisach przeprowadzanych w Niemczech zmuszają do posługiwania się 
szacunkami. Uważa się, choć w tym względzie istnieją pewne różnice, 
że Polaków na śląsku było ok. 800 tys., w tym na Dolnym Śląsku ok. 60 

I tys. 13 

Wspomniane względy geograficzno-polityczne i narodowościowe Ślą
ska pozwoliły jego władzom sformułować, a później podnieść do rangi 
zasadniczego argumentu tezę o zewnętrznym jakoby i wewnętrznym 
zagrożeniu obu prowincji przez państwa i narody słowiańskie. 

W obu prowincjach śląskich dominowały politycznie i gospodarczo 
sfery nacjonalistyczne i centrowi\ zorganizowane w partiach Deutsch
nationale Volkspartei '(DNVP - Niemiecko:narodowa Partia Ludowa), 
Deutsche Volkspartei (DVP - Niemiecka Partia Ludowa) i Zentrums
partei ,(Z - Centrum). Ich wrogość do Polski, niechęć do pogodzenia 
się z niepodległością państwa, które upomniało się o swoje historyczne 
ziemie, kreowała i utrwalała nastroje rewizjonizmu oraz rewanżu za 

11 E. Ha n se n, Polens Drang nach den Westen, Berlin 1927 
11 W. Wrzesiński, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939, Poznaii 

1970. Tamże (s. 29:_33) krytyczny przegląd literatury zagadnienia. Zob. też

M. Or z ech o ws k i, Ludność polska na Dolnym Sląsku w latach 1918-1939 

Wrocław 1959, s. 28.
' 
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Wersal i Ge�ewę. W rezultacie Śląsk - w ich mniemaniu - urastał do 
rangi bastionu niemczyzny na wschodzie. Uważano go od chwili zakoń
cz2nia wojny za flankę, której utrzymanie w rękach niemieckich jest 
koniecznością, gdyż tylko wówczas można g,.varantować przyszłą ofen
sywną politykę Rzeszy Niemieckiej przeciw Polsce, a nastGpnie przeciw 
całej Europie Wschodniej 14, 

Gwałtowny od połowy lat dwudziestych wzrost rewizjonizmu w repu
blice weimarskiej umożliwił wytworzenie się na śląsku, a przede wszyst
kim we Wrocławiu antypolskiego ośrodka, który najpierw wciqgnąl 
w orbitę swych działań Śląsk Górny, a następnie u progu lat trzydz.ie
stych pozostałe prowincje wschodnie. U podstaw tej działa1'ności tkwiły 
konkretne cele ekonomicme, niezależnie od nastrojów antypolskich 
i - co należałoby podkreślić - chęci włączenia się władz śląskich w po
litykę cznników centralnych. Podobnie jak pozostałe prowincje wscho
·dnie Niemiec Śląsk Górny i Dolny za pomocą argumentów politycznych,
wyolbrzymiania szkodliwych skutków traktatu wersalskiego dla gospo
darki i kultu� śląskiej, chciał uzyskać z Berlina większą pomoc finanso
wq. Mimo szeroko zakrojonych starań o pozyskanie posłów do Reichstagu
i Landtagu pruskiego, ważniejszych urzędników w ministerstwach Rze
.szy i Prus oraz ofernsywy propagandowej w Rzeszy i poza nią Śląsk nie
zdobywał spodziewanych efektów materialnych. Podjęte działania wy
sunęły go jednak na pierwszy plan wśród pozostałych proW!incji wscho
dnich, czyniąc z tego regionu ognisko antypolskich i rewizjonistycznych
ini:::jatyw, liczących się w skali ogólnoniemieckiej.

Ślqsk dysponował warunkami, które mu pozwalały odgrywać znacz:ic:i
Nlę w działalności rewizjonistycznej, stworzyć jej teoretyczną i naukową
pcdbudowę oraz możliwość popularyzowania tych treści w odpowiedniej
formie propagandowej. Posiadał kadrę naukową liczqq się w kr2ju,
prasę o dużych tradycjach politycznych i dziennikarskich oraz znane
oficyny wydawnicze.

Z dwóch wschodnich uniwersytetów, królewieckiego i wrocławskiego,
<lo połowy lat trzy<lziestych większą rolę odgrywał wrocławski Uniwer
sytet im. Fryderyka Wilhelma. We Wrocławiu mieściła' się druga wyższa
uczelnia - Politechnika (Technische Hochschule), a przede wszystkim
Oslcuropa Institut (Instytut Europy Wschod:1iej). Placówka ta powstała

.w 1918 r., a jej celem były badania stosunków politycznych, w tym
narod<Jwościowych, gospodarczych i kulturalnych na wschodzie Euro
py 15, 

1� Schlesien. Das Bollwerk im Osten, Gorlitz 1927; H. Fr e y mark, Schlesiens

Bedeutung fiir deutsche Wirtschaft ur1d KuJtur, Wrocław 1926. 
15 Z. Szu szk ie w i cz, Powstanie Instytutu Wschodniej Europy we Wrocła

w ii, w 1918 r. (Studi?. Historyczne, 1970, nr 4, s. 495-509); te n że, Działalność

popularyzatorska i propagandowa Instytutu Europy Wschodniej we Wrocławiu. 

w lata.eh 191S-19.J4 (Przegląd Zachodni, 1971, nr 3, s. 131-151).
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Wnioski formułowane na podstawie tych badań wykorzystywali Nie
mcy w praktycznej działalności politycznej i gospodarczej wobec państw 
wschodnioeuropejskich 

* * 

* 

Rewizjonizm niemiecki miał charakter zaborczy. W stosunku do pań
stwa polskiego zaborczość tę mama w,idzieć w dwóch wariantach, Tóżnią
cych się zasięgiem terytorialnym i metodami realizacji. Pierwszy z nich 
i chronologicznie wcześniejszy zmierzał do przekreślenia postanowień 
traktatu wersalskiego i do odzyskania granic Rzeszy Niemieckiej 
z 1914 r. Drugi był jeszcze bardziej agresywny, gdyż osiągnięcie granic . 
sprzed I wojny traktowane było jako etap wstępny do dalszej ekspansji 
na wschód. Dla podważenia klauzul terytorialnych traktatu wersalskie
go chcieli Niemcy wykorzystać światową opinię publiczną. Instrumen
tem o szczególnym działaniu miała być „siła światowej prasy", kreują
cej i modelującej określone nastroje i postawy 16

• Zależało Niemcom 
także na pozyskaniu wpływowych grup politycZ1I1ych w poszczególnych 
państwach zachodnich, głównie w Wielkiej Brytani, USA, częściowo ta
kże we Francji. Sądzono, że pod ich naciskiem Polska zgodzi się na re
wizję, czy też jak enigmatycznie określano, ,,korekturę" swej zachodniej 
granicy. Według polityków niemieckich dogodnym forum w tym celu 
mogłaby być Liga Narodów bądź inme ścisłe porozumienie zE1chodnich

mocarstw. Dalsza natomiast ekspansja na wschód Europy wymagała 
użycia siły zbrojnej, której jednak Niemcy do 1935 r. nie posiadały. 
Upraszczając nieco można stwierdzić, że koncepcja pokojowej rewizji 
granicy z Polską dominowała w polityce republiki weimarskiej na tere
nie międzynarodowym, natomiast agresywne zamiary wobec Polski i pla
ny przyszłych podbojów Europy aż po Ural i Morze Czarne w czasach wei
marskich ujawniano na użytek polityki i propagandy wewnętrznej, a już 
niepodzielnie panowały one w okresie hitlerowskim. 

Swą działalność antypolską obie prowincje śląskie rozpoczęły od for
my typowej dla wszystkich prowincji wschodnich w czasach republiki 
weimarskiej. Było to drobiazgowe wykazywanie „krzywd'' doznanych 
przez Niemcy w Wersalu, podkreślanie wielkości utraconej na wschodzie 
„niemieckiej" ziemi i ludności, skrupulatne wyliczanie ilości przeciętych 
grainicą polsko-niemiecką linii kolejowych i dróg lokalnych oraz odcię
tych rynków zbytu i zaopatrzenia surowcowego. Śląsk jednakże w ra
mach tej działalności dodał własny element, który w swe] rewizjonisty
cznej wymowie był szczególnie niebezpieczny. Starał się on wykazać, 
że na konferencji pokojowej w Paryżu zabrakło dostatecznie umotywo-

18 G. Stresem a n n, Presse und Aussenpolitik (Deutsche Presse, nr specjalny: 
Schlesien und die Gugali, Berlin 1927, s. 237 i n.); K. Werner, Fragen der 
detLtschen Ostgrenze, Wrocław 1933, s. 6. Zob. też A. Bzowie ck i, Propaganda 

Niemiec hitlerowskich (Bellona, 1934, z. 1, s. 114 i n.). 
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wanych . podstaw prawnych do wytyczenia granicy polsko-niemieckiej. 
Pomyślny skutek tych działań wzmocniłby zasadność niemieckich rewi
zjonistycznych starań zmierzających do „naprawiooia bezprawia" doko
nanego w Wersalu. 

Atak niemieckich władz na Śląsk zmierzał do podważenia wiarygo
dności dokumentów dostarczonych przez Biuro Prac Kongresowych de
legacji polskiej negocjonującej z Radą Najwyższą Konferencji kształt 
granicy z Niemcami. Władze śląskie, zgodnie z kieruP:kiem polityki za
granicznej republiki weimarskiej ,orientującej się głównie na kraje an
glosaskie, posłużyły się tutaj słowami prezydenta USA W. Wilsona, 
który w 1918 r. wypowiadał się o „sprawiedliwym pokoju" i o „samo
stanowieniu narodów". Wielokrotnie wykazywały one, że po zakończonej 
wojnie na wschodzie Niemiec ich sens został całkowicie wypaczony. 
Granica polsko�niemiecka, ich zdaniem, pogwałciła wolę niemieckiej lu
dności i pomimo protestów odcięła ją od Rzeszy 17• Tezę ·O pogwałceniu 
woli niemieckiej ludności ro:zpatrywano w dwu aspektach terytorialnych: 
górnośląskim i dolnÓśląskim. 

W odniesieniu do Górnego Śląska miały o tym świadczyć wyniki 
plebiscytu z 20 III 1921 r. Niemieckie władze ina śląsku ubolewały, że 
mimo oddanych w plebiscycie 60% głosów za Niemcami, a 40% za Pol
ską, podzielono Górny Śląsk, nadto państwo polskie otrzymało część 
ekonomicznie cenniejszą. Na Dolnym Śląsku (wyjąwszy niewielki ob
szar wokół Rychtala) nie było plebiscytu, zatem władze śląskie nie dy
sponowały danymi liczbowymi potwierdzającymi niemieckość ziemi od
danej Polsce. W o bee tego na potrzeby rewizjonistycznej propagandy 
posłużono się mistyfikacją w postaci tzw. próbnego plebiscytu (Probeab
stimmung), który rzekomo przeprowadziły władze administracyjne ślą
ska w 1919 r. 

Termin ten w 1929 r. :najpierw zastosowano do powiatu namysłowskie
go, następnie rozszerzono na sąsiedni sycowski, a później używano w od
niesieniu do całego pogranicza śląsko-pmmańskiego. W zależności jednak 
od piszącego o tych kwestiach zmieniał się, obok terytorium, czas prze
prowadzenia „próbnego plebiscytu" i jego wynik, wahając się między 
93 a 99% głosów oddanych za Niemcami 18

• ,,Plebiscyt próbny" na Śląsku 
i jego wynik miał rezonans nie tylko w Rzeszy. Informacje o nim znaj
dujemy w publicystyce francuskiej i angielskiej lat trzydziestych, gdyż 
na trwałe wszedł do propagandowych treści republiki weimarskiej, a na
stępnie Trzeciej Rzeszy. 

17 Z licznych prac wymienię powstałe we Wrocławiu: H. Ro gm a n n, Wi!son

und die deutsch-poinische Frage, Berlin 1933; te n że, Staatsmanner schachern um

Oberschlesten, Wrocław 1933. 
18 M. La ub er t, Die Zerreissung und Not der niederschlesische Ostmark

(Wir Schlesier, 1929, nr 7). Por. Riss im Osten. The Rent in East Berlin 1930 
s. 132; R. Mart e 1, Les frontieres orientaies de l'AUemagne, Paris �930, s. 257. '
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Polemika śląskich władz z materiałem kartograficznym przedstawio
nym przez polską delegację w Paryżu miała wykazać złą wolę Polaków, 
którzy dla komitetu ekspertów z prof. Lordem na czele skompletowa
li - jak twierdzono - mapy fałszywie oddające stosunki narodowościo
we na wschodzie Niemiec. 

Atak niemiecki skoncentrował siP, na zaprezentowanej przez Polaków 
mapie Jakuba Spetta. Powstała ona na podstawie wyników spisu 
z 1910 r. i przedstawiała sto:e;unkr narodowościowe wschodnich obszarów 
Rzeszy Niemieckiej. Krytykę tej mapy przeprowadził wrocławski profe
sor Walter Geisler, finainsowały te prace władze samorządowe prowincji 
dolnośląskiej i pozyskane przez nie ministerstwo spraw zagranicznych 
Rzeszy. Obszerna praca Geislera 19 pod względem teoretycznym i karto
grafic�nym stanowiła przewartościowanie stosunków narodowościowych 
na tzw. niemieckim wschodzie. Zgodnie z kierunkiem propagandy nie
mieckiej stwierdził on, że w Paryżu dokonano „wielkiego bezprawia" 
na niemieckiej ludności, ,,absolutnie" przeważającej na tym obszarze. 

Geisler w celu podważenia statystycznych danych spisowych użył 
argumentów dziwnych, prawie demagogicznych. Przede wszystkim wąt
pił on w wiarygodność danych o języku macierzystym ,(Muttersprache). 
Argumentując, że na wschodzie Niemiec małżeństwa mieszane niemie
cko-polskie nie były rzadkością, wnioskował, że w wypadku, gdy matka 
(Mutter) była Polką, jej język podawano jako „maciierzysty". Drugi 
argument był równie zdumiewający. Agentami spisowymi przed I wojną 
po wsiach .i miasteczkach byli nauczyciele i drobni urzędnicy, a więc, 
twierdził Geisler, w ich budżetach domowych odgrywały dużą rolę pła
cone przez Rzeszę tzw. dodatki wschodnie (Ostmarkenzulage). O wyso
kości dodatku decydował stosunek ilościowy ludności polskiej i niemie
ckiej, z tym że był on wyższy, im więcej było Polaków. Efektem tych 
wywodów był wniosek Geislera, iż w interesie rachmistrzów spisowych 
leżało podwyższenie liczebności ludności polskiej 20. Znane nazwisko au
tora, doskonale ·wydane mapy, antypolskość, ale· ukryta niby w naukowej 
i rzeczowej formie, zadecydowały o dużym rozgłosie tej pracy. Jego echa 
znajdujemy w dokumentach polskiego Poselstwa w Berlinie, które ojno
towując tę akcję władz wrocławskich informowało centraię w Warszaw:e 
następująco: ,,Skoro zważy się ... że stosunkowo niedawno prof. Lord 
w polemice publicznej jeszcze raz w prasie amerykańskiej powoływał 
sic; na kartę Spetta jako na dokument pierwszorzędnej wagi, wtedy pu

blikacja Geislera, przy pomccy luksusowego materiału kartograficznego 
i sprytnie skonstruowanej krytyki dowodzącej, że Spett kreślił S\VJ. kar-

19 W. Ge is le r, Die Sprachen und Nationalitiitenverhiiltnisse a12 den deut
schen Óstgrenzen und ihre DarsteLlung. Kritik und Richtigstel!ung der Spett'schen 

Karte, Gotha 1933. 
to Tamże, s. 10 i n.
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tę na podstawie sfałszowanych materiałów i za pomocą oszukańczej me
tody kartograficznej, nab�era niewątpliwie politycznego i rewizjonisty
cznego charakteru" 21 

Dziełem niemieckich władz prowincjonalnych i współpracujących 
z nimi badaczy były zarzuty sformułowane wobec Polaków o wprowa
dzeniu w błąd światowej opinii public:2mej po to, aby osiągnąć swe ane
ksjonistyczne cele. Prof. M. Laubert z Osteuropa Institut pisał w związku 
z tym o ignorancji w sprawach Europy Wschodniej Anglików i stronni
czości Francuzów. Ci ostatni, jego zdaniem, realizowali plany maksy
malnego osłabienia Niemiec w interesie swego polskiego sojusznika 22•

W licznych dokumentach starano się wykazać, że tylko dzięki fałszer
stwu map Polska otrzymała rejon Rawicza i Krotoszy,na oraz linię ko
lejową w kierunku ;:na Poznań 23. Czynniki śląskie nie uwzględniały 
zatem fa.ktu wyzwolenia tych miast przez powstańców wielkopolskich 
w początkach 1919 r. i tym samym przejścia ich we władanie Polaków. 
Ataki na polskich uczonych współpracujących z Biurem Prac Kongre
sowych, sformułowane w latach dwudziestych, powtarzano w czasach 
hitlerowskich. Pisano wówczas o uczonych polskich, którzy „od początku 
odbudowującego się państwa oddali swoją wiedzę sprawie propagandy 
i wszechpolskiego nacjonalizmu" 2,. 

Krytyka źródłowych podstaw genezy traktatu wersalskiego była tylko 
jednym z nurtów w antypolskiej działalności rewizjonistycznej. Obok tego 
prowadzono równoległy a tak na granicę wersalską z punktu widzenia 
gospodarki i zagadnień komunikacyjnych na „niemieckim wschodzie'' oraz 
problemów narodowościowych i kulturalnych. Wszystkie te przedsh;vvzi l;
<:ia zmierzały do uzyskania granicy z 1914 r. na podstawie zgody instan
cji i opinii międzynarodowej. Jednakże Śląsk od polowy lat dwudziestych 
posiadał własny ofensywny program terytorialny, zaborczy w stosunku 
do obszaru państwowego Polski i Czechosłowacji. Zrealizowany mógł 
być on tylko w toku wojny. 

Z inicjatywy H. Aubina, specjalisty w zakresie historii i geografii 
gospodarczej wieków średnich, a w oparciu o kadrę naukową Wrocławia, 
powstał na przełomie 1927/28 r. ekspansywny program terytorialny 
w postaci „ruchu wielkiego Śląska" (Grossschlesische Bewegung). Rów
nolegle z naukowymi i teoretycznymi podstawami krystalizowały się 
jego formy propagandowe i organizacyjne. Wszystkie zmierzały do okre-

ii Archiwum Akt Nowych, Ambasada RP Berlin, sygn. 2568, k. 19-20. 
22 M. La ub er t, N ationaiitćit und Vo[kswille im preussischen Osten, Wrocław 

1925, 5. 47. 
u Tamże. Zob. też H. Ro gm a n n, Schlesiens Ostorenze im Bild, Wrocław 

1936, s. 115. 
24 E. V o 11 er t, Albert Brackmann und die ostdeutsche Volks- und Landesfor

�chung (Deutsche Ostforschung. Ergebnisse und Aufgaben seit dem ersten Welt

krieg, hrsg. H. Aubin, t. I, Lipsk 1942, s. 5). 
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ślenia, a następnie w przyszłości osiągnięcia obszaru „wielkiego" Śląska. 
Podstawą tego ruchu były badania niemieckich uczonych we Wro

cławiu w dziedzinie historii, prawa, geografii historycznej i gospodarczej, 
archeologii, etnografii i językoznawstwa, Miały one wykazać germańską 
i niemiecką przeszłość Śląska. Sięgając do czasów prahistorycznych sfor
mułowano tezę o „śląskiej kulturze plemiennej" (Stammeskultur), któ
ra - jak pisano - prawie od 900 lat istnieje na obszarze śląskim. We
dług niemieckich uczonych odzwierciedliła się ona w gospodarce, kultu
rze i sztuce, widoczna jest także w dziedzinie językowej oraz w śląskim 
krajobrazie. Staraniem władz śląskich w 1928 r. powołano nową placów
kę o charakterze antypolskim - Deutsches Institut (Instytut Niemiecki) 
pod kierownictwem prof. T. Siebsa. W Instytucie obszerny zbiór płyt 
gramofonowych dialektu i folkloru śląskiego służył do analizy kultural
nych związków ludności śląskiej z Niemcami. Obok tego Instytut pełnił 
funkcję kulturalnego opiekuna i inspiratora ludności niemieckiej. Hasła 
wspólnej politycznej i kulturalnej przeszłości rodowe-plemiennej pozwa
lały wyjść z tą działalnością daleko poza granicę państwową Niemiec. 

Plemię Silingów, Ślązaków, bo obie nazwy stosowano zamiennie, 
powstało - zdaniem H. Aubina - w wyniku „organicznego i pokojowe
go" powiązania ludności germańskiej i elementów zachodnio-słowiań
skich. W wyniku jego rozwoju i ekspa:nsji, już jako produkt oddziaływa
nia „śląskiej kultury plemiennej", powstał: obszar „wielkiego" Sląska. 
Należeć miał do niego polski i niemiecki Śląsk, Śląsk Cieszyński, obszar 
Sudetów i ziem czeskich po Opawę, Łużyce, a także ziemie polskie od Po
znania i dolnej Warty na północy po Kraków i ziemie istniejąc,ego w XV 
i XVI w. na południowym wschodzie księstwa zatorsko-oświęcimskie
go 2;;_ 

Śląska misja kulturalna, zdaniem wrocławskich uczonych, chociaż 
najwcześniejsza chronologicznie, była tylko częścią sJdadową wielkiej 
niemieckiej misji w Europie Wschodniej. W rezultacie cały wschód Euro
py został „zastrzeżony" jako „olbrzymie zadanie dla niemieckiej pracy 
kulturalnej". Przeszłość rzekomo miała dać Niemcom nieprzemijające 
prawo do ekspansji politycznej i gospodarczej w tym rejonie Europy. 
Toteż z przeszłości ziem i krajów leżących 111a wschód od Niemiec, pene
trowanej i interpretowanej zgodnie z potrzebami polityki niemieckiej, 
czerpano argumenty dla przyszłych aneksji terytorialnych. 

i:; H. A ub i n, Die geschichtliche GrundŁagen der deutschen Stiimme (Ver
handlungen des Siebenten Deutschen Soziologentages von 28. Sept. bis 1. 0kt. 
1930 in Berlin, Ti.ibingen 1931, s. 263); te n że, Das deutsche Votk und seinen 

Stammen (Von Raum und Grenzen des deutschen Volkes. Studien zur. Volksge
schichte, Wrocław 1938, s. 4 i n.); J. P fit z ner, Die geschichtliche Stellung der

Deu.tschen im grossschiesischen Raum (Volk und Reich, 1932, z. specjalny 6, s. 41). 
Treści te popularyzowano w prasie codziennej np. w· ,,Schlesische Zeitung",

14 VI 1928. 
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Śląska „kultura plemienna" wiązała się ściśle z rozpropagowaną 
przez znaneg(J geografa Alberta Pencka tezą o piemieckim obszarze etni
cznym i kulturalnym (Deutsches Volks-und Kulturboden). W wypadku 
Śląska ze wspólnoty rodowej Silingów-Germanów i ich domniemanej 
świadomości plemiennej wyciągano wnioski o aktualnej niemieckiej 
świadomości narodowej ludności mieszkającej w obrębie „wielkiego" 
Śląska. Do I wojny światowej cały ten obszar nie należał wprawdzie 
do Niemiec, ale był we władaniu także niemieckiej - jak podkreśla
no - Austrii. Ubolewano więc, że po wojnie odpadły na korzyść Polski 
Śląsk Górny i część Dolnego ora:z - jak pisała prasa wrocławska - ,,ślą
sko-miemiecki obszar kulturalny w Poznańskiem". Do Czechosłowacji 
natomiast przeszedł Hulczyn i oddzieleni od Austrii Niemcy sudeccy. 
Od 1928 r. na Śląsku powstały ,organizacje i pisma krzewiące i kultywu
jące „śląską kulturę plemienną", np. ,,Arbeitskreis fiir gesamtschlesi
schen Raum". Zadaniem ich, podobnie jak specjalnych uroczystości od
bywających się aż do 1939 r. pod nazwą „tygodni kultury śląskiej" 
(Schlesiche Kulturwoche), było reaktywowanie „historycznie ukształto
wanego wielkiego obszaru niemieckiego Śląska" 26• 

Ekspansjonistyczny ruch „kultury plemiennej" przygotowywał klimat 
do późniejszych rewindykacji terytorialnych. Rewizjonistyczne treści 
tkwiące w nim wykorzysta-no w Trzeciej Rzeszy. Badacze wrocławscy 
rozpatrywa1i wówczas obszar „wielkiego" Śląska w odniesieniu do ob
szaru „wielkiej" Rzeszy. Jego zasięg wyznaczano między Morzem Bał
tyckim na północy i Dunajem na południu a morzem Czarnym i Krymem 
na wschodzie. Według tej koncepcji terytorialnej i politycznej Śląsk miał 
spełniać funkcję „bramy wypadowej dla wielkiego niemieckiego dzieła 
na wschodzie Europy" 21. 

• • 

• 

W rewizjonistycznej propagandzie antypolskiej hasła o zagrożeniu 
militarnym ze strony Polski pojawiły się już bezpośrednio po podziale 
Górnego Śląska. W 1922 r. w niemieckiej części szerzono pogłoski o pla
nach Polaków zmierzających do zajęcia całego Śląska, a w roku nastę
pnym, w czasie okupacji Zagłębia Ruhry przez wojska francuskie, ocze
kiwano ataku wojsk polskich na Śląsk i Prusy Wschodnie 2•. W miarę 

ze Das Neustammland Schlesien (Schlesisches Jahrbuch fur deutsche Kulturar
beit in gcsamtschlesischen Raume. Der Eckpfeiler Schlesien, 1932/1933, s. 65); 
H. A ub i n, Der deutsche Osten und das deutsche Volk (Von Raum ... , s. 104).
Zob. ocenę imprez: K. S z cz odr ok, Schtesische Stammeskultur und das Schlesi
sche Jahrbuch (Der Oberschlesier, 1936, z. 4).

t1 H. A ub i n, Schlesien als AusfaUstor deutschen Kultur nach den Osten in

Mittelalter, Wrocław 1942, s. 11. 
n Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Główna Komenda Policji 

Województwa Sląskiego, t. 52, k. 75. Por. AAN, Ambasada RP Paryż, sygn. 63, k. 
253, 349-352. Zob. też opinie prasy niemieckiej tamże, sygn. 45, k. 141-168. 
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rozszerzainia się działalności rewizjonistycznej władz śląskich w tej kwe
stii nastąpiła dalsza eskalacja. W końcu lat dwudziestych konieczność 
rewizji granicy z Polską zaczęto uzasadniać już argumentem o potencjal
nym niebezpieczeństwie dla całego państwa niemieckiego. Wskazywano 
na rozciągnięcie granicy niemieckiej oraz na zagrożenie Berlina z woje
wództwa poznańskiego. Władzom śląskim pozwalało to z całą natarczy
wością podkreślać, że stolica Rzeszy znajduje się w zasięgu operacyjnym 
polskiego lotnictwa 29. 

Propagandowym i politycznym efektem hasła o „zagrożeniu ze strony 
Polski" miała być przede wszystkim mobilizacja niemie<:kich władz pań
stwowych i opinii publicznej w celu udzielenia „zagrożonemu" Śląskowi 
wydatniejszej pomocy fiinansowej. Powojenne trudności gospodarcze obu 
prowincji śląskich, wyludnianie się (Landflucht i Ostflucht) rolniczych 
powiatów pogranicza śląsko-poznańskiego budziły obawy władz śląskich> 
że procesy te mogłyby zagrozić ich programowi terytorialnych zaborów 
i osiągnięciu „wielkiego'' Śląska. 

Hasła o militarnym zagrożeniu ze strony Polski, powiązane z zagra
żającą rzekomo· Niemcom ekspansywnością demograficzną narodu pol
skiego i jego penetracją kulturalną pogranicza polsko-niemieckiego, na
rastały w miarę upływu lat powojennych. Polskę oskarżono o „napór" 
na granice wschodnie Niemiec i o dążenie do odepchnięcia Niemców 
z.a Odrę. Prasa wrocławska, ta, która pozostawała :ri.a usługach władz. 
samwządowych, pisała w 1928 r.: ,,zaborcza polityka Warszawy sięga 
od Bałtyku po Sudety, obejmuje Prusy Wschodnie i Śląsk. Ponadto szu
ka niezbędnych Polsce podstaw do objęcia całego obszaru na prawym 
brzegu Odry i dąży do ,osiągnięcia linii granicznej od Zgorzelca po Star
gard" 3°. Wykazując następnie, że przeszłość Śląska, siła kulturotwórcza 
i gospodarcza jego ludności od pradawnych czasów związana jest z Odrą 
i jej dorzeczem, władze śląskie udowadniały społeczeństwu niemieckiemu 
konieczność „obrony" Odry. Odrę określono jako rzekę „przeznaczenia" 
wschodnich Niemiec, tak jak dla zachodnich był Ren. Zdaniem czynni
ków śląskich zachodziła jednak bardzo istotna róż.nica w posiadaniu tych 
rzek, Odra bowiem utrzymywana tylko w rękach niemieckich otwierała 
możliwość dalszej ekspansji. Po konferencji lokarneńskiej na zachodzie 
zamknęła się możliwość niemieckiej ekspansji terytorialnej. ,,Na wscho-

29 H. A u b i n, Die historisch-geographischen Grundlagen der deutsch-polni

schen Beziehungen (Deutschland und Polen, Berlin 1933, s. 13-25); K. N a u me rr
Der cleutsche Osten in der Kriegs-und Nachkriegszeit (Der deutsche Osten. Seine 
Geschichte, sein Wesen und seine Aufgabe, Berlin 1936, s. 321). Propagandowe 
ujęcie tej kwestii zob. K. Werner, Fraoen der deu.tschen Ostgrenze, Wrocław· 
1933, s. 11�12, 21.

ao „Breslauer Neueste Nachrichten", 29 IV 1928. Zob. lei. Wojewódzkie Archi
wum Państwowe we Wrocławiu, Rejencja Opolska I, sygn. 1361, k. 85. 
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dzie przeciwnie - pisano w specjalnym śląskim numerze „Volk und 
Reich'' - nie jesteśmy traktatowo związani, tak abyśmy musieli dzisiej
sze granice r.espektować we wszystkich sz�zegółach. W-ciąż tutaj leży 
punkt ciężkości niemieckiej polityki rewizjonistycznej, a to wymaga, 
jak w prz€szłych stuleciach, mocnej, niezachwianej linii Odry" 31

• 

W czasach hitlerowskich problem rzekomego zagrożenia Odry ożył 
powtórnie. Dowodziłaby tego lllarada, ja�a odbyła się w czerwcu 1936 r. 
na Uniwersytecie Wrocławskim. T. Oberlander, szef Bund Deutscher 
Osten (BDO - Związek Niemieckiego Wschodu), w poufnym referacie 
na temat polskiej nauki i propagandy zwracał uwagę na stale w mich 
żywotne hasło „Polska aż do Odry" 32. Władze niemieckie niepokoiły 
obawy utraty „tysiącletnich niemieckich zdobyczy". W sposób wyolbrzy
miony oba.vy te sformułował W. Volz, b. profesor Uniwersytetu Wro� 
cławskiego, zwolennik wydatnej pomocy gospodarczej dla prowincji 
wschodnich. ,,Wschód będzie stracony - pisał on - a nasze wnuki znów 
będą oglądać Łabę jako wschodnią granicę Niemiec. Polska zażąda ca
łego obszaru na wschód od Łaby, spe1I1etruje go J zajmie, a tysiąc lat hi
storii niemieckiej przeminie nadaremnie" 33. 

Władze śląskie przez cały okres międzywojenny utrzymywały, że 
posiadanie Odry i otwarcie możliwości niemieckiej ekspansji na wschód 
będzie w przyszłości wymagało rozprawy wojennej z państwem polskim. 
W literaturze historycznej uważa się, że było to „psychologiczne przy
gotowanie społeczeństwa niemieckiego do starcia zbrojnego z Polską" u. 

Zaostrzająca się w końcu lat dwudziestych w republice weimarskiej 
walka polityczna, na której swe piętno odcisnął także światowy kryzys 
gospodarczy, objawiła się w stosunku do Polsk,i niebywałym wzrostem 
nacjonalizmu i nastrojów agresywnych. Ten gwałtowny wzrost rewizjo
nizmu niemieckiego oraz od 1930 r. dyskusja nad romniarami państwo
wej pomocy gospodarczej dla wschodu (Osthilfe) stworzyły dogodny kli
mat do rozszerzenia działalności antypolskiej obu prowincji śląskich na 
całą Rzes�ę. Władze wrocławskie miały już wówczas kilkuletnie doświad
czenie w tej działalności, toteż im przypadła kierownicza rola, we współ
pracy zarówno z Górnym Sląskiem, jak też z pozostałymi prowincjami 
wschodnimi. Dla wspólnej akcji propagandowej i starań o pomoc finan
sową Rzeszy połączyły się organizacyjnie w 1930 r. pod nazwą Arbeits-

si B. He i n, Die Oder und die deutsche Geschichte (Volk und Reich, 1931,

nr 2/3, s. 71). Por. B. Do pi e·r a ł a, Konfrontacje i przypomnienia. Szkice z dzie
jów upadku niemczyzny na Pomorzu Zachodnim, Po1.nań 1962, s. 39. 

H Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Osteuropa Institut, Nr Pi 229, t. 
Rektor Uniw. Wrocł., nr 2, k. 3. 

83 W. V o I z, Die Ostdeutsche Wirtschaft, Berlin 1930, s. 104. 

�4 A. Po n i at owska, Polska emigracja sezonowa jako polityczne zagrożenie
wschodnich prowincji Niemiec (Przegląd Zachodnio-pomorski, 1968, 4, s. 43). 
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gemeinschaft der 6 ostlichen Provinzen (Wspólnota pracy 6 prowincji 
wschodnich) 35• 

W oparciu o swoją teoretyczną i organizacyjną bazę rozpoczęto mo
bilizację społeczeństwa w sprawie stanowczych żądań na arenie między
narod owej na rzecz rewizji granicy z Polską. Prowincje te znalazły 
sojuszników w rozsianych po całej Rzeszy organizacjach „wiernych stro
nom rodzinnym" {Heimattreuer) Ślązaków, Górnoślązaków, Poznania
ków itp. Ze szczególną uwagą traktowano młodzież szkół średnich i wyż
szych, gdyż pozyskiwanie jej gwarantowało w przyszłości, gdy dorośnie, 
ukształtowa,nie jednolitego antypolskiego frontu społeczeństwa niemie
ckiego. Śląsk dla tej akcji przygotował odpowiedni materiał broszurowy 
i kartograficzny, np. w 1933 r. rozdano ok. 1,5 mln mapek ilustrujących 
,,bezprawie dokonane na wschodzie Niemiec" 3G. Zapoczątkowaną wów
czas akcję „szkolenia 6 wschodzie" wraz z jej wszystkimi propagando
wymi akcentami antypolskimi kontynuowano aż do 1939 r. Na wszyst
kich wyższych uczelniach Rzeszy odbywały się „tygodnie wschodnie" 
(Osthochschulwochen). Następnie tę młodzież, w ramach zjazdów, akcji 
turystycznych j obozów wędrownych sprowadzano nad „krwiącą gra
nicę". Z polskiej strony nie wykluczano, iż w trakcie tych turystycznych 
imprez część uczestników miała obowiązek korygowania rozdawanych 
im map, składania uwag o ich dokładności, albo też przedkładania foto
grafii wskazanych okolic czy obiektów, tak aby mogły być ewentualnie 
wykorzystane przez niemiecki wywiad 37. 

Pod wpływem władz dolnośląskich wypracowane na Śląsku metody 
miały być wzorem dla wszystkich prowincji. W 1932 r. zwrócono się do 
władz centralnych, aby wprowadziły do programów nauczania w szko
łach wyższych przynajmniej jeden wykład z problematyki „niemieckie
go" wschodu. Odnośnie do szkół pedagogicznych postulowano, aby szko
ląc przyszłych nauczycieli przyjąć wymóg zdawania egzaminu z tych za
gadnień. Postulat ten zrealizowany został w Trzeciej Rzeszy. Natomiast 
w końcowym okresie republiki weimarskiej wymagany był taki egza
min od wszystkich ubiegających się o posadę nauczycielską w szkolni
ctwie na wschodzie Niemiec. 

Obserwując działalność władz, śledząc podręczniki i wydawnictwa
na potrzeby szkól, polska placówka w Berlinie stwierdzała, że w szkol
nictwie niemieck im istnieje" szeroko zakrojona akcja siania nienawiści 
ku Polsce, szerzenia fałszywych wiadomości historycznych w celu wy-

ss A. Brożek, Udział niemieckich czynników oficjalnych na Sląsku w przy

gotowaniu memoriału „Die Not der preussischen Provinzen" (Studia Sląskie, seria 
nowa, t. XV, 1970, s. 11-32).

ae WAP Wrocław, Wydział Samorządowy Prowincji Sląskiej (dalej: WS Pr SL), 
sygn. 811, k. 181; sygn. 1087, k. 301. 

17 WAP Katowice, Urząd Wojewódzki Sląski - Wydział Prezydialny, sygn. 
158, k. 1-2. 
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chowania młodego pokolenia niemieckiego w duchu rewanżu" 38• Wy
chowanie „fur Volk und Staat" po przewrocie hitlerowskim poszerzono 
o jeszcze jeden człon „fur Fuhrer", ale treści tego wychowania, ukształ
towanego w czasie republiki, nie wymagały zasadniczych przeobrażeń.

Udział śląskich władz prowincjonalnych i samorządowych w two
rzeniu zarówno warstwy ideologicznej rewizjonizmu, jak i w praktycz
nej działalności politycznej oraz propagandowej był znaczny. W systemie 
politycznym hitlerowskiej Rzeszy nie było już miejsca na indywidualną 
działalność prowincji śląskich. Rewizjonistyczne treści kompleksowych, 
interdyscyplinarnych badań naukowych zainicjowanych we Wrocławiu 
<Jtrzymały uznanie państwa i stały się oficjalną wykładnią nauki nie- . 
mieckiej. Podobnie było z akcją propagandy wśród młodzieży. W 1933 r. 
obok akademickiej znalazła się młodzież ze Służby Pracy (Freiwiliger 
Arbeitsdienst) i z Hitler-Jugend, a konkretne formy tej działalności 
przede wszystkim były witloc:me w działalności Związku Niemieckiego 
Wschodu, powstałego w maju 1933 r. w wyniku połączenia wcześniej ist- · 
niejących stowarzyszeń i związków rewizjonistycznych i antypolskich 39

• 

Niemieckie władze na Śląsku miały także udział w mobilizacji opinii 
publicznej, wewnętrznej i zagranicznej, w sprawie rewizji granicy ze 
wschodnim sąsiadem i w precyzowaniu zasięgu terytorialnnego przy-

. szłych zaborów. 
Nacjonalizm i wrogość do Polski śląskich czynników administracyj

nych i polityczmych spowodowały, że w tej części Niemiec najgłośniej 
i naj<=zęściej w czasach weimarskich rozbrzmiewało wezwanie do narodu 
niemieckiego o „zwrot na wschód". Efektem tego „zwrotu" miała 
być - jak podkreślano - ,,rozkwitająca pod niemieckimi rządami Mit
teleuropa" 4°. Realizację tego postulatu podjęła hitlerowska Trzecia Rze
sza. 

SCHLESIEN ALS ZENTRUM DES DEUTSCHEN REVISIONISMUS 

IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT 

Die Folgen der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg haben zur 
Entstehung des deutschen Revisionismus beigetragen. Seine Angriffspolitik ge
geniiber dem Osteuropa und vor allem gegeni.iber Polen, ist mit der Politik von 
G. Stresemann nach dem Locarnopakt verbunden. Parallel zu der Politik der
zentralen Macht erfolgte die Intensivierung der antipolnischen und revisionisti
schen Aktivitaten durch diese Behorden, welche in den an Polen grenzenden
Provinzen amtierten. Schlesien hat auch solche Aktiwitiit entwickelt und die

aa AAN, Amb. Berlin, sygn. 3938, k. 10.

a� Zob. K. Fiedor, Bund Deutscher Osten w systemie antypolskiej propaoan
dy, Warszawa-Wrocław 1977. 

co WAP Wrocław, WSP.ŚL, sygn. 799, k. 250c, kopia art. K. W e r n e r a Schle
siens Gefahrenlage und die Aufgaben der deutschen PoHtik. 

2 - Soból.ka 31lil 
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Behorden von beiden Provinzen haben die Presse, Wissenschaftler von der 
Friedrich-Wilhelm-Universitat, Technischer Hochschule und vom Osteuropa-In
stitut in ihre polenfeindliche Tatigkeit eingezogen. 

_Die deutsche Eroberungssucht gegentiber Polen hat sich in zwei territorialen 
Bereichen entfaltet. Der eiąe hat die durch den Versailler Vertrag bestimmten 
Grenzen nicht anerkannt. Der andere, mit einem expansiveren Einschlag, hatte 
die Forderung nach Wiederherstellung der Reichsgrenzen des Jahres ,1914 als 
Auftakt fiir den weiteren Angriff gegen Osten betrachtet. In Wrocław wurden 
zahlreiche Dokumente, Druckschriften und wissenschaftliche Arbeiten vorbereitet, 
welche die Entscheidungen des Versailler Vertrags beztiglich Grenzen in Frage 
stellen sollten. Die Erhaltung der neuen Grenzen sollte aus wirtschaftlichen, 
demographischen und Sicherheitsgrtinden fiir Europa uruncrglich sein. Der Angriff 
gegen Polen gab den Anlass zur Erstellung eines Programms fiir die zuktinftige 
territoriale Eroberungspolitik. Das war die sog. ,,Grosss�hlesische Bewegung", mit 
ihrer „schlesischen Stammeskultur", welche nach Ansicht dieser Revisionisten die 
polnischen Gebiete bis Poznań im Norden und bis Kraków im Silden umschloss. 
Diese Bewegung bildete in der Zeit des Weimarer Deutschlands das gesellschaft
liche und politische Klima fur die zukilnftige Eroberungspolitik. Der durch diese 
Bewegung entworfene Raum des „grossen" Schlesiens wurde wahrend der Nazi
herrschaft ein Bestandteil des zuktinftigen „grossen" Reiches geworden, bei dessen 
Realisierung Schlesien ein Stiltzpunkt und „Tor" fil Ausfalle gegen den Osten 
sein wollte. 




