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PROPAGANDY KOLONIALNEJ I MORSKIEJ NA ŚL.\SKU 
PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ 

Problem zasygnalizowany w tytule nie skusił dotychczas żadnego 
historyka ani polskiego, ani niemieckiego. Jednych dużo więcej intere
sowały przejawy działalności polskiej', dla drugich badanie nacjonali
stycznej propagandy rządu i kół wielkokapitalistycznych na tym peryfe
ryjnym terenie było równie mało frapujące. W obiegowych poglądach 
historyków utarło się przekonanie, że ruchem kolonialnym czy mor
skim (tzw. Kolonialbewegung i Flottenbewegung) we wschodnich pro
wincjach Prus nie warto się zajmować, skoro wiadomo, że koncentro
wał się on głównie w zachodnich Niemczech, a ponadto w stolicy pań
stwa czy wysoko uprzemysłowionych Saksonii lub Turyngii. A jednak 
wydaje się, że zarówno do wyjaśnienia problemu samorodności bądź 
sterowalności obu ruchów, slrnteczności ich propagandy, jak i całego 
kompleksu ideologicznego oddziaływania na mieszaną ludność granicz
nej prowincji zbadanie przejawów i metod tej propagandy na konkret
nym śląskim przykładzie jest nie bez znaczenia. Autor nie stawiał sobie 
za cel wyczerpania tematu. Przy objętości podstawowych organów pra
sowych, związanych z obu ruchami na śląsku, wymagałoby to wielu 
lat pracy. Stąd nie będzie celem tego artykułu zbadanie wszystkich dzia
łań propagandowych, wszystkich zmian następujących w obu ruchach, 
a jedynie próba wykrycia najbardziej charakterystycznych przejawów 
tej propagandy na danym terenie. 

O propagandzie kolonialnej i morskiej w Niemczech istnieje już dziś 
pokaźna i wszechstronna literatura. Z najważniejszych prac należy wy
mienić przynajmniej takie, jak Handbuch der biirgerlichen Parteien in 

Deutschland oraz monografie Badego, Deista, Kehra, Woodrufa Smitha 
cz)> dysertację Meyera 1

. Jednakże do dziś nie ma opracowań omawiają-

' A. W u 1 f, Deutscher Floitenverein 1898-=-1934, oraz H. M ii 11 er, H.-J. Fi e
b er, Deutsche Kolonialgesellschaft (Die burgerlichen Parteien in Deutschland. 
Handbuch der Geschichte t. I, Leipzig 1968, s. 432-449, 390-407): K. Ba d e, 
Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckszeit, Freiburg, Br. 1975; 
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cych dane zjawisko i jego specyfikę \V konkretnym regionie Niemiec. 
Stąd też koncepcja poniższego artykułu. 

:i\"a wstqpic trzeba przypomnieć, że w Rzeszy początek intensywnej 
propagandy kolonialnej dało opublikowanie w 1879 r. słynnej broszury 
Friedricha Fabri Czy Niemcy potrzebują kolonii. Potem nastąpiło two
rzenie licznych stowarzyszeń mających na celu zainteresowanie Niem
ców koloniami. Wstępny okres rozbicia organizacyjnego zakończyło utwo
rzenie z inicjatywy wielkich przemysłowców, kupców i intelektualistów 
Deutschcr Kolonialverein w 1882 r., który zaczął zaraz wydawanie nie 
tylko własnej gazety „Deutsche Kolonialzeitung", ale, co może ważniej
sze, własnej „Korrespondenz", czyli biuletynu z gotowymi do druku ma
teriałami, rozsyłanego wielu gazetom niemieckim. Potem doszły do tego 
specjalne na pół naukowe czasopisma, gazetki młodzieżowe, pisma dla 
osadników kolonialnych itp. Po dalszych fuzjach z mniejszymi organi
zacjami kolonialnymi przyjęto w końcu 1887 r. nazwę „Deutsche Kolo
nialgesellschaft". która utrzymała się aż po lata międzywojenne. O impe
cie, z jakim rozpoczęto działalność organizacyjną. świadczy fakt, że już 
w 1883 r. oddziały Kolonialvereinu istniały w 492 miejscowościach Rze
szy. Związek, gromadząc w swoim składzie w przekroju całych Niemiec 
40°/o kupców i przemysłowców, 13°/o urzędników państwowych, 11 °/o lu
dzi wolnych zawodów i 80/o oficerów służby czynnej, odegrał poważną 
rol� w propagowaniu dążeń imperialistycznych. Gdy w latach dziewięć
dziesiątych rzucono hasło rozbudowy niemieckiej marynarki wojennej, 
w propagandzie również na tym polu organizacja kolonialna wraz ze 
Związkiem Wszechniemieckim zapisała się szczególnie�. 

Od 1898 r. przywództwo w propagandzie morskiej objął nowo utwo
rzony Deutscher Flottenverein, założony przez wielki przemysł przy 
poparciu państwa. Olbrzymie środki finansowe, którymi związek ten 
dysponował dzięki swym możnym protektorom, pozwalały na roz\vinię
cie jeszcze większej i bardziej wszechstronnej akcji agitacyjnej ża po
mocą wielu tysięcy odezw, ulotek, plakatów, pocztówek, tablic poglą
dowych, broszur, a zwłaszcza odczytów czy wycieczek. Dzięki wstąpie
niu do tej organizacji licznych innych stowarzyszeń, jak Związki Wo
jackie (Kriegervereiny) itp., łączna liczba członków Flottenvereinu prze
kroczyła przed wybuchem wojny rekordową liczbę 1 mln członków 8

• 

Wydawałoby się, że sprawy te powinny być rzeczywiście dla Śląska 
odległe. Zainteresowanie morzem i koloniami jest z natury rzeczy spra
wą raczej terenów nadmorskich lub ekonomicznie z morzem związanych, 
podczas gdy na Śląsku można o tym mówić w niewielkim stopniu. A jed-

E. K eh r, .Schlachlflottenbau und Parteipolitik 1894-1901, Berlin 1930; W. Smith,

The German Colonial Empire, Chapel Hill 1978; J. lVI eye r, Die Propaganda
der deutschen Flottenbewegung 1897-1900, Bern 1967.

� :\I(\ l l c r, Fi e ber, op. cit., passim; Bad c, OJJ. cit., passim. 
3 W u l f, op. cit., passim; Meyer, op. cit., passim. 
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nak napotyka się zadziwiające niespodzianki. Zdarzało się, że magia nie
znanych ziem apelowała i do Ślązaków. -Z nich się wywodzą niektórzy 
avvanturnicy niemieccy w Afryce, choćby słynny Emin Pasza (czyli 
Edu.ard Schnitzler), znany głównie ze swej działalności na pograniczu 
sudańska-etiopskim, a później przyjęty do niemieckiej służby kobnial
nej. pochodził z Nysy. Ze Śląska wywoqził się również znany podróżnik, 
a później towarzysz wypraw osławionego Carla Petersa - hr. Joachim 
Pfe il. 

Uprzemysłowieniem Śląska i jego powiązaniem z ogólnoniemieckim 
biznesem trzeba tłumaczyć, że i pewna (choć skromna) liczba „ uprze
mysłov.:ionych arystokratów" prowincji brała zaskakująco żywy udział 
w przedsięwzięciach kolonialnych. Gdy w 1885 r. zakładano „Deutsche 

Kolonialgesellschaft fur Sudwestafrika" celem przejęcia koncesji bre
meńskiego kupca Luderitza, wśród zainteresowanych imprezą znalazło 
się paru przedstawicieli szlachty śląskiej, takich jak hr. Henckel-Don
nersmarck, kons(:J'watysta Christian ks. Hohenlohe-Oehringen (znany 
również pod tytułem Herzog von U.jest), dysponujący w prowincji 42 tys. 
hektarów, oraz ks. Hatzfeld ze Żmigrodu 1. Nazwiska te są warte zapa
miętania, gdyż będą się one jeszcze nieraz powtarzać w innych przed
sięwzięciach kolonialnych. Ten sam skład Ślązaków miała również Neu
Guinea-Compagnie powstała ·w lutym 1885 r. celem eksploatacji bogactw 
mórz południowych 5

• Udziały w Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, 
które otrzymało koncesję eksploatacyjną w dzisiejszej Tanzanii, zdobyli 
tacy Ślązacy, jak Edgar hr. Henckel-Donnersmarck, książę pszczyński, 
oraz Lothar v. Richthofen ze znanej w prowincji rodziny szlacheckiej 6

• 

Ten sam hr. Henckel zaangaż:uje siG później w specjalistyczną spółkc; 
,,Deutsch-Ostafrikanische Plantagengesellschaft", nastawiającą się na ma
sową uprawę roślin tropikalnych, oraz w spółkę „Witu-Gesellschaft" 
planującą rozszerzenie niemieckiego stanu posiadania w Afryce wschod
niej. tym razem w doborowym towarzystwie hrabiów Ulricha i Ludwiga 
v. Schaffgotsch oraz hr. Freda Frankenberg z Tułowic 7

• 

Z reguły ci sami angażowali się w późniejsze koncesje na innych
terenach. Przykładowo jedną z osób, którym rząd udzielił w 1899 r. 
bardzo lukratywnej koncesji na eksploatację północnego Kamerunu, był 
wspomniany ks. Hohenlohe-Oehringen, który miał w nowej spółce udzia
ły w wysokoś�i 2 mln mk. Niedługo po założeniu Gesellschaft Nord-West 
Kamerun udziały w nim przejmie również (choć tylko na sumę 280 tys. 

i H. Dr ech s 1 er, Siidwestafrika unter deutscher Kolonia!herrschaft, Berlin
1966, s. 41. 

5 H.-U. We h Ie r, Bismarck und der Imperia!ismus, Mi.inchen 1976, s. 396. 
8 F. F. Mi.i I I er Deutschland - Zanzibar - Ostafrika, Berlin 1959, s. 172;

K. B i.i t t ner, Die Anfćinge cłer cleutschen Ko!onialpolitik in Ostafrika, Berlin
1959, s. 106

7 Mi.i 11 er, op. cit., s. 242, 311.
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mk) Breslauer Discontobank. K. Hohenlohe weźmie jeszcze później udział 
w syndykacie kolei kameruńskich 8

• Zainteresowanie wielkich kapitali
stów Śląska nie ograniczało się do kupowania udziałów w kompaniach 
kolonialnych. Na wyprawę eksploracyjno-zdobywczą niejakich braci 
Denhardt, którzy próbowali podporządkować sobie olbrzymie tereny 
Afryki środkowo-wschodniej, dali pieniądze nie tylko ks. Hohenlohe, 
ale i hrabiowie Schaffgotsch oraz hr. Frankenberg. Nawet Izba Handlo
wa we Wrocławiu da się tym razem namówić do datku w skromnej wy
sokości 500 mk 9• 

Trudno się dziwić w tej sytuacji, że kiedy zacznie się tworzyć tzw. 
ruch kolonialny, wśród jego prominentów znajdziemy często te same 
wspomniane powyżej postacie. Od początku istnienia Deutscher Ko
lonialverein działać w nim będą lJ.Czni książęta Hohenlohe (w tym ks. 
Hohenlohe-Oehringen), _hr. Guido Henckel von Donnersmarck, Hans 
książę pszczyński, Viktor książę raciborski, ks. Hatzfeld ze Żrpigrodu 
i hr. Schaffgotsch 10• 

Bardziej wszechstronna była parę lat później reprezentacja śląska 
w zarządzie Deutsche Kolonialgesellschaft. Obok przedstawiciela wielkiej 
szlaĆhty z Łużyc, znanego posła konserwatywnego, hr. Traugott Arnima, 
arystokratów-kapitalistów hr. Frankenberga i barona Karla Huene, 
urzędników wielkiego kapitału, jak dyrektor generalny księcia pszczyń
skiego dr Ritter z Wałbrzycha, znaleźli się w niej wysocy urzędnicy pań
stwowi, jak prezydent rejencji opolskiej v. Bitter, były prezydent re
jencji v. Flottwell, a także znany działacz centrowy, adwokat dr Felix 
Porsch 11• Z początkiem nowego wieku reprezentacja prowincji uległa 
dalszej demokratyzacji. Poza hr. Arnimem w prezydium towarzystwa 
zasiedli: rektor Kleinschmidt ze Zgorzelca, profesor medycyny Ponfick 
z Wrocławia, poseł centrowy dr Porsch oraz dr Ritter 12• 

Gorzej będzie jednak, gdy chodzi o zejście „ruchu kolonialnego" na 
prowincji między szersze kręgi społeczeństwa. Powstawanie lokalnych 
oddziałów towarzystwa następowało opornie, dowodząc niewielkiego za
interesowania sprawami kolonialnymi na tym terenie. W 1892 r. w ca
łej prowincji było zaledwie 17 oddziałów Deutsche Kolonialgeselschaft 

e Kamerun unter deutscher Kolonźalherrschaft, wyd. H. Stoecker, t. 2. Ber

lin 1968, s. 118 n.; H. Sc ho ma n n, Die Eisenbahnen in Kamerun unter deut

scher Kolonialherrschaft, Dysertacja Uniw. Humboldta 1965, mpis., s. 37. 
9 Mi.iii er, óp. cit., s. 297,311. 
10 Mu 11 er, op. cit., s. 53 n.; K. Klaus, Die Deutsche KolonialgeseUschajt

und die deutsche Kolonialpoiitik i;on den Anfiingen bis 1895, Dysertacja Uniw. 

Humboldta 1966, mpis., s. 48, 105. 
11 Deutsche Kolonialgese!lschaft. Verzeichnis lhrer Organe und Abteilungen, 

Berlin 1892, druk w: Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespól 
Rejei1cji Opolskiej, Biuro Prezydialne (dalej WAP Wrocław, ROBP), t. 51, s. 13-
42. Za zwrócenie uwagi na te archiwalia dziękuję prof. A. Galusowi.

12 R. Fi r z ner, Deutsches Koloniał-Hand buch, t. 2, Berlin 1901, s. 206-207.
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(dalej DKG) oraz 3 miejscowości posiadające mężów zaufania. Liczba 
członków - 655 - stanowiła zaledwie 3,40/o łącznej liczby członków 
wobec blisko 100/o, jaki stanowiła ludność śląska w Rzeszy. Jeśli po
równać dane ilustrujące relatywną liczbę członków DKG w stosunku do 
ludności danego kraju, to Śląsk w latach dziewięćdziesiątych plasował się 
kompromitująco daleko, wręcz na poziomie terenów rolniczych, ze swy
mi 0,15°/o, w porównaniu z 0,330/o w Westfalii, 0,31 O/o w Saksonii. czy 
0,560/n Nadrenii. Nawet jeśli wziąć pod uwagę inne tereny o ludności 
mieszanej, jak Poznańskie (0,06 °/o) czy Prusy Zachodnie (0,18°/o). to 
Sląsk bynajmniej nie wybija się 13

• 

Dodajmy do tego, że na śląsku jedynie w trzech, i to szczególnie 
ważnych ośrJ>dkach przemysłowych lub administracyjnych, udało się 
przed r. 1890 utworzyć oddziały DKG (Wrocław w 1884 r., Opole 
w 1887 r., Wałbrzych w 1886 r.), z czego jeden (Opole) niedługo później 
upadł. Przeciętna liczba członków w oddziałach była mała (20-40 osób) 
i tylko Wrocław ze 124 członkami, Głogów z 137, Wałbrzych z 78 i Klucz
bork z 63 wyraźnie wybijały się ponad przeciętną typową dla takich 
ośrodków najczęściej powiatowych, jak Bytom, Brzeg, Bolesławiec. By
strzyca Kłodzka, Cieplice, Gliwice, Kamienna Góra, Kłodzko, Koźle, 
Nowa Ruda, Nowa Sól, Opole, Rybnik, Ścinawa. Tendencja ta była 
zresztą zgodna z prawidłowością ogólnoniemiecką, gdyż większość człon
ków DKG zamieszkiwała właśnie miasta tej wielkości 14

• 

Do 1901 r. sytuacja trochę się polepszyła. Z nowych oddziałó\v do
szły Krosno Odrzańskie, Jelenia Góra, Katowice, Lądek Zdrój, Lubań, 
Lubin, Racibórz, Zgorzelec, Zielona Góra i Zary, powiększyła się też 
zdecydowanie liczba członków w niektórych ośrodkach (np. we Wrocła
wiu do 421, Kłodzku do 72, Głogowie do 69, Zgorzelcu do 91, Zielonej 
Górze do 95, Jeleniej Górze do 85, Legnicy do 145, Raciborzu do 207). 
Przestały jednak istnieć w tym czasie oddziały w Bytomiu, Koźlu. Gli
wicach, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie i Ścinawie 15

• 

Na Śląsku w dalszym ciągu zamieszkiwało dużo mniej członków 
DKG, niż można by sądzić z liczby Ślązaków w Rzeszy. Wszystko to 
oznaczało mniejszą lub większą stagnację organizacji. Być może przy
czyniała się do tego konkurencja innych organizacji nacjonalistycznych, 
jak Związku Wszechniemieckiego, Hakaty, Związku Flotowego, albo 
był to jeszcze jeden przejaw prowincjonalizmu Ślązaków, na który skar
żyli się liczni przybysze z głębi Niemiec. 

Wszystko wskazuje na to, że działalność DKG na Śląsku, podobnie 
jak na niektórych innych terenach, ciągnięto za uszy, wykorzystując 
ku temu bez skrupułów urzędników państwowych. Jak to się odbywa-

12 B a d e, op. cit., s. 307. 
14 Tamże, oraz WAP Wrocław, ROBP, t. 51, s. 13-42. 
15 F i r z n e r, Kolonialhandbuch ... , s. 206-240. 
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ło, dają nam doskonały wgląd zachowane akt a rejencji opolskiej. Otóż 
w 1895 r. prezydent rejencji otrzymał bezpośrednio z zarządu central
nego DKG pełne informacje o rozwoju związku z prośbą o poparcie. 
Zarząd proponował przysłanie dobrego mówcy z odczy.tem i prosił o wy
znaczenie terminu 1

\ następnie, gdy życzeniu temu stało się zadość, po
proszono władze o ściągnięcie na odczyt osób z kół, na których towa
rzystwu najbardziej zależy (,,Die Kreise der Gebildeten und wirtschaft
lich besser Situirten"). W celu zainteresowania odczytem prasy przy
słano na wszelki wypadek odpowiedni artykuł do wykorzystania. Su
gerowano, aby już w dniu odczytu był przygotowany „komitet działa
nia". kt ó ry by podjął inicjatywę utworzenia oddziału DKG 17• I rzeczy
wiście. prezydent rejencji nakłonił grupę kilkunastu osób z grona wyż
szych urzędników, oficerów, kupców i przemysłowców do podpisania 
odpov.riedniego wezwania, które zostało wysłane do prasy 18• 

\V tym układzie trudno się dziwić, że gdy w grudni u 1895 _ r. po
nownie tworzono oddział Towarzystwa Kolonialnego (utworzony pier
wotnie w r. 1887 oddział został rozwiązany z chwilą „wyprowadzenia 
się założyciela") wśród jego członków było 26 urzędników, jako tych, 
których prezydentowi rejencji najłatwiej . było zmobilizować, 6 ofice
róvv. 4 nauczycieli, 2 pracowników kolei (łącznie wszystkich zależń'ych 
od władz aż 74°/o!), natomiast tylko jeden kupiec, 3 fabrykantów, a poza 
tym 3 przedstawicieli Izb Handlowo-Przem:yslow:ych, 1 adwokat, 2 le
karzy. 1 duchowny. Nie było w oddziale ani jednego przedstawiciela 
niższych warstw społecznych 1�. Podobny skład oddziału nie był ewe
nementem. W Poznaniu (jak wspomniano wyżej, region te n też wyka
zywał mało „zapału kolonialnego") w tworzonym· rok wcześniej od
dziale na 21 członków było aż 11 urzędników, 5 wojskowych, a zaled
wie 3 kupców i fabrykantów 20• 

Gorliwość prezydenta rejencji opolskiej Bittera nic szła jednak, mi
mo przychylności dla organizacji, tak daleko, aby zaoferować (jak mu 
sugerowano z zarządu) w 1897 r. 1000 mk na budowę „wielkiego nie
mieckiego domu kolonialnego" 21• Tradycyjnie jednak i w następnych 
latach funkcje przewodniczącego opolskiego oddziału organizacji pełnili 

I 

1& Powielany cyrkularz podpisany przez sekretarza generalnego DKG Seidela 
z da tą 8 IX 1895, W AP Wrocław, ROBP, t. 51, s. 175, Sekr. gen. DKG do Prezy
denta Rejencji Opolskiej (dalej PRO) Bittera 17 X 1895, tamże, s. 179-182. 

17 Seidel do Bittera 24 X 1895, WAP Wrocław, ROBP, t. 51, s. 183-184. 
is Ogłoszenie o zebraniu z 25 XI 1895 ze zleceniem przesłania go do prasy,

WAP Wrocław, ROBP, t. 51, s. 205, 209. 
19 Lista członków DKG w Opolu 1895, WAP Wrocław, ROBP, t. '51, s. 211-214. 
2,1 Wiceprzewodniczący oddziału DKG Andresen do Prezydium Policji w Po

znaniu, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół Polizei-Pri:isidium 
Posen, t. 4217, s. 1-3. 

�, Ausschuss fur das Grosse Deutsche Colonialheim do Bittern 7 IX 1897 i od
powiedź Bittera „ 10 IX, WAP Wrocław, ROBP, t. 51, s. 245-256, 257. 
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kolejni prezydenci rejenci-w 1900 r. v. Moltke, w 1901 r. Holtz, każ
dy bez skrupułów wykorzystujący swe stanowisko w interesie towa
rzystwa 2ł. Jesz.cze w 1906 r. Holtz puścił w swym urzędzie w obieg 
informację o odczycie przyjezdnego prelegenta DKG i podwładni pod
pisem musieli stwierdzić przyjęcie tego do wiadomości 23• Tak samo 
w r. 1907, gdy oddział opolski DKG zwrócił się do prezydenta rejencji 
z informacją, że w celu przyciągnięcia do stowarzyszenia drobnej i śred
niej burżuazji wprowadzono niższe składki, niżsi urzędnicy musieli 
podpisem potwierdzić przyjęcie tego do wiadomości 24. 

Były na Śląsku wyjątki. Należał do nich niewątpliwie duży ośrodek 
uniwersytecki, Wrocław, w którym przez wiele lat żywym działaczem 
i przewodniczącym oddziału był profesor medycyny Emil Ponfick. Wy
daje się, że właśnie wzięcie sprawy w ręce przez ludzi nauki było jedną 
z istotnych przyczyn dużo większej aktywności komórki wrocławskiej. 
Do 1891 r. oddział był kierowany przez urzędnika rejencji i liczba 
członków nie bardzo wskazuje, aby przejmował się on szczególnie na
rzuconymi obowiązkami. Nie wykluczone też, że udział wielkiej szlach
ty ,v zarządzie oddziału czynił z niego coś w rodzaju elitarnego klubu 
(jeszcze w r. 1892 figurowali w nim hr. Frankenberg i ks. Hatzfeld) 25.
W prace oddziału zaangażowało się też wielu innych profesorów, jak 
v. Stengel, który już w r. 1885 prowadził wykłady o stosunkach praw
nych w niemieckich koloniach, czy słynny ekonomista Sombart, wygła
szający w r. akad. 1890/91 odczyty na tematy kolonialne zG_ Atutem więc
był własny zespół wykładowców, dzięki czemu mniej niż inne ośrodki
śląskie Wrocław był uzależniony od mówców przyjezdnych, a także
dość liczne audytorium studenckie, co przy zwyczaju płatnego wstępu
dla gości było nie bez znaczenia. Aktywność oddziału była p8każna.
Przykładowo w roku sprawozdawczym 1898/99 odbyło się tu 8 odczy
tów na różne tematy, głównie geograficzne, z udziałem naukowców,
praktyków kolonialnych i dyplomatów z innych ośrodków 27• Odczyty
ówczesnym zwyczajem nieraz łączyły się z tzw. Herrenabendem, a spra
wozdania z odczytów i zebrań administracyjnych regularnie publik:)
wano w ogólnie szanowanych gazetach.

Mimo to Wrocław w skali całej Rzeszy nie wyróżniał się szczegół-

n Fi r z ner, Kolonialhandbuch ... , s. 229; Kolonialwirtschaftliches Komitee 

do IVIoltkego 26 III 1900, WAP Wrocław, ROBP, t. 51, s. 261. 
2s Ogłoszenie opolskiego oddziału DKG z 31 III 1906 z podpisami podległych 

urzędników, WAP Wrocław, ROBP, t. 51, s. 285. 
21 Oddział opolski DKG do PRO 12 XI 1907 z podpisami urzt'ldników, WAP

Wrocław, ROBP, t. 5·1, s. 395-398. 
2s Deutsche Kolonialgesellschaft, Verzeichnis 1892. 
20 C. v. Fr a n c; o is, Deutsch-Sildwest-Afrika, Berlin 1899, s. 86. 
21 Schlesien (Schlesische Zeitung, nr 343 z 18 V 1899); por. też nr 709 z 9 X 

1898. 
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nym zainteresowaniem sprawami kolonialnymi, czego przejawem była 
średnia w gruncie rzeczy liczba członków oddziału (już w 1890 r. Dre
zno miało ich 607, Kolonia 434, Monachium 300). Stąd też 3 XII 1898 r: 
władze organizacji zwołały do stolicy śląska w wyraźnie propagando
wym celu posiedzenie zarządu z udziałem samego przewodniczącego, 
księcia-regenta Johanna Albrechta von Mecklemburg-Schwerin. Oczy
wiście na kolacji powitalnej dla tak dostojnego gościa musieli się zja
wić prezydent rejencji ks. Hatzfeld, nadburmistrz Bender. i inni dostoj
nicy. Burmistrz wręcz się składał tłumacząc, dlaczego na Śląsku tak 
małe jest zainteresowanie sprawami morskimi i kolonialnymi, zaręczał. 
że nie jest to świadectwem braku patriotyzmu jego współobywateli 08• 

Drugim wyjątkiem od zasady dominacji urzędników państwowych 
był Wałbrzych, gdzie zainteresowanie swego pana problemami kolo
nialnymi reprezentował generalny dyrektor dr. Ritter, pełniący dłuż
szy czas obowiązki przewodniczącego oddziału. Zresztą i reszta zarządu 
była jeszcze w 1901 r. obsadzona w większości przez funkcjonariuszy 
księcia pszczyńskiego 29•

W tym samym roku, w którym przewodniczący Towarzystwa Ko
lonialnego tak agitował we Wrocławiu za swym związkiem, powstała 
już nowa organizacja, według ówczesnej nomenklatury „patriotyczna", 
Liga Morska (Deutscher Flottenverein). Cieszyła się ona jeszcze więk
szym_ poparciem władz, czego dowodów mamy aż nadto na Śląsku. Już 
12 VII 1898 r., a więc niewiele miesięcy po założeniu Flottenvcreinu 
(które nastąpiło 30 IV 1898 r.), nadprezydent prowincji wrocławskiej. 
ks. Hatzfeld, rozesłał rejencjom, a prawdopodobnie i innym podległym 
sobie urzędom, powielany tekst informujący o utworzeniu nowej orga
nizacji. Podkreślano w nim z naciskiem, że „Jego Majestat Cesarz i Król 
wielokrotnie okazywał swoje zainteresowanie związkiem i jego dąże
niami". Z tekstu wynikało niedwuznacznie, że prezydent związku skie
rował właśnie do Hatzfelda prośbę o utworzenie komitetu prowincjo
nalnego DFV, do którego dołączałyby później komitety niższego stop
nia. Hatzfeld pisząc okólnik nie był jeszcze zdecydowany, czy sam przej
mie kierownictwo takiego komitetu, ale prosił o podanie osób, które 
w poszczególnych powiatach gotowe byłyby popierać dążenia związku 
i podjąć się funkcji związkowego męża zaufania. Jak z powyższego wy
nika nadprezydent milcząco przyjmował sugestię zarządu DFV, że trze
ba tworzyć sieć związku sięgając aż do poszczególnych powiatów. 

O drobiazgowości i staranności przygotowań odgórnych świadczy 
fakt, że Hatzfeld wraz ze wspomnianym pismem przesyłał również dru
ki informacyjne DFV, w tym protokół zebrania założycielskiego, robią
cy duże wraźenie olbrzymią listą obecnych prominentów z licznymi 

iS Schlesien (Schlesische Zeitung, nr 849 z 3 XII 1898). 
2a Fi r z n er, Koionialhandbuch ... , s. 234. 
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arystokratami i kapitalistami, nie mówiąc już o profesorach uniwersy
tetów. Nawiasem mówiąc z protokołu tego możemy się dowiedzieć, że 
Wrocław reprezentował na zebraniu dyrektor generalny C. Grund 30• 
Załączone równocześnie „Mitteilungen des Deutschen Flotten-Vereins" 
z 3 VI 1898 r. nie omieszkały poinformować ewentualnych kandydatów 
na członków do nowego stowarzyszenia, że należą doń przedstawiciele 
najwyższych władz Rzeszy i państw niemieckich, w tym kanclerz oraz 
premier pruski ks. Hohenlohe, pruscy ministrowie finansów Miquel 
i spraw wewnętrznych baron v.d. Recke, szef gabinetu cywilnego ce
sarza Lucanus, sekretarz stanu do spraw marynarki Tirpitz, członkowie 
rządu badeńskiego oraz inni wysocy urzędnicy i oficerowie. Dziwne 
hyłoby, gdyby tego rodzaju nagromadzenie autorytetów nie zrobiło 
wrażenia na pruskich urzędnikach 11• 

Zgodnie z tym, czego można było oczekiwać, prezydent rejencji 
opolskiej już 4 VIII 1898 r. rozesłał podległym sobie landratom i bur
mistrzom miast wydzielpnych kopię pisma nadprezydenta oraz nade
słane druki DFV, prosząc o podanie nazwisk potrzebnych osób 3

'. Od
powiedzi nadeszły częściowo jeszcze przed wyznaczonym na 1 paździer
nika terminem. Najmniej kłopotów miał landrat katowicki Gerlach, 
który wyszukał byłego dyrektora stoczni Jankego z tytułem wręcz zo
bowiązującym do zajęcia się propagandą floty (,,Kaiserlicher Marine
Baurath"). W Kluczborku udało się znaleźć do tego celu urzędnika, 
a zarazem oficera rezerwy. W Raciborzu znalazło się aż 5 ochotników 
różnych zawodów, a poza tym grupa oficerów gotowa była „zameldo
wać się" (!) jako członkowie DFV. W powiecie bytomskim, być może 
ze względu na interesy, ochoczym okazał się dyrektor huty Bismarcka 
Marx. W niektórych wypadkach, czy to z gorliwości, czy to dla ułat
wienia sobie roboty, sami adresaci pism zgłaszali gotowość podjęcia 
funkcji w DFV-np. landrat głubczycki czy burmistrz Królewskiej Hu
ty. Burmistrz bytomski delegował natomiast do tej funkcji swego pod
,vładnego 33

• Charakterystyczne, że nadprezydent prowincji nie ograni
czył się do jednego pisma, ale 4 października wysłał ponaglenie do Opo
la, z czego można wnioskować, że zainteresowanie sprawą najwyższych 
władz zrobiło swoje. 

30 Hatzfeld do PRO 12 VII 1898, WAP Wrocław, ROBP, t. 47, s. 1-22, dru
kowany protokół zebrania założycielskiego z 30 IV 1898, tamże, s. 15-22.

�1 Por. M. Cz ap 1 iński, Z bada ii nad kulturą polityczną Drugiej Rzeszy

(Dzieje Najnowsze, 1977, nr 1, s. 17 n.). 
82 PRO do landratów i burmistrzów 4 VIII 1898, WAP Wrocław, ROBP, t. 47,

s. 31-34.
33 Landrat katowicki do PRO 16 VIII 1898, WAP Wrocław, ROBP, t. 47, s. 37;

Landrat kluczborski do PRO 19 IX 1898, tamże, s. 41; Landrat raciborski do PRO 
30 IX 1898, tamże, s. 47; Landrat bytomski do PRO 7 X 1898, tamże, s. 49; Land
rat głubczycki do. PRO 12 VIII 1898, tamże, s. 35; Burmistrz Królewskiej Huty do 
PRO 12 XI 1898, tamże, s. 61. 
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Tworzenie lokalnych oddziałów Flottenvereinu nie szło jednak tak 
szybko, jak można by oczekiwać przy zaangażowaniu najwyższych i śred
nich czynników. Uderzające jest, że w Opolu dopiero w marcu 1900 r. 
powstał oddział dla miasta i okolicy pod przewodnictwem prezydenta re
jencji v. Moltkego. Podobnie jak to bywało z Towarzystwem Kolonial
nym_, i tu w celu ostatecznej finalizacji sprawy wykorzystano odczyt 
sprowadzonego z zewnątrz prelegenta. Do oddziału miało wstąpić od 
razu 400 członków 34• 

Do Opola jeszcze nieraz docierały pisma Ministerstwa Spraw We
wnętrznych zalecające reklamowanie flotowych wydawnictw propagan
dowych. W 1899 r. dotyczyło to broszury Bitter Noth ist ims eine starke

deutsche Fiotte autora kryjącego się pod pseudonimem „Vaterlands
freund". Prezydent rejencji przekazał prośbę burmistrzowi raciborskie
mu i, jak można było się spodziewać, obszerne omówienie broszury uka
zało się w „Oberschlesischer Anzeiger" 15• W następnym roku minister
stwo poprosiło dla odmiany o poparcie nowego ilustrowanego miesięcz
nika DFV „Ueberall". Prezydent rejencji przekazał zalecenie dalej w dół, 
celem poinformowania zarówno mężów zaufania DFV, jak również „pa
nów nadradców rejencji, pana nadleśniczego i pana dyrektora sądu 
administracyjnego" 36

. Zgodnie z życzeniem Wilhelma II, MSW jeszcze 
w 1902 r. pośredniczyło w przesłaniu magistratom Opola i Bytomia naj
nowszych tablic propagandowych ilustrujących wielkość flot poszczegól
nych mocarstw, co do których nikt nie taił, że· są autorstwa samego ce
sarza 37

• 

We Wrocławiu zebranie założycielskie DFV w dniu 14 I 1899 r. od
było się również w ciekawej scenerii. Miejscem zgromadzenia było nad
prezydium prowincji, a jego przewodniczącym znany nam już ks. v. Ra
tibor. Obecna była „większa liczba panów z miasta i prowincji", którzy 
bez oporu uchwalili utworzenie komitetu prowincjonalnego pod prze
wodnictwem księcia, a wiceprzewodnictwem wyższego urzędnika nad
prezydium, barona v. Schorlemer. Gotowość prowadzenia wrocławskie
go oddziału lokalnego zgłosił dyrektor banku Fromberg. W późniejszym 
okresie przewodnictwo oddziału prowincjonalnego sprawowali przez wie
le lat tradycyjnie wyżsi urzędnicy nadprezydium (m.in. tajny radca Georg 

34 „Schlesische Zeitung", nr 162 z 6 III 1900. 
35 Powielony cyrkularz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (dalej _:'1ISV>7) 

z 24 XI 1899, WAP Wrocław, ROBP, t. 47, s. 69; PRO do burmistrza Racibo�za 
30 XI 1899, tamże, s. 73; ,,Oberschlesischer Anzeiger", nr 28·2 z 7 XII 1899. 

36 Okó!nik MSW do prezydentów rejencji z 26 X 1900, WAP Wrocław, ROBP, 
t. 47, s. 99; PRO do landratów, burmistrzów 13 XI 1898, tamże, s. 101; Okólnik
MSW z 21 XII 1900, tamże, s. 107; PRO do landratów i burmistrzów 13 I Hl01,
tamże, s. 111. 

37 MSW do PRO 27 II 1902, WAP Wrocław, ROBP, t. 47, s. 113; PRO do ::,a
gistratów Opola i Bytomia 6 III 1902, tamże, s. 114 n. 
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Michaelis). Dopiero 11 IX 1909 r. ponownie wybrano arystokratę. �się
cia Fryderyka Wilhelma pruskiego z Kamieńca 39

• 

Dalsze oddziały lokalne zaczęły powstawać rówmez na pro\\'incji. 
Jednym z pierwszych był oddział w Pszczynie, powstały w maju 1899 r., 
do którego zapisało się zaraz 60 osób, najprawdopodobniej dzięki za
interesowaniu siq tym osobistego przyjaciela Wilhelma II - księcia 
pszczyńskiego 19•

Według organu DFV, ,,Die Flotte", szczególnie duże rezultaty \\" roz
propagowaniu organizacji miała przynieść czterotygodniowa objazdowa 
podróż po Śląsku kapelana marynarki Schneidera, w której \\·yniku 
powstało wiele nowych oddziałów lokalnych. Faktycznie da się stwier
dzić, że w 1900 r. pojawiło się kilka nowych oddziałów, jak w Ścina\vie, 
Katowicach, Nowej Soli, Królewskiej Hucie, Głogowie, DziećmorO\\·icach 
k. Wałbrzycha oraz w samym Wałbrzychu. Organizatorami i pierv.;szymi
przewodniczącymi grup byli najczęściej albo urzędnicy administracyjni,
albo nauczyciele, w paru wypadkach lekarze. Charakterystyczne jednak,
że w powstałej 4 IV 1900 r. grupie powiatowej Dł'V w Wałbrzychu
przewodniczącym został nie kto inny, jak dobrze nam znany dr Rit
ter 40

• 

Angażowanie się administracji w tworzenie DFV na prowincji nie 
było specyfiką wyłącznie śląską ' 1

• W Poznańskiem organizatorami grup 
lokalnych i powiatowych byli np. z reguły landraci i burmistrze, w mniej
szym już stopniu inspektorzy szkolni, a w wyjątkowych wypadkach in
ne osoby 42• Zjawisko to jednak częściej dotyczyło terenów rolniczych 
niż tak uprzemysłowionych, jak $ląsk. 

Uderzające jest też, że wiadomości z prowincji śląskiej w miesięcz
niku DFV „Die Flotte" jest nadzwyczaj mało i poświęca się im wielo
krotnie mniej miejsca niż informacjom organizacyjnym z Nadrenii, Btrli
na, Prus Zachodnich, Saksonii czy Brandenburgii 0

• Mimo powstania 
w następnych latach kolejnych grup DFV na Śląsku ogólne rezultaty 
były mało zachwycające, nawet jeśli przyznać, że porównanie liczbowe 
z DKG wypada na korzyść Flottenvereinu. W 1902 r. istniało na Śląsku 
36 oddziałów DFV. Największy, w Katowicach liczył aż 3 tys. członków, 
14 dalszych od stu do kilkuset {Świerzawa 403, Jelenia Góra 290, Hovers
werda 282, Głogów 242, Legnica 228, Racibórz 221, Nysa 190, Dierżo
niów 184, Huta Bismarcka 180, Zielona Góra 173, Dziećmorowice 156, 

38 Schlesien (Sc:hlesisc:h� Zeitung, nr 37 z 15 I !899); Vereinsnachrichre:: :Die

Flotte, 1910, nr 1, s. 18). 

89 „Schlesi�che Zeitung", nr 333 z 13 V 1899. 

�0 „Die Ftotte", 1900, nr 3, s. 18: nr 2, s. 16; nr -l, s. 18; nr 7-8, s. 16;nr .:C-10,

s. 8; nr 11-12, s. 16.
•1 Cz ap I i ń s k i, op. cit., s. 6. 

•2 „Die Flotte", 1900, nr 2, s. 16; nr 3, s. 18; nr 4, s. 17; nr 7-8, s. 16; ::� :1-

12, s. 16. 
43 „Die Ftotte", roc:znik 1900 i następne, różne numery.
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Zgorzelec 133. Królewska Huta 132, Strzelce Opolskie 115), mniejsze zaś 
po kilkadziesiąt. Łącznie z małymi wioskami i miasteczkami, w których 
DF\. była reprezentowana tylko przez męża zaufania lub członka roz
dzielającego prasę związkową, organizacja miała punkty oparcia w 88 
miejscowościach, co gdy chodzi o stopień dotarcia do terenu, wygląda 
imponująco H. 

Poza członkami indywidualnymi zapisały się do DFV, zgodnie z moż
liv\·ością przewidzianą w statucie, całe organizacje i niektóre fabryki. 
Dotyczyło to zwłaszcza związków wojackich, paru związków gimnastycz
nych. stowarzyszeń religijnych (szczególnie ewangelickich), rzemieślni
czych, śpiewaczych i robotniczych. Odpowiednie decyzje podejmował 
z reguły zarząd stowarzyszenia zgłaszającego się, tak że średnia zresztą 
ich liczba (71) i tak nie może być dbwodem popularności DFV w niż
szych warstwach społecznych. Z dużych zakładów pracy akces swój 
zg!osiły Kattowitzer AG, AG Ferrum, spółka Georg v. Giesche's Erben. 
NL-:: doszło natomiast na Śląsku do zgłoszenia się żadnego miasta czy 
izby handlowej, jak to miało miejsce w innych częściach Rzeszy 45• Licz
ba członków w 1902 r. wynosiła 9832 osoby dla całej prowincji, pod
czas gdy w Brandenburgii było ich ponad 17 tys., w Saksonii 12 tys., 
a -_,· Westfalii 24 tys. Stosunek liczby członków DFV do liczby miesz
ka11ców był na Śląsku jednym z najniższych w całych Niemczech, wy
nosząc 0,20/o, podczas gdy przeciętna w Rzeszy wynosiła 0,66/o i nawet 
Poznańskie ze swymi 0,40/o wyglądało lepiej 4

G. 

Być może w dążeniu do poprawienia tego stanu rzeczy zorganizowa
no w Świdnicy na przełomie września i października 1902 r. wielką wy
stawę kolonialną i morską. Inicjatorem był redaktor lokalnej gazety 
Tippel, któremu udało się pozyskać do tej koncepcji świdnickie Towa
rzystwo Przemysłowców. Zgodnie z ówczesnymi obyczajami splendoru 
wystawie miał przydać wysoki protektorat księcia Bernarda von Sach
sen-:Yleiningen i honorowe prezesostwo nadprezydenta prowincji ks. Hatz
felda. Przy organizacji wystawy wyróżniło się paru fabrykantów, kup
CÓ\\. i dziennikarzy oraz kilka dam. Punktem centralnym ekspozycji by
ły modele okrętów wypożyczone zarówno z centrali związku, jak 
i z Urzędu Marynarki oraz niektórych stoczni. Eksponatów tropikalnych 
użyczyły liczne muzea wrocławskie i berlińskie oraz paru podróżni
ków i oficerów kolonialnych ze Świdnicy i okolic. Według oficjalnych 
danych wystawę, która z pewnością w takim mieście, jak Świdnica była 
atrakcją niecodzienną. oglądnęło 22 tys. osób 47. 

ii „Handbuch des Deutschen Flotten-Vereins", Herbst 1902, Berlin 1902, 
,. �)9-43:l. 

45 Til01'.l:C. 

" ,,Jahre,bcricht des Deutschen Flottcn-Vercins fi.ir da,< Jah!" 1902". Cz a
p '. '.:'.Ski, 0/J, cit., S. 12-14. 

,: Vereinsnachrichten, (Die Flotte, 1902, nr 11). 
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Również w następnych latach powstawały nadal dalsze oddziały i gru
py DFV, często w wyniku odczytów takich, jak kapitana marynarki 
v. Veltheima, który odbył podróż okrężną po południowo-zachodniej
części Śląska w listopadzie 1903 r., czy radcy Daua z Nysy, który od
stycznia do marca 1903 r. i w latach następnych z zapałem opisywał
w licznych miastach Górnego Śląska swój udział w wycieczce organi
zowanej na wybrzeże, ilustrując wrażenia własnoręcznie sporządzonymi
przeźroczami 48

• 

Na marginesie odczytów Daua warto przypomnieć, że podróże „zur 
Wasserkante" stanowiły powszechnie stosowany środek budzenia zain
teresowania sprawami morskimi i flotą, zwłaszcza w regionach odległych 
od morza. Wycieczki tego typu, stosunkowo tanio skalkulowane, pozwa
lały obejrzeć wielkie porty, bazy morskie i kurorty, wywierając prze
,vażnie duże wrażenie na swych uczestnikach. W 1910 r. wycieczkę taką 
zorganizował powiatowy oddział DFV w Wałbrzychu, kalkulując ją na 
105-120 mk od osoby, przy czym udział mogły wziąć również towarzy
szące „damy". Praktycznie corocznie odbywały się wycieczki uczniów
i nauczycieli ze Śląska w liczbie po kilkaset osób, najczęściej do Ham
burga czy Kolonii 49

• 

Z lokalnych członków, oprócz Daua (który w 1908 r. został przenie
siony służbowo do Prus Wschodnich, czego rezultatem było obumarcie 
nyskiego oddziału DFV), wyróżniał się aktywnością sędzia Stern z Gli
wic, początkowo przewodniczący grupy powiatowej Toszek-Zabrze
Gliwice, a od przeniesienia w 1904 r. do Bytomia z kolei czynny dzia
łacz tamtejszego oddziału. Wygłaszał on odczyty propagandowe w róż
nych miejscowościach okręgu przemysłowego, a także w Nysie, Grod
kowie czy Raciborzu. W 1909 r. podobną działalnością zapisał się nau
czyciel Dlugosch z Tarnowskich Gór, który również podróżował po oko
licznych miastach z odczytami i przeźroczami 50

• 

Na Śląsk dotarł także parokrotnie słynny na całe Niemcy „Hofrezi
tator" N eander z Hanoweru, dający cieszące się dużym powodzeniem 
programy typu „poezja i efekty świetlne". Ze względu jednak na to, 
iż przyjezdni prelegenci wypadali z reguły drożej (w 1911 r. brali oni 
przeciętnie po 100 mk za odczyt plus koszta podróży i hoteli), słabsze 
finansowo i liczebnie grupy wolały opierać się na siłach lokalnych 51

• 

Typowe dla DFV było szerokie wciąganie do akcji urzędników szkol
nych, inspektorów, dyrektorów i nauczycieli z myślą oddziaływania na 
młode pokolenie. Widzieli oni prawdopodobnie w popieranej przez władze 
organizacji szansę zyskania przychylności zwierzchników, a w rezultacie 
i awansu. Oprócz podanych wyżej przykładów znamy ze śląska jeszcze 

•8 „Die Flotte", 1903, nr 4 i 12: 1908, nr 2.
4o „Die Flotte", 1908, nr 11; 1909, nr 10; 1910, nr 4 i 12; 1911, nr 12.
so „Die Flotte", 1904, nr 7; 1909, nr 1.
s1 „Die Flotte", 1904, nr 1.

3 - Sobótka l/R1 
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jeden, ale jakże typowy. PO\viatowy inspektor szkolny z Niemczy, Had
rich, energicznie rozbudował sieć oddziałów lokalnych na swoim terenie. 
nie wahając się wykorzystać kierowników podległych mu szkół do roz
prowadzenia „Die Flotte" 52

. 

Stosunkowo rzadko w porównaniu z innymi dzielnicami Rzeszy or
ganizowano na Śląsku „Flottenabende", jak to zrobiła grupa z Tarno,,'
skich Gór 21 i 22 II 1909 r. Oprócz odczytu z przeźroczami towarzy
szyła spotkaniu w takim wypadku muzyka (np. orkiestry kopalnianej). 
tańce i inscenizacje propagandowe, np. na temat obyczajów marynar
skich. Podobną imprezę zorganizowała w grudniu 1908 r. grupa z Hoyer
swerdy, a w maju 1910 r. grupa świdnicka 58• W lutym 1910 r. wieczór 
flotowy odbył się również we Wrocławiu. Niezależnie od odczytu przy
jezdnego prelegenta występowało na nim paru śpiewaków z utworami 
o tematyce marynistycznej oraz dziełami Richarda Straussa i Wagnera.
kończono zaś spotkanie tańcami. Z początkiem 1911 r. oddział wrocłav,;
ski urządził dla odmiany „Winterfest" ze specjalnymi dekoracjami, kon
certem, tańcami, karuzelą i całonocną zabawą. Jako gość honorowy.
a zarazem prelegent, wystąpił wówczas adm. Rccke z Kilonii 54. 

Nie wykluczone, że to nagromadzenie różnych imprez w latach 
1909� 1911 miało w jakimś stopniu powetować konsekwencje kryzysu 
z 1908 r., kiedy to doszło do wyraźnej konfrontacji między opanowanym 
prz0z wi0lki przemysł zarządem głównym a rząd0m. W prowincji (po
dobnie zresztą jak w całych Niemczech) objawem kryzysu było częste 
składanie funkcji w DFV przez burmistrzów, landratów i sędziów. W cią
gu krótkiego czasu złożyli urzędy przewodniczący oddziałów w Żarach. 
Ujezdzie, Bytomiu, Kluczborku, Świdnicy, Lubaniu, Gliv.,-icach. Bogu
cicach, a także oddziału prowincjalnego we Wrocławiu 55•

Szczególną aktywizację oddziałów lokalnych DFV można było za
obserwować jesienią 1911 r. prawdopodobnie na tle przygotowywanej 
na rok następny noweli flotowej, która wywołała ostre spory między 
Tirpitzcm a kanclerzem Bethmannem-Hollwegiem. Na licznych zebra
niach grup lokalnych udowadniano wówczas konieczność dalszej rozbu
dowy marynarki i uchwalano odpowiednie telegramy do kanclerza. Roz
powszechniano też liczne ulotki i pisma werbunkowe 5

". 

Mimo wyraźnego zwiększania się aktywności śląskiego Flottenve
reinu, popularność tej organizacji na Śląsku pozostawała w tyle za in
nymi terytoriami niemieckimi. Według ostatnich dostępnych danych 
z 1909 r. wprawdzie liczba bezwzględna członków wzrosła, i to nie mało, 
bo do 15 tysięcy (w czasie, gdy w innych regionach spadała!), ale w sto-

02 „Die Flolte", 1908, nr 9; por. K eh r, op. cit., ,. 106. 
58 „Die Flotte", 1909, nr 1: nr 4; 1910, nr 8. 
,,, .,Die Flotte", 1910, nr 4; 1911, nr 6. 
55 „Die Flotte"' , 1908, nr 3; 1909, nr 1, 1909, nr 6.
sG „Die Flolte", 1911, nr 11 i 12. 
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sunku do liczby ludności członkowie DFV nie przekraczali 0,3°/o. 1Nyż
sze funkcje w organizacji pozostały głównie w rękach urzędników. 
Udział ich nawet zwiększył się do dominującego (odmiennie niż w całych 
Prusach), zwiększyła się też liczba nauczycieli, malał natomiast rela
tywnie udział w aktywie fabrykantów i obszarników, którzy jeszcze 
w 1902 r. odgrywali rolę bardzo istotną 57

• 

W prezydium i w ścisłym zarządzie DFV prowincja nie miała ,v 
1909 r. swego przedstawiciela, w pełnym zarządzie reprezentował ją 
tylko bankier Lippert, co świadczyło o lekceważeniu tego regionu. Liczba 
grup lokalnych dosięgła już 170, dzieląc się dość nierówno na poszcze
gólne rejencje (opolska 76, legnicka 55, wrocławska 39) 58

• W niektórych 
ośrodkach związek był reprezentowany jedynie przez mężów zaufania. 
Odnośnie do liczebności grup nie udało się tym razem znaleźć danych. 
Gdy chodzi o geograficzny podział oddziałów, uderza silne rozbudowa
nie organizacji w rejencji opolskiej, pozwalające przypuszczać, że DFV 
w intencjach władz miała odgrywać istotną rolę frontu ideologicznego 
i nacjonalistycznego. Poza tym warto zwrócić uwagę na silne rozbu
dowanie organizacji na terenach zwłaszcza przemysłu ciężkiego {jak 
okręg górnośląski i wałbrzyski), już nie w tym stopniu lekkiego (np. 
okręg dzierżoniowski). Zaskakująco silna organizacja w powiecie świe
rzawskim da się wytłumaczyć chyba tylko szczególną gorliwością ja
kiegoś obszarnika czy urzędnika. 

Ostatnim problemem, bez którego wyjaśnienia nie można mówić 
o wyczerpaniu omówienia metod propagandowych, to obecność spraw
morskich i kolonialnych na łamach prasy śląskiej, rozmiary zaintere
sowania tymi kwestiami, a także propagandowa iunkcja prasy. W celu
skrócenia wywodów zdecydowano się wziąć pod lupę tylko , ,Schle
sische Zeitung" (i to jedynie z krótkiego, choć krytycznego okresu
uchwalenia pierwszej ustawy flotowej), choć poza nią propagandę mor
ską popierała jeszcze „Breslauer Zeitung", mająca dużo mniejsze zna
czenie i wpływy.

O „Schlesische Zeitung" wiadomo, że jako jedna z nielicznych gazet 
konserwatywnych należała do tych pism, które wyraźnie związały się 
ze stworzonym przez admirała Tirpitza biurem informacyjnym Urzędu 
Marynarki ,u_ Już wcześniej zwracano uwagę, że to pismo śląskie było 
jednym z kanałów pierwszej rangi, przez które suflowano opinii pc1-
blicznej nowe treści propagandowe przeznaczone do przedruku przez 
prasę całych Niemiec. Tu przykładowo przed pierwszą ustawą o zbro
jeniach morskich opublikowano w pewnych odstępach czasu 7 progra-

s7 „Jahresbericht des Deutschen Flotten-Vereins fi.ir das Jahr 1909", C z a
p 1 i 11 ski, op. cit., s. 14--15. 

se „Handbuch des Deutschen Flotten-Vereins '!909", s. 11-12, 181-192.
sg W. De is t, Flattenpolitik und Flottenpropagancla. Das Nachriclitenburecrn 

des Reichsmarineamtes 1897-1914, Stuttgart 1976, �- 132. 
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mowych artykułów Wislicenusa, czołowego asa propagandy tirpitzow
skiej. na które potem powoływano się w innych gazetach. Zjawisko to 
jest dość interesujące ze względu na zaobserwowany wyżej stosunko
wo niski stopień aktywności społecznej na tym polu w prowincji ślą
skiej. Można przypuszczać, że chodziło tu z jednej strony o zaintere
sowanie lokalnych kół wielkoprzemysłowych sprawą marynarki, z dru
giej natomiast nie bez znaczenia była zbliżona do hakatyzmu postawa 

polityczna „Schlesische Zt'itung". 
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Nawet te wyrywkowe badania pozwalają na ciekawe wnioski. Krzy
wa przedstawiona w diagramie 1 wykazuje olbrzymie, nie spotykane 
w czasie wcześniejszych rokowań nad budżetem marynarki (marzec 
18S7) spiętrzc�nie informacji o sprawach floty i morza w ostatnich paru 
miesiącach forsov,rania tirpitzowskiej ustawy flotowej. Równocześnie 
można też zaobserwować wykorzystanie późniejszych wydarzeń mię-
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dzynarodowych do celów spokojniejszej, ale na dalszą metę skutecz
niejszej propagandy morskiej. Wydaje się, że dla pisma biorącego po
ważnie pod uwagę aktualne zainteresowania czytelnika czy też jego 
zmęczenie problematyką po okresie intensywniejszej propagandy, cha
rakterystyczne są również bardzo zdecydowane spadki krzywej w o
kresach, w których trudno było znaleźć poważne uzasadnienie do cią
głego podsuwania czytelnikowi problemów marynarki. 

Nasuwa się też inny wniosek. Przy bardzo dużej objętości pisma, 
ukazującego się w trzech wydaniach dziennie, informacje o sprawach 
morskich nawet w okresie najbardziej intensywnej propagandy stano
wią w gruncie rzeczy bardzo mały procent jego treści. Widać to wy
raźnie choćby w porównaniu ze „Schlesische Volkszeitung", która z po
zoru dużo mniej zajmowała się sprawami morza. Pełne 50 kolumn, 
które poświęciła „Schlesische Zeitung" informacjom o sprawach mor
skich w marcu 1898 r., to zaledwie 2,7°/o zawartości pisma w tym cza
sie, natomiast 35,8 kolumny „Schlesische Volkszeitung" w tym samym 
okresie to aż 6,90/o zawartości tej gazety. 

0<.()grom JL 
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Analiza drugiego diagramu pozwala stwierdzić, jak w gazecie typu 
prowincjonalnego odbijała się zmieniona taktyka propagandowa okresu 
Tirpitza. O ile przed wcześniejszymi obradami nad budżetem mary
narki wyraź.nie propagandowe treści zajmowały stosunkowo mało miej
sca w gazecie, a ich różnorodność była bardzo ograniczona - koncen-
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trowały się one w gruncie rzeczy na zrozumiałej dla niewielkiej grupy 
czytelników sprawie liczebnego i technicznego zacofania floty - o tyle 
okres roczny przed marcem 1898 r. został wykorzystany maksymalnie 
nie tylko do wielkiego (ponad trzykrotnego) zwiększenia liczby argu
mentów, ale przede wszystkim do pokaźnego ich zróżnicowania oraz 
dostosowania do rozmaitych typów mentalności i interesów. Obok ar
gumentów typu: liczba i jakość niemieckiej floty, które wciąż znajdu
ją się na czele, ale relatywnie są używane dużo rzadziej, obok akccn
tO\vania interesów przemysłu i handlu (w stopniu niewiele większym 
niż przedtem) oraz pomniejszania kosztów floty, obok przypominania 
o zbrojeniach innych państw i zagrożeniu ze strony Anglii, zostają
wprowadzone liczne nowe grupy argumentów, takich jak historyczne
(i to w zadziwiająco dużej liczbie i różnorodności), problem ochrony
Niemców zamorskich oraz wyraźne narastanie konfliktów na arenie
międzynarodowej. Bardzo ciekawe, że prawie nie obserwuje się w tym
czasie w „Schlesische Zeitung" argumentacji idealistycznej, akcentują
cej np. rozszerzenie horyzontów narodu dzięki morzu, rzucenie nowych
wspaniałych celów młodej generacji itp., które to motywy w argumen
tacji ogólnoniemieckiej pojawiały się nie tak rzadko, a w wypowie
dziach inteligencji były wręcz na porządku dziennym ,;o_ Inne argu
menty, używane w mniejszym stopniu, często wynikają z prób zwal
c:;,;ania konkretnych argumentów opo:;,;ycji (np. postawa Bismarcka wo
bec zbrojeń morskich), zwłaszcza zaś jej troski o utrzymanie pełnych
pra\v parlamentu.

W stylu propagandowym „Schlesische Zeitung" uderza też prze
waga pozytywnych wypowiedzi propagandowych nad polemiką z prze
ciwnikami. W tej ostatniej, tak jak w innych gazetach Rzeszy, naj
więcej uwagi poświęcano polemice z partią wolnomyślną Eugena Rich
tera. O połowę mniej znaleziono wypowiedzi antysocjalistycznych, co 
wynikać może z ogólnego lekceważenia przez propagandowe centra 
dyspozycyjne tej partii jako stronnictwa izolowanego w burżuazyjnej 
opinii publicznej. Ostrożna była natomiast postawa gazety śląskiej wo
bec Centrum, w którym skrzydło proflotowe i przeciwne zbrojeniom 
przez dłuższy czas walczyły o przewagę "1

• 

W propagandzie „Schlesische Zeitung" nie widać elementów orygi
nalnych, których nie można by spotkać w innych częściach państwa. 
Jest to jeszcze jeden argument za daleko idącą koordynacją całej akcji 
agitacyjnej. Precyzyjna analiza rozkładu typów argumentacji i porów
nanie z analogicznymi danymi z gazet innych dzielnic Rzeszy pozwoli-

50 Meyer, op. cit., s. 67-71; W. Mar i en fe 1 d, Wissenschaft und Schlacftt

floctenbau in Deutschlancl (Beiheft 2. der Marine-Rundschau, April 1957, s. 45-
5<\). 

�1 Było tu zgodne z ogólnymi \vytycznymi propagandy morskiej, por. K eh r, 
op. cit., s. 11 n, 131. 
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łaby może wykazać jakąś dalej idącą lokalną specyfikę. Podjętą po
wyżej próbę należy więc traktować jako zachętę dla innych do pójścia 
v; podobnym kierunku. 

Koordynację z centralnymi ośrodkami propagan�y widać również 
w doborze źródeł informacji o sprawach morza i źródeł argumentów 
propagandowych. Przy bardzo dużej liczbie gazet cytowanych przez 
,.Schlesische Zeitung" w tychże kwestiach (33 tytuły), szczególnie czę
sto powtarzają się takie, jak półoficjalny organ rządu „Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung", uchodzące za oficjalne „Berliner Politische Nach
richten", znana jako organ Bu.Iowa „Kólnische Zeitung" czy też organ 
kół wielkokapitalistycznych „Post". Wszystkie one, jak dziś wiadomo, 
były bezpośr�dnio wykorzystywane przez biuro Tirpitza do rozpo
wszechniania konkretnych treści propagandowych "z. 

Podsumowując ostatecznie dotychczasowe wnioski trzeba by pod
kreślić następujące wyniki niniejszych badań: 

1. Bardzo żywe zaangażowanie małej grupy kapitalistycznych ary
stokratów śląskich inwestycjami kolonialnymi nie znalazło oddźwięku 
\V szerszych kołach burżuazyjnych prowincji, czego wyrazem była sła
bość i niesamodzielność tzw. ruchu kolonialnego na śląsku opierające
go się (z wyjątkiem takiego ośrodka intelektualnego, jak Wrocław) 
praktycznie tylko na dobrej woli urzędników państwowych. 

2. Również tworzenie „ruchu flotowego" wykazuje decydującą rolę
administracji państwowej i małą aktywność inicjatywy oddolnej, zwła
szcza w początkowym okresie jego istnienia, czego skutkiem będzie 
rażąca w porównaniu z innymi centrami przemysłowymi Rzeszy. sła
bość Flottenvereinu w prowincji. 

3. W późniejszym etapie działania DFV widzimy wykształcenie się
nielicznej grupy lokalnych aktywistów, nieraz powiązanych z hakatyz
mem, co jest zrozumiale biorąc pod uwagę podobnie nacjonalistyczny 
charakter obu tych organizacji. W miarę upływu czasu bardziej jednak 
rośnie pozycja urzędników i innych osób zależnych od państwa, słabnie 
zaś rola „entuzjastów flotowych". 

4. Metody propagandowe stosowane na tym terenie nie wykazują
szczególnej oryginalności w porównaniu ze znanymi z innych części 
Niemiec, a rzadkość atrakcyjnych form propagandy inicjowanych przez 
lokalnych działaczy w pierwszym okresie działania DFV też świadczy 
o małej samodzielności i słabości tej organizacji na Śląsku.

5. W prasie wrocławskiej można zaobserwować wyrażne wzmoże
nie treści morskich z chwilą rozpoczęcia kampanii propagandowej Tir
pitza, a także pokaźne rozszerzenie gamy argumentów propagandowych. 
Styl propagandy nie wykazuje odmienności od znanego w całej Rzeszy. 
Zauważa się wyraźną koordynację akcji z innymi organami prasowy
mi partii prawicowych oraz rządu. 

at De is t, op. cit., s. 130 nn., 137.
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DEUTSCHER FLOTTENVEREIN W PROWINCJI SLĄSKIEJ 1909 r. 
ODDZIAŁY REJENCJAMI I POWIATAMI 

Rejencja wrocławska 

W r o cl a w i p o w. 
wrocł a ws ki 

Brochów 
Muchobór 
Wrocław 

po w. Brz eg 

Brzeg 
Młodoszowice 

P O W. Z ą b k O W i C e 

Kamieniec Ząbkowicki 

po w. Kł od z k o

Kłodzko 

po w. Góra 

Góra 
Wąsosz 

p o w. B y s t r z y c a 
Kłodzk a 

Bystrzyca Kłodzka 

p O W. Z i ę bi Ce 

Henryków 
Ziębice 

p o w. S r o d a $ I. 

Malczyce 
Sroda SL 

p o d. N o w a R u d a 

Nowa Ruda 
Radków 

p o w. N i e m c z a 

Niemcza 

p o. w. O l e ś n i c a 

Oleśnica 

p o w. D z i er żo n i ó w

Dzierżoniów 

;, c w. $ w i d n i c a

�'widni ca 

p o w. Sc i n a w a 

C'hobienia 
H�cna 
Sr:nawa 
Siedlec; 

po w. Str z el i n 
Przeworno 
Strzelin 

p o w. W a ł br z y c h 

Biały Kamień 
Boguszów 
Dziećmorowice 
Rybnica Leśna 
Sobięcin 
Stary Zdrój 
Szcza wienko 
Szczawno Zdrój 
Wałbrzych 

po w. Wołó w 

Wołów 

Rejencja legnicka 

po w. B olkó w 

Sędzisław 

p o w. K o ż U C h Ó w 

Bytom Odrzański 
Kożuchów 
Nowa Sól 

pow. Gł o gó w

Głogów 

po w. G 6 r 1 i t 7. 

Gorlitz 
Ruszów 

p o w. Z ł o t o r y j a 

Złotoryja 
Chojnów 

p o w. Z ie I o n a G 6 r a 

Zielona Góra 

po w. J e  Ie n i a G ó r  a 

Jelenia Góra 
Kowa ry 

p o w. H o y e r s w e r d a 

Bernsdorf 
Burghammer 
Gross-Sarchen 
Hohenbocka 
Hoyerswerda 

Lohsa-Weisskolm 
Ruhland 
Schwarzkollm 
Uhyst 

pow. Ja w o  r 

Jawor 

p o w. K a m ie n n a 
G óra 

Gorce 
Kamienna Góra 

po w. Lu bań 

Lubań 

p o w. Le g n i c a 

Legnica 

po w. Lw ó wek $ l. 

Mirsk 

po w. R ot h enbu r g 

Niesky O.L. 
Rothenburg O,L. 

po w. Żag ań 

Iłowa 

p o w. S w i e r z a w a 

Boborów 
Dąbrowica 
Dziwiszów 
Janowice 
Kaczorów 
Łukaszów 
Maciejewa 
Miedzianka 
Mysłów 
Nowy Koś ciół 
Sędziszowa 
Świerzawa 
Wojcieszów 

p o w. S z p r o t a w a 

Szprotawa 

Rejencja opolska 

po w. B y tom 

Bobrek 
Bytom 
Chorzów 
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Czarny Las 
Koźle 
Lipiny 
Łagiewniki 
Miechowice 
Swiętochłowice 

p o w. G I i w i c e 

Gliwice 
Łabi;:dy 
Pyskowice 

p o w. S t r z e I c e 
O polskie 

Leśnica 
Strzelce Opolskie 
Ujazd 
Zawadzkie 

po w. N iem od I i n 

K orfantów 

p o w. K a t o w i c e 

Bogucice 
Brynów 
Dąb 
Dąbrówka 
Kochłowice 
Michałlrnw1ce 
Mysłowice 
Roidzień-Szopienice 
Siemianowice 

Wełnowiec 
Wirek 
Załi;:że 

po w. Klucz.bark 

Kluczbork 

p O W. Gł Ub Czy CC 

Głubczyce 

po w. Nys a 

Biała Nyska 

Głuchołazy 
Goświnowice 
Nysa 
Otmuchów 
Paczków 

pow. Pru d nik 

Głogówek 
Prudnik 

po w. Op o Ie 

Krapkowice 
Kup 
Opole 
Prószków 

po w. Pszczyna 

Mikołów 
Pszczyna 
Tychy 

p o w. R a c i b ó r z 

Hulczyn 

Kuźnia Raciborska 
Nędza 
Studzienna 

po w. Ole sno 

Bodzantowice 
Olesno 

pow. Ryb nik 

Rybnik 
Żory 

p o w. T a r n o w s k : e 
Góry 

Górniki 
Lasowice 
Miasteczko SI. 
Mikulczyce 
Nakło 
Radzionków 
Repty 
Piekary 
Stolarzowice 
Strzybnica 
Swierklaniec 
Tarnowskie Góry 
Tworóg 
Wieszowa 
Woźniki 
Zbrosławice 

DEUTSCHE KOLONIAL-UND FLOTTENPROPAGANDA IN SCHLESIEN \'OR 
DE::\I ERSTEN WELTKRIEG 

Der Autor versucht die spezifischen und ortlichen Merkmale der de� t,chcn 
Koloniał-und Flottenpropaganda in Provinz Schlesien zu untersuchen u1:d die 
Koloniał-und Flottenbewegung auf diesem Gebiet zu charakterisieren. 

Nach kun::er Darstellung des allgemeindeutschen Hintergrundes wurde da
rauf hingewiesen, dass ausserhalb Wrocław die Entstehung von i:irtlichen Ahtei
lungen der Deutschen Kolonialgesellschaft mit Schwierigkeiten erfo!gte und da/3 
die DKG in Schlesien eine der niedrigsten Mitgliederanzahl im Vergleich mit 
anderen deutschen Provinzen besass (im Jahre 1892-655 Mitglieder}. Die Ahtei
lung der DKG in Opole ist var allem durch Unlerstlitzung der Staatsrnach: ent
standen. 

Eine vie! grossere Unterstutzung seitens der Staatsmacht genoss de:- 1898 
entstandene Deutsche Flottenverein. Sogar der Oberprasident fur Provinz Schlc
sien crmunterte alle ihm unterstehenden Beamten, dieser Organisation beizutrc-
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ten. I:: den einzelnen Kreisen entstanden sehr schnell neue ortliche Gruppen des 
Vere:::s. Die Mitgliederanzahl ist der beste Bev.;eis fur die Werbetatigkeit des Ve
reins (::n Jahre 1909-15 Tausend Mitglieder in Schlesien). 

A:1sch!iessend wurden die Propaganda-Inhalte der konservativen Tageszei
tung „Schlesische Zeitung" analysiert. Dies war eine von denjenigen Schriften 
des Deutschen Reiches, welche die Flottenpropaganda am starksten unterstutzten. 




