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.JANUSZ GRUCHAŁA 

SPRAWA PRZYNALEZNOSCI POLITYCZNEJ 
SLĄSKA CIESZYŃSKIEGO W LATACH I WOJNY SWIATOWEJ 

Śląsk Cieszyński, tworzący wraz ze Śląskiem Opawskim odrębną 
jednostkę administracyjną w ramach Przedlitawii, był obszarem, na 
którym przewidziane w paragrafie 19 konstytucji austriackiej równo
uprawnienie narodowe ludności niemieckiej zostało przeprowadzone 
w bardzo ograniczonym zakresie. Wynikało to przede wszystkim z silnej 
pozycji elementu niemieckiego na tym terytorium, czego wyrazem była 
przygniatająca większość niemiecka w Śląskim Sejmie Krajowym w sto
sunku do zasiadających tam posłów polskich i czeskich. Nie bez znacze
nia był również brak większego poparcia dla sprawy równouprawnienia 
narodowego na Śląsku Cieszyńskim ze strony polityków galicyjskich. 
Obawiali się oni, iż angażowanie się na rzecz Śląska Cieszyńskiego może 
pociągnąć za sobą ingerencję rządu wiedeńskiego i stro1;mictw niemiec
kich w stosunki wewnętrzne w Galicji. A tego starano się uniknąć za 
wszelką cenę ze względu na problem ukraiński 1

. 

Skoro politycy galicyjscy niewiele robili dla przeprowadzenia równo
uprawnienia narodowego na Śląsku Cieszyńskim, to tym bardziej trudno 
było od nich oczekiwać, aby podejmowali starania w sprawie przyłą
czenia tego obszaru do Galicji. Wyjątek pod tym względem stanowiło 
Polskie Stronnictwo Ludowe, w którego programie z 1903 r. znajdował 
.się postulat przyłączenia polskiej części Śląska Cieszyńskiego do Ga
licji 2

• Jednakże w praktycznej działalności politycznej ludowcy nie po
dejmowali żadnych kroków na rzecz wprowadzenia w życie tego postu
.la tu. Wymagało to bowiem przebudowy struktury ustrojowo-politycznej 
monarchii habsburskiej w duchu federalizmu opartego na zasadach 

1 Bliżej na temat stosunku polityków galicyjskich do sprawy równouprawnie
nia narodowego na Śląsku Cieszyńskim J. Gruch a ł a, Kolo Polskie w austriackiej 

Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Slqska Cieszyńskiego (1879-1899), Wro

cław 1982, s. 95 i dalsze. 

f S. Lat o, W. St a n k ie w i cz, Programy stronnictw ludowych. Zbiór doku

-mentów, Warszawa 1969, s. 75. 
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etnicznych. Możliwości tak daleko idących przemian ustrojowo-politycz
nych nie brano jednak przed 1914 r. w Wiedniu pod uwagę. 

Polemiki na temat stosunku do państw zaborczych, które ogarnęły 
polskie ugrupowania polityczne w ostatnich latach poprzedzających wy
buch I wojny światowej, nie objęły Śląska Cieszyńskiego. Akceptowano 
tutaj bez zastrzeżeń orientację austropolską. Przyczyniała się do tego 
przede wszystkim zakorzeniona wśród działaczy cieszyńskich lojalność 
wobec państwowości austro-węgierskiej i dynastii Habsburgów 3

• Za
strzeżenia w stosunku do orientacji austropolskiej mogło najwyżej wy
rażać zbliżone do endecji Polskie Zjednoczenie Narodowe (PZN), gru
pujące działaczy należących do galicyjskiej ND i Ligi Narodowej 4

• 

Mimo akceptacji orientacji austropolskiej nie występowano z żadny
mi enuncjacjami, które mogłyby wskazywać na dążenia w kierunku 
przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do monarchii habsburskiej czy też 
niepodległego państwa polskiego. Sprawa równouprawnienia narodowego 
odgrywała w publicystyce politycznej ostatnich lat poprzedzających wy
buch I wojny światowej nadal dominującą rolę. W pełni oddaje to po
gląd ,vyrażony przez anonimowego działacza na łamach „Dziennika Cie
szyńskiego" w końcowej fazie I wojny światowej, kiedy aktualna sta
wała się kwestia przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do niepodległego. 
państwa polskiego. ,,Nie mieliśmy dość czasu - pisał anonimowy autor -
na pełne rozkrzewienie tej świadomości [idei niepodległości - J.G.],.
a przyszła już taka doba, w której trzeba mierzyć siły na zamiary" s„ 

Decydujący wpływ na takie stanowisko miał fakt, że wszelkie rozwa
żania na temat przynależności politycznej Śląska Cieszyńskiego mogły 
być w tym czasie wyłącznie przedmiotem rozważań teoretycznych. Dy
skusji na temat terytorium przyszłego państwa polskiego unikał nawet 
obóz lewicy niepodległościowej. 

Odmienne natomiast stanowisko wobec przynależności politycznej 
śląska Cieszyńskiego zajmowali działacze i politycy czescy. Traktowali 
oni Śląsk Cieszyński, jeśli nie za część czeskiego stanu posiadania naro
dowego, to na pewno jako terytorium, które powinno wejść w przyszło
ści w skład czeskiej jednostki politycznej w ramach monarchii habsbur
skiej. Niezależnie bowiem od tego, w jakim stopniu realne było urzeczy
wistnienie tego postulatu, pogląd o jedności i niepodzielności krajów 
Korony św. Wacława był dogmatem politycznym wszystkich burżuazyj-

a F. F i go w a, Polskie stronnictwa burżuazyjne Galicji, Sląska Cieszyńskiego 
i Królestwa Polskieg:1 w pierwszej wojnie światowej (sierpień 19U-sierpień 1915), 

Katowice 1962, s. 45-48. 
' Z. Kirk or - Kie dr o n i o w a, Wspomnienia, cz. 2, s. 75, Biblioteka Ja

giellońska, Dział Rękopisów, sygn. 173/60 przyb. Autorka nie charakteryzuje bliżej 
stanowiska tej organizacji wobec orientacji politycznych. Stwierdza jedynie, że 
,,jej celem i sensem było związać .Sląsk z ogólną polityką polską, mającą prowa
dzić cały n·aród do najwyższego jego celu". 

5 „Dziennik Cieszy11ski", 17 XI 1917, 1:r 245, s. 2. 
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nych stronnictw czeskich, z wyjątkiem realistów Tomasa G. Masaryka. 
Zmiana statusu politycznego Śląska Cieszyńskiego naruszałaby nie tylko 
jedność krajów Korony św. Wacława, ale i stanowiłaby asumpt dla po
stulatów niemieckich domagających się podziału Czech na zasadzie 
E. tnicznej. Organ najbardziej wpływowego czeskiego stronnictwa burżua
zyjnego, młodoczechów, ,,Narodni listy", w związku ze wspomnianym
wyżej postulatem PSL przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Galicji infor
mował: ,,Jeśli chodzi o odstąpienie Cieszyńskiego Galicji, to jest to postu
lat, który nas oburza nie mniej niż dążenia naszych niemieckich roda
ków do podziału Czech" s. Stanowiska tego nie zmieniał fakt, iż politycy
czescy starali się niekiedy łagodzić nasilający się na początku XX w.
konflikt polsko-czeski na Śląsku Cieszyńskim 7• Wskazywano bowiem,
że warunkiem uregulowania konfliktu jest respektowanie przez Polaków
programu państwowo-prawnego. Organ radykałów państwowo-prawnych,
,,Radikalni listy", stwierdzał na ten temat m. in.: ,,Chętnie okazali
byśmy Polakom swe braterstwo ... ale z ich strony musiałaby być wy
kazana przychylność dla Korony Czeskiej i przyjęcie przez nich na
całą przyszłość czeskiego programu państwowo-prawnego" 8• Na uwagę
zasługuje jednak fakt, że przywódca młodoczechów, Karel Kramar,
w opracowanym przez siebie w maju 1914 r. projekcie Rzeszy Słowiań
skiej pod egidą Rosji zakładał przynależność śląska Cieszyńskiego do
przyszłego „Carstwa Polskiego" 9

• Wydaje się, że decydujące znaczenie
miały tutaj obawy K. Kramafa, aby sprawa Śląska Cieszyńskiego nie
zaciążyła w przyszłości negatywnie na stosunkach między państwem
pclskim a czeskim 10. Jednocześnie zaś w skład proponowanego przez
przywódcę młodoczechów państwa czeskiego miały wejść terytoria, które
nigdy nie należały bądź też należały w odległej przeszłości do Korony
św. Wacława (Słowacja, Łużyce, skrawki śląska pruskiego). W takiej.
sytuacji anektowanie śląska Cieszyńskiego do państwa czeskiego na pod
stawie praw historycznych byłoby absurdalne.

Z chwilą wybuchu wojny działacze cieszyńscy, łącznie z członkami 
• organizacji endeckiej w ramach PZN, pozostali wierni orientacji austro

polskiej. ,,Wypadki w Galicji - konstatowała działaczka endecka, sio
stra Stanisława Grabskiego, Zofia Kirkor-Kiedroniowa - silnym echem
odzywały się na Sląsku Cieszyńskim, a zapał wojenny, bijący ze szpalt

o „Na.rodni listy", 1901, nr 234, s. 1.
1 J .. Gr u c h a ł a, Czeskie stronnictwa polityczne wobec kwestii cieszyńskiej

na początku XX w. (do 1914 r.) (Rocznik Bielski Watra, 1980, s. 54-57). 

s „Radikalni listy", 3 VIII 1901, nr 53, s. 1. 
9 K. Witt, Die Teschener Frage, Berlin 1935, s. 77.
ie Pogląd ten potwierdza w pewnym sensie fakt, iż K. Kramar przed 1914 r. 

osobiście angażował się na rzecz uregulowania konfliktu polsko-czeskiego na Sląsku 
Cieszyńskim z obawy, że może to wywrzeć negatywny wpływ na stosunki między 
politykami polskimi z Galicji a czeskimi. Zob. Gruch a ł a, Czeskie stronnictwa,

s. 54-55. 



334 Janusz Gruchała 

dzienników galicyjskich . . . ogarnął dotychczasowych przeciwników 
austriackiej orientacji" 11. Akceptacja orientacji austropolskiej nie wy
rażała bliżej nie określonych nadziei na przyłączenie Sląska Cieszyńskiego 
do przyszłego związanego z Austro-Węgrami państwa polskiego. Była 
-Ona natomiast raczej - jak się wydaje - wyrazem solidarności z aspi
racjami niepodległościowymi społeczeństwa polskiego. D0bitni2 oddaje 
to opinia jednego z przywódców PZN, redaktora „Dziennika Cieszyń
skiego", Władysława Zabawskiego: ,,Sląsk wysłał wprawdzie swą mło
dzież do Legionów, ale uczynił to z innych pobudek niż sąsiednia Ga
licja - chciał zaznaczyć przez to w tej historycznej chwili swą pol
skość przed światem i łączność z innymi ziemiami polskimi" 12. 

Zgodnie z tym stanowiskiem w sierpniu 1914 r. podjęto praktyczne 
kroki w sprawie utworzenia polskich formacji zbrojnych, mających ucze
stniczyć w wojnie po stronie Austro-Węgier. W wyniku tej działalności 
powstała Sekcja Śląska Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN). Nie
mniej fakt, iż w tworzeniu Sekcji pierwszoplanową rolę odgrywali dzia
łacze PZN, którzy utrzymywali ścisłe kontakty z kierownictwem gali
cyjskiej Narodowej Demokracji, zaważył na jej dalszych losach. Kiedy 
znaczna część endeków galicyjskich pod wpływem niejasnego stanowi
ska Wiednia w sprawie polskiej zaczęła przechodzić na pozycje pasy
wistyczne, działacze PZN wspólnie z przedstawicielami Związku Kato„ 
lików śląskich, wbrew stanowisku socjalistów cieszyńskich, doprowadzili 
do rozwiązania Sekcji. Nie okazał się natomiast podatny na hasła anty
aktywistyczne ponad 300-osobowy Legion Sląski, który w zamierzeniach 
działaczy PZN miał zostać połączony z Legionem Wschodnim. Ochotnicy 
ze Śląska nie zastosowali się bowiem do decyzji Legionu Wschodniego 
o rozwiązaniu i przyłączyli .się do Legionu Zachodniego. Pozwoliło to
w dużym stopniu socjalistom cieszyńskim w połowie października 1914 r.
reaktywować Sekcję śląską, której komisarzem NKN mianował przy
wódcę PPSD na Śląsku Cieszyńskim, Tadeusza Regera 13_ 

Nie rozwinęła ona jednak szerszej działalności, spotkała się bowiem 
ze skuteczną kontrakcją ze strony zwolenników PZN, którzy po rozwią
zaniu pierwszej Sekcji przeszli na pozycje pasywistyczne. ,,Sprawa za
wiązywania komitetów miejscowych natrafia jednak na nieprzezwyciężo
ne wprost trudności - stwierdzano w marcu 1916 r. w sprawozdaniu 
NKN ze Śląska Cieszyńskiego - z powodu agitacji inteligencji ze stron
nictwa narodowo-demokratycznego [PZN - J.G.]" 14• Sekcja mogła li-

li K i r ko r - K ie dr o n i o w a, Wspomnienia, s. 115. 
12 W. Z ab a ws 'ki, Droga do ziemi obiecanej. Ruch narodowy na śląsku Cie

szyń.skim i udziat w nim ewangelików, Cieszyn 1920, s. 243. 
,3 H. KI uszy ń ski, Idea Legionów na Ślqsku (Wiadomości Polskie, 25 VI 

1·916, nr 82, s. 3-1). Zob. Fig o w a, op. ci!., s. 71 i n. 
l4 Zespól NKN, Archiwum Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego 

(dalej cyt. AMK i WK), mkr. 100.719. 
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czyć wyłącznie na poparcie socjalistów. Nie udało się pozyskać nG\vet 
austrofilska nastawionego Związku Katolików śląskich; w styczniu 
1916 r. zarząd tego stronnict\va jednomyślnie odrzucił propozycje współ
pracy 15. 

Negatywny stosunek PZN i Związku Katolików Śląskich do ?\KN 
\.vynikał nie tylko z biernego stanowiska Austro-\Vęgier w sprawie pol
skiej, jak to miało miejsce w wypadku ga1icyjskiej Narodowej Demo
kracji. Przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do związanego z monarchią 
habsburską państwa polskiego, nawet w wypadku podjęcia przez Wic
dtcń spra\vy polskiej, i tak mogło w tym czasie pozosta\.vać wyłącznie 
w sferze rozważań teoretycznych. Równie istotne znaczenie przedsta
wiał - jak się wydaje - rozwój sytuacji politycznej w Przedlita\vii. 
Zawieszenie działalności Rady Państwa, wzrost wpływów zdominowa
nych przez element niemiecki kół wojskowych na politykę wewnętrzną 
oraz uzależnianie się monarchii habsburskiej od Niemiec powodowały, 
że burżuazyjne stronnictwa niemieckie zaktywizowały działalność w kie
runku nadania Przedlitawii_ charakteru niemieckiego zgodnie z progra
mem wszechniemieckim z 1882 r. rn 

Tymczasem rozwiązanie sprawy polskiej w oparciu o Austro-Węgry 
było w dużym stopniu uzależnione od stanowiska Niemców r;ustriackich. 
W celu zapewnienia większości niemieckiej w Radzie Państwa w sto
sunku do posłów słowiańskich (głównie czeskich i słoweńskich) i tym 
samym stworzenia warunków do nadania Przedlitawii charakteru nie
mieckiego burżuazyjne stronnictwa niemieckie, zrzeszone \V Austriacko
-Niemieckim Związku Narodowym, w 1915 r., tj. w okresie, kiedy 
w Wiedniu nie podjc;to jeszcze Ż.:ldnych oficjalnych decyzji w kwc5tii 
polskiej, wystąpiły z postulatem wyodrębnienia Galicji 17

. W takiej sy
tuacji stron ni et wa niemieckie stawały się dla zwolenników orientacji 
austropolskiej poniekąd naturalnymi sojusznikami. Trudno więc było 
oczekiwać, aby kierownictwo NKN - niezależnie od nadrzędnych celów 
politycznych, które przed sobą stawiało � zechciało komplikować sobie 
�tosunki z ugrupowaniami niemieckimi poprzez starania na rz_ecz po
prawy położenia ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Konieczność 
utrzymywania przez polityków galicyjskich poprawnych stosunków ze 
stronnictwami niemieckimi była w tym czasie tym bardziej uzasadniona, 
iż pod wpływem nacisku kół wojskowych rząd wiedeński, w wypadku 
zwycięskiego zakończenia wojny, nosił się w tym czasie z zamiarem do
konania podziału Galicji na część polską i ukraińską 1s. Torpedowano 

15 Tamże.
rn I. Go n da, Verfa!l cłer Kaiscrreiche in Mitteleuropa. Der Zu;eibuncl in den

.letzten Kriegsjahren (1916-1918), Budapest 1977, s. 134-135. 
11 Tamże, s. 135. 
is H. Lem k e, Die Regierung Stii.rgkh une! die Pliinc zur Teiwng Ga[iziens

(Ósterreich-Ungarn in der Weltpolitik 1900-1914, Berlin 1965, s. 276-282). 

4 - Sobótka 3/83 
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więc podejmowane przez działaczy Sekcji Śląskiej próby wciągnięcia 
sprawy Śląska Cieszyńskiego na forum obrad NKN. ,,NKN przyjmował . 
nasze deklaracje - stwierdzała Sekcja Śląska - z ogromną rezerwą 
i zakłopotaniem. Wskazywano nam na niebezpieczeństwo dla całości 
sprawy polskiej, która wściekłość i gniew na nas sprowadzi i wszystkie 
furie niemieckie przeciw nam sprowadzi" 10. 

Niemniej systematyczne poruszanie kwestii Śląska Cieszyńskiego przez: 
działaczy Sekcji Śląskiej doprowadziło do tego, że w końcu marca 1916 r.. 
stała się ona przedmiotem obrad NKN. Politycy galicyjscy ,nie podjęli 
jednakże w tej sprawie żadnych zobowiązujących decyzji. Prezes NKN „ 
jeden z przywódców stańczyków, Władysław Leopold Jaworski, stwier
dził wprost, iż kwestia cieszyńska jest „wewnętrzną sprawą austriacką"� 
W związku z tym wskazywał, że po zakończeniu wojny w monarchii 
habsburskiej nastąpią nieuchronnie zmiany ustrojowo-polityczne i po
wstaną wtedy sprzyjające warunki do zabezpieczenia praw narodowych 
ludności polskiej na tym terytorium. W podobnym duchu wypowiadał się
przywódca PPSD, Ignacy Daszyński. Wyrażał on nadzieję, iż .stronnictwa 
niemieckie zaakceptują ideę równouprawnienia narodowego w ramach. 
poszczególnych prowincji, co stworzy możliwość podjęcia starań na. 
rzecz uzyskania przez ludność polską autonomii narodowej. Ostatecznie 
ustalono, że sprawą zabezpieczenia praw ludności polskiej na Śląsku Cie
szyńskim zajmie się Koło Polskie w austriackiej Radzie Państwa, które
mu Sekcja Śląska przekaże odpowiedni memoriał !!o.

Zgodnie z tym stanowiskiem NKN wkrótce oficjalnie wykluczył mo
żliwość włączenia Śląska Cieszyńskiego w skład państwa polskiego. 
1 V 1916 r. uchwalono bowiem wniosek I. Daszyńskiego, który stwier
dzał, że „należy dążyć do uhvorzenia samoistnego państwa polskiego, 
złożonego z niepodzielnego, dostatecznie od ·wschodu zabezpieczonego· 
i rozszerzonego Królestwa Polskiego, i Galicji". Sekcja Śląska wystąpiła 
z protestem przeciw tej uchwale 21. 

Tymczasem zapowiedź utworzenia samodzielnego państwa polskiego, 
związanego z państwami centralnymi na mocy aktu z 5 XI 1916 r. po
wodowała, że szanse na urzeczywistnienie rozwiązania austropolskiego, 
spadały do minimum. W takiej sytuacji rysowała się możliwość powsta
nia irredenty polskiej w monarchii habsburskiej. W tym te·ż celu równo
cześnie z aktem z 5 XI wydano odręczne pismo cesarza Franciszka Józefa 
zapowiadające rozszerzenie autonomii Galicji. Pismo cesarskie miało, 
ni€ tylko wykazać, że Wiedeń nie zamierza rezygnować z Galicji, ale 

1� Deklaracja Sekcji Sląskiej z 30 VII 1916 r. Materiały do działalności Koła
Pol�kiego, Naczelnego Komitetu Narodowego i jego Departamentu Wojskowego, 
(1915-1917). Teki Bobrzyi1skieg,, Biblioteka Jagielloi'iska, Dział Rękopisów, sygn .. 
8118,'III, k. 90 (cyt. dalej TB). 

20 Zespół NKN, AMK i WK, mkr. 100.719. 

�1 Tamże. 
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i w celu osłabienia ewentualnych dążeń irredentystycznych przedstawić 
Polakom perspektywę jeszcze lepszego niż dotychczas położenia w tej 
prowincji22• Wychodziło ono także naprzeciw dążeniom burżuazyjnych 
stronnictw niemieckich, zmierzających do ugruntowania pozycji elemen
tu niemieckiego w Przedlitawii. W ten sposób realna stawała się możli
wość pogorszenia się położenia ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim. 
W memoriale, który w związku z zapowiedzią wyodrębnienia Galicji, 
posłowie cieszyńscy do Rady Państwa, Józef Londzin i Jan Michejda, 
przedstawili na forum Koła Sejmowego, stwierdzano m. in.: ,,Zapowie
dziane wyodrębnienie Galicji pozbawia nas oparcia w parlamencie 
i w państwie skaże na wyniszczającą i beznadziejną walkę o byt naro
dowy" 2s. 

Politycy galicyjscy, którzy mimo oddalania się możliwości urzeczy
wistnienia rozwiązania austropolskiego pozostali wierni orientacji austro
polskiej, wykazywali nadal brak zainteresowania kwestią Śląska Cie
szyńskiego. Swoje wysiłki skoncentrowali oni zresztą w tym czasie na 
wprowadzeniu w życie zapowiedzi wyodrębnienia Galicji. W takiej sy
tuacji wszelkie próby poruszenia sprawy Śląska Cieszyńskiego skazane 
były na niepowodzenie. Jaskrawym przykładem biernego stanowiska po
lityków galicyjskich wobec tej kwestii może być fakt, że prezes Koła 
Polskiego, Leon Biliński, nie przyjął wspomnianego wyżej memoriału 
posłów cieszyńskich 24• Zignorowano również memoriał w sprawie zabez
pieczenia praw narodowych ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim, 
który opracowali działacze Sekcji Śląskiej zgodnie z wcześniejszymi su
gestiami NKN. Memoriał ten przekazano na początku marca 1917 r. mi
nistrowi do spraw Galicji, Michałowi Bobrzyńskiemu, ale on nie przed ,ta
wił go rządowi. Zawarte w memoriale postulaty zakładały podział 3ląska 
na część cieszyńską i opawską, które miały posiadać odrębne sejmy i wy
działy krajowe. Wspólne natomiast miało być namiestnictwo. W cie
szyńskiej części Śląska językiem wewnętrznym i zewnętrznym urzędów 
oraz sądownictwa miał być język polski na równi z niemieckim. Nieza
leżnie od tego żądano odłączenia Śląska Cieszyńskiego od diecezji wro
cławskiej i przyłączenia do diecezji krakowskiej, utworzenia dla tej części 
Śląska odrębnego senatu przy sądzie krajowym w Brnie lub Opawie 25. 

Sprawę Śląska Cieszyńskiego poruszył jedynie L. Biliński podczas 
poufnych rozmów z przewodniczącym Austriacko-Niemieckiego Związku 
Narodowego, Adolfem Grossem, na temat kwestii wyodrębnienia Galicji. 
Wystąpił on wtedy z postulatem przyłączenia śląska Cieszyńskiego do 

22 M. Pa u I o va, Tajny vybor (Maffie) a spoluprace z Jihoslovany v letech

1916-1918, Praha 1968, s. 47-48. 
2a Zespół NKN, AMK i WK, mkr. 100.265.

f4 Tamże.
rs Lużne materiały do historii Galicji i Sląska Cieszyńskiego (1915-1918), TB,

sygn. 8124/III, k. 43-47. 
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Galicji. Prezes Koła Polskiego uczynił to jednak ze względów t3ktycz
nych. W ten sposób chciał on bowiem przeciwstawić się postulatowi 
stronnictw niemieckich odłączenia od Galicji zamieszkanego w wi<.:;kszo
ści przez ludność niemiecką miasta Biała 26. 

Jednakże rząd wiedeński nie podjął próby wprowadzenia w życie 
zapowiedzi pisma cesarskiego. Ujawniające się coraz wyraź�iej w miarę 
przedłużania się wojny aspiracje narodowe Czechów i Słowian południo
wych sprawiały, że w Wiedniu mimo nacisku ze strony ugrupo,vań nie
mieckich nie zdecydowano się na przeprowadzenie wyodrębnienia Galicji 
drogą oktrojowaną na podstawie paragrafu 14 konstytucji 21. Zwołanie 
zaś \\' maju 1917 r. Rady Państwa przekreśliło w gruncie rzeczy możli
wość przeprowadzenia wyodrębnienia, jako że nie można było liczyć 
tam na uzyskanie w tej sprawie wymaganej większości 2_/3 głosów. 

Przekreślenie możliwości wyodrębnienia Galicji podkopało pozycję 
najbardziej zaangażowanych na rzecz orientacji austropolskiej konser
watystów zachodniogalicyjskich 28. Równocześnie po rewolucji lutowej 
w Rosji pozostałe stronnictwa galicyjskie zaczęły oficjalnie wysuwać ha
sło niepodległości i zjednoczenia ziem polskich, chociaż nadal zachowy
wały lojalność wobec monarchii habsburskiej 29• 

Wszystko to wywierało korzystny wpływ na sprawę Śląska Cieszyń
skiego. I tak w końcu kwietnia 1917 r. posłowie ludowi do Rady Pań
stwa podjęli uchwałę domagającą się przyłączenia Śląska Cieszyńskiego 
do Galicji. Od uwzględnienia tego postulatu uzależniali oni swoje dalsze 
uczestnictwo w Kole Polskim 30

. Również i Koło Polskie przestało igno
rować kwestię cieszyńską. 26 IV na wniosek posła demokratycznego 
Tertila uchwalono, że „Koło Polskie ... uznaje prawa Polaków na Śląsku 
jako żywotne, w interesie narodu polskiego wzywa prez.ydium Koła 
i komisję parlamentarną do strzeżenia tej sprawy przy nowym uregulo
waniu stosunków konstytucyjnych" 31. Większą natomiast rezen,-ę wobec 
sprawy cieszyńskiej zajmowało kierownictwo PPSD. Wskazy,Yano je
dynie na możliwość utworzenia polskiego okręgu narodowego na Ślą-

26 L. Bi 1 i ós ki, Wspomnienia i dokumenty (1846-1919), t. 2, \\-arszawa

1925, s. 131. Nawiązując do przedstawionego przez A. Grossa projektu wyodręb

iiieni;, Galicji, Biliri�,-i pi <ze m. in.: ,,Projekt ten jednak zawierał kilka ubliża
jących wpr:;st stainwisku narodu pohka:go postan.owie11, a ponadto żądał tak nie

możliwej rzeczy, jak odda,1ie dla Sląska miasta Białej (z okręgiem), kiedy ja za
żądałem przeciwnie oddania całego Sląska Cieszyńskiego dla Galicji". 

27 M. Se yd a, Polska na pr:::elomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. 1, PJznaó

Warszawa-Wllno-Lublin 1927, s. 356. 
28 \V. Łaz u g a, Mieli al Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność po!ityc:::

na, Warsza,va 1982, s. 198-199. 
29 J. Holzer, Polska Partia Socjaiistyczna w latach 1917-1919, Warszawa

1962, s. 63-65. 
30 „Dziennik Cieszyóski" (Dz. Ciesz.), 22 IV 1917, nr 91, s. 1. 
31 Dz. Ciesz., 29 IV 1917, nr 97, s. 2. 
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sku ��. Z kolei I. Daszyński na początku maja 1917 r. na łamach organu 
socjalistów cieszyńskich, ,,Robotnika Śląskiego", zaprzeczał, jakoby pod
czas wspomnianych wyżej obrad Koła Polskiego stwierdził, że nie do
puści, ,,by Śląsk odgrodzono od reszty Polski" 33. Takie stanowisko PPSD 
wynik81o z faktu, iż partia ta w odróżnieniu od narodowych demokra
tów i ludowców wykazywała nadal silne sympatie dla rozwiązania 
austropolskiego. Hasło niepodległości i zjednoczenia ziem polskich skłon
na była na tomi a st podjąć w sytuacji, kiedy rozwiązanie austro polskie 
zostałoby definitywnie przekreślone 34. 

Ewolucja stano,viska stronnictw galicyjskich znalazła dobitny wyraz 
w uchwałach Koła Polskiego w Radzie Państwa z 16 V i Kob Sejmo
wego z 28 V 1917 r., które jako postulat wymieniały zjednoczone i nie
podległe państwo polskie z dostępem do morza. Równocześnie podczas 
ol:::rad Koła Sejmowego przyjęto wniosek T. Regera, domagający się 
przylć1czrnia Śląska Cieszyńskiego do państwa polskiego, który cenzura 
skonfiskowała 3,;. 

Uch'.'.·aly majowe nie oznaczały jednak całkowitego odejścia polityków 
galicyjskich od orientacji austropolskiej. Wyrażono w nich bowiem na
dziEję, że polskie aspiracje niepodległościowe zostaną zrealizowane przy 
poparciu monarchii habsburskiej. Uchwały te skierowane były raczej 
przeciw sojusznikowi niemieckiemu Austro-Węgier, jako że w dosłownej 
inteq:retacji domagały się przyłączenia do państwa polskiego ziem za
boru pruskiego 36. Również i na Śląsku Cieszyńskim ugrupowania wyra
żające dotychczas zastrzeżenia w stosunku do orientacji austropolskiej 
podkn:'Ś]aly w tym .. czasie wyraźnie swoją lojalność wobec monarchii 
habsburs!(iej. W oświadczeniu Rady PZN z czerwca 1917 r., solidaryzu
jącym sit; z uchwałami majowymi, wyrażano nadzieję, ,,że powyższe dą
żenia urzeczywistnione będą przy pomocy panującego nam cesarza Ka
rola i pod berłem życzliwej nam ,dynastii Habsburgów" 37• Natomiast Jan 
Michejda, jeden z przywódców tego stronnictwa, jeszcze w kwietniu 
1918 r., oceniając na wiecu w Jabłonkowie sytuację polityczną w mo
narchii. habsburskiej, wskazywał, ,,że posłowie polscy ze Śląska chcą 
pracować nad zmianą konstytucji [w Przedlitawii - J.G.J, aby przyj$ć 
z pomocą innym narodom słowiaJ'.lskim" 3s_ Podobne stanowisko zajmował 
Związek Katolików Śląskich. W uchwalonej przez kierownictwo tego 
ugrupo1.vania rezolucji z 16 VI 1917 r. stwierdzano wprawdzie, że „na-

3� J. Gr u c·h a! a, Sprawa Slqska Cieszyńskiego w polityce i działalności PPSD 
Galicji i Ś[qska Cicszy1\,skiego (1897-1918) (Sobótka, 1981, nr 2, s. 289). 

S3 ,.Robotnik Sląski", 9 V 1917, nr 37, s. 2. 
8� H 0 1 zer, op. cit., s. 64--66. 
:5 Dz. Ciesz., 3) V 1917, nr 120, s. 2. Zob. Z ab a wski, op. cit., s. 249. 
�" Ho 1 zer, op. cit., s. 65. 
37 Dz. Ciesz. 27 VI 1917, nr 143, s. 1. 
fS Dz. Ciesz .. 30 IV 1918, nr 89, s. 1. 
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leży dążyć do ścisłej łączności z powstającą do nowego życia Polską", 
ale zarazem podkreślano, iż „przez nadanie narodom zamieszkującym 
Austrię zupełnej autonomii narodowej można się spodziewać zakończe
nia sporów narodowościowych i wzmocnienia tejże monarchii na ze
wnątrz" 39• Z kolei przywódca Związku, Józef Londzin, w kwietniu 
1918 r. dowodził, że naród polski jest zainteresowany, ,,aby cesarz Karol 
został królem polskim" •o. 

Dążenia w kierunku przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do państwa 
polskiego wywoływały z natury rzeczy sprzeciw wśród polityków nie
mieckich. Na początku maja 1917 r. posłowie niemieccy do Śląskiego 
Sejmu Krajowego przekazali rządowi wiedeńskiemu memorandum pro
testujące przedw polskim próbom „rozciągnięcia wyjątkowej pozycji 
Galicji na większą część Śląska Cieszyńskiego" '1

. Uderzający był rów
nież fakt, ż,e identyczne stanowisko w tej kwestii zajmowali socjaliści 
niemiecko-austriaccy, którzy postulowali przekształcenie monarchii hab
sburskiej w federację równouprawnionych narodów, a w końcowym okre
sie wojny akceptowali zasadę samostanowienia narodów. W rezolucji 
uchwalonej podczas konferencji socjalistów niemiecko-austriackich z kra
jów czeskich we wrześniu 1917 r. w Brnie stwierdzano, że nie należy 
w żadnym wypadku dopuścić, ,,żeby Śląsk wschodni połączyć z wyod
rębnioną Galicją" •2

• 

Dążenia polityków czeskich w końcowej fazie wojny do utworzenia 
państwa czechosłowackiego, początkowo w ramach sfederalizowanej mo
narchii habsburskiej, a następnie niepodległego, które miało obejmować 
kraje Korony św. Wacława i obszary Słowacji, doprowadziły do wzrostu 
aktywności politycznej wśród działaczy czeskich na Śląsku. Po opubliko
waniu w maju 1917 r. manifestu pisarzy czeskich zaczęli oni oficjalnie 
wyrażać pogląd o konieczności przyłączenia śląska Cieszyńskiego do 
państwa czechosłowackiego 43. W takiej sytuacji postulaty w sprawie 
przyłączenia tego obszaru do państwa polskiego wywoływały polemikę 
po stronie czeskiej. ,,Ostravsky Dennik" w końcu maja 1917 r. tak pisał 
na ten temat: ,,Żądanie odłączenia Cieszyńskiego jest tak nie na miejscu 
i tak śmieszne, że dopiero teraz reagujemy na nie, gdy widzimy, że 
politycy polscy uparcie trwają w swoim błędzie" •4

• Natomiast w paź
dzierniku 1917 r. podczas zjazdu „Matice Osvety Lidove" w Morawskiej 
Ostrawie działacze czescy uchwalili rezolucję, w której stwierdzano 

19 „Gwiazdka Cieszyńska", 22 VI 1917, nr 50, s. 1. 
40 „Gwiazdka Cieszyńska", 30 IV 1918, nr 35, s. 2.
41 F. S z y mi czek, ·walka o Śląsk Cieszyński w latach 1914--1920, Katowice

1938, s. 34; W il t, op. cit., s. 93. 
n „Robotnik śląski", 20 IX 1917, nr 78, s. 1; Dz. Ciesz., 1917, nr 210, s. 2.
4S J. V a 1 enta, Cesko-polske vztahy v letech 1918-1920 a Tesinske Slezsko, 

Opava 1961, s. 14. 
u Cyt. za Dz. Ciesz., 27 V 1917, nr 119, s. 1. 
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wprost: ,,Nie dopuścimy do oderwania choćby piędzi ziemi śląskiej, gdyż 
każda, choćby najmniejsza jej część, należy do korony czeskiej, której 
bronić będziemy po wsze czasy życiem własnym" 45. 

Zarysowujące się wyraźnie sprzeczności na tle przynależności poli
tycznej Śląska Cieszyńskiego nie wywierały jednak w tym czasie nega
tywnego wpływu na stosunki między działaczami polskimi a czeskimi. 
Fakt, iż biurokracja austriacka nie przestrzegała w czasie wojny wyda
nych w końcu XIX w. rozporządzeń językowych gwarantujących tam
tejszej ludności słowiańskiej ograniczone równouprawnienie narodowe, 
sprawiał, że podejmowano nawet próby współpracy. Wyrazem tego była 
konferencja działaczy polskich i czeskich w sierpniu 1917 r. z udziałem

posłów do Sejmu Krajowego i Rady Państwa, podczas której uchwa
lono rezolucję protestującą przeciw działalności biurokracji 46_ 

Bardziej kompromisowe stanowisko w sprawie przynależności poli
tycznej śląska Cieszyńskiego zajmowali politycy czescy spoza terytorium 
Śląska. Brano bowiem pod uwagę możliwość dokonania podziałtt tego 
obszaru opierając się na zasadach etnicznych. I tak w październiku 
1917 r. ,,Na.rodni listy" pisały wprost, że „należy starać się o przyłą
czenie do Czech południowo-wschodniej części prowincji [Śląska Cieszyń
skiego - J.G.] dokładnie według linii podziału językowego" u_ Miesiąc 
zaś później, w uroczystym wydaniu tego dziennika w związku z objęciem 
jego redakcji przez K. Kramafa, przedstawiono mapę przyszłego państwa 
czechosłowackiego, które poza powiatem frydeckim nie miało obejmować 
Śląska Cieszyńskiego 48. Takie stanowisko pokrywało się ze stanowiskiem
działaczy polskich, którzy rezygnowali na rzecz Czechów z tego pa
wia tu 49

. 

Przyczyn kompromisowego stanowiska polityków czeskich należy szu
kać w ich zainteresowaniu utrzymaniem poprawnych stosunków z poli
tykami polskimi z Galicji. Z chwilą, kiedy zaczęli oni odchodzić od orien
tacji austropolskiej, stawali się dla czeskich dążeń niepodległościowych 
cennymi sojusznikami. Sprawa Śląska Cieszyńskiego była więc w takiej 
sytuacji kwestią o drugorzędnym znaczeniu. Podczas narady polityków 
polskich i czeskich we Lwowie na początku 1918 r. wyrażono nadzieję, 
iż sprawa ta zostanie uregulowana w przyszłości w sposób zadowalający 
obydwie strony 50• Nastąpiło to w połowie maja 1918 r. podczas uroczy-

45 Cyt. za Dz. Ciesz., 10 X 1917, nr 210, s. 1. 
4s S z y mi czek, op. crc., s. 29; V a 1 enta, op. cit., s. 13-14.
47 Cyt. za H. Gr ap pi n, La qaestion de la Silesie de Tesche!i, Paris 1919,

s. 33.
łB „Robotnik Sląski", 21 XI 1917, nr 94, s. 1. 
49 V a le n ta, op. cit., s. 14.
so Cesi a Pola.ci v minulosti, dil 2, Praha 1967, s. 385; M. Pułaski, Z dziejów

genezy „Europy Wersalskiej". Współpraca Słowian Zachodnich i Poludniou;ych. 
w ostatnim etapie I wojny światowej, Wrocław 1974, s. 24. 
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stości. zwiqzEmych ,. rocznicą 50-lecia Teatru Narodowego w Pradze. 
Przywódca galicyjskich narodowych demokratóv..', Stanisław Głąbiński, 
zaw<1rł wtedy z Karelem Kramarem i przywódcą stronnictwa agrariu
szy, Frantiskiem Sta11kiem, umowę, na której podstawie miał zostać 
dokonany podział Śląska Cieszyńskiego na zasadach etnicznych 51• 

�ie osi,ignęli natomiast podobnego porozumienia politycy polscy 
i czescy działający na zachodzie Europy, tj. Komitet Narodowy Polski 
i Czechosłowacka Rada Narodowa. Strona czeska obstawała bowiem przy 
postulacie \vłączenia całości Śląska Cieszyńskiego w skład państwa cze
chosłowackiego. Sprzeczności na tym tle nasilały się u schyłku wojny, 
kiedy między KNP a czeskcl akcją zagraniczną ujawniły się poważne 
rozbieżności odnośnie do kształtu terytorialnego państwa polskiego 5�. 

W chwili rozpadu monarchii habsburskiej oraz kształtowania się zrę
bÓ\\' państv,iO\vości polskiej i czechosłowackiej w sprawie przynależności 
śhiska Cieszyńskiego decydująca rola przypadła jednak m1eJscowym 
dzialRczom polskim i czeskim. 5 XI 1918 r. Rada Narodowa Księstwa 
Cieszyńskiego zawarła z Zemskym na.rodnym vyborem pro Slezsko kom
promiso\ve porozumienie w sprawie podziału tego terytorium. Na de
cyzję Zemskego na.rodnego vyboru niemały wpływ wywarło stanowisko 
socjalistów czeskich na Sląsku, którzy w odniesieniu do tego obszaru, 
\\' odróżnieniu od pozostałych ugrupowań czeskich, dystansowali się od 
z::1lożęń programu państwowo-prawnego 03. 

DAS PROBLE!\I DER POLITISCHEN ZUGEHORIGKEIT DES CIESZYNER 

SCHLESIENS IN DEN JAHREN DES 1. WELTKRIEGS 

Vor dem Jahr 1914 wurde:: keinerlei Schrilte hinsichtlich der Zugehorigkeit 
de, c:eszyner Schlesiens zu Galizie:1 unternomme11. Dic,e Fr age konnte in d ieser 
Ze: t ::;i�· der Gegen,ta:1d the0reti,c:1er EnYti.gunge:1 sein. Sic war namlich von den 
adm·i:'..,!rativ·politi�chen Vcranderungc:1 in der habsburger !\Ionarchie abhangig. 

:\,ich der Ausbruch des 1. Weltkriegs schuf keine glinstigen Bedigungen fur 
die Be.,trebungen de, Anschlu,,es an dcn mit Osterreich-Ungarn verbundeten Staat 
bZ'-L a:1 Galizien. Trotz des Angageme:1ts eines Teils der cieszy:1er Politiker 
zugunsten der austropolniscilctt Orientierung, lehnten die Fuhrung des NKN und 
die Fuhrer des Polnischen Krcises nicht nur die Moglichkeit der Anglicderung 
de, c:eszyner Schle,ien.- an de:1 polni,che!1 S:.aat ab. so11dern ubcrnahmen auch 
keine!·lei VerpfEchtungen in cler Frage der Sicherung der na tionale:1 Rechte de".' 
polni.ser.en Be\'ollcerung auf dicsem Territorium. l\.Ian wollte sich namlich wegen 

,1 S. G l ą bi 11 s k :, Wspomnienia polityczne, Pelpin 1939, s. 337; Gr ap pi n, 
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der cieszyner Frage nicht das Verhiiltnis mit den deutschen Politikem verderben, 
die den Kriegsausbruch ais eine Gelegen·heit zur Festigung der dominierenden 
Rolle cle:= deut�chen Elements in Ci,litawien betrachtcte11. 

Erst das Aufgreifen der Losungen der Unabhangigkeit und der Vereinigung 
der polni;chen Gebie:e in der crstcn Halfte von 1917 durch eincn Teil der galizi
schen Parteien schuf fi.ir die galizischen Fragc cinen giinstigeren politischen 
Bnd<:!n. D:e galizischen Politiker bcgannen damals offiziell auf d:c Notwendigkeit 
de., Anschluss diescs Gebiets an dcn polnischcn Slaat hinzuweisen, obwohl sic noch 
nicht def:niti\· von der austropolnischcn Orie:1tierung abgingen. 

Die Bestrebungcn in Richtung Anschluss des Cieszyner Schlesiens an den 
polnischt::1 Staat riefen den Widcrspruch nicht nur unter den deutschen, sondern 
auch unter dcn tschechischen Politikern, besondcrs in Schlesicn, hervor. Von 
diesen Standpunkl distanzierten sich jedoch die tschechischen Politiker ausserhalb 
Schle�iens, die bereit waren, die Teilung dieses Territoriums nach ethnischen 
Pri!lzipie:1 zu akzeptieren. Bei der Forderung des Anschlusscs ganz Cieszyner 
Schlcsien, an dcn tschechoslowakischen Staat vcrblieben jedoch die Fi.ihrer der 
tschech:schen Auslandsaktion. 

Wahrenddesscn entschieden gcgen Ende des Kriegs die ortlichen polnischen 
und tschechischcn Politiker liber die Zugehorigkcit dieses Territoriums, die ein 
Kompromissabkommen liber seinc Teilung abschlosscn. 
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