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SYTUACJA POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH 

NA POCZ.i\TKU XX W. (DO 1914 R.) 

W OCENIE CZESKICH S'IRONNICTW POLITYCZNYCH 

W koncu XIX w. nastqpilo w spoleczenstwie czeskim wyrazne osla
bienie zainteresowania sprawami polskimi. Wynikalo to nie tylko 
z faktu - jak to mialo miejsce w wypadku osrodk6w politycznych na 
zachodzie Europy i w panstwach zaborczych - ze sprawa polska prze
stala w tym czasie byc zagadnieniem mi�dzynarodowym, ale i w duzym 
stopniu przyczyniala si� do tego sytuacja polityczna na ziemiach polskich. 
Rusyfikacyjna polityka caratu po upadku powstania styczniowego nie 
dawala bowiem zadnych podstaw do nadziei na pozyskanie Polak6w do 
jakiejkolwiek formy wsp6lpracy slowianskiej, kt6ra obejmowalaby Rosj�. 
Wykorzystywanie przez polityk6w czeskich sympatii prorosyjskich jako 
srodka nacisku na rz!!d wiedenski i niemiecko-austriackie stronnictwa 
burzuazyjne powodowalo, ze pomijano w tym czasie nie tylko milczeniem 
polityk� caratu na ziemiach polskich, ale i unikano rozwazan na temat 

caloksztaltu stosunk6w polsko-rosyjskich 1. Pewien wzrost zainteresowa
nia sytuacjq politycznq w zaborze rosyjskim daje si� zauwazyc dopiero 
u schylku XIX w. Okazji ku temu dostarczyly pewne gesty wladz ro
syjskich wobec spoleczenstwa polskiego, kt6re traktowano jako symptom 
poprawy stosunk6w polsko-rosyjskich 2

. 

R6wniez i stosunki polityczne w Galicji, kt6re z punktu widzenia 
czeskich interes6w narodowych nie mogly nie przedstawiac praktycznego 
znaczenia, nie budzily wi�kszego zainteresowania polityk6w czeskich. 
Sprowadzalo si� ono do oceny polityki galicyjskiej, kt6ra uzalezniona 
byla od charakteru stosunk6w mi�dzy poslami polskimi a czesk.imi 

1 Probe: wszechstronnej analizy stosunköw polsko-rosyjskich podj�to w tym 
cza,ie jedynie na lamach organu stronnictwa realistöw „Casu". Zob. V. s e a s n y, 
Polemika v Casu roku 1891 o polsko-ruske otazce (Slovanske historicke studie, 
dil V, Praha 1963, s. 85-123). 

2 J. G r u c h a l a, Kolo Polskie w austriackiej Radzie Paii.stwa wobec kwestii 

czeskiej i Slqska Cieszynskiego (1879-1899), Wroclaw 1982, s. 76; t e n z e, Czeskie 
stronnictu;a polityczne wobcc stosunk6w polsko-rosyjskich w koncu XIX i na 
poczqtku XX w. (do 1914 r.} (Studia z Dziejöw ZSRR i Europy Srodkowej, t. XVI, 

Wroclaw 1980, s. 56-57). 

1 - Sob6tka S/84 
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w austriackiej Radzie Panstwa. Przyczyniala si� do tego - jak si� 
wydaje - dominujqca pozycja k6l konserwatywno-ziemianskich w zyciu 
politycznym Galicji i sytuacja w zaborze rosyjskim. Silna pozycja konser
watyst6w sprawiala, ze trudno bylo oczekiwac, aby polityka galicyjska 
przybrala bardziej niezalezny charakter w stosunku do rzqdu wiedenskie
go i tym samym powstaly realne warunki do trwalej wsp61pracy polsko
-czeskiej w monarchü habsburskiej. Natomiast sytuacja w zaborze ro
syjskim przekreslala wszelkie rachuby na zmian� zasadniczego kierunku 
polityki galicyjskiej, nawet gdyby jej ster przej�ly ujawniajqce si� coraz 
wyrazniej u schylku XIX w. lewicowe sily polityczne. 

Nie wykazywano takze zainteresowania kwestiq ukrainskq w Galicji. 
Wynikalo to z malego ci�zaru gatunkowego tej kwestii w koncu XIX w. 
Nie bez znaczenia byl fakt, iz wi�kszosc czeskich stronnictw politycz
nych nie uznawala odr�bnosci narodowej Ukrainc6w w stosunku do 
Rosjan 3• 

Sytuacja polityczna w zaborze pruskim z punktu widzenia czeskich 
interes6w narodowych w odr6znieniu do Galicji nie przedstawiala i:adnego 
znaczenia. Zrozumialy jest wi�c brak zainteresowania tym zaborem. 
Polityk� germanizacyjnq wladz pruskich politycy czescy wykorzystywali 
najwyzej jako argument przeciw poslom galicyjskim w okresie ich 
wsp6lpracy ze stronnictwami niemieckimi w Przedlitawii 4. 

Jednakze nasilenie si� polityki germanizacyjnej w pierwszych latach 
XX w. powodowalo, ze sprawom zaboru pruskiego zacz�to poswi�cac 
wi�cej uwagi. Podobnie jak to mialo miejsce u schylku XIX w., wyko
rzysty,.vano ten fakt do krytyki polityki posl6w galicyjskich. Odnosilo 
si� to szczegölnie do czeskich polityköw radykalnych. I tak przyw6dca 
narodowych socjalist6w, Vaclav Klofac, w swoim wystqpieniu w Radzie 
Panstwa w grudniu 1901 r., krytykujqc polityk� posl6w galicyjskich 
w zwiqzku z wydarzeniam.i we Wrzesni, stwierdzal rn. in.: ,,panowie 
z Kola Polskiego nie wypowiadajq si� w irnieniu narodu polskiego, ktory 
po ostatnich wydarzeniach w Pozanskiem nie ma zamiaru l!tczyc sit:: 
z Niemcami, bracmi tych Niemc6w, kt6rzy do swojego wawrzynu do
!qczyli listek wrzesinski" 5

• Wydarzenia we Wrzesni wykorzystywano takze 
do krytyki sojuszu monarchü habsburskiej z Niemcami, kt6ry w opinii 
polityk6w czeskich wywieral negatywny wplyw na sytuacj� wewn�trznc} 
w monarchii, poniewaz wzmacnial pozycjt; Niemc6w austriackich w ich 
konflikcie z Czechami. Tym tez kierowal si� ten sam V. Klofac, kiedy 
w lipcu 1902 r. zloiyl w Radzie Panstwa nagly wniosek domagaj�cy si� 

od rzqdu austriackiego, aby wyrazil on swoje stanowisko wobec antypol
skiego wyst14pienia cesarza Wilhelma II w Malborku 6

• Niezaleznie od 

a Dejiny cesko-ruskiJch vztahü. (177)-1917), Praha 1967, s. 294-295. 
• Uczynil to m. in. czo!owy polityk mlodoczeski Edvard Gregr w swoim wyst,l

pieniu w Radzie Panstwa na pociqtku 1891 r. Zob. ,,Czas", 18 VI 1891, nr 136, s. 2. 
8 „Ceska demokracie", 12 XII 1901, nr 293, s. 1.
• J. L. Jas t r z � b i e c fJ. L. Poplawski], Z calej Polski (Przeglqd Wszech-
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tego starano si� w tym celu zdyskontowac nastroje antyniemieckie, 
kt6re po wydarzeniach we Wrzesni ogarn�ly spoleczenstwo polskie w Gali
cji. V. Klofac wziql wi�c udzial w uroczystosciach w Krakowie w 1902 r. 
zorganizowanych z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W liscie 
opublikowanym na lamach organu narodowych socjalist6w, ,,Ceska 
demokracie", polityk czeski tak przedstawial cele swojej wizyty w Ga
licji: ,,Niech nar6d polski wie, ze w walce przeciw wsp6lnemu nie
przyjacielowi Czesi zdecydowani Sq wsp6lnie i wiernie z nim walczyc 
jak kiedys pod Grunwaldem" 7

• 

Nasilenie sü; polityki germanizacyjnej w zaborze pruskim nie wywarlo 
jednak zadnego wplywu na stanowisko posl6w galicyjskich wobec rzc1du 
wiedenskiego oraz polityki zagranicznej monarchii habsburskiej. Kolo 
Polskie udzielalo bowiem poparcia zwalczanemu przez wszystkic stron
nictwa czeskie rzc1dowi Ernsta Koerbera, a w delegacjach jego przedsta
wiciele glosowali za budzetem austro-w�gierskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych. Z kolei lewicowe ugrupowania polityczne koncentrowaly 
swojq dzialalnosc nie na krytyce prorzc1dowej polityki Kola Polskiego 
czy tez sojuszu austro-w�giersko-niemieckiego, ale przede wszystkim na 
krytyce stosunk6w spoleczno-politycznych w Galicji. W takiej sytuacji 
zrozumiale jest po stronie czeskiej male zainteresowanie stosunkami po
litycznymi w tej prowincji. Nadal ograniczano si� do krytyki polityki 
posl6w galicyjskich w Radzie Panstwa, kt6rej zarzucano nie tylko anty
czeski i antyslowianski charakter, ale i dqzenie do uzyskania dla Galicji 
koncesji ekonomicznych kosztem innych prowincji. Dobitnie oddaje 
to poglqd wyrazony przez organ stronnictwa mlodoczesk.iego, ,,Narodni 
listy", w polowie 1904 r. w zwi::}zku z wizyt& E. Koerbera w Galicji. 
,,Przyniesie ... Koerber feudalom galicyjskim - stwierdzano tarn -
pelne nar�cze kosztownych i znacznych prezent6w z kieszeni innych na
rod6w, aby wspom6c wysuszony grunt galicyjski zlotymi dziesiqtkami 
subwencji panstwowych i koncesji, a to tylko w tym celu, aby uzyskac 
na trwale glosy Polak6w przeciw nam Czechom i na dobre odebrac nam 
nadziej� na pomoc polsk,}'' 8

• 

Nieco wi�ksze natomiast zainteresowanie zacz�la wzbudzac w pierw
szych latach XX w. kwestia ukrainska w Galicji, zwlaszcza wsr6d ugru
powan lewicowych, radyka}6w post�powych i realist6w. Okazji ku temu 
dostarczyly strajki rolne w Galicji Wschodniej w 1902 r. Solidaryzowano 
si� z aspiracjarni narodowymi Ukrainc6w i podkreslano demokratyczny 
charakter ukrainskiego ruchu narodowego. Rudolf Broz omawiajqc na 

polski, 1902, nr 6, s. 454). Nalezy odnotowac, iz wniosek V. Klofafo postawil 
poslöw galicyjskich w niewygodnej sytuacji. Obawiaj;ic siQ, ze poparcie dla tego 
wniosku zostanie ile przyjete rrzez rz::\d wiedenski i koronE:, zdecydowali siE: oni

opuscic salQ obrad Izby Poslöw. Pozostal tarn tylko prezes Kola Polskiego, Apo
linary Jaworski, wraz z dwoma poslami konserwatywnymi, ktörzy glosowali prze
ciw naglosci wniosku V. Klofa�a. 

7 „Ceska demokracie", 12 VII 1902, nr 98, s. 7. 
s „Narodni Iisty", 1 VII 1904, nr 180, s. 1. 
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lamach organu radykal6w postGpowych, ,,Samostatnost", nast�pstwa 
strajk6w rolnych, dowodzil, ze przynio5q one utrat� przez ziemiaristwo 
polskie dominujqcej pozycji w Galicji Wschodniej. Doprowadzi to jego 
zdaniem do demokratyzacji stosunk6w politycznych nie tylko w Galicji, 
ale i w calej Przedlitawii, poniewaz „wskutek stale postGpUjqcego uswia
domienia narodu ukrairi.skiego oslabione bGdq wplywy konserwatywno
-klerykalne w stosunkach austriackich" 9

• R6wnoczesnie publicysta czeski 
poddawal krytyce stanowisko polityk6w polskich wobec Ukrairi.c6w, kt6re 
opr6cz rusyfikacyjnej polityki caratu na ziemiach polskich traktowal jako 
przeszkodG na drodze do wsp6lpracy slowiari.skiej. ,,Dop6ki korzysc szlach
ty polskiej bGdzie interesem og6lnonarodowym . . . - konkludowal 
R. Broz - i dop6ki despotyzm rosyjski bGdzie uwazany za nar6d ro
syjski, to wzajemno.sc slowiari.ska jest klamstwem" 10. Realisci z kolei
poddawali krytyce stanowisko mlodoczechow negujcicych odrGbnosc na
rodowq Ukrainc6w w stosunku do Rosjan. Organ tego stronnictwa, ,,Cas",
konstatowal na ten temat m. in.: ,,Opinia czeska musi zgodzic siG z tym,
ie nar6d rusiii.ski nie chce byc zrusyfikowanym" 11• Mlodoczesi natomiast
w dalszym ciqgu ignorowali kwestiG ukrainskq. ,,Narodni listy" w zwiqz
ku ze strajkami rolnymi dowodzily, iz ukraiii.ski ruch narodowy zostal
stworzony przez Polakow, ,,aby wykuc nowq bron przeciw Rosji ...
kt6ry wykonuje wprawdzie swq powinnosc przeciw Rosji, ale r6wno
czesnie bije polskich pan6w" 12• 

Na ternat sytuacji politycznej w zaborze rosyjskim po.nowalo w picrw
szych latach XX w. wsr6d polityk6w i publicyst6w czeskich niemal 
calkowite milczenie. Kontynuowanie przez carat polityki rusyfikacyjnej 
nie pozwalalo bowiem zywic zadnych nadziei na poprawG stosunk6w 
polsko-rosyjskich. Jednoczesnie zas najbardziej wplywowe stronnictwo 
mlodoczeskie nadal wyrazalo bezkrytyczny stosunek do Rosji. Przyw6dca 
mlodoczech6w, Karel Kramaf, bezposrednio po wybuchu wojny rosyjsko
-japonskiej podczas posiedzenia delegacji austro-wGgierskich w lutym 
1904 r. oswiadczyl, ze „caly nar6d czeski stoi pelnym sercem po stronie 
Rosji, kt6rej tak zdradziecko zostala nanmcona wojna" 13

• z kolei „Na
rodni listy" pisaly na ten temat m. in.: ,,nar6d nasz zachowuje pelnq wia
rG, ze Rosja wyjdzie z tej wojny nie tylko nie oslabiona, ale i zwyciGska, 
aby mogla ... zn6w z nowq silq wr6cic do swojego poslannictwa w euro
pejskim swiecie s1owianskim" 14• Bezkrytyczny stosunek do Rosji powo
dowal, ze w obozie mlodoczeskim dystansowano siG nawet od postulat6w 

g „Samostatnost", 1902, nr 69, s. 346. 
10 „Samostatnost", 1902, m· 73, s. 369.
1' .,Cas", 21 I 1D02, nr 20, s. 1. 
1� •• Narodni lisly", 19 IX 1903, nr 256, s. 1. 
11 Stenographische Protokolle der Delegation des Reichsrates, XXXIX Session

Wien 1903�1904, s. 618. 
11 „Narodni lisly", 23 II 1904, nr 54, s. 1. 
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liberalnej opozycji rosyjskiej, kt6ra domagala si� konstytucji dla Rosji 
i r6wnouprawnienia narodowosci nierosyjskich. ,,Narodni listy" tak ko
mentowaly te postulaty: ,,Sc1dzimy, ze gdyby narodowosci nierosyjskie 
nie konspirowaly przeciw Rosji z zagranicq, lecz daly r�kojmi�, ze uwa
zajq panstwo rosyjskie za swoje panstwo, rosyjskq mysl panstwowq za 
swojq mysl, historyczne poslannictwo panstwa rosyjskiego za swoje 
poslannictwo, to problem j�zyk6w nierosyjskich nie prowadzilby do wüi
kszych konilikt6w niz w Ameryce P6lnocnej" 15• Wobec takiej oceny 
sytuacji wewn�trznej w Rosji trudno bylo oczekiwac, aby politycy i publi
cysci mlodoczescy podejmowali rozwazania na temat mozliwosci rozwü.1-
zania sprawy polskiej w Rosji. Blizej nieokreslone nadzieje na zlagodze
nie przez carat polityki antypolskiej wyrazali w tym czasie narodowi 
socjalisci, nastawieni r6wnie rusofilsko jak m!odoczesi. Swiadczyc moze 
o tym opinia wyrazona przez korespondenta rosyjskiego „Ceska demo
kracie", F. K. Sneppa, kt6ry analizujqc sytuacj� wewn�trznq w imperium
Romanow6w, stwierdzal m. in.: ,,Totez wie si�, ze walka przeciw obec
nemu kosmopolityzmowi [ruchowi rewolucyjnemu - J.G.] przynosi
rezultat w postaci bardziej przychylnego poglqdu na temat kwestii
slowiaüskiej. Oficjalna Rosja jest wprawdzie przeciw Polakom, ale z wi
ny samych Polak6w" 16. Na otwartq krytyk<; polityki rosyjskiej na zie
miach polskich zdobyli si� w tym okresie jedynie radykalowie post�powi
i slowianofil czeski, Adolf Cerny 17• 

Wyrazny wzrost zainteresowania sytuacjq politycznq na terenie zabo
ru rosyjskiego przyniosla dopiero kl<;ska Rosji w wojnie z Japoniq oraz 
wydarzenia rewolucyjne lat 1905-1907. Fakty te pozwolily politykom 
czeskim bardziej obiektywnic ocenic politykc; wewn�trznq caratu oraz 
sytuacj� wewn�trznq w Rosji. Odnosilo si� to szczegolnie do stronnictwa 
mlodoczeskiego. Bezkrytyczny stosunek do polityki caratu zastqpilo prze
konanie, ii: tylko przeksztalcenie Rosji w panstwo konstytucyjne umozliwi 
stabilizacj� sytuacji wewn�trznej i utrzymanie pozycji mocarstwowej 18• 

Traktujqc sprawi;; polskq jako istotny element sytuacji wewn�trznej i pod
kreslajqc jej znaczenie dla urzeczywistnienia idei wsp6lpracy slowianskiej, 
wyrazano nadziej�, ze polityka caratu wobec Polak6w ulegnie zmianie. 
„Narodni listy" bezposrednio po zakonczeniu wojny rosyjsko-japonskiej 
wyrazajqc nadziej�, ze „Rosja wr6ci znöw do swego dziejowego poslan
nictwa w Slowianszczyznie srodkowoeuropejskiej", wskazywaly zarazem, 
iz powinien nastqpic „najbardziej wskazany dla Slowianszczyzny srodko
woeuropejskiej pok6j polsko-rosyjski" 19

. Zgodnie z tym stanowiskiem 
nieznaczne ust�pstwa, na kt6re zdecydowaly si� p6jsc wladze carskie na 

1s „Närodni listy", 28 V 1903, nr 143, s. 1.
1e „Ceska demokracie", 8 I 1902, nr 5, s. 1.
11 G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa polityczne ... , s. 58-59.
18 Tamze, s. 59.

a „Närodni listy", 3 IX 1905, nr 242, s. 1. 
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poczqtku rewolucji w stosunku do Kr6lestwa Polskiego, traktowano jako 
zapowiedz generalnej zmiany polityki Rosji na ziemiach polskich. Ust�p
stwa te przypisywano wylqcznie „dobrej woli" rzqdu carskiego, igno
rujqc fakt, ze zmusily go do tego wydarzenia rewolucyjne i aspiracje 
narodowe spoleczenstwa polskiego. Komentujqc te ust�pstwa, ,,Narodni 
listy" konstatowaly: ,,W ten spos6b rzqd zrobil pierwszy krok do zbli
zenia z Polakami i wypada zyczyc sobie, aby Polacy ocenili to jako 
oswiadczenie ze strony Rosji, ze zyczy ona sobie pelnego pokoju mi�dzy 
obydwoma bratnimi narodami" 20• 

Nie podejmowano natomiast w obozie mlodoczeskim gl�bszej analizy 
wydarzen na terenie zaboru rosyjskiego. Wrogi stosunek burzuazji czes
kiej do rewolucji w Rosji 21 sprawial, ze calkowicie ignorowano wydarze
nia rewolucyjne na obszarze Kr6lestwa Polskiego. Nie uszla jednakze 
uwagi polityk6w i publicyst6w mlodoczeskich dzialalnosc Narodowej 
Demokracji i k6l konserwatywno-ugodowych zwalczajqcych dqzenia re
wolucyjne. Stanowisko tych ugrupowan wobec rewolucji oraz wysuwane 
przez nie postulaty narodowe spotykaly sit:: z aprobatq. Sugerowano 
wi�c rzqdowi carskiemu oraz rosyjskim stronnictwom prawicowym, aby 
ze wzglt::du na dobrze rozumiane interesy panstwa rosyjskiego poszly na 
dalsze ust�pstwa wobec Polak6w. Nie brakowalo nawet glos6w, kt6re 
proponowaly nadanie Kr6Iestwu Polskiemu autonomii 22• 

Z chwilq jednak, kiedy stawalo si� jasne, ze rz::id carski daleki jest 
od zamiaru zmiany swej polityki na ziemiach polskich, zaczt::to wycofy
wac si� ze stanowiska zajmowanego na poczqtku rewolucji. Swiadczyc 
moze o tym artykul „Narodnich list6w" z konca kwietnia 1906 r., w kt6-
rym stwierdzano m. in.: ,,Jestesmy szczerze za pojednaniem polsko-ro
syjskim, za spelnieniem wszystkich sprawiedliwych postulat6w narodu 
polskiego, ale r6wnoczesnie jestesmy za utrzymaniem i rozwojem narodu 
rosyjskiego oraz za calosciq jego panstwa z przyczyn oczywistych dla 
kazdego Slowianina" 23• Zacz�ly r6wniez w obozie mlodoczeskim pojawiac 
si� glosy krytyki wobec polityki zdominowanego przez narodowych de
mokrat6w Kola Polskiego w rosyjskiej Dumie Panstwowej. Te same 
„Narodni listy" negatywnie ocenialy stanowisko Kola wobec postulatu 
rzqdu carskiego usuni�cia z Dumy posl6w socjaldemokratycznych. Organ 
mlodoczech6w zarzucal poslom, iz wystt::pujqc przeciw temu postulatowi 
„chcieli to swoje polozenie wykorzystac przeciw rzqdowi, wierzqc, ze 
wybuchnie rewolucja" 24. 

20 „Närodni listy", 21 V 1905, nr 138, s. 1. 
!l Bfüej na temat wplywu rewolucji w Rosji na sytuacjic: polityczmi, w krajach

czeskich: 0. Kode d o v a, Lidove hnuti a oh!as prvni ruske revo!uce v ceski;ch

zemich v letech 1905-1907, Praha 1980. 
22 G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa poiityczne ... , s. 59-60. 
2s „Närodni listy", 26 IV 1906, nr 114, s. 1. 
!4 „Närodni listy", 16 VII 1907, nr 194, s. 1.
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Sceptycznie natomiast na temat mozliwosci poprawy polozenia Po
lak6w w zaborze rosyjskirn wyraiali si� realisci. Przyw6dca tego stron
nictwa, Tomas Garrigue Masaryk, wskazywal, ze spraw� polskq w Rosji 
mogq jedynie rozwiqzac lewicowe ugrupowania burzuazji rosyjskiej, na

stawione opozycyjnie w stosunku do rzqdu carskiego. Z kolei na lamach 
organu realist6w, ,,Casu", wielokrotnie w tym okresie poddawano krytyce 
polityk� wladz carskich wobec Polak6w 25• 

Mimo upadku rewolucji sprawy zaboru rosyjskiego nadal budzil:y 
zainteresowanie wsr6d polityk6w i publicyst6w czeskich. Przyczynil si� 
do tego neoslawizm, koncepcja wsp6lpracy slowianskiej, kt6ra w swoich 
gl6wnych zalozeniach stala na gruncie poszanowania odr�bnosci i aspira
cji politycznych poszczeg6lnych narod6w slowianskich. Politycy czescy, 
a zwlaszcza przyw6dca mlodoczech6w K. Kramat, liczyli, ze wprowadze
nie w zycie zalozen ruchu neoslowiansk.iego doprowadzi do poprawy 
polozenia Polak6w w zaborze rosyjskirn. Oczekiwano, iz w dalszej perspe
ktywie fakt ten pociqgnie za sobq uniezaleznienie polityki posl6w gali
cyjskich od stanowiska austro-w�gierskich k6l rzqdowych. Mialo to 
umozliwic utworzenie w austriackiej Radzie Panstwa wi�kszosci slo
wianskiej. Neoslawizm mial r6wniez na celu ulatwic czeskq ekspansj� 
gospodarc24 na obszary znajdujqce si� poza granicami monarchii habs
burskiej. Opr6cz P6lwyspu Balkanskiego doskonaly rynek zbytu dostrze
gano w olbrzymich terytoriach Rosji, a zwlaszcza w Kr6lestwie Pol
skim 26• 

Ruch neoslowianski nie wywarl jednak iadnego wplywu na polityk� 
Rosji na ziemiach polskich. Niemniej kontakty polityk6w czeskich z pol
skimi pozwolily im bliiej poznac sytuacj� polityczni:i na terenie zaboru 
rosyjskiego. Opr6cz udzia!u po1ityk6w polskich w obradach zjazdu neoslo
wianskiego w Pradze, w lipcu 1908 r., a nastt;:pnie w posiedzeniu slowian
skiego komitetu wykonawczego w Petersburgu w maju 1909 r., w niema
lym stopniu przyczynila si� do tego wizyta polityk6w i czeskich dzialaczy 
gospodarczych w Kr6lestwie Polskim zorganizowana z okazji wystawy 
przemyslowej w Cz�stochowie w sierpniu 1909 r. Wizycie tej przyswie
caly przede wszystkim cele gospodarcze. Wydawany przez K. Krama:fa 
dziennik „Den" na kr6tko przed wizyta, pisal: ,.wyprawa czeska ma 
jasno sprecyzowane cele, tj. nawiqzanie kontakt6w gospodarczych i han
dlowych mi�dzy narodem polskim a czeskim. Powodzenie tego zadania 
i wysilku umozliwiajq wszelkie te stosunki oraz okolicznosci, kt6re za
rowno nam Czechom w Austrii jak i Polakom w Rosji kazq kategorycznie 
emancypowac si� spod wplywu niemieckiego" 27

• Pobyt czeskich dzialaczy 
2s G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa poiityczne ... , s. 60-61.
25 K. Her m an, Novoslovanstvi a ceska bur.ioasie (Kapitoly z dejin vzajemnych

vztahu närodu CSR a SSSR, Praha 1958, s. 258-260); Cesi a Polcici v minulosti, 

dil 2, Praha 1967, s. 330; P. V y s n y, Neo�Slavism and the Czechs (1898-1914),

Cambridge 1978, s. 37 i dalsze. 
27 „Den", 8 VIII 1909, nr 218, s. 1.
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gospodarczych i politycznych w Kr6lestwie Polskim ukazal duze mozli
wosci do podj(;cia tarn dzialalnosci gospodarczej. Pose! mlodoczeski do 
Rady Panstwa, Ladislav Cech, bezposrednio po wizycie tak pisal na ten 
temat: ,,My Czesi mamy obÖwiqzek ... swoim kapitalem, swoimi obrotny
mi robotnikami pomagac braciom Polakom w ich rozwoju gospodarczym. 
Przy tym nie ma w tym zadnego ryzyka ... tarn pieniqdze naprawd� 
lez1:1 na ulicy" 2�. Podobnie ocenialy rezultaty wizyty „Narodni listy".
„Opr6cz wielkiego znaczenia narodowego i wielkiej roli dla zwi�kszenia 
przyjaznych stosunk6w polsko-czeskich - konstatowal organ stronnictwa 
mlodoczeskiego - wyprawa czeska do Cz�stochowy b�dzie miec daleko
si�zne znaczenie gospodarcze ... oczekujq [Polacy - J.G.], ze z biegiem 
czasu przyjedziemy do Polski ze swoim kapitalem, aby wsp6lnie z ka
pitalem polskim zakladac silny przemysl polsko-czeski, kt6ry ... m6glby 
dor6wnac przemyslowi niemieckiemu" 29

• 

Antyniemieckie koncepcje polityczne Narodowej Demokracji oraz jej 
bjalizm wobec panstwowosci rosyjskiej w ostatnich latach przed wybu
chem I wojny swiatowej traktowano w obozie mlodoczeskim jako wynik 
wplyw6w idei wsp6lpracy slowianskiej w spoleczenstwie polskim zaboru 
rosyjskiego. ,,Narodni listy" w zwiqzku z wizytq czeskq w Kr6lestwie 
Polskim stwierdzaly m. in.: ,,jestesmy zachwyceni ogromnym post�pem 
u wszystkich warstw spoleczenstwa polskiego w zaborze rosyjskim, 
w Kr6Iestwie, jesli chodzi o znajomo.sc spraw slowianskich, jesli chodzi 
o koniecznosc utworzenia wsp6lnego frontu przeciw wsp6lnemu wrogowi
calej Slowianszczyzny" 30

. Taka ocena postawy politycznej spoleczenstwa
polskiego w zaborze rosyjskim doprowadzila r6wniez do zmiany stanowis
ka mlodoczech6w wobec stosunk6w polsko-rosyjskich. Dobitnie swiadczq
o tym poglqdy wyrazane po upadku ruchu neoslowianskiego przez K. Kra
mafa. Poddawal on w tym czasie surowej krytyce polityk� rzqdu car
skiego wobec Polak6w, zwlaszcza odlqczenie Chelmszczyzny od Kr6lestwa
Polskiego. Polityka ta - zdaniem przyw6dcy mlodoczech6w - przekre
slila mozliwo.sci zblii.enia narod6w slowianskich 31

• 

Po upadku neoslawizmu wobec braku nadziei na zmian� polityki 
caratu polecano jedynie Polakom, aby skoncentrowali si� na dzialalnosci 
gospodarczej i kulturalnej. Korespondent rosyjski „Narodnich list6w", 
Rudolf Rase, dowodzil, ze ,,Polacy nie mogq nie innego robic, niz czekac 
spokojnie, az b�dzie lepiej . . . przy tym pracowac na polu gospodar
czym i kulturalnym, przynajmniej w takim zakresie, w jakim pozwala 
prawo" 32

• 

Ruch neoslowianski ornz wprowadzenie w 1907 r. w Przedlitawii 

28 „Den", 29 VIII 1909, nr 239, s. 3.

u „Närodni listy", 21 VII 1909, nr 199, s. 1. 
ao „Narodni listy", 16 VIII 1909, nr 225, s. 1.
a1 G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa polityczne ... , s. 67-69. 

n „Närodni listy", 17 II 1910, nr 48, s. 1. 
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powszechnego prawa wyborczego doprowadzily r6wniez do wzrostu zain
teresowania polityk6w czeskich sytuacjq politycznq w Galicji. Wynikalo 

to z przekonania, iz powszechne prawo wyborcze spowoduje utrat� przez 

konserwatyst6w dominujqcej pozycji w Kole Polskim. Wyrazano wi�c 

na tej podstawie nadziej�. ie zdemokratyzowana reprezentacja polska 
w Radzie Panstwa b�dzie prowadzic polityk� bardziej niezaleznq w sto

sunku do rzqdu wiedenskiego, eo wywrze dodatni wplyw na stosunki 
mi�dzy poslami polskimi a czeskimi. Nadzieje te w pewnym sensie po
twierdza poglqd wyrazony na lamach „Narodnich list6w" podczas walki 
o powszechne prawo wyborcze. ,,Powstajqca nowa spolecznosc polska -

czytamy tarn - opierajqca si� na warstwach srednich, calkowicie ina
czej patrzy na aktualne kwestie polityczne niz ci, kt6rzy wystE;pujq

przeciw reformie wyborczej [konserwatysci galicyjscy - J.G.J" 33
. Jednak

.ze po wprowadzeniu powszechnego prawa wyborczego zasadniczy kie
runek linii politycznej posl6w galicyjskich nie ulegl zmianie. Rachuby
polityk6w czeskich na utworzenie wü:kszosci slowianskiej w Radzie Pan
stwa byly wi�c malo realne. Gotowosc do wspolpracy z Czechami i innymi
ugrupowaniami slowianskimi wyrazali jedynie poslowie ludowi 34

. Z fak

tu tego doskonale zdawali sobie spraw� politycy czescy. Podkreslano
wiE;c, .ze nie zmiana oblicza politycznego Kola Polskiego, lecz poprawa
polozenia Polak6w w zaborze rosyjskim moze przyniesc zmian� polityki
galicyjskiej. K. Kramaf, analizujqc na poczqtku 1907 r. sytuacj� poli
tycznq w Przedlitawii, stwierdzal m. in.: ,,Wiem dobrze, ze w przyszlym
parlamencie nie b�dzie zorganizowanej wi�kszosci slowianskiej. Stosunki
polsko-rosyjskie na to nie pozwalajq" 35

• 

Rachuby K. Kramafa na zmian� polityki posl6w galicyjskich w wy
padku poprawy polozenia Polak6w w Rosji w wyniku urzeczywistnienia 
zaloi.en ruchu neoslowianskiego byly jednak malo realne. Czolowi poli
tycy galicyjscy, h1cznie z przyw6dcami Narodowej Demokracji, bezpo
srednio po zjezdzie neoslowianskim w Pradze, gdzie w sprawie stosunk6w 
polsko-rosyjskich podj�to dosc optymistyczne uchwaly, podkreslali, ze 
neoslawizm moze miec praktyczne znaczenie tylko dla Polak6w z zaboru 
rosyjskiego 36

• Potwierdzal to austro-w�gierski minister spraw zagranicz
nych, Alois von Aehrenthal, w liscie do ambasadora w Petersburgu, 

u „Närodni listy", 19 IV 1906, nr 107, s. 1. 
" Z. Las o c k i, Osobiste moje wspomnienia o stosunkach polsko-czeskich

w ciqgu p6l wieku, Archiwum PAN w Krakowie, Teki Z. Lasockiego, sygn. 4101, 
s. 18. Z. Lasocki tak charakteryzowal stanowisko poslow ludowych: ,,Przedstawkie
le Polskiego Stronnictwa Ludowego w parlamencie austr. wystE)powali podczas
kadencji 1907-1911 za wsp6ldzialaniem z Czechami .... powa±na cz�sc posl6w
dzialala tu ze wzgl�döw zasadniczych solidarnosci slowiai'lskiej".

Si K. Kram a f, Volebni reforma a ceske poselstvo (Narodni 1isty, 17 II 1907, 
nr 48, s. 1). 

aa J. G r u c h a l a, Stosunek polityk6w galicyjskich do Rosji i neoslawizmu

(19)5-1909) (Dzieje Najnowsze, 1980, nr 4, s. 14--15).
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Leopolda Berchtolda, w kt6rym pisal m. in.; ,,z rozm6w z wi�kszosciq 
przyw6dc6w naszych Polak6w odnioslem wrazenie, ze odnoszq si� oni 
z niesmakiem do planu dr. Kramafa, gl6wnie ze wzgl�d6w wewn�trzno
politycznych. Istnieje mianowicie niebezpieczenstwo, ze dqzenia Kramafa 
majq byc pierwszym etapem do wi�kszosci slowianskiej w wiedenskiej 
Radzie Panstwa. Temu trzeba przeciwdzialac i przyw6dcy Polak6w w tej 
sprawie reprezentujq calkiem inny punkt widzenia niz wszechpolak 
rosyjski, Dmowski" 37

• 

Neoslawizm nie wywarl wi�c iadnego wplywu na stosunki miE:dzy 
politykami polskimi a czeskimi w monarchii habsburskiej. Kolo Polskie 
wsp6lpracowalo bowiem w tym czasie ze stronnictwami niemieckimi 
i udzielalo poparcia rzqdowi Richarda Bienertha, wobec kt6rego poslowie 
czescy stali w ostrej opozycji. K. Kramar w czerwcu 1909 r. na forum 
Rady Panstwa powiedzial pod adresem posl6w galicyjskich, ie swojq 
politykq kompromitujq oni ruch neoslowianski 38

• 

Wzrost ci�zaru gatunkowego kwestü ukrainskiej w ostatnich latach 
poprzedzajqcych wybuch I wojny swiatowej sprawial, ze politycy czescy 
wi�cej niz dotychczas uwagi poswi�cali stosunkom polsko-ukramskim. 

Kwestia ta rzutowala bowiem na konflikt narodowosciowy w krajach 
czeskich. Wysuwany przez narodowc6w ukrainskich postulat podzialu 
Galicji m6gl stanowic asumpt dla ugrupowan niemieckich, domagajqcych 
siE; podzialu Czech na zasadzie etnicznej. ,,Zasada podzialu terytorialne
go - pisal w 1907 r. inspirowany przez K. Krama:fa „Den" - na kt6rej 
rzecz agitujq nasi Niemcy, w Galicji wprost nie nadaje si�. Sprawy 
autonomil rosyjsko-galicyjskiej nie wypa:da wi�c rozwiqzac inaczej niz 
w formie podobnej do paktu morawskiego. Ale s1:1 to sprawy, kt6re muszc\ 
sami Rusini rozwic\zac z Polakami. My do tego w parlamencie wiedeiiskim 
nie mozemy i nie b�dziemy angazowac süf' 39

• Zgodnie z tym stanowiskiem 
politycy mlodoczescy dystansowali siE: od krok6w podejmowanych przez 
posl6w ukrainskich w Radzie Panstwa, kt6re moglyby naruszyc integral
nosc terytorialnq Galicji. Ten sam „Den", nawiqzujqc do wniosku zlozo
nego w kwietniu 1909 r. przez przyw6dc� ukrainskich narodowych de
mokrat6w, Kostia Levyck.iego, kt6ry postulowal zniesienie instytucji mi
nistra do spraw Galicji lub jego podzial na sekcj� polskq i ukrainskq, 
pisal m. in.: ,,poslowie z naszego stronnictwa z pewnosciq nie b�dq anga
zowac si� w ten konflikt, tym bardziej ze wniosek dra Lewickiego do
tyka takze instytucji czeskiego ministra krajowego" 40

. 

Wykazywano r6wniez. w obozie mlodoczeskim stosunkowo duzo zainte-

'7 H. Ha n t s c h, Leopold Graf Berchtold. Grandseigneur und Staatsmann,

Bd. 2, Graz 1962, s. 857. 
as Stenographische ProtokoUe des österreichischen Abgeordnetenhaus, XIX Se

:ssion, Bd. 2, Wien 1909, s. 1671-1672. 
3' ,,Den", 7 IV 1907, nr 16, s. 1. 

,o „Den", 28 IV 1909, nr 117, s. 3. 
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resowania moskalofilami galicyjskimi. Przyczynil si� do tego cz�sciowo 
ruch neoslowianski. Rosyjscy politycy prawicowi w celu odwr6cenia 
uwagi od sytuacji w zaborze rosyjskim wskazywali na istnienie kwestii 
rosyjskiej w Galicji i z&dali od polityk6w polskich ust�pstw, a nawet 
poparcia dla moskalofil6w. Stanowisko to spotykalo si� z poparciem 
K. Kramafa, kt6ry podkreslal wsp6lzaleznosc: mi�dzy polozeniem Polak6w
w Rosji i moskalofil6w w Galicji. Majqc zapewne na mysli pojednawczq
polityk� wobec Ukrai11c6w, zainicjowanq przez namiestnika Galicji Micha
la Bobrzynskiego, kt6ra z natury rzeczy musiala wywolywac: niezado
wolenie wsr6d moskalofil6w, przyw6dca mlodoczech6w pr6bowal poli
tyk6w galicyjskich obarczac odpowiedzialnosciq za stan stosunk6w pol
sko-rosyjskich. ,.Ich polityka antyrosyjska w Galicji - pisal niedlugo
po posiedzeniu slowianskiego komitetu wykonawczego w Petersburgu -
wywolywanie ruchu ukrainskiego, ich polityka w Radzie Panstwa slui.y
naturalnie Starorusinom i ich przyjaciolom w Rosji . . . za nieodparty
dow6d nieslowianskosci Polak6w" 41. Natomiast po upadku neoslawizmu,
kiedy stosunki austro-wiegiersko-rosyjskie ulegaly systematycznemu po
gorszeniu, K. Kramar wykorzystywal spraw� moskalofil6w do krytyki
polityki zagranicznej monarchii habsburskiej. W swoim wystqpieniu w de
legacjach w koncu grudnia 1911 r. m6wil na ten temat m. in.: ,,polityka
rzf!du w Galicji i na Bukowinie wobec Malorosjan jest niebezpieczna dla
naszego stosunku do Rosji ... Tak jak stanowczo sprzeciwiam si� prze
sladowaniu Ukrainc6w, tak samo musz� stanowczo wystosowac wezwa
nie, aby nasza administracja zachowala zupelnq neutralnosc: wobec kon
fliktu wewn�trznego wsr6d Rusin6w" 42

. 

Z aspiracjami narodowymi Ukrairi.c6w - podobnie jak w picrwszych 
latach XX w. - sympatyzowali realisci i radykalowie post�powi. Przy
w6dca realist6w, T. G. Masaryk, podczas dyskusji w Radzie Panstwa nad 
stosunkami politycznymi w Galicji w maju 1908 r. po zab6jstwie na
miestnika Andrzeja Potockiego poddal surowej krytyce stanowisko Po
lak6w wobec Ukrainc6w, stwierdzajqc, ze „Czesi blizsi Sq ... Rusinom, 
poniewaz w przeciwienstwie do Polak6w myslq demokratycznie" 43• R6w
niez i ze strony radykal6w post�powych Ukraincy uzyskiwali poparcie 
w Radzie Panstwa. Wyrazem tego bylo poparcie udzielone przez przy
w6dc� tego ugrupowania, Antonina Hajna, dla wspomnianego wyzej 
wniosku K. Levyc:kiego 44• Niezaleznie od tego radykalowie post�powi
w odr6znieniu od innych stronnictw czeskich wykazywali wiele zrozumie
nia dla polityki posl6w ukrainskich w Radzie Panstwa, podejmujqcych 

41 K. Kram a i\ l'o petrohraclskych konferencich (Ccska Revue, R. II (1908-
1909). s. 578-579). 

42 Stenographische Protokolle der Delegation ... , XLVII Session, Wien 1911-1912, 
S. 23.

ts Cyt. za „Pravo lidu", 26 V 1908, nr 145, s. 1.
u „Samostatnost", 30 IV 1909, nr 51, s. 245. 
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cz�sto wsp6lprac� z niemieckimi radykalnymi ugrupowaniami burzuazyj-· 
nymi. Odpowiedzialnosciq za ten fakt obarczono polityk6w polskich. ,,Po
slowie rusii:tscy - konstatowal A. Hajn - opuszczani Sc! ze wszystkich 
stron; takie osamotnienie czyni ich zatwardzialymi; wewn�trzne sto
sunki v..-p�dzajq cz�sto samotnych Rusin6w w r�ce centralist6w niemiec
kich" 45

• 

Doniosle wydarzenie w zyciu politycznym Galicji, jakim byla \Valka 
o wprowadzenie reformy wyborczej do sejmu krajowego, kt6ra miala

zarazem stworzyc podstawy do ugody polsko-ukrainskiej, nie wywolalo.
wi�kszego zainteresowania wsrod polityk6w czeskich. Wynika!o to -

jak wydaje si� - z obawy, ze ugoda polsko-ukrainska pociqgnie za sobq
wejscie posl6w ukrainskich w sklad wic:;kszosci parlamentarnej. W takiej
sytuacji stanowisko rzqdu wiedenskiego i popierajqcych go stronnictw
niemieckich ulegloby wzmocnieniu, eo z uwagi na napi�te stosunki na
rodowosciowe w Czechach nie byloby korzystne dla polityk6w czeskich.
Wskazywal na to m. in. przyw6dca agrariuszy Frantisek Udrzal 46

. 

Dzialalnosc niepodleglosciowa na terenie Galicji powodowala, ze na 
krotko przed wybuchem I wojny swiatowej politycy czescy stosunkowo· 

duzo uwagi poswi�cali perspektywom rozwiqzania sprawy polskiej \V Ro

sji. Mlodoczesi, mimo braku jakichkolwiek nadziei na poprawc;: polozenia 
Polak6w w zaborze roc;yjskim, wskazywali, ze dzialalnosc niepodlegloscio
wa definitywnie przekresli moi.liwosc poprawy stosunk6w polsko-rosyj
skich. ,,Narodni listy" w zwiqzku z pi�cdzie.si<lt::i rocznicq wybuchu 
powstania styczniowego stwierdzaly m. in.: ,,Tylko naprawd� mozemy 
zalowac i zyczyc ciE;zko doswiadczonym Polakom, aby nigdy nie dali 
poniesc si� do nierozwaznego kroku, jak uczynili to 50 lat ternu" 47• 

Zmian� polityki caratu na ziemiach polskich opierano jedynie na nadziei, 

ie stosrn1ek Rosji do idei wsp6lpracy slowianskiej ulegnie w przyszlosci 
zmianie. Publicysta mlodoczeski, Jaromir Hruby, na lamach „Naroclnich 
list6w" dowodzil, ze „Rosjanin zaczyna nabywac swiadomosci slowian
skiej ... pozna brata w katolickim Polaku i poda sw::i prawoslawmi pra
wic� na pojednanie'' 48

• 

Bezkrytycznie natomiast oceniali polityk� caratu narodowi socjali.sci, 
przed wybuchem I wojny swiatowej nastawieni bardziej rusofilsko niz 
mlodoczesi. Starano si� nawet usprawiedliwiac polityk� caratu na zie
miach polskich. Wskazywano bowiem, iz nasilenie polityki antypolskiej 

jest rezultatem antyrosyjskiego stanowiska Polak6w galicyjskich i dzia
lalnosci niepodleglosciowej 49

• 

<5 „Samostätnost", 12 IV 1910, nr 42, s. 223. 
" ,,Prävo lidu" 7 IX 1912, nr 247, s. 1. 
" ,,Närodni listy", 22 I 1913, nr 21, s. 1. 
,e J. H r u b y, K jubileu Romanovych, ,,Närodni listy", 5 III 1913, nr 63, s. 1. 
•� G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa polityczne ... , s. 69.
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W obliczu zblizajqcego si� konfliktu wojennego perspektywy globalne
go rozwüizania sprawy polskiej pr6bowali przedstawic jedynie radykalo
wie post�powi. Wplyw na to mial przede wszystkim fakt, iz jako jedyne 

stronnictwo czeskie stali oni przed wybuchem I wojny swiatowej na 
gruncie pelnej niepodleglosci. Nie mogli wi�c z natury rzeczy dystanso
wac si� od polskich aspiracji niepodleglosciowych. Jednakze krytyczny 
stosunek do Austro-W�gier sprawial, ze nie aprobowali oni koncepcji 
politycznych obozu lewicy niepodleglcsciowej. Rudolf Broz, polemizujqc 
na lamach „Samostatnosti" z poglqdami Wladyslawa Studnickiego, wska

zywal, ze zwyci�stwo panstw Tr6jprzymierza nie b�dzie oznaczac „nie 
innego niz opanowanie swiata przez ras� niemieckq". W takiej sytuacji 
rachuby na utworzenie z zabor6w rosyjskiego i austriackiego niepodleglego 
panstwa Sq pozbawione realnych podstaw. ,,Jesli dzisiejsze Prusy -
pisal dalej pub1icysta czeski - nie zyczq sobie wolnosci Polak6w w za
borze rosyjskim, to jutrzejsze, silniejsze Prusy nie b�dq znosily spokojnie 
utworzenia panstwa polskiego w swoim bezposrednim sqsiedztwie". Urze
czywistnienie polskich, a takze i czeskich aspiracji narodowych moze -
jego zdaniem - nastqpic tylko w wypadku kl�ski Niemiec. Fakt ten 
pociqgnie bowiem za sobq daleko idqce zmiany w Rosji i monarchii habs
burskiej, kt6re stworzq dla narod6w pozbawionych niepodleglego bytu 
panstwowego znacznie bardziej niz dotychczas korzystne perspektywy po
Iityczne. ,,W Europie pozbawionej nacisku niemieckiego - stwierdzo.l 
w konkluzji swoich rozwazan R. Broz - ani Rosja, ani Austro-W�gry 
nie oprq si� naturalnemu procesowi, aby historyczne i nowe narodowosci 
osiq�nGly swoje znaczenie" 50

. 

Znaczny wzrost zainteresowania czeskich stronnictw sytuacj,i poli
tyczrni na ziemiach polskich w ostatnich latach poprzedzajqcych wybuch 
I wojny swiatowej oraz bardziej niz dotychczas bezstronna ocena polityki 
caratu na ziemiach polskich nie wywarly jednakze zasadniczego wplywu 
na stosunki polsko-czeskie. Decydujqce znaczenie w tym zakresie przed
stawialy bowiem stosunki mi<,;dzy politykami polskimi a czeskimi w mo
narchii habsburskiej, a te od poczqtku XX w. do wybuchu I wojny 
swiatowej nie ulegly zmianie. Stanowisko to oddaje opinia wyrazona 
przez publicyst� mlodoczeskiego, Karla Fajfra, na lamach „Narodnich 
list6w": ,,Co nam pomoze sympatia Polak6w rosyjskich, kt6rzy w niczym 
nam w Austrii pom6c nie mogq, poniewaz w Galicji ... malo znacuicy 
czechofobowie potrafiq unicestwic naszq prac� i nasze plany . . . Zgoda 
polsko-czeska moze nam przyniesc korzysci. Ale tu decydujqce slowo 
ma Galicja, kt6ra nas juz kilka razy oklamala i opusci!a" 51. 

so R. Br o �. Polcici a (:echove (Samostätnost, 9 VIII 1912, nr 219, s. 1). 
51 K. Fa j fr, Jeste shoda cesko-polska (Narodni listy, 3 VIII 1912, nr 212, 

s. 1).
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DIE EINSCHÄTZUNG DER POLITISCHEN SITUATION 

IN DEN POLNISCHEN GEBIETEN ZU BEGINN DES 20. JH. (BIS 1914) 

DURCH DIE TSCHECHISCHEN POLITISCHEN PARTEIEN 

Die tschechischen Nationalinteressen bewirkten, dass für die tschechischen 

Politiker die Situation in den polnischen Gebieten, besonders im russischen 

Anteil und Galizien, nicht gleichgültig sein konnte. Am Ende des 19. Jh. und in 

den ersten Jahren des 20. Jh. war das Interesse an den polnischen Angelegen

heiten jedoch verschwindend gering. Hieran waren vor allem die Russifizierungs

politik des Zarenreichs in den polnischen Gebieten und die dominierende Rolle der 

konservativ-grossjunkerlichen Kreise in Galizien schuld. 

Ein deutlicher Anstieg des Interesses an der politischen Situation im russi

schen Anteil wird erst während der Revolution vom 1905-1907 und danach durch 

die neoslawische Bewegung sichtbar. Der Loyalismus der Nationaldemokraten und 

der konservativ-versöhnlichen Kreise gegenüber Russland sowie die Kontakte 

zwischen polnischen und tschechischen Politikern, führten zu einer objektiveren 

Einschätzung der Situation in dem russischen Anteil durch die tschechischen 

politischen Parteien. 

In den letzten Jahren vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs schenkte man auch 

Galizien, besonders den polnisch-ukrainischen Beziehungen viel Beachtung. Diese 

Tatsache wirkte nämlich in gewisser Weise auf die politische Situation in den 

tschechischen Ländern ein. 

Die Veränderung der Haltung der tschechischen Politiker gegenüber der Politik 

des Zarenreichs in den polnischen Gebieten führte jedoch zu keiner Wende in den 

polnisch-tschechischen Beziehungen, da in diesen Bereich die Beziehungen zwischen 

polnischen und tschechischen Politikern in der Habsburger Monarchie entscheid

ende Bedeutung hatten. 




