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JANUSZ GRUCHAŁA 

POLITYCY GALICYJSCY 

WOBEC KONFLIKTU NARODOWOŚCIOWEGO 

W KRAJACH KORONY ŚW. WACŁAWA 

NA PRZEŁOMIE XIX I XX W. 1 

Konflikt narodowościowy w dwu prowincjach Korony Sw. Wacława, 
Czechach i Morawach, miał decydujący wpływ na rozwój stosunków 
politycznych w zachodniej części monarchii habsburskiej, Przed.litawii. 
Jego nasilenie nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych XIX w. w wyniku 
upadku konserwatywnego stronnictwa staroczechów, kiedy ster polityki 
czeskiej przejęło radykalne stronnictwo młodoczechów, opierające się na 
średniej burżuazji i chłopstwie. Podstawą polityki młodoczeskiej był pro
gram państwowo-prawny, tj. utworzenie w obrębie monarchii habsbur
skiej jednostki politycznej z Czech, Moraw i śląska austriackiego. Wpraw
dzie bardziej umiarkowani politycy młodoczescy nie odrzucali połowicz
nych rozwiązań kwestii czeskiej, ale nie mogły one naruszać programu 
państwowo-prawnego i doprowadzić do · odłączenia od krajów Korony 
św. Wacława okręgów zamieszkanych w większości przez ludność nie
miecką 2. 

Równoległy proces radykalizacji narodowej nastąpił wśród Niemców 
austriackich. Po upadku rządu ks. Alfreda Windischgratza w 1895 r. 
z powodu gimnazjum słoweńskiego w Cilli uległo rozpadowi niemieckie 
stronnictwo liberalne zgrupowane w Radzie Państwa w klubie zjedno
czonej lewicy niemieckiej. Nowo powstałe frakcje łącznie z najsilniejszą 
z nich Partią Postępową, w pewnym sensie kontynuatorką myśli poli
tycznej liberalizmu austriackiego, w znacznie większym stopniu niż 
dawne stronnictwo akcentowały w swoim programie i działalności nie
mieckie interesy narodowe k,osztem państwowych 3

• 

1 Artykuł daleki jest od wyczerpania problematyki. Poświęcona jej będzie 

przygotowywana przez autora rozprawa doktorska: Kolo Poiskie wobec poHtyki 

czeskiej i sprawy Sląska Cieszyńskiego w iatach 1879-1899. Temat omawiany w ar

tykule wykracza poza ramy chronologiczne przygotowywanej pracy. 
2 J. Kr i ze k, T. G. Masaryk a ceska poiit·yka. PoHticke vystoupeni ceskych 

r�aiistu v ietech 1887-1893, Praha 1959, s. 79 i dalsze.

s D. Ha r r i n g t o  n - M ii 11 e r, Der Fortschrittskiub im Abgeordnetenhaus des 
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Terenem wzmagającego się konfliktu niemiecko�zeskiego były nie 
tylko sejmy krajowe w Czechach i Morawach, lecz także Rada Państwa. 
Bez jego rozwiązania niemożliwe było utworzenie trwałej większości 
parlamentarnej, która mogłaby zapewnić stabilizację polityczną w Przed
litawii. 

Zadania tego podjął się rząd kiero�any przez Polaka, byłego na
miestnika Galicji, hr. Kazimierza Badeniego. W tym celu wydane zosta
ły w kwietniu 1897 r. rozporządzenia językowe wprowadzające język 
czeski do służby wewnętrznej urzędów i sądów na całym terytorium 
Czech i Moraw. W ten spo_sób rząd Badeniego chciał pozyskać klub mło
doczeski w Izbie Posłów dla większości parlamentarnej, koniecznej do 
odnowienia ugody z Węgrami. 

Większość parlamentarna w myśl zamiarów Badeniego miała się skła
dać z liberalnej szlachty niemieckiej, Koła Polskiego i posłów młodo
czeskich. Badeni nie zamierzał rządzić w oparciu o większość słowiańsko
konserwa tywną, jaka istniała pod nazwą „żelazny pierścień" w okresie 
rządów Taaffego. Plany te zostały pokrzyżowane wskutek powstania bez 
współudziału rządu większości parlamentarnej złożonej z Koła Polskiego, 
konserwatywnej szlachty czeskiej, klubu młodoczeskiego, klerykałów nie
mieckich oraz posłów południowosłowiańskich i ukraińskich. 

W tworzeniu tej większości ąktywny udział przypadł niemieckim 
politykom konserwatywnym oraz przywódcom Koła Polskiego. Taka 
postawa posłów galicyjskich była faktem niespotykanym w dziejach 
ich lojalistycznej polityki. Przyczyn tego należy szukać w wynikach 
wyborów do Rady Państwa na terenie Galicji po wprowadzeniu przez 
rząd Badeniego piątej kurii wyborczej, opartej na powszechnym prawie 
głosowania. Wtedy wśród wybranych posłów z Galicji znależli się ludow
cy i socjaldemokraci pozostający poza obrębem konserwatywnego Koła 
Polskiego. Skutki tego faktu_ odczuli konserwatywni posłowie polscy 
podczas drugiego posiedzenia nowo wybranej Izby Posłów, 30 III 1897 r., 
kiedy tematem obrad stała się sprawa wyborów galicyjskich. Dyskusja 
skompromitowała Koło Polskie:-ujawniając korupcję wyborczą oraz cało
kształt zacofanych stosunków społecznych w Galicji. Na tym tle wśród 
konserwatystów galicyjskich powstało niezadowolenie z rządu z powodu 
wprowadzenia piątej kurii wyborczej. Niezależnie od tego pewną rolę 
grała obawa przed większością parlamentarną, której trzon stanowiliby 
młodoczesi i liberalna szlachta niemiecka, wskutek czego Koło Polskie 
siłą rzeczy straciłoby swoje dotychczasowe wpływowe stanowisko poli-
tyczne'· 

osterreichischen Reichsrats (187 3-1910) (Stu dien zur Geschichte der osterreisch

-ungarischen Monarchie, Bd XI, Wien-Graz-Koln 1972. 

4 B. Su t t e r, Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897, Bd 1, Graz

Koln 1960, s. 211-212. 
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Powstanie większości parlamentarnej nie rozwiązało kryzysu politycz
nego w Przedlitawii. Co więcej, osiągnął on swój punkt szczytowy. 

W wyniku wydania przez rząd Badeniego rozporządzeń językowych 
wszystkie stronnictwa niemieckie z wyjątkiem wchodzących w skład 
większości klerykałów przeszły do gwałtownej opozycji, która w wyda
niu najbardziej radykalnych posłów przybrała formę obstrukcji. Unie
możliwiało to załatwienie przez Radę Państwa najważniejszych przedło
żeń rządowych - budżetu i ugody z Węgrami. Walka opozycji niemiec
kiej przeciw rozporządzeniom językowym zaczęła przybierać charakter 
antydynastyczny. Wszystko to skłoniło cesarza Franciszka Józefa do 
udzielenia dymisji rządowi Badeniego. 

Spadek polityczny po Badenim przejął rząd Gautscha. Celem od
ciągnięcia umiarkowanych stronnictw niemieckich od opozycji Gautsch 
przeprowadził modyfikację rozporządzeń językowych Badeniego. Dokonał 
podziału terytorium Czech i Moraw na trzy strefy językowe: czeską, 
czesko-niemiecką i niemiecką. W pierwszej strefie językiem służby 
wewnętrznej miał być język czeski, w. drugiej - czeski i niemiecki, 
a w trzeciej - niemiecki. Tak zmodyfikowane rozporządzenia językówe 
miały ułatwić zadanie następnemu rządowi, na którego czele stanął 
hr. Franz Thun s. 

Starania rządu Thuna o rozwiązanie kryzysu politycznego w Przed
litawii na podstawie rozporządzeń językowych Gautscha popierali posło
wie polscy, wchodzący nadal w skład większości parlamentarnej ufor
mowanej w okresie rządów Badeniego. W wyniku takiego stanowiska 

polityków galicyjskich koła niemieckie ustępstwa narodowe, poczynione 
Czechom,_ przypisywały wpływom polskim w monarchii habsburskiej. 
Kazimierz Chłędowski, będący wtedy urzędnikiem w ministerstwie do 
spraw Galicji, charakteryzując politykę galicyjską w tym okresie, stwier
dzał m. in.: ,,Przestaliśmy prowadzić naszą polską politykę, a na wyścigi 
ubiegaliśmy się o to, aby za Czechów kasztany z pieca wyciągać, wkła
dać palce pomiędzy drzwi, pomiędzy ich domowe sprawy z Niemcami 
i robić sobie najniepotrzebniej z tych ostatnich naszych nieprzyjaciół" s. 

Polityka Koła Polskiego u schyłku XIX w. w gruncie rzeczy nie róż
niła się od tej, którą prowadzono od czasów uzyskania przez Galicję 
autonomii. Stanowisko korony wyznaczało stosunek Koła do najbardziej 
istotnych problemów politycznych i narodowościowych Austro-Węgier. 
Dewizą polityczną stało się przekonanie, że interesy narodowe polskie 
i interesy klasowe szlachty pokrywają się z interesami państwa Habs
burgów. Ten punkt widzenia warunkował stosunek polityków galicyj-

5 G. Ko 1 mer, Parlament und Verfassung in Osterreich, Bd 7, Wien und

Leipzig 1907, s. 2; Z. Tob o 1 ka, PoLiticke dejiny ceskosiovenskeho narodu do 

dnesni doby, dil 3, cast 2, Praha 1937, s. 197-198; Ha r ring to n - Mu 11 er, op. 

::it., s. 120. 

& K. C h ł ę d ("I w s ki, Pamiętniki, t. 2, Kraków 1957, s. 326. 
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skich do konfliktu niemiecko-słowiańskiego w monarchii, zwłaszcza 
w krajach Korony św. Wacława. Przeciwstawiali się oni wszelkim pró
bom politycznej współpracy narodów słowiańskich w obawie, że mogą 
one doprowadzić do radykalizacji narodowej wśród Niemców austriac
kich i ich grawitacji w kierunku Rzeszy Niemieckiej 7• foparcie udzie
lane w tym okresie Czechom w ich konfiikcie z Niemcami nie pozosta
wało w sprzeczności z dotychczasową polityką galicyjską, ponieważ ustęp
stwa poczynione Czechom były aprobowane przez koronę z uwagi na 
trudną sytuację państwa. 

Jednocześnie politycy galicyjscy,. podobnie jak za rządów Badeniego, 
obawiali się, że w wyniku porozumienia czesko-niemieckiego znajdą się 
w izolacji politycznej, co może przynieść niekorzystne skutki dla Galicji. 
Dobitnie wyraził to czołowy polityk ze stronnictwa podolaków, Wojciech 
Dzieduszycki: ,,Niech się uda jakaś zgoda w parlamencie pomiędzy dziś 
walczącymi narodami, czyż cokolwiek ręczy za to, że nam nie przyjdzie 
płacić tej zgody? . . . Jeśli Niemcy i Czesi zgodzą się na jakąś ustawę 
dla nich wygodną, a obcinającą w sposób jak najdotkliwszy nasze prawa 
narodowe, zrobią to bez najmniejszego skrupułu, nie poczuwając się do 
jakichkolwiek wobec nas zobowiązań" 8. Liczyli więc przywódcy Koła 
Polskiego, że unikną niekorzystnych konsekwencji porozumienia czesko
niemieckiego, jeśli zapewnią sobie w posłach młodoczeskich stałych so
juszników w Radzie Państwa dzięki udzielanemu im poparciu w kon
flikcie z Niemcami. Wskazał na tę zaletę sojuszu Koła Polskiego z mło
doczechami inny konserwatywny polityk wschodniogalicyjski, Włodzi
mierz Kozłowski, podczas dyskusji politycznej odbytej 6 X 1899 r. w klu
bie konserwatywnym w Krakowie, mówiąc, że „przymierzy ... bez po
wodu się nie zrywa bez zabezpieczenia własnej politycznej przyszłości" 9• 

Niemniej była w Kole Polskim nieliczna grupa posłów przeciwsta
wiająca się tak rozumianej polityce. Skupiona ona była wokół byłego 
austriackiego ministra oświaty, Stanisława Madeyskiego, oraz dwu czo-. 
łowych przedstawicieli liheralnej frakcji Koła, Tadeusza Rutowskiego 
i Witolda Lewickiego 10. Ci politycy zarzucali większości Koła Polskiego, 
że poprzez udział w większości parlamentarnej i udzielanie poparcia mło
doczechom utrudnia się uregulowanie konfliktu czesko-niemieckiego 
i przełamanie obstrukcji niemieckiej. Wyrażali przy tym opinię, że taka 
polityka doprowadzi w konsekwencji do osłabienia roli Polaków w mo
narchii habsburskiej 11. 

; V. Bor o d  o v ca k, Poiiaci a slovensky narodny zapas v rokach dualizmu. 

Poliaci a funkcia slovanskej vzajmnosti v slovenskej narodnej ideologii 19 a :!'O 

starocia, Bratislava 1969, s. 194-195. 
8 W. Die d u szy ck i, Przesilenie parlamentaryzmu, Lw ów 1900, s. 61.
9 „Czas", 20 X 1899, nr 240. 

,o C h ł ę d o w s  k i ,  op. cit., s. 329-330. 

11 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (dalej skrót BZNO), Papie-
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Tymczasem uregulowanie konfliktu czesko-niemieckiego po upadku 
rządu Badeniego stawało się zadaniem coraz trudniejszym, ponieważ 
w stronnictwach niemieckich postępował proces radykalizacji. Po bez
skutecznych próbach przełamania obstrukcji niemieckiej rząd Thuna 
zmuszony został do załatwienia budżetu i ugody z Węgrami na podsta
wie paragrafu 14: upoważniającego rząd do wydawania ustaw z pominię
ciem parlamentu. Ze stanowiskiem Niemców austriackich musiała się li
czyć korona ze względu na sojusz z Rz-eszą Niemiecką.. Ten też wzgląd 
zadecydował o udzieleniu przez cesarza 23 IX 1899 r. dymisji rządowi 
Thuna. Następny rząd miał za zadanie zlikwidować obstrukcję niemiecką 
przez zniesienie rozporządzeń językowych Gautscha oraz utworzyć nową 
większość w celu parlamentarnego załatwienia budżetu i ugody z Wę
grami 12. 

Ta zmiana stanowiska korony nie zmieniła jednak stanowiska więk
szości polityków galicyjskich. Byli oni zdecydowani pozostać w sojuszu 
z młodoczechami i nie wyrażali chęci do współpracy z ugrupowaniami 
niemieckimi. ,,Koło Polskie - pisał „Czas" uchodzący za organ repre
zentacji galicyjskiej w Radzie Państwa - nie pójdzie więc na tory poli
tyki koalicyjnej, nie poprze rządu, który by chciał rządzić przeciw Cze
chom, i to bez względu na jakikolwiek bądź nacisk" 13. 

Poparcie udzielane przez Koło Polskie Czechom po upadku rządu 
Thuna nie było wynikiem sympatii słowiańskich, nie było też rozumiane 
jako postawa antyniemiecka. Bardzo charakterystyczna była opinia Pio
tra Górskiego, przedstawiciela stronnictwa stańczyków w Kole: ,,Mimo 
obelg ze strony Niemców i sympatii słowiańskich w szerokich warstwach 
ludności Koło nie może zboczyć na tory polityki rasowej. Walka rasowa 
nie przedstawi żadnych widoków i przedłuża łcryzys polityczny w nie
skończoność ... wywieszanie hasła gwałtownej slawizacji Austrii ... 
byłoby zgubą i nieszczęściem dla Austrii" a. 

Tak więc i tym razem politycy galicyjscy mieli na uwadze przede 
wszystkim interesy ogólnopaństwowe. Zdawali sobie sprawę, że tak jak 
nie można w monarchii habsburskiej rządzić przeciw Niemcom, tak i nie 
można rządzić przeciw Czechom. Zniesienie rozporządzeń językowych 
likwidowało wprawdzie obstrukcję niemiecką, ale wiadomo było, że 
w jej miejsce pojawi się obstrukcja młodoczechów. Przyznał to prezes 

ry Tadeusza Rutowskiego, sygn. 13421/11. W notatkach T. Rutowskiego czytamy 

m. in.: ,,Dlatego r.ie jest prawdą, żeby nasze nabytki dziejowe pójść miały znowu

na marne, żebyśmy w zaślepieniu mieli puścić polskie zdobycze dziejowe, żebyśmy

mieli krwawić się po donkiszocku za cudze programy i parać sobie ręce po łokcie,

wyciągając kasztany z ognia Bóg wie komu".
12 A. vo n C 'Le d i k, ZuT Geschichte deT k. k. Ministerium (1861-1916), Bd 2, 

Wien und Teschen 1916, s. 223; Ko 1 m e r, op. cit., 348-349. 

u „Czas", 5 X 1899, nr 202. 

u „Czas", 15 X 1899, nr 236. 
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Koła Polskiego, Apolinary Jaworski, w wywiadzie udzielonym węgier
skiemu urzędowemu dziennikowi „Pester Lloyd", stwierdzając, że nie 
można zgodzić się na zniesienie rozporządzeń językowych, ponieważ nie 
daje gwarancji na unormowanie sytuacji w Radzie Państwa 15. 

Niezależnie od tego posłowie galicyjscy byli zainteresowani utrzyma
niem sojuszu z młodoczechami. Możliwe to było w wypadku, jeśli ich 
opozycja nie przybrałaby radykalnego charakteru. Przywódcy Koła Pol
skiego liczyli, że w wyniku zniesienia rozporządzeń językowych umiarko
wane skrzydło młodoczechów w obawie przed utratą �pływów w społe
czeństwie czeskim na rzecz radykałów państwowo-prawnych i agrariu
szy usztywni swój program polityczny i przejdzie do obstrukcji. Sojusz 
z młodoczechami miał w rozumieniu polityków galicyjskich zapobiec 
obstrukcji i stworzyć tym samym przesłanki do rozwiązania kryzysu 
politycznego w Przedlitawii. Trafnie określił to zadanie, jakie miało 
spełniać w stosunku do młodoczechów Koło Polskie, Włodzimierz Kozłow
ski podczas wspomnianej wyżej dyskusji w klubie konserwatywnym 
w Krakowie: ,,Naszym też zadaniem będzie przestrzegać Czechów przed 
chwyceniem się rozpaczliwych środków obstrukcyjnych . . . Wywierając 
na nich wpływ w tym kierunku oddamy usługi zarówno państwu jak 
i sprzymierzeńcom naszym" 16• Tymi samymi względami kierował się 
zainteresowany swą dalszą karierą polityczną wiceprezes Koła Polskiego, 
Leon Biliński, kiedy w rozmowie z cesarzem oświadczył, że posłowie 
polscy nie poprą nowego rządu, ponieważ „Czesi będąc już ciężko dotknię
ci zniesieniem rozporządzeń językowych ... byliby gotowi porwać się do 
kroków rozpaczliwych, gdyby ich jeszcze opuścili Polacy" 11. 

Zadanie przełamania obstrukcji niemieckiej przypadło urzędniczemu 
rządowi Manfreda Clary-Aldringena. W tym celu zniesióne zostały roz
porządzenia językowe Gautscha oraz wszystkie dodatkowe rozporządze
nia wydane przez rząd Thuna .. odnoszące się do Czech i Moraw 1s. Wyją
tek pozostawiono w stosunku do rozporządzenia, wydanego w styczniu 
1899 r. przez ministra sprawiedliwości w rządzie Thuna, Rubera, zobo
wiązującego sądy na terenie Śląska austriackiego do załatwiania pism 
w języku polskim i czeskim. Nie tworzyło ono nowego stanu prawnego 
na terytorium Śląska; miało tylko na celu doprowadzić do przestrzega
nia przez sądy rozporządzenia Prazaka, wydanego w 1882 r. w okresie 
rządów Taaffego 19

. Rozporządzenie Rubera zostało pozostawione ze wzglę
du na Koło Polskie; rząd w ten sposób pragnął ułatwić zadirnie mniej
szości posłów polskich dążących do zerwania współpracy z Czechami 20. 

1s „Słowo Polskie", 11 IX 1899, nr 219. 
1u „Czas", 20 X 1899, nr 240. 
17 L. Bi 1 iński, Wspomnienia i dokumenty, t. 1, Warszawa 1924, s. 129. 
1s T o b o 1 ka, op. cit., s. 235. 
19 K. G. Hu g e 1 ma n n, Das Nationalitćitenrecht des azten Osterreich, Wien

Lepzig 1934, s. 40� -410. 
20 „Czas", 26 X 1899, nr 245. 
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Negatywnego stosunku Koła Polskiego do rządu Clary-Aldringena 
nie zmieniło również powołanie w jego skład dwu Polaków, dotychczaso
wych urzędników w ministerstwie do spraw Galicji, K. Chłędowskiego 
jako ministra do spraw Galicji oraz Tadeusza Kniaziołuckiego jako mi
nistra finansów. 17 X 1899 r. postanowiło ono nadal pozostać w dotych
czasowej większości parlamentarnej, brać czynny udział w rozvv:iązaniu 
kwestii językowej w duchu całko<witego równouprawnienia narodowego 
oraz dążyć do utworzenia rządu parlamentarnego, opartego na istnieją
cej większości 21. Jaworski w swoim przemówieniu w Izbie Posłów z 25 X 
1899 r. odmówił poparcia dla rządu Clary-Aldringena, ponieważ ten 
przez zniesienie rozporządzeń językowych wyraźnie opowiedział się po 
stronie opozycji niemieckiej i z tego powodu nie zasługuje na zaufanie 
Koła Polskiego 22. 

Wcześniejsze rachuby polityków galicyjskich, że przez sojusz z mło
doczechami w ramach większości parlamentarnej uda się ich odciągnąć 
od radykalnej opozycji wobec rządu, pozostawały pobożnymi życzeniami. 
Klub młodoczeski przeszedł do obstrukcji, stawiając jako ·warunek od
stąpienia od niej powtórne wprowadzenie języka czeskiego do służby 
wewnętrznej urzędów i sądów oraz dymisję ministra sprawiedliwości 
Kindingera, uważanego za głównego sprawcę zniesienia rozporządzeń ję
zykowych 23. 

Większość Koła Polskiego, jakkolwiek postulaty czeskie uważała za 
słuszne, nie podzielała radykalnej opozycji, do której przeszli posłowie 
młodoczescy. ,,Żądania czeskie są usprawiedliwione ... w interesie pań
stwa powinni zrezygnować z satysfakcji czysto moralnej i wypełnić swoje 
zadanie jako stronnictwo państwowe" - pisał anonimowy poseł polski 
w „Czasie" 24

• 

Rząd Clary-Aldringena zamierzał konflikt narodowościowy w Cze
chach i Morawach uregulować drogą ustawodawczą, zgodnie z wysuwa
nymi wcześniej postulatami stronnictw niemieckich. Możliwe to było 
pod warunkiem uprzedniego porozumienia czesko-niemieckiego. Politycy 
galicyjscy aktywnie popierali te plany rządu, biorąc na siebie zadanie 
pośrednictwa w konflikcie czesko-niemieckim. Z inicjatywy prezesa Ko
ła Polskiego, Jaworskiego, doszło 30 XI 1899 r. do konferencji poświę
conej kwestii językowej w Czechach i Morawach z udziałem przedsta
wicieli ugrupowań niemieckich i większości parlamentarnej. Okazało się 
jednak, że między stanowiskiem polityków niemieckich i czeskich istnieje 
przepaść, przekreślająca wszelkie rachuby na kompromisowe rozwiąza
nie kwestii narodowościowej w krajach Korony św. Wacława. Niemcy 
wskazywali jako podstawę rokowań ustalony w maju 1899 · r. tzw. 

21 „Gazeta Narodówa", 18 X 1899, nr 279. 
�2 „Czas", 26 X 1899, nr 245. 
23 Tobol ka, op. cit., s. 239-240; Ko Im er, op. cit., s. 442. 
21 „Czas", 22 XI 1899, nr 267 . 
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program z Zielonych świąt (Pfingstprogramrn), którego główny punkt, 
uznanie języka niemieckiego za język państwowy, miał uniemożliwić 
politykę równouprawnienia narodowego w krajach Korony św. Wacława 
oraz w prowincjach zamieszkanych przez Słoweńców. Z kolei politycy 
młodoczescy żądali bezwarunkowego wprowadzenia języka czeskiego do 
służby wewnętrznej urzędów i sądów, w czym znajdowali poparcie ze 
strony swych sojuszników z większości parlamentarnej. Jedynym rezul
tatem konferencji czesko-niemieckiej było powołanie podkomitetu, któ
rego zadaniem miało być opracowanie wytycznych do rozwiązania kwestii 
językowej 2s. 

Po tym niepowodzeniu uzdrowienia sytuacji parlamentarnej politycy 
galicyjscy próbowali wywrzeć nacisk na młodoczec�ów w kierunku zmia
ny ich postawy politycznej. Jaworski osobiście interweniował w klubie 
młodoczeskim, żądając odstąpienia od obstrukcji w celu umożliwienia 
parlamentarnego załatwienia budżetu. Przestrzegał jednocześnie posłów 
młodoczeskich, że ich radykalna opozycja może doprowadzić do rozbicia 
większości, przez co stracą sojuszników i szanse na urzeczywistnienie 
swoich żądań 26. 

Wobec niemożności parlamentarnego załatwienia budżetu wskutek 
obstrukcji młodoczeskiej rząd Clary-Aldringena zmuszony został 21 XII 
1899 r. do złożenia dymisji. Zastąpiony został przez urzędniczy rząd Wit
teka, który przeprowadził budżet na podstawie paragrafu 14 konstytu- . 
tji� 

Symptomy pogłębiania się kryzysu politycznego budziły niepokój 
przywódców Koła Polskiego. Obawiali się oni, że sojusz z uciekającymi 
się do obstrukcji młodoczechami zraża do nich koronę. Tym też podykto
wana była decyzja Koła Polskiego, podjęta na posiedzeniu 19 XII 1899 r., 
potępiająca obstrukcję młodoczeską. Przyjęta ona zastałą krytycznie 
przez opinię galicyjską o nastawieniu prasłowiańskim. Organ krakowskie
go odłamu demokratów galicyjskich, ,,Nowa Reforma'', pisał, że swoją 
decyzją „Koło Polskie ... pośrednio aprobuje zamach dokonany na to 
równouprawnienie na Czechach, ono postąpiło niesprawiedliwie, bo od
stąpiło słusznej i sprawiedliwej drogi, w obronie której walczą obecnie 
Czesi" 2s. 

Niemniej większość posłów polskich nadal była przychylnie ustosun
kowana do postulatów czeskich i nie zamierzała z decyzji Koła wyciągnąć 
żadnych praktycznych wniosków. August Sokołowski, polityk o orientacji 
słowiańskiej, będący w tym okresie korespondentem „Nowej Ręformy", 
stwierdzał, że potępienie obstrukcji nie ozna�za, ,,jakoby Koło postano
wiło zwalczać obstrukcję czeską . . . mimo wszelkich rozpaczliwych usi-

2:; K o l m er, nJJ. cit., s. 441-442. 
2e „Czas", 8 XII 1899, nr 281.

27 K o 1 m e r, fJp. cit., s. 447.
23 „Nowa Reforma", 20 XII 1899, nr 290.
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łowań niemieckich" 29. Charakterystyczny był również komentarz decy
zji Koła Polskiego opublikowany przez nieznanego z nazwiska posła 
z frakcji podolskiej na łamach „Gazety Narodowej", w którym czytamy 
m. in.: ,,Obstrukcja czeska nie oznacza rozbicia prawicy. Koło prawicę
uważa nadal za podstawę akcji parlamentarnej" 30.

Kolejną próbę rozwiązania konfliktu czesko-niemieckiego podjął rząd 
Ernsta Koerbera. W celu jego złagodzenia rząd w swoim programie wiele 
miejsca poświęcił problemom gospodarczym licząc, że uda się w ten spo
sób odciągnąć burżuazję niemiecką i czeską od spraw narodowościo
wych a1. Podobnie jak Clary-Aldringen zamierzał Koerber problem naro
dowościowy w krajach Korony św. Wacława rozwiązać drogą ustawo
dawczą, opierając się na porozumieniu czesko-niemieckim. Pod wpływem 
rządu zainteresowane strony zgodziły się na udział w konferencji ugodo
wej. Nie udało się jednak rządowi zmienić stanowiska posłów młodoczes
kich w tym kierunku, aby przynajmniej na czas obrad konferencji ugo
dowej zaniechali obstrukcji 32. 

Negatywny $tosunek młodoczechów do rządu Koerbera został źle przy
jęty przez polityków galicyjskich. Obawiali się oni, że przedłużanie się 
kryzysu politycznego w Przedlitawii może pociągnąć za sobą zmiany 
w kierunku demokratyzacji ustroju, co stanowiłoby poważne zagrożenie 
dla klasowych interesów obszarnictwa polskiego w Galicji. Miało na uwa
dze ten fakt Koło Polskie, podejmując po raz drugi decyzję potępiającą 
obstrukcję młodoczeską 33. Nawiązując do tej decyzji Koła, ,,Czas" stwier
dzał m. in.: ,,Rozbicie prawicy byłoby więc początkiem nowej ery w sto
sunkach austriackich. Dookoła klubu młodoczeskiego pod względem spo
łecznym radykalnego ugrupowałyby się wszelkie inne radykalne elemen
ty. Walka przesunęłaby się wtedy wyłącznie na pole socjalne'' 34

• Z kolei 
demokrata August Sokołowski pisał na łamach „Nowej Reformy", że jeśli 
nie nastąpi uzdrowienie stosunków w parlamencie, to „przypuszczać na
leży, że wyszedłby ... manifest zarządzający wybory na podstawie po
wszechnego prawa głosowania" 35. 

Niezależnie od tego obstrukcję młodoczechów traktowano jako środek 
do rozbicia centralnego parlamentu, co miałoby otworzyć drogę do zmia
ny ustroju Przedlitawii w kierunku federalistycznym. Oceniając z tego 
punktu widzenia politykę klubu młodoczeskiego Teofil Merunowicz, po-

29 „Nowa Reforma", 3 I 1900, nr l. Artykuł Augusta Sokołowskiego podpisany

jest pseudonimem „B". 
30 „Gazeta Narodowa", 20 XII 1899, nr 352.
a1 Kol m e r, op. cit., Bd 8, s. 2. 
s2 Tobol k a, op. cit., s. 247. 

33„Czas·•, 26 lT 1900, nr 50. 

34 „Czas", 8 III 1900, nr 60. 
3• ,,Nowa Reforma", 27 II 1900, nr 46. Artykuł A. Sokołowskiego podpisany 

jest pseudonimem „B". 
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seł z frakcji podolskiej Koła Polskiego, wyrażał w „Gazecie Narodowej'' 
następującą opinię: ,,Czechom się wydaje, że gdy doprowadzą do upad
ku teraźniejszy konstytucyjny ustrój państwa, to nastąpi zamach stanu, 
który od razu zamieni Austrię z· dziś na jutro w ustrój federatywny. My 
tej wiary nie podzielamy, bardzo się obawiamy wszelkich zamachów 
stanu w tym pewnym oczekiwaniu, że one musiałyby wypaść w danych 
okolicznościach raczej na niekorzyść autonomii, w każdym razie na dłuż
szy czas spowodowałyby straszliwe zamieszanie wewnętrzne" ss. Politycy 
galicyjscy dystansowali się od ustroju federacyjnego monarchii habs
burskiej, będącego ich ideałem politycznym w latach sześćdziesiątych 
XIX w. Zupełnie zadowalał ich istniejący ustrój polityczny, zapewniają
cy im związek z koroną dla zabezpieczenia rządów szlachty w Galicji. 

Tymczasem rokowania czesko-niemieckie, podobnie jak wcześniejsze 
tego rodzaju próby, nie dawały nadziei na rozwiązanie konfliktu narodo
wościowego w krajach Korony św. Wacława. Młodoczesi domagali się 
takich samych praw dla języka czeskiego, jakie dawały mu rozporządze
nia Gautscha, podczas gdy stronnictwa niemieckie stały na gruncie pro
gramu z Zielonych $wiąt 37_ W opinii posłów galicyjskich, przeciwnych 
współpracy z młodoczechami, stanowisko Czechów było przeszkodą na 
drodze do rozwiązania konfliktu narodowościowego. Tadeusz Rutowski ss 
pisał w „Słowie Polskim", że przeszkodą na drodze do rozwiązania kon
fliktu czesko-niemieckiego są „aspiracje państwowe czeskie ... ale także 

sposób zapatrywania się na każdą kwestię pod kątem tych dążeń" 39. 
Strona czeska żądała także, aby konferencja ugodowa zajęła się ure

gulowaniem stosunków językowych na Śląsku austriackim. Prezes klubu 
młodoczeskiego, Engel, oświadczył przed rokowaniami ugodowymi, że 
„wtedy dopiero przedsięwzięte dzieło ugodowe pomyślnym skutkiem 
uwieńczone być może, jeśli zaspokoi się także w sposób bezwzględnie 
sprawiedliwy żądania językowe na śląsku" 40. W ten sposób politycy 
młodoczescy wychodzili naprzeciw postulatom posłów polskich i czeskich 
do sejmu śląskiego, którzy na wspólnej naradzie, odbytej 29 XII 1899 r. 
w Boguminie, żądali uczestnictwa w konferencji ugodowej 41. 

Decyzja ta oznaczała akceptację przez posłów polskich do sejmu ślą
skiego czeskiego programu państwowo-prawnego, mimo coraz bardziej za
rysowującego się konfliktu polsko-czeskiego na śląsku Cieszyńskim. Takie 
stanowisko było dyktowane koniecznością utrzymania dalszej współpracy 

30 „Gazeta Narodowa", 28 II 1900, nr 58. Artykuł Teofila Merunowicza podpi

,any jest pseudonimem „t". 

37 T ob o 1 k a, op. cit., s. 248. 

3s Artykuły T. Rutowskiego, publikowane w „Słowie Polskim" w 1900 r., są 

niepodpisane. Autorstwo przypisujemy T. Rutowskiemu na podstawie jego listów 

do żony J. Rutowskiej. BZNO, Korespondencja J. Rutowskiej, sygn. 13458/II. 
sg „Słowo Polskie", 4 II 1900, nr 57. 

�o „Przegląd Polityczny", 4 III 1900, nr 57, s. 17. 

o „Czas", 3 I 1900, nr 1.
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polsko-czeskiej przeciw większości niemieckiej w sejmie śląskim. Pe'Yną 
rolę grały również nadzieje, że uregulowanie konfliktu niemiecko-czes
kiego w Czechach i Morawach stworzy obiektywne przesłanki do pr,oce
su równouprawnienia narodowego na śla;sku. Dystansowali się od tego 
stanowiska ty]ko· ludowcy polscy na Śląsku Cieszyńskim. ,,Czesi ... nie 
myślą tyle o zgodzie - pisało wychodzące we Frysztacie pismo ludowe 
,,Głos Ludu Śląskiego" - co o prastarej naszej dzielnicy polskiej, o na
szym Śląsku polskim" 42. 

Żądania czeskie w sprawie uregulowania kwestii językowej na śląsku 
wywołały protesty ze strony Niemców traktujących takie stanowisko 
jako krok w kierunku realizacji programu państwowo-prawnego 43

• Jedno
cześnie pozycja polityczna Niemców na Śląsku w porównaniu z Czechami 
i Morawami była znacznie silniejsza. Stąd też nie zamierzali iść na jakie
kolwiek ustępstwa polityczne na tym terytorium. Organ niemieckiego 
obozu liberalnego na Śląsku Cieszyńskim, ,,Silesia", w odpowiedzi na te 
żądania pisał pod adresem Czechów, aby „Śląsk ... pozostawili w spo
koju" 44. 

Koło Polskie w sprawie ewentualnego przeprowadzenia równoupraw
nienia narodowego na Śląsku nie podjęło żadnych kroków. Było to z jed
nej strony wynikiem autonomicznego stanowiska, którym kierowali się 
w swej polityce posłowie galicyjscy, zakładającego, że w kwestiach na
rodowościowych i politycznych poszczególnych prowincji kompetentne 
winny być sejmy krajowe. Miało to uniemożliwić ingerencję władz cen
tralnych w sprawy wewnętrzne Galicji. Z tego względu nawet w okresie, 
kiedy posiadali duży wpływ na rządy w Przedlitawii, niewiele robili 
w kierunku równouprawnienia narodowego na śląsku Cieszyńskim. Oba
wiali się, aby poruszenie przez Koło Polskie sprawy ludności polskiej na 
Śląsku nie doprowadziło do poruszenia przez stronnictwa niemieckie 
problemu ukraińskiego w Galicji. Jaskrawym tego przykładem był sto
sunek posłów galicyjskich do sprawy utworzonego w 1895 r. polskiego 
prywatnego gimnazjum w Cieszynie. Mimo krytyki ze strony opinii pu
blicznej w Galicji oraz wykorzystywania sprawy gimnazjum cieszyńskie
go przez posłów ludowych i socjaldemokratycznych do walki z Kołem 
Polskim nie zdobyło się ono na wywarcie nacisku na rząd w celu jego 
upaństwowienia 45. Z drugiej strony politycy galicyjscy ze względu na 
kryzys polityczny w monarchii zainteresowani byli pomyślnym.skutkiem 
konferencji czesko-niemieckiej i trudno było oczekiwać, aby poprzez 

sprawę Śląska chcieli utrudniać rozwiązanie konfliktu narodowościowego 
w krajach Korony św. Wacława. 

42 „Głos Ludu Sląskiego'', 24 II 1900, nr 9, s. 2. 

o Tobołka, op. cit., s. 247.

H „Silesia", 1 II 1900, nr 25 .
• 1;; I. Homo i a, Prasa galicyjska wobec sprawy gimnazjum polskiego w Ci-z

szynie (1890-1900) (Zaranie Sląskie, R. 27, 1964, z. 3, s. 4�5-426). 
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Posłowie zmierzający do zerwania sojuszu Koła Polskiego z młodo
czechami traktowali ich żądania, aby Sląsk był przedmiotem obrad kon
ferencji ugodowej, jako dążenia w celu czechizacji Sląska Cieszyńskiego. 
Nawiązując do tego inspirowane przez tych posłów „Słowo Pólskie" 
stwierdzało, że na Sląsku Cieszyńskim językiem urzędowym powinien 
być tylko język polski oraz niemiecki i że „nie ... ma miejsca dla języka 
czeskiego oraz urzędników Czechów" 46. 

Ostatecznie młodoczesi odstąpili od swojego pierwotnego żądania i sto
sunki narodowościowe na Sląsku nie były prżedmiotem obrad konfe
rencji ugodowej. Niemniej rokowania czesko-niemieckie nie doprowadzi
ły nie tylko <3:0 żadnego porozumienia, ale nawet do zbliżenia stanowisk 
obydwu stron. W tej sytuacji Koerber zdecydował się na przedstawienie 
w Radzie Państwa projektu ustawy· językowej dla Czech i Moraw. Za
kładał on podział terytorium obydwu prowincji na trzy strefy językowe: 
czeską, czesko-niemiecką i niemiecką. J ęzylk czeski miał być wprowadzo
ny do służby wewnętrznej urzędów i sądów tylko w pierwszej strefie 
wraz z językiem niemieckim. Klub młodoczeski odrzucił jakąkolwiek 
dyskusję na bazie tego projektu i zapowiedzi�ł dalszą obstrukcję 47. Przy
wódcy Koła Polskiego uznali, że to nieznaczne ustępstwo, na jakie po
szedł rząd Koerbera w stosunku do postulatów czeskich, jest wystarcza
jącym powodem, aby posłowie młodoczescy odstąpili od obstrukcji. N a 
posiedzeniu komitetu wykonawczego większości w końcu maja 1900 r. 
oświadczyli politykom młodoczeskim, że projekt ustawy językowej jest 
możliwy dla nich do przyjęcia i dalsze pozostawanie w obstrukcji oznacza, 
że ich stronnictwo nie walczy o prawa narodowe, ale o wzmocnienie 
swego stanowiska W społeczeństwie czeskim 48. 

W sytuacji, kiedy wszystkie próby połowkznego przynajmniej uregu
lowania konfliktu narodowościowego w Czechach i Morawach oraz likwi
dacji obstrukcji młodoczechów nie przyniosły skutku, rząd Koerbera 
miał do wyboru albo rozpisanie nowych wyborów, albo sprawowanie 
władzy na podstawie paragrafu 14. Tej pierwszej ewentualności szczegól
nie obawiało się konserwatywne Koło Polskie ze względu na wzrastający 
ferment społeczny w Galicji. Mając to na uwadze prezes Koła, Jaworski, 

· chciał doprowadzić do radykalnej zmiany polityki Koła Polskiego. W tym
też celu doprowadził do jego wystąpienia z dotychczasowej większości
parlamentarnej i w porozumieniu z politykami niemieckimi próbował
tworzyć tzw. większość porządku dziennego, której głównym zadaniem
miała być walka z obstrukcją czeską 49. Okazało się jednak, że plany
koalicji ze stronnictwami niemieckimi, skierowanej przeciw młodocze
chom, nie znajdowały aprobaty większości posłów galicyjskich i Koło

40 „Słowo Polskie", 4 II 1900, nr 57. 
47 Kol mer, op. cit., s. 79 i dalsze; Tobol ka, op. cit., s. 262.-264.

48 „Czas", 25 V 1900, nr 137. 

49 T o ho 1 ka, op. cit., s. 264. 
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Polskie zdecydowało się prowadzić politykę wolnej ręki. Obstrukcja 
młodoczechów zmusiła rząd Koerbera do przeprowadzenia budżetu 
w oparciu o paragraf- 14 konstytucji i rozpisania nowych wyborów so. 

Rozpad istniejącej od 1897 r. słowiańsko-konserwatywnej większości 
parlamentarnej w rezultacie obstrukcji młodoczechów zakończył drugi 
okres politycznej współpracy polsko-czeskiej w mo:riarchii habsburskiej 
w okresie dualizmu. Wykazał on, podobnie jak wcześniejsza współpraca 
w ramach koalicji „żelaznego pierścienia" w latach 1879-1891, że możli
wa ona była tylko wtedy, kiedy korona dążyła do równouprawnienia 
narodowego w krajach Korony św. Wacława i kiedy polityka czeska 
nie przybierała charakteru radykalnej opozycji. 

DIE HALTUNG DER GALIZISCHEN POLITIKER 

GEGENOBER DEM NATIONALITXTENKONFLIKT 

IN DEN LXNDERN DER KRONE DES HL. WENZEL 

UM DIE WENDE DES 19. UND 20. JABRHUNDERTS 

Die Haltung der galizischen Politiker gegentiber dem Nationalitiitenkonflikt in 

den Landem der Krone des hl. Wenzel war in erster Linie durch gesamtstaatliche 

Interessen bedingt. Aus diesem Grunde unterstiitzten sie Ende des 19. Jh. im Rah
men der Parlamentsmehrheit die tschechischen Postulate in dei: natonalen Frage. 
Die Politiker waren tiberzeugt, dass es auf diesem Wege zu einem Kompromiss im 
tschechisch-deutschen Konflikt, der das politische Leben in Zisleithanien lahmte, 
kommen konnte, und dass der weiteren nationalen Radikalisierung der tschechisch
en Gemeinschaft. vorgebeugt werde. Andererseits befiirchtete die Gruppe Koło 
Polskie ihre politische Isolierung im Falle der tschechisch-deutschen Verstiindi
gung. Die Anfiihrer des Polnischen Kreises rechneten darauf, daB die von ihnen 
unterstiitzten Tschechen in Zukunft zu ihren festen VerbU.ndeten im Staatsrat 
werden, ur.d das!i auf diese Weise den negativen Folgen der tschechisch-deutschen 
Verslandigung vorgebeugt werdcn kann. Im Hinblick auf dies.e Umstiinde blieben e 
die galizischen Abgeordneten im Btindnis mit den Jungtschechen nach der Aufhe-
bung der Sprachverordnungen fur Bohmen und Miihren durch die Clary-Aldrin
�en-Regierung im Jahre 1899. 

Nichtsdestoweniger hatte die Obstruktion der jungtschechischen Abgeordneten 
nach der Aufhebung der Sprachverordnungen den Polnischen Kreis in eine schwie
rige Lage verset?t. Urn nicht die Abneigung Ćler Krone gegen sich zu erregen, 

;owie angesichts der sich vertiefenden politischen Krise in Zisleithanien, distan
zierten sich die galizischen Abgeordneten von der radikaln jungtschechischen Op
position. Die negative Haltung des jungtschechischen Klubs gegentiber der Koer
ber-Regierung, die den tschechischen Forderungen im beschriinkten Grade nachgab, 
gentigte dem Polnischen Kreis, urn im Jahre 1900 die politische Zusammenarbeit 
mit den Tschechen abzubrechen. 

so K o l  m e r, op. cit., s. 105-108. 




