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JAN MEISSNER 

KWESTIA CIESZYNSKA W PROJEKTACH 

POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY POWOJENNEJ 

Z OSTATNICH LAT I WOJNY SWIATOWEJ 

Wydairzenńa lat 1914-1918, sbanowiące fina/lny etap rw procesie emain

cypacj'i 1r;_arndów Europy środlkowe1j i 'Południowo-wschodniej, zrodziły 

plany lkoordynacj,i wysiłków, iktóte miały przyspieszyć pers�ktyrwy 

osiągnięcia kh 1111iepodległości 1
. Wśród tych planów m'iejsce szczególne· 

zajmowały projekty polsko-czeskiego {bądź cz€chosłowackiego) zbliżenia 

i współpracy powojennej. 

Sipecyficzne warunJk,i ·historyczne na1rodów polskiego li. czeslciego po

ciągnęły za sobą występowanie istotnych odmienności zarówno w !ksz:tał

towaniu się myśli poHtyczn€j obydwu ruchów nall'odowych, ja!k li. w dy

nam!ice irozwoju tych iprądów Jeszcze w XIX w. 2 Utrudniało to 

1 Dla interesującego nas obszaru cenny wykład tych dążeń i ich wpływ na 
upadek monarchii habsburskiej dał H. Ba t o w s  kd, Rozpad Austro-Węgier· 1914-
1918. (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Wrocław 1965. Nato
miast monograficzne ujęcie problemu w ostatnim roku wojny przedstawił M. P u
ł a s k  i, Z dziejów genezy „Europy Wersalskiej". Współpraca. Słowian zachodnich
i południowych w ostatnim etapie I wojny światow'ej, Wrocław 1974. Wy!{,raczają 

• zaś poza rok 1918, wnosząc wiele interesujących przemyśleń: zbiór referatów wy
głoszonych na warszawskiej konferencji naukowej IH PAN w 1969 r., ·opubliko
wany pod tytułem Ład wersalski w Europie Srodkowej, Wirocław 1971, oraz mono
graficzne przedstawienie W. B a 1 c e  T a k a, Powstanie państw narodowych w Eu
ropie środkowo-wschodniej, Warszawa 1974.

2 T. Le h r  - S pła w i ń s k i, K .. · P i  w a r s  k i, Z. W o j  c i  e c h o  w s k i, Pol
ska-Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. Pod red. Z. Wojciechowskiego .. Kato

·Wice-Wrocław 1947 (zwłaszcza rozdz. XVII, s. ·234--276). Stanowisko w tej sprawie
nowszej historiografii czechosłowackiej odzwierciedlają referaty: K. K Te j ci,
Slovanska, revolcni a humanitni zakladna ceskoslovensko·-polskych styku w letech
1795-1863 oraz A. Gr o b  e 1 n y, Vztahy Cechu a. Pola.ku v narodne politickem
u.sili 60.-90. let 19. stoleti, opublikowane w: Tisic let cesko-polske. vzajemnosti.
Materiały z vedecke konference, poi'adane na Hradci u Opavy ve dnech 8.-10.

zafi 1965. Svazek 2, .Opava 1967. s. 4--23 oraz 24-65. Pełniejsze. rozwinięcie tych
tez znajdujemy w reprezentatywnej pracy Cesi a Połaci v minulosti, sv. 2: Obdobi
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w decydującym IS'topru.u z,bliżenie zróżnicowanych ikieruników politycz
nych ruchów narodowowyzwolleńczych polskiiego d. ozesikiego, a dominu

jąca rw tym ostatnim !)TOrosyjska platforma współd.z.iałani:i.a Słowian nie 

mogła stanowić dla rpodzie1'onego między trzech izalboirców narodu pol

skiego atrakcyjnej propozycji wspólnego 1po'1itycznego dzd.ałrurnia a. Oo tego 

celu !11ie zbliżyła też rosnąca liczlba !k,onitaktów pomiędzy i)Tzedstawicie

lami ipolslkiego d. czeskiiego życia umysłowego i artysty�nego. 'Na skute!k 

zaś odmli.eirmej interpretacji celów taktycznych ,i strategicznych ograni

czona współpraca przywódców i całych orientacji z !kręgu ,legalistyczny�h 
koncepcjd. częściowego :rozwiązania austrofilskiego olkazała się - rw de
cydującym dla olbyd'Wl.l narodów momencrie - drogą bez żadnych 
perspektyw. 

Wybuch I wojny światowej i łańcuch jej następstw pozwoliły prze
łamać dominującą dotąd w myśli po-litycznej czeskiego ruchu narodo
wego powszechną niewiarę w niemożliwość samoistnego i niepodległego 
bytu państwa czeskiego 4. Wydarzenia na frontach i wyrpad!kli polityczne, 
które takż,e do perspeiktyw polskich orienitacijii. niepodległościowych
wniosły zasadnicze korelkty, otworzyły przed czeskim'i. !kieirunlkami poli
tyczny1mi zupełnie nowe moż11iwości !i prognooy. W miarę uipływu czasu 
najptl.erw przewagę uzyskały kręgi rwiąiżące rozstrzygnięcie przyszłości 
narodów słowiańlskich z 01pa'rciem s!i.ę na Rosji, a w ostatnd.m roiku wojny 
światowej na zachodnich mocarstwach ententy. Głównym promotorem 
tego nurtu .był Tomas Garngue Masaryk. Utworzył on w 1915 r. Czeski 
Komitet Zagraniczny, przekształcony w lutym 1916 T. w Radę NaTodawą 
Krajów Oze<5kich, !która z c:oasem przyjęła n,azwę Czechosłowack,iej Rady 
Narodowej. Jej siedzci.ibą łby� Pairyż. Do na•jibliższych współpracowników
T. Masaryka należeli m. in. Edward Benes, Milan Stefanilk, Josef 'Dilrich
i stefan Osusky. Scisłe !kontakity ze swoimi zwolennikami w !kraju
utrzymywano za pośredn!i.ctwem tajnej origanizacji, tzw. ma:fii 5• Ta pro-
1koalicyjna orientacja zdołała w ostatnim rrolku wojny uzyskać nietkwestio-

kapitalismu a imperialismu, Praha 1967, por. zwłaszcza opracowania V. żacka, 
A. Grobelnego i VI. Stastneho, s. 31-375. 

a Ba t o w s k i, op. cit., s. 70-72; Z. W o j c i e c  h o w s  k i, op. cit., s. 274-276. 

Z no,wszej literatury czechosłowackiej na uwagę zasługuje zbiorowa praca Slovan
tvi v ncirodnim zivote Cechu a Slovciku, Melanti'ich 1968, por. zwłaszcza s. 227-

247, 301-323. 
4 Szerzej referuje tę tezę w nowej polskiej literaturze historycznej K. Le- ·

w a n d o w s k i, Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji w la
tach 1918-1932, Wrocław 1974, s. 16 i n. 

s Bliższe informacje na temat działalności i programów antyaustdackich orien
tacji w Czechach K. P i c  h 1 i k, Zahranicni odboj 1914-1918 bez legend, Praha 
1968, zwłaszcza s. 86-100, oraz M. P a  u 1 o va, Tajny vybor (Maffie) a spoluprcice 
s Jihoslovany. w letech 1916-1918, Praha 1968. W literaturze polskiej obszernie: 
B a I c er a k, op. cit., s. 43-52. 

•
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nowaną JPOzycję repTezentanta dążeń całego narodu czeskiego zarów1I10 
w samych Czechach, jak i w opiinfi z,wycięskich mocafl'IStw a. 

W dztl.ej1ach narodu polslkiego w latach I wojny światowej, mimo 
wcześniiej i odważ,niej siprecyzowanej myśli 111ieipodle,gło·ściowej, w wyni
ku skomplikowania jej czynnym wystąpieniem orientacji aktywistycz
nej, 2Jbliżone do czeskiego stanowiska w sprawie perspektyw odbudowy 
niepodległe.go państwa polskiego zajmowały kTęgi .'�tl.ałaczy endeckich
skupiQIIle wd.kół Romana Dmowskiego i ·rozwijające swoją działaLność 
na 1tych samych (21bszarach politycznych, co T. MasaTyk ,i E Benes. 

Nawiąza:ne ,w 1914 r. oibust['o:nne ikontalkity pomiędzy ośrodkamii. ,pol
skiej i czeskiej emiigracji nie wykraczały piier,wo1tnie ;poza sferę solida['
nofoiowych ,gestów i !konstruowania dość mglistych planów zibliżenia. 
Ten stan :rzeczy uległ zmiaru.e ,w wyni!ku pojawienia się wyraŹll1ych 
oznalk klęsiki [Państw centralnych, zapoczątkowa:nych upadkiem caratu 
w Rosji i 1pogłę1bionye'h konselkwencjamii Rewolucji PaŹidzii.ernikowej. 
Wnosząc do dotychczasowej wojny imperialistycznej elementy narasta
jących rewolucji narodowowyzwoleńczych i hurżuazyjno-demokra,tycz
nych, zawierały one iJmpera!tyiw !konkretyzacji !i pogłębianiia 1po'lsko-czes-
kiego wspóldziała:nia. Równolegle jednak z akcją prowadzoną w !kołach 
rządowych i 1pol,itycznY{!h oraz w ośrodkach opiniortwórcżych państw 
enteinty, mimo listnienia wielu wspólnych 1bądź podobnych wyznaczn1i.lków 
kwestii pdlskiej i czeskiej, ujawniiły się zas1adnlicze roztbieżnośd. mocar
stwowych interesów polskiej i czeskiej burżuazji, kierującej poczynaniami 
obydwu iruchów niepodległościowych. 

„ 
O efektach 'tej rywafrzacj"i w niczym nie 'P'I'Zesądzał fakt, że do końca 

1917 r. kwestia czeska nie wyszła poza suatus wewnętrznego prolblemu 
monarchii haibsiburskiej, podczas !kiedy sprawa polska już wcześniej 
traktowana 'była jako ipT·Oblem międzynar,odowy. W ostatnim /bowiem 
roku wojny Czechosłowacka Riada Narrodowa ·zdołała pozyskać dla swych 
dążeń uchwycenia czołowej pozycji wśród państw sukcesyjnych monar
chii haibsburskie,j zdecydowanie pełniejs,ze ·zrozumienie i poparcie przede 
wszystlkim Fl-ancji, a za nią powstałych aliantów, niż Komitet Narodowy 
Polski dla polskich aspiracji uzys1kania ina obszarze śr·odkowoeuropejsk,im 
miejsca zajmowanego pp;ed wojną przez Rosję. Deklamcja francuslkiego 
ministra spraw za,graniic�nych Stephena Pichona z 29 VI 1918 r. (nie 
bez zabiegów o nią ,taikże R. DmO'WIS'kiego), zawieTająca oficjalne poparc,ie 
Francji dla ibudowy własnego państwa przez Czechów i Słowaków 
„w granicach historycznych" ti. uznająca Czechosłowa�ką Radę Narodową 
za ·oficjalny ,or,gan przyszłej rrepuiblilk,i czechosłowackiej, O!znaczała wstęp
ne uznanie jednego z głównych mocarstw dla czechosłowackiego pro-

& Ba I c er a k, op. cit., s. 98, 108-110; J. ż a T n o ws ki, Powstanie systemu.

państw narodowych w Europie Srodkowej (1918) (Ład wersalski ... , s. 31). 
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gramu teTytoirialneg_o. Za przeszkodę ipodoibnego awansu sprawy pollsilciej

uznano w tym czasie w kolia-eh ententy fakt ,d,wuznacz,neg,o stanowiska 

nurtu afktyw,i\Sitycznego oraz iplany ,restauracji 1burżuazyjnej Rosj1,

z którymi lkol,i,dowały aspi!facje terytorialne KNP w części dotyczącej 

wschodnich granii.c ,Polski 1. 

Maksymalistyczne !koncepcje przyszłych państ,w pdlskiego 'i czecho

słowackiego s uja,wmły z .całą siłą ich anfago.nistyczny charakter ,i w de

cydującym stopniu zaciążyły na wszelikii.ch obustronnie podejmowanych 

krokach w !kierunku ścisłego współdziałania 9. Odmienne założenia cze

skich ii. ipolski:ch poli.ltyików wyszły na świa,tło dzienne wyraźnie w pierw

szych miesiącach 1918 r., w o!kresie dy·Slkusji natd ·zjednocz,en'iem ·mchów 

narodowych dążących do wyzwolenia się spod panowania monarchii.i 

h9-bsbu:rslkiej ii. następnie 1podczas orarz po za'kończen'i.u dbrad rzymskiego 

kongresu narodów uciskanych w 'kw,ietrniu 1918 ,r. 10 Bra!k zTozumienfa 

u polityków czechosłowackich !konieczności traktowanłi!a przez pdlskich 

działaczy niepodległościowych nie1bezpieczeńsbwa nii.emieckiego jako warż

niejszego od austro-węgierskiego, a także wielokrotne podkreślanie przez 

l(NP odrębności i nadraędnośoi spirawy ;polskiej rn1ad 1kwestią cze.siką oraz 

zachowanie dystansu w stosunku do ruchu antyaustriackiego, syg111ąli

zowaly już - wyraźnlie rywalizację w odegraniu pierwswplanowej roli 

w Europie środkowo-wschodniej. Polityka czeska, usiłująca ograrniczyć 
aktywność pol-ską wyłącz'Il'ie ido kii.erun,ku antyaustriack'iego, a iponoo1:o 

nakł,onić ll'U'C'h po1ski do przyjęcia pasywnej postawy wobec ;przyszłej 

7 E. Be n es, Svetovti va.łka a nase revoluce. Wzpominky a uvahy z boju za
svobodu naroda, Sv. II, Praha 1928, s. 229-231. Por. też Pułaski, op.- cit., s. 97-
108. 

,, s Wobec spotykanych w literaturze, także nowszej, poglądów, które maksyma
listycznym aspiracjom terytorialnym K. Kramafa przeciwstawiają liberalno-demo
k-ratyczne przekonania Mascl!ryka, należy wskazać na fakt, że programy terytordal
ne obydwu burżuazyjnych nurtów czeskiego :ruchu narodowego były do siebie 
zbliżone. W przedstawionym 15 V 1915 r. brytyjskiemu Foreign Office memoriale 
pt. Independent Bohemia Masaryk żądał dla przyszłego niepodległego królestwa 
czeskiego także korytarza biegnącego przez obszar zachodnich Węgieir i łączącego 
królestwo czeskie z przyszłą Jugosławią, oraz Łużyc, Raciborza i Kotliny Kłodz
kiej. T. G. M a s  a r y k, Svetovti revoluce. Za valku a ve va.lee 1914-1918. Vzpo
mina a uvazuje ... , Praha 1925, s. 70. 

9 W nowej literaturze historycznej, z·arówno czechosłowackiej jak· i polskiej, 
wypowliedziano pogląd o niemożliwości rzeczywistego zbliżenia i bliskiego współ
działania obu ruchów niepodległościowych w obozie prokoalicyjnym właśnie ze 
względu na konkurencyjne aspiracje. w Europie środkowo-wschodniej. J. IV a 1 e n
t a, Czechosłowacja i Polska w 1918 roku. Rzeczywistość i perspektywy stosunków 
czechoslowacko-polskich w okresie rozpadu Austro-Węgier i formowania niepodleg
łych państw (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1965, nr 4, s. 531-532); 
Puł a s k i, op. cit.,_ s. 117. 

10 Szerzej: P u ł a s k i, op. cit., s. 44-67. 

/ 
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odrestaurowanej potężnej Rosji burżuazyjnej 11, st-ała w otwartej ·sprzecz
ności z politycznymi założeniami i teTytorialnymi koncepcjami 111ie _tylko 
KNP, lecz faikże · pozostałych liczących się w społeczeństwie tpoilskim 
burżuazyjnych nurtów niepodległośetowych. 

Pie!"wszą kwestią 1terytoriaLną, które dopmward7Jiła do ostJrych ko:n
trorwersji ,pomiędzy polirtykami polskimi a czeskri.mi, była przynależność 
państwowa Ga'Hcji Wschodniej. Stanowisko E. Benesa, !bardzo O!fensyw
nie proipagującego etmczną podstawę wschodnich granic iprzyszłej tP,o�slki, 
przypominało do niedawna lansowaną prz-ez polityków -czeskich koncep
cję rozwiązania !kwestii polskiej jedynie na zasadzie autooomii w ramach 
sprzymierzonej z .Czechosłowacją lburiuazyjnej Rosji, ,a nadto w sposób 
jednoznaoz:ny ujawniło ambicje zajęcia przez Czechosłowację czołowego 
mri.ejsca IW ,stosunikach śr-odkowoeurorpej'�ki'Ch i dążenie do zepchnięciia 
Polski na' plan drugi. Wyraził je lbezpośredrnio · E. Benes w ·głośnym 
artykule zamieszczonym ,po kongresie rzymskim we włoskim czasopiśmie 
„Voce di Po,po1o", w którym mówił ro czechosłowacko-polslkrum hlo\ku 
politycznym pod kierownictwem czeskim 12• 

Talkie ,sformułowa:nrie napotykało zdecydowany opór poUtyków ende
ckich, przeciW1I1ych do.puszczeniu Rosjri.. do odzyskania swojej si'lnej po
zycji w tej części kontynentu europejskiego. Wskazywano, że wejście Ga
licji w skład przyszłego państwa polskiego warunkuje uzyskanie bezpo
średniego kontaktu granicznego Polski z Czechosłowacją i Rumunią, jako 

1 nri.ezlb�dneg,o elementu przyszłego lbloiku antyniemieckłego. W obliczu 
,bowiem otwarcia w 1917 r. nowych perspelktyw dla państw cenitralnych 
na wschodzie (poikój lbrzes'ki !i wycofunie rsię w marrcu 1918 rr. Rosji 
z wojny) forsowana dotąd ,pirzez T. Masaryka wolbec 1Polaków w Kijowie 
!i Moskwie a:ntyaustriaC'ka lkonc·epcja !budowani.a ,,ibariery państw naro
dowych" w ścisłym związlku z si.Lną Rosją i zamiarem ·stworzep.ia po 
wojnie tamy dla niem1eckiego „Drang nach Osten", 1J1,ie był,a dla po'li
tyków po1·ski:ch do przyjęcia 13. Fonadto było oczy,wiste, że rezy,gnacja 
z Galri.cji na rzecz Rosji czy autonomicz1J1-ej Uikrailny, sprzymie1r;tornej 
z Czechosłowacją, oznaczałalby ustąpienie pi€TIWs,mplanowej pozycji 
w Europie śirodkowej na !korzyść Czechosłowacji. 

W konite!kśoie tych kontrowersji pojawiła się też późną wrosną 1918 r . 
. po raz. pierwszy zdecydowanie stawiana w rozmowaich po�siko-czeskich 

11 Tamże, s. 70-71. Przy tej okazji warto podkreślić, że urabianie takich po
staw Polaków było jednym z głównych zadań misji T. Masaryka w Rosji, trwa
jącej od maja 1917 do kwietnia 1918. V a 1 e n t a, Czechosłowacja i Polska ... , s. 533

536. Por. -też K. Kie rr s ki, Masaryk a Polska, wyd. II, Poznań 1935, s. 51-52.
12 V a 1 e n t a, Czechosłowacja i Polska ... , s. · 540.
1a ż a r  n o w s k i, op. cit., s. ·19-20. Szeroko na temat niemieckich planów 

wojskowo-politycznych w Europie środkowo-wschodniej w okresie I wojny świa
towej. J. Pajewski, Mitteleuropa, Studia z dziejów imperializmu niemieckiego

w dobie I wojny światowej, Poznań 1959.
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kwestia cieszyńska. Problem ten w d.oitychcz,aso;wych konfaktach ugru
ipowań pro'koaliicyjnych ·traktowano jako możliwy do łatwego polulbow
nego załatwienia 14, przede wszystkim ze względu na znaną ustępliwość 
polityków czeskich w tej sprawie 1s, deklarowaną aż do ,ostatniego Toku 
wojny 16• Dopiero W1Taz ze ·slkrystaJ.1zowaniem się aspfracji ipań\S'twowyc'h 
i czechosłowackiej koncepcji przelbudowy Europy środlkowej w n:owych 
warunkach nastąpiła istotna ewo'l:ucj1a dotychczasowego sta1I1'owiiska. 
Przynależność tego Olbszaru do iprzyszłej i:repuibliik•i czechosłowack1ej uz
nano za nie�będną z powodu jego wart,ości ekonomicznych i sbrategii.cz
nych; 1przede wszystkim jednak probllem ten, tralktowany łącznie ze 
sprawą Galicji, a także górnośląską 11, stal się funkcją pozycji między
narodowej dbydiwu państw 1s. Na tej płaszczyźnie mógł odegrać rolę 
ważnego czynnilka przetargowego w trakcie ipró'b .pozyskania z,gody pol
skich kierownii.czych ośrodków poliltycznych na czes�ie aspiracje za1jęcia 
czołowej roli wśTód małych i ŚTednich państw w samym centrum po
wojennej Europy. 

Tę rangę problemu dosbrzegh polritycy czescy niewątp!J.i'Wiie już na 
długo przed jego oficjalnym ipo'!'uszeniem w rdwustroninych stosunlkach 
z politykami polskimi. Na etapie jednak podejmowanych zabiegów 
o uznanri.e aspiracji narodowych Czechów i Słowaków, a od schyłku
191!7 r. już T·ÓWnież ich dążeń niepodległościowych, w kołach Benesa
-Masaryka sprawą iniewą·tiplriwi:e ipieTWSzoplanoiwą 'było włączenie Po
laków do antyaustiriacikiego. ruchu inarrodów słowiańskich z.e względu na
większe jeszcze w pierwszej poł,owii.e 1918 r. :znaczenii.e kiwestii polskiej
na arenie międzynarodowej, niż czeskiej 19. Było to związane z inie do

14 Te enunc jac je Masar yka szczegółowo dokumentuje V a 1 e n ta, Czechoslo-
/ wacja i Polska ... , s. 533. 

1s Gotowość do ustępstw w sprawie c ieszyńskiej wyraził wielokr otnie zwłasz
cza Masar yk począwszy od jego memorandum do W. S teeda z września 1914 r. 
V a 1 e n ta, Czechoslow<tcja i Polska ... , s. 532-533; v. S ta s t ny, I'rvni svetovci

va.łka a vznik samostatńych statu (Cesi a Połac i..., s. 382). Obydwie te prac e przy
noszą też pełny przegląd znanych kontaktów polsko-czeskich w okr esie I wojny 
światowej. W literaturze polskiej częśc iowo wypełnia istniejąc ą lukę c ytowana 
praca M .  P u ł a s k i e g o, s. 22 i n. 

16 Histor yc y czechosłowac c y  za wyłączną przyczynę tego kompr omisowego 
stanowiska polityków czeskich uważają podtrzymywanie przez nich do r ewoluc ji 
lutowej konc epc ji pr or osyjskdego r ozwiązania spraw polskich. Por . V a 1 e n ta, 
Czechosłowacja i Polska ... , s. 532. 

11 A. B r·o ż e  k, Miejsce ziem śląskich w polityce środkowo-europejskiej po

I wojnie światowej (1918-1921) (Dzieje Najnowsze, 1970, nr 1, s. 97-98). 
1s L e w a n d o w s k i, op. cit., 29-30. 
19 N iewątpliwie !istotny wpływ na wzr ost pr estiż u kwestii czeskiej w kołach 

ententy miały uwieńczone sukc esem starania o utworzenie czechosłowac kich sił 
zbr ojnych, r ozpoczęte zaraz po r ewoluc ji lutowej na ter enie R osji. Szerzej 
P i  c h 1 i k, Qp. cit., s. 202 d n. Dopier o jednak ich włączenie w maju 1918 ir. do 
inter wenc ji antyradziecki ej pozwoliło Czechosłowac kiej Radzie Narodowej sku-



--

Kwestia cieszyńska w ostatnich latach I wojny światowej 505 

końca sprecyzowanymi ii. zmieniającymi się ,planami mocarstw wobec 
monarchii habsburskiej. Dalszą pożądaną ewolucję celów. wojennych 
pańsnw ententy w ,tej 'Części Europy środkowej, w lkieruinku demoll'tażu 
dotychczas !istniejących tu st:ruiktlllf pohtyc:mo-gospodarnzych i ostartecz
nego poniechania wszelkich Tozwiązań częściowych 20, rm·ogły przyspie
szyć zgodne wystąpienia sukcesorów monarchiii. Ewentualne zaś mnożenie 
kiwesti:i spornych między nimii. musiałoby ten proces zahamować 21. Dla
tego ,godzimy się z opinią historyka czesikiego Jaroslava Valenty, że 
wcześniej,s,za ustęp�iwość w sprawie Sląska Oieszyńs1kiego T. G. Masa
ryk1a li. pozostałych .po•l:ityków czeskkh swoje źródła 'brała z cz€skiej 
koncepcji wcielenia przyszłego państwa p'olskiego do �mperium rosyj
skiego. Tezę tę na1eżafo1by wsza1k uzwpełnić Sltwierdzepiem o podtrzymy
waniu tej Hniii ikompromioowego ujmowańia spraiwy cieszyńskiej w sto
sunkach dwustronnych (a przyna,jmniej podlt:rzymywania sugestii o ta
kim możliwym rozwiązaniu tego zagadni€nia) aż do chwili zrealizowania 
przez ośrodki polityczne czeskie swych aspiracji państwowych. 

U podstaw tej itaktyk,i kierowntl:ctwa aikcji czes'ki€j 'leżało nadto 
zapewne słuszne przekonanie, że awansowani€ w osta:tnich roiesią'Cach 
wojny zasady narodowościowej do nadrzędnego 'kryterium, mającego 
regulować powojenny porządelk w Europie 1(z ik,tórej inotalbene sami Czesi 
wy·proiwad,zali swoje dążenia państwowe i na ·podstaW!ie których wnosili 
żądania rezygnacji przyszłej Polski z Galicji na rzecz Ukraillly 'bądź 
Rosji), mogłdby doprowadzić do nieodwraca'l:r1ych faktów. Stąd pozosta
wienie kwesti,i ci€szyńskiej jako •otwartej, przy równoczesnych zaibiegach 
o uzmanie „,granic historycznych" przyszłej Czechosłowacji u nie znają
cych problemu ,polit)11ków 'Zachodnich, przesuwało moment lflozsttzygnię
cia na późniejszy itermin i rdkowalo k•orzystniejsze dla Czechosłowacji
rozwiązanie zagadnienia. W szyibkim izaś osiągnięciu tego ostatniego ce-lu,
tzn. uzyskana.a poparcia dla budowy ,pmyszłego pańsvwa w granicach
historycznych korony św. Wadawa, nie'Zwykle pomocną oika'Zała: się 
argumentacja slkierowa:na przeciw dążeniom - 'licznych zwłaszcza w pół
nocnych i zachodnich częściach Moraw i Czech - Ni€m'Ców czeskie h 

tecznie ubiegać się o uzyskanie od mocarstw uznania aspiracji państwowych 
Czechów i Słowaków. Ba 1 c e r  a k, op. cit., s. 108-109. 

20 Za szczególnie -niebezpieczne musiano uznać w kierownktwie czechosło
wackiej akcji zagranicznej wszelkie próby wiązania unią celną i wojskową Rze
szy Niemieckiej z Austrią, ze względu na pewne zrozumienie dla. tych planów 
wśród niektórych polityków amerykańskich. H. B at o w s k i, Wersal i Saint

Germain. Zagadnienia środkowoeuropejskie w związku z traktatem wersalskim 

(P�oblem polsko-niemiecki w traktacie wersalskim. Pod red. J. Pajewskiego przy 
współudziale J. Krasuskiego, G. Labudy, K. Piwarskiego, Poznań 1963, s. 418). 

21 Poza problemem Galicji w stosunkach czesko-polskich, ważną. kwestią sto
jącą na drodze jedności antyaustriackiego lfuchu narodów słowiańskich była spor
na kwestia jugosłowiańsko-włoska. Por. P u ł a s k i, op. cit., s. 26-45 i n. 

•
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(,,Deuitschibohmen", ,,Deutschmii.hreir", ,,Sudeteindeutsche") 22, stojących na 
• drodze real<i.zacji planów czeskich, ,i sprzecz,nych z celami wojennymi

mocar�tw wolbec pokonanych Niemiec i Austrii.
Z!rozum·ienie mocaTstw dla tej argumentacji przyniosło akt o !kardy

nalnym dla dy.plomacji czechosłowackiej znaczeniu - znaną deklarację
francuskiego ministra spraw zagranicznych S. Pichona z 28 IX 1918 r. 23,
w której Francja, a za nią ipozosfałe zwycięskie moaarstwa, potwierdziły
swoje pozytywne stanowisko w sprawie 'budowy przyszłego państwa
czecJ:l!osłowadk,iego w granich hisitorycz,nych, tj. Cz,ech, Morruw, Słowacji
i tzw. Sląska austr-i1ackiego 24. 

Tej taktyce E. Benesa przywódcy KNP przeciwstawia-li stalJ.e i o,twair
cie Z1decydowane irwanie na stanowislku podziału Śląska Cieszyńskiego
według -zasady naTodowośc,iowej 2s. Za'ZJlaczono ją mocno w maju 1918 r.
podczas rozmóiw E. Benesa z R. Dmowskim. W ni.eda'leikiej przyszłości

. jednak uwa,gę poli.ityków polskich zaprzą.tnęły starania o zneutralizowa
nie stanowiska c.zeSlkiego w sprawie Galicj,i wschodniej. Na tle krótko
trwałego oc,ieplenria ,w stosunikach •polsko-czeskich w liipcu 1918 r. ('będą
cego wyr:iikiem w ipierwszym Tzędzi.e ta1ktyczrnej kapitulacji E. Benesa 
wobec polskiego programu terytorialnego na Wschodzie) i w sy,tuacji 
wyma·gającej Slkierowand.a całej uwagi polityków ipolsk,ich na proiblemy 
wynikające z !braku formalnego uznania KNP przez mocarstwa oraz sku
pienia wysiłków na sprawach tpT1Zyszłych stosuników i granic polslk:o-�ie
mieokich, spra'W\3. Sląska Cieszyńskiego ·W działalności KNIP zeszła na 
plan da'lszy. Z obustronnych zaś deklaracji przewidywanej ibl'iskiej 
współpracy rpo•lsko-czecłrosłowadkiej i wielJ.okro1fmie zgłaszanej pirzez poli
tyków czeskich wO:J..i •kom,p,romisowego zała!twienia sporu cieszyńskiego 2u 

22 z. J i n d T a, Plan „Mitteleuropy" a politika ceske burzoazie za prvni sve

tove valky (•Velka Rijnova socialisticka revoluce v dejinach a kultui'e Ceskoslo
venska, Praha 1958, s. 72-78); B ·a t o w s k i, Wenal i Saint Germain ... , s. 426. 

2a Benes przyznał: ,,Podpisując umowę z Czechami ... , Francja nie przypusz
czała, że będzie spór o Cieszyńskie, chodziło jej przede wszystkim o ,granice 
z Niemcami ... Gdybym wówczas wystąpił z kwestią granic z Polską, umowa nie 
doszłaby nigdy do skutku". E. ·B e n es, Problemy nove Europy a zahranicni pali

tika ceskoslovenska, Praha 1924, s. 62. • 
24 W najnowszej literaturze historycznej wypowiedziano słuszny pogląd, że 

już na początku lata 1918 T., w chwili ogłoszenia pierwszej, czerwcowej deklaracji 
Pichona z 29 VI 1918 r., Czechosłowacka Rada Narodowa wyprzedziła wszystkie 
pozostałe komitety narodowe w Paryżu, łącznie z KNP, w procesie konstytuowania 
własnych władz państwowych. Nieuzasadnione wydaje się jednak twierdzenie, że 
użyte w deklaracji sformułowanie „o historycznych g,ranicach waszych krajów" 
oznaczało francuską aprobatę dla racji czeskich na Sląsku Cieszyńskim. P ul a-
s k i, op. cit., s. 97 !i. 99. 

' 

2s A. Sz k 1 a r s  k a - L o h m  a n n o w a, Polsko-czechosłowackie stosunki dy

plomatyczne w latach 191Br-1925, Wrocław 1967, s. 15. 
26 Masaryk jeszcze w grudniu 1917 r. w artykule Les Tcheques et la Pologne

zamieszczonym w czasopiśmie ;,La Nation Tcheque", nr 12 z 1 XII 1917 r. pisał: 
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wyprowadzano w kołach ,polskich irrieuzasadnione pl'Zekonanie o możliwo
ści poluibownego :załatwienia sporru rprzez olba narody. 

Jeszcze na sześć tygodni przed proklamowantl.em-w Pradze :niepodle
głej RepU!bli'ki Czechosłowarckiej w grnnicach historrycz:nych, w trakcie 
prowadzonych w Waszyngtonie 14 IX 1918 r. Tozmów między Dmow
skim a MasaTykiem, na ponawiane 'POlslkie żądania podziału Śląska Cie
szyńskiego według zasad nm'odowościowych, ,późniejszy prezydent Cze
chosłowa'Cji, mimo .po:dniesienia gospodarczych 5. komu1nilkacyjnych 
in,teresów swojego kraju :na Ś1ąsiku Cieszyńslkim, uznał z R. Dmowskim 
kwestię cieszyńską za „przedmiot sporu IS'OOsunlkowo niewielki, !który za
łat•wić się powinien bez wrogości" 27

. 

To stanowisko, podolbnie j.alk weześniej:size zapewniendia o gotowości 
do iporozumieruia, :zrodziło w !kołach KNP złudzenie, że interesy i ,racje 
polskie na śląsku Cieszyńskim nie zostaną przez nikogo zaprzeczone. Złu
dzenie ugiruntoiwywało narnsta,jące zaa'bsOThowanie poHtyików ipolslJ.dch 
komplikującymi się ukŁadami wewną:trz:poliityoznymi 5. pogłębiającymi s,ię 
trudnościailni na innych odcinlkach programu teryto'I"ia1lnego. Snute jed
nocze·śnie ·wspólne rrozważarnia ó moiŻ'liwości zawarcia unii celnej czy 
nawet ścisłego s·ojuszu politycznego 2s, mimo 'kontynuowanych sporów 
wo1kół współ!prracy :z an'tyiaustriackim ,ruchem 'rodlk:owoeuiroipejskim 
(zwłaszcza udziału w nim Ukraińców), wydawały się dostateczną gwa
rancją . pirzyszłego dbopÓ'lnego iporo,zumienia co do losów spornego 
obsza.l"ll. 

Podobna atmosfera ioowarzyszyła odn•owi'onym już w 1917 r. kon:ta!k
tom pols'ko-czes'kim na gruncie IJ.rrajo:wym. Dotyczy to przede wszystkim 
na·tuiralnych kontaktów ,na forum paTlamentu wiedeńskiego oraz na 
płaszczyźnie anty:niemie>ckiej, co d<;tyczyło takż� lokalnych działaczy na
rodowych ś·ląskich - czeskich i polski:ch, stykających się w Sejmie Kra-

„Sprawy drugorzędne, np. kwestia śląska, nie mogą być przeszkodą do zgody 
z Polską. Nie jestem przeciwny temu, by w tym wypadku była zastosowana naj
ściślej poNtyka prawa samookreślenia narodów". Przekład polski: Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Zespół: Delegacja polska na konferencję 
pokojową w Par:yżu (dalej: Delegacja), sygn. 17, k. 128. Liczne inne porozumie
wawcze enuncjacje Masaryka wobec polityków polskich dokumentuje„ też obszernie 
S z k 1 a r  s k a - L o h m a n n o w a, op. cit., s. 15. Maksimum wysuwanyc_h wów
czas życzeń ograniczano do postulatu, ,,by chociaż część zagłębia węglowego · po
została w państwie cze�kim". J. V a 1 e n t a, Cesko-polske · vztahy w letech 1918-

1920 a Tesinke Slezsko, Ostrava 1961, s. 291, przyp. 24. 
21 Masaryk, śvetovci revoluce ... , s. 295-297. Por. też V a 1 e n t a, Czechosło

wacja i Polska ... , s. 544. 
2s Jeszcze w ostatnim liście datowanym 20 XI 1918 :r. przed· wyjazdem do 

Pragi Masaryk .pisał do Paderewskiego: ,,I wish your nation all success and 
I shall do my best, to promote the closest union between you and us". Archiwum 

polityczne Ignacego Paderewskiego (dalej APP), t. I: 1890-1918. Oprac. W. Stan
kiewicz, A. Fiber, Wrocław 1973, s. 548. 
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jowym w Opawie. Ci ostatni, w obliczu restauracji starych planów nie
miecikiej hurżua·zji ,w sp.rawie utrzymania niemieckiego charakteru· ca
łego Sląska, odibyli ,w PO'lSkiej Os,trawi,e w sieT1pniu 1917 r. rwspó'lną 
konferencję, !której głównym celem 1było poszuk1iwanie wspólnej taktyki 
obronnej iprzed r·osnącą aiktywnością kół nJ.emiecki'Ch na tym terenie 29_ 

Pqeszikodą dla dalszej współpracy i erwentualnych ,porozumień na tej 
lokalnej płaszczyźnie stały się jednalk:ż·e odżywające przedwoj,enne spory 
i rywa'1izacja na,rodowościowa ,polsko-czeska, przyłbierają'C,a w miarę 
krystalizowania się perspektyw państwowych ,dbu zamieszkujących łam 
narodowości charak,ter antagonistyc,�nych przetargów o państwową przy-
nal,eżność Śląska Cieszyńskiego 30. 

Barid:mej jednak znaczące do uchwycenia i odczytania zróżnicowanego 
podejścia polityków czeskich do sprawy cieszyńskiej (ina użytek we
wnętrzny, dla opinii międzynarodowej i mocarstw decydujących o przy
szłym iksztakie porządku ,europejskiego oraz na użyitek dwustronnych 
stosunków z Polakami) może 'być d01pieT'O - na\S'Zym zdaniem - porów
nanie tego problemu w ujęciu i działalinośoi na forum -zagmnicznym 
i na abyidwu płaszczyma'Ch współpracy między pdlityikami krajowymi. 

W celu dostrzeżenia ,pewnych ,prawidłow.ości niezJbędne wydaje się tu 
przyipomni,enie, że irozpad Rosji i iprizeikireślenie w Brześciu Litewskim 
czeskich :ria:chub :na jej pomoc d. związek z nią efektyw:n:i,e 7Jbliżył do sie
bie w kraju >dwa ,główne nurty czeskiego ruchu na!I"odowego: aust:ro
-frlskiego i an•tyaus'triaclldego, a deik'laracja ,tego 1Pterwszego ·z 6 I 1918 r. 
o nieuznawaniu Reichsratu jalk.o reprezentanta nairQdu czeskiego prowa
dziła do cora'Z !bliższego między nimi współ,dziafania 31. Istniejące zaś
kanały porozumienia 32 międ'Zy ik·rajowym i zagranicznym o:dłamem tzw.
mafii umo.ż:ld.wiały podejmowanie skoordynowanych wys!iłików w Ćelu
pozyskiwainia Polaików dla an>tyhalbsburrskich koncepcji równd.eż na grun
cie 1k,ra,jowym.

Ich duże nasilenie od począ1Jków 1918 r., 1począw,szy od narady lwow
skiej, ,poprzez liczne konta1k1ty ,polsko-azeSlkie na w1osnę 1918 r., ukorono
wane uczestnictwem kilkudziesięcioos01bowej delegacji Po'laków w majo
wych uroc'Zystościach praskich z 10'kp:ji jubileuszu Tea'tru N aT'Odowego, 
dalej wspóline narady czesko;po•1'sko-'jugosłowfafrskich parlamentarzystów
w lipcu i antyaustriacka mani:f.esta'Cja w Lublanie w sierpniu 1918 r. 
oraz następne, sierr,pniowo-wrześni0we rozmowy ma !tema:t ikoorrdyinacj,i • 

, 29 F. S z y mi c z ek, Walka o Siąsk Cieszyński w Latach 1914-1920, Katow ice

1938, s. 31-32; V a 1 enta, Cesko-polske vztahy ... , s. 14. 
so Bardzo liczne przykłady polemik prasowych, wskazujące na ich ważną rolę

w zaostrzaniu się rywalizac ji czesko-polskiej, przytacza J. Valenta w swojej nie 

opubliikowanej pracy: Cesko-polsky pomer w Letech 1918-1920 a Tesinska otcizka, _ 

Praha 1959, Sv. I-II, mszps, s. 53-73 oraz 76-84. 
s1 ż a r  n o w s  k i, Powstanie ... , s. 31. 
s2 V a 1 enta; Czechosłowacja i Polska ... , s. 346. 
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polsko-czeskich prac IIliepodległościowych w Zakopanem, Lwowi,e i Kra
kowie, stwa:rzafo IQJkazję do traMowania obok zasadniczych, ipozytywnie 
sformułowarnycµ zadań 33, rówm.1ież kwestii spornych. Wśród nich kwestia 
cieszyńska zajmowała nie ostatnie miejsce i w świetle znanych źródeł 34 

nie stan1owiła przeszkody na drodz·e intensyfikacji 1konta'któw ornz po
dejmowania ws;pólnych alkcji. 

Ten �parny problem ,omawiany lbył il1a co najmniej dwóch z 1tych 
narad. W ,początkach 1918 ,r., na na,r,adzie we I.Jwowie, uzgodniono prze
kazanie do rozstrzygnięcia Slpornych kwestii gralllicznych przyszłym cen
tralnym rządom. w .W1arsza1wie i w Pradze, a dopiero w wy,padku ibraku 
pozytywnych wyników .prnc ipowołanej przez nie komisji międzynaro
dowej usta'lono oddanie decyizji w ,ręce ikonferenciji pokojiowej. 1Po1I1adto
w porozumieniu zastrzeżono wyłąc�enie przedstawicieli miejscowych spo
łeezeństw w podejmowaniu decyzji. 'Przyjęto też, że aż do momentu 
rozstrzygnięcia kwestii „ni€ na'leży niezego zmieniać ·jalkimlkolwielk foit 
accompli w dotychczasowym sta,nie rzeczy na Śląsku" 35. 

O wiele większą wagę przywiązywały obie strony do porozumień za
wartych 16 i 17 V 1918 r. w trakcie manifestacji słowfańskiej w Plradze, 
zorganiz.owanej z olkazji uroczystości 50-leda ozeskiego Teatru Narodo
wego. W odbytych wówczas politycznych 1rozmowach ipolsko�czesikich, 
prowadzO!!lych w wi'lli K. Kramafa, kwestia cieszyń·ska - choć zapewne 
jeszcze nie ipierwsżoplanowa - nie mogła zostać pominięta. TS1tniejące 
wokół tego iprdblemu kontrowersje w literaturze czechosłowacikiej i pol
skiej dotyczą w ,pierwszym rzędzie rezuitatów 'tego spotkania; również 
co do ucz·estników tych rozmów !brak w dalsźym cią,gu jasności. 

Najl�pszy czechosłowacki zl!lawca tego ,prolblemu J. Va.lenita twierdzi, 
że ze stTony po1lskiej uczestniczyli w nim, oprócz ikierownika delegacji 
Stalllisława Głąhiń-skiego, ta1kż.e 'hr. Adam Skarlbe'k, Wincenty Wi:tos ii. Ję
drzej Moraczewski. Obecność dwóch os'tatnkh, cho'Ciaż'by ze wzgiędów 
partyjnych, musimy uznać za mało iprawdopodoibną 36• Nie 1p10zibawione 

33 Szerzej: Ba t o w s k i, Rozpad ... , s. 173-174, 180; P a  u 1 o va, op. cit.,

s. 419-423, .454-465, 500-508 i 509-517.
34 Zasadnicza trudność w weryfikacji polskich przekazów źródłowych polega

na braku informacji w tej sprawie w spuścdźnie K. Kramai'a, nie wykluczone, źe 
niektóre dokumenty mogły zostać zagubione bądź usunięte po n· wojnie światowej 
w trakcie jej porządkowania w archiwum praskim. Także prywatne archiwum 
kierownika „mafii" dra P. Samala, aktualnie przechowywane w spuściźnie M. Pau
lovej w Archiwum ćSAV, nie zawiera - wg informacji udzielonej przez J. va
lentę - konkretnych informacji w tej sprawie. 

,1 
as P e  1 c, F., O. Tesinsko. Vzpominky a uvahy, Slezska Ostrava 1928, s. 34;

' K a pra s J., Tesinsko soucasti ceskoho statu, Mor. Ostrava, s. 18. Polskie źródła 
rnie mówią o tym poTOzumieniu. Por. jednakże przypis nr 40. 

86 V a 1 e n t a, Cesko-polsky pomer ... , sv. I, s. 92; Naszą wątpliwość w odnie
sieniu do J. Moraczewskiego potwiexdza relacja L. Wasilewskiego, również uczest
nika uroczystości majowej. Por. A. K a s t  o r  y, Polska inicjatywa· dyplomatyczna 

3 - Sobótka 4/78 



510 Jan Meissner 

jednak całkowicie racji wydaje się polemiczne stanowisko hist'OrY'ka 
czechosłowa�kiego wobec pTzekazu S. Głąbińskiego 37 (na którym opiera 
s,ię polska literaitura przedmiotu), zawierającego twierdzenie, jaikoby 
w maju 1918 r. uzgodniono i podpisano w Bradze podział spo'I"nego obsza
ru na zasadzie etnicznej. Z całą pewnością bowiem w trakcie omawiania 
tego zagadnienia doszło do ,przeciwstawienia historyc@lych tytułów czes
kich wyraźnie sfiormułowanej przez polityków polskich all'gumentacji 
e'lmiczne'j. Kontrowersja ta jednalkże została wyeliminowana z dalszej 
dyskusji przez stwierdzenie K. Kiramara, że ,,dla ,ikoilku wiosek nie bę
dziemy ipsuć swojegó· przyjacielskiego stosunku" 38. Wdbec zapewnień 
czeskich uczestników obrad, że kwestia cieszyńslka nie będzie stanowiła 
w przyszłości przeszkody w dobrych wzajemnych stosu;nikach, przyjęto 
porozumienie w sprawie ;podziału Śląska Cieszyńskiego 39. Koni]rretną zaś 

z grudnia 1918 r. dotycząca stosunków z Czechosłowacją. Kilka nieznanych doku

mentów (Zaranie Śląskie, 1971, z. 2, s. 332-334). Natomiast Ba t o w s k i  stwier
dza, że nie uczestniczył w nich również W. Witos, natomiast brał udział J. Kas
prowicz. Zob. Rozpad Austro-Węgier ... , s. 174. Opinia więc Witosa (Wspomnienia., 

t. II, Paryż 1969, s. 176-177), że o kwestii cieszyńskiej_ nie rnkowano w Pradze,
niczego nie dowodzi. Por. recenzje pracy Szklarskiej-Lohmannowej pióra_J. Va
l e  n t y: Mezi Prohou a Varśavou od svetove vcilky do Locarna (Slezsky sbornik,
1968, c. 3, s. 418). 

37 S. Głą b ińs ki, Wspomnienia1 polityczne, Pelplin 1939, s. 337-338. Wielo
stronną, ale zbyt daleko posuniętą, jeśli chodzi o wnioski, krytykę tego źródła; 
przedstawił V a 1 e n t a, Cesko-polsky pomer ... , sv. I, s. 95-99; t e  n ż e, Cesko

polske vztahy ... , s. 302-304. 
3B K. K Ta m a f, Mci odpoved na dopis presidentovi republiky ze dne 6 kvetna

1921, cyt. według J. S t  fi b n y, Kramcii'uv soud nad Benesem, Praha 1938, s. 73. 
Niewątpliwiie dużą w;lrtość ma też świadectwo innego polskiego uczestnika urn
czystości majowych, posła Ernesta Adama z Krakowa, który w lipcu 1919 r. 
w trakcie ostrej polemiki na konferencji krakowskiej, wobec czeskich uczestni
ków obchodów praskich stwierdził, że Kramaf rzeczywiście mówił o histocycznych 
prawach Czechów do Śląska Cieszyńskiego. Spotkało się to jednakże z Tepliką 
Głąbińskiego, na którą Kramaf odpowiedział, żeby „nie zaciemniać drobnymi ... 
sporami granicznymi obrazu przyszłej naszej wielkiej przyjaźni politycznej, lecz 
by sprawę cieszyńską oddać wyłączlllie do rozpatrzenia mieszanej komisji ... " 
W dalszym ciągu dyskusji, wówczas w Krakowie, także Stanisław Grabski przy
przecież o tych kilka gmin spornych nie będzie wojny między Polską a Cze
przecież o tych kilka gmin spornych nie będzie wojny mdędzy Polską a Cze
chami". Wojewódzkie .Axchiwum Państwowe w Katowicach, Ekspozytura w Cie
szynie (dalej: WAP Katowice, Ekspoz. Cieszyn), Rada Narodowa Księstwa Cieszyń
skiego (dalej: RNKC), sygn. 43, k. 237, Protokół z 5 posiedzenia mieszanej polsko
-czeskiej komisji w Krakowie, 24 VII 1919 r. 

39 Historyk czeski przyznaje również, że polscy uczestnicy jubileuszu zgodzili 
się nie kwestionować czechosłowackiej zasady gralllic historycznych w y ł ą c z n i e 
w o d n i e  s i e n i  u d o g r  a n i c y c z e c h o s ł o w a c k o - n i e m i e c k i e  i, 
nie zaś w czechosłowacko-polskim 1rozgraniczeniu na śląsku Cieszyńskim (V a 1 e n
t a, Cesko-polsky pomer ... , sv. I, s. 92-93). Naszym zdaniem czescy uczestnicy tych 
rozmów, zainteresowani pozyskaniem Polaków dla akcji antyaustriackiej i w sytu-
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decyzję rpodz<iałową miała podjąć międzyirządowa !komisja mieszana, zło
żona z 5 �olaków i 5 Czechów, z wyłączeniem miejscowych działaczy 
ś'ląskich. D�-ero gdyiby tą drogą nie zdołano osiągnąć porozumienia, 
wówc,zas obydwie S'trony miały Qdwołać się do de·cyzji 'konferencji poiko
jowej 40• 

Chociaż uz,godnienie to najiprawdopodobniej nrie zostało ipotwierdzone 
żadnym do'kum-entem 41, funlkcjonorwało jednalkże w świadomości obu 
stron aż do stycznia 1919 r. 42 Dowodzą tego m. in. sfoTmuforwania zna
nego memoriału Dmowskiego do .prezydenita Wihsona z 8 X 1918 r., na
stępnie pismo Głąbińskiego do Kramafa z 28 X 1918 r. z propozycją 
utworzenia komisji mieszanej czy wreszcie oąpowiednie sformułowanie 
pream'buły }okalnej uimowy z 5 XI 1918 r. Także rw Pradze w listopa
dzie i ,grudniu 1918 rr. istniała jeszcze świadomość rp'I'zyjętych ,zobowią
wń sprzed rpół roku. Świadczy o tym m. in. propozyc•ja K. Krnmafa, 

acj\ zaznaczenia przez Głąbińskiego polskich - argumentów etnograficznych, nie 
tylko nie wysuwali postulatu uznania ich tytułów historycznych do księstwa cie
szyńskiego, lecz przez zgodne deklarowanie łatwego porozumienia, stworzyli, po 
pierwsze, pozory gotowościi uwzględnienia tu argumentacji polskięj, po drugie zaś, 
nie dopuścili do bardziej szczegółowej i konkretnej dyskusji. Mogła więc dekla
racja Kramai'a zrodzić u Głąbińskiego przekonanie o akceptacji stanowiska pol-

• skiego. Poprzed�iły ją przecież tak samo lub podobnie brzmiące zapewnienia Ma
saTyka składane endeckim politykom polskim w Rosji, a w okresie zjazdu pras
kiego równocześnie podobnie brzmiące deklaracje wypowiadali przedstawiciele
i,nnych ugrupowań politycznych czeskich - V. Klofac i F. Stanek wobec W. Tet
majera oraz A. Hain do L. Wasilewskiego i J. Moraczewskiego. Zob. Z. Las o ck i,
Wspomnienia szefa administracji Polskiej Komisji Likwidacyjnej i Komisji Rzą
dzącej (X 1918-III 1919), Kraków 1931, s. 32; W. Ły p a c  e w  i c z, Stosunki pol
sko-czechosłowackie, WaTszawa 1936, s. 17; K a st-o r y, Polska inicjatywa ... , s. 733;
V a 1 e n t a, Cesko-polsky pomer ... , sv. I, s. 92-93. Dodajmy nadto, że w przeko
naniu tym utwieTdzała stronę polską także, opublikowana w prasie czeskiej map
ka dra Antoniina Bohacza, zgodnie z którą stronie czeskiej miał przypaść tylko
powiat frydecki. Mapka ta znajduje się w AAN, Archiwum I. J. Paderewskiego
(dalej: Arch. Pader.), sygn. 921, s. 11.

40 AAN, Prezydium Rady MinistTów (dalej: PRM), Rkt 39, t. 1, niepag, Komu
nikat prasowy Biura Pirezydialnego nT 2126 z 26 II 1919 r. Z treści komunikatu
wynika, że w informacji przedstawionej komisji sejmowej Głąbiński przyznał, iż
w Pradze jedynie przyjęto wcześniejsze ustalenia (Lwów?) w sprawie polubow
nego rozgraniczenia w ramach bilateralnych stosunków. Por. też Pa u 1 o va,
op. cit., s. 462.

41 Wskazuje na to m. in. fakt, że później, w okiresie zaognienia stosunków,
strona. polska nie sięgała po ten argument. Natomiast inna wiadomość, jakoby
materiały tej konferencji zostały nagTane na płycie gramofonowej, nie wydaje się
być prawdopodobna. Zob. The Problem of Cieszyn Silesia, by Dr. B. K o  ż u s z
n i k, Member of the Polish National Council, London 1943, s. 8-9.

42 WAP Katowice, Ekspoz. Cieszyn, RNKC, sygn. 30, k. 69-70. Sprawozdanie
pastora K. Kulisza o rozmowie z Masarykiem i Kramatem (bez daty). Istotne
fragmenty opublikował F. L_a-t i n i k, Walka o Sląsk Cieszyński w r. 1919, Cie
szyn 1934, s. 37-38. Zob. też S z k I a r  s k a  - L o h m a  n n o w a, op. cit., s. 24.
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przedł•ożona w początkach grudnia 1918 r. S. Głąbińskiemu iprzez Karela 
Lochera, w sprawte anulowania uikładu z maja 1918 il'. w zamian sza po
parcie żądań polskich na Śląsku pruskim. Również w czasie rozmów dele
gacjri." ,pols'kich protestantów śląskich rw Pradze, pr.:>wadzonych w pterw
szych dniach \Stycznia 1919 r., po osik,arżeniach rpod adresem Połaków, 
K. Kiramaf, żądając uznania przez Cieszyn zwierzchności Pragi w Cie
szyńs'kiem, 1prowoływał się na usta'lenii.a ipoirozumienia praskiego z maja
1918 r., według k1tórego o przynależności spoonego obszaru decyidować
miały rząd praski i warszawski.

Właśnie w pierwszych miesiąca·ch istnienia niepodległych państw 
porozumienie to, mimo jego - w sensie prawnomiędzynarodowym -
ogranli.C!Zonego charalkteru, ,odegrało istotną ro1ę w wyborze i kształtowa
niu zasad postępowania Wairszawy na odcinku granicy polslko-czechroslo
wackiej. Wiązane 1bowiem z liczinymi innymi de'klarncjami uS'tępliwości 
i woli kompromisowego podziału Śląska Cieszyńskiego, zgłaszanymi także 
pr,zez iprzedstawi'Cieli nrurtu za,granicznego ,poMyki czechosłowa'Ckiej (bez 
wzg1ędu na intencje ich au'torów) 43, stanowiło ważną przesłankę bardzo 
pasyW1I1ej i oigr,aniczającej s,ię do prób II'egu1acji w iramach stosun1ków bi
lateralnych taktyki kół rządowych poliskich w ikwestii cieszyńskiej. Nie 
mniej ważną przyczyną braku aktywności p(?lsikiej na 1tym odcinku gra
nii.cznym w pierwszych miesiącach istnienia II Rzeczypospolitej !była jej 
słaiba pozycja międzynarodowa, ogromne zaanga·żowaniie w 'Olbronie in-· 
nych żywotnych fragmentów programu terytoI'lia·lnego J. albsoirbujące wiel
ce piro'blemy wewnątrzpolityozne. Również w świadomości cz,ołowych 
działaczy �NP, j,eszcz,e w połowie lii.stapada 1918 r., Cieszyńskie nie 1było 
prOlblemem, który trafi na konferencję pokojową. Wska·zuje na to m. in. 
pominięcie tego otbszaru w przyjętym na 152 posiedzeniu KNP progra
mi� opira'cowaniia dla potirzeb 1k'Jonferenc'ji pokojowej rzec,zowych refera
tów po[i tycznych dotyczących Gdańska, Poznańs'kii.ego i Prus Zach'odnich 
oraz Rejencji Opolskiej i Rejencji Olsztyńskiej 44•

Tymczasem po'litycy czechosfowaccy, wykorzystując głównie 1gwarnn
cje Francji z 28 IX 1918 r. dla „historycznych granic" Czechosłowacji, 

43 J. Valenta WY'raził przekonanie, że gdyby nawet w pierwszych dniach po 
utworzeniu niepodległych państw doszło do zawa:rcia umowy w sprawie podziału 
spornego obszaru przez rządy centralne w Warszawie i Pradze, to ze względu na 
„powojenne niepokoje" mogłaby ona stać' się takim samym źródłem sporów, jak 
umowa listopadowa zawarta pomiędzy miejscowymi czynnikami. Cesko-polsky 

pomer ... , SV. I, s. 102. 
44 AAN, zespół KNP w Paryżu, sygn. 8, k. 2. Protokół posiedzenia KNP, nr 152 

z 12 XI 1918. Również zaangażowanie do wymienionych wyżej opracowań Zofii 
Kkkor-Kiedroniowej, która w grudniu 1918 i w styczniu 1919 r. przygotowała dla 
potrzeb delegacji polskiej na konferencję poke;jową statystykę ludnościową Śląska 
pruskiego, potwierdza wymienioną tezę. Zob. Z. Ki r k  o r  - Ki e d r o n i o w a 
z Grabskich, Wspomnienia, cz. II: Ziemia mojego męża, k. 267 (maszynopis, mikro
film w bibliotece IŚ). 
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posłużyli sii.ę ,przyjętymi w 1918 r. dwusbronnymi zdbowiązaniami 
w o,graniozonym ·zakresie. Ostatecznie po,twieirdz.ona w czasie ['Ozmów 
genewskich w ostatnich dniach października 1918 ['. 4s a:>ełna zgodność 
wszystki•ch k�erunkórw ii. ugrupowań politycznych czeskich dotycząca 
uzna!Ilia dyiplomatycznych zaibiegów E. Bi:mesa :na za'Chodzie Europy, jako 
czynnika decydującego w kwestii cieszyńskiej, oznaczała faktyczne odejście 
od porozumień dwustronnych czasu wojny. Jeszcze w Genewie E. Benes 
miał wyrazić rprzekonanie, że mimo k·oirrtrowersji i rywalizacji z Polakami 
na terenie cieszyńskim porozumienie obustronne w tej sprawie będzie 
możliwe. N a to miast K. Kramaf zgłosił nawet gotowość rezygnacji ·z nie
ustępliwego stanowiska w sprawie Galicji Wschodniej - która powinna 
być poza sfe,rą zainteresowania Czechosłowacji -za ceinę zrzeczenia się 
przez Polskę pretensji do Śląska Cieszyńskiego 46. O rzeczywistych dąże
niach strony czeskiej o wie'le wymowniej przekonuje jednak ,s,prawozda-
111.1ie K. Kraanafa po jego powrocie do Pragi ·z Genewy, złożone 9 XI 
1918 r. na posiedzeniu Komi,tetu NaTodowego (Narodniho Vyiboru)w Pra
dze. Brzyznał on, że w Genewie rozma,wiał także z upełnomocnionymi 
delega:tami KNP, 1którzy wolbec niego deklarowali do'brą wolę przyja
ci,elsikiego załatwienia sporu. Da·lej jednakże stwierdził, że ze względu 
na aktualne stosulilki w 'Polsce i jej położenie międzynarodowe, wyklu
czające użycie iprzez PoliSkę siły w 1kweS'tii cieszyńskiej, na'leży :wystąpić 
energicznie z czeskimi żądaniami. Uznał też za 'Celowe przekazanie tej 
sprawy wydziałiowi wojskowemu Komitetu Narodowego, 'któremu ['ząd 
będzie mógł przedstawić swoje postulaty 47• 

Jednak a,ni E. Benes, ani 1pol<itycy <k,rajowi ·nie mogli ·zdecydować się 
na całkowa.te odcięcie się od dwustroonych porozumień polsik,o-czesikich 
jeszcze przed uzyskaniem zobowiązań mocarstw dla czechosłowa·ckieh 
aspiracji na spornym obszairze. Tuzei.k,reś'lenie 'bowiem tych iprojektów 
musiałoby ,spowodować równo•ległą intensywną akcję dy,ploma<tyczną 
polską w ,tych samych kręgach polity,ków za·chodnich, co przy posługi
waniu się pirzez nią argumentacją etniczną, ,w ;poważnym stoipniu mo
gło zmniejszyć skut,eczność akcji czechosłowackiej nie tylko na odci:nku 
jej gran<ic z Polską. 

45 W czasie rozmów pomiędzy przedstawicielami odłamu krajowego i ruchu 
zagranicznego z Benesem i Kramarem na czele, odbytych od 28 do 31 X 1918 r. 
w Genewie, politykom obu tych nurtów udało się stosunkowo łatwo uzgodnić 
wspólne stanowlisko we wszystkich ważniejszych kwestiach wiążących się z po
wstaniem państwa czechosłowackiego. Szerzej zob. P i c  h 1 i k, op. cit., s. 496; 
P a  u 1 o v a, op. cit., s. 535; B a  1 c eit' a k, op. cit., s. 126-127; Le w a n d o  w s k i, 
op. cit., s. 28-29. 

46 S z k 1 a r s  k a - L o h m  a n n o w a, op. cit., s. 17-18. 
47 Archiv Narodniho Shromazdeni v Praze, fond: Narodni vybor ceskosloven

sky v Praze 1918, Stenograficky protokol plenarni schuze Narodniho vyboru ze 
dne 9 XI 1918, s. 39-46. Odb. ksero, Archiwum Prac Naukowych IŚ Opole, sygn. 
2347 /76-590-5/B. 
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W tej taktyce 1Jkwiły też wpew:ne za1Sadnicze przyczyny braku od
powiedzi na telegram ministra S. Głą1bińskiego z 28 paź.ą.ziernika, w któ
irym strona polska, dosłownie w pi<erwszych ,godzililach istnienia republiki 
czechosłowac'kriej, proponowała wyikonanie ustaleń sprzed ipół · roku 48. 

Kore�onrduje z tym ,wyraźmie brak spmeci'W'l.l Bragi rwobec ilil"icja-tyw 
lokalnych czynników czeskich i ,po}skich !Ila spoirnym o'bszarze, które 
ponad trudnościami pierwszych dnri wo1ności, powołując się na istnie
jące w_cześniejsze ipOl"Ozumienia, zawarły tymczasową ugodę z 5 XI 
1918 r. KonsekwerlC'ją taikiej taktyki lbyły też niewątpliwie !kolejne re
akcje Pragi na wyidaTZ.enia ·rozgrry;wające się na Ślą1Sku Cieszyńslkim po 
zawarciu wspomnianej ugody. 

I 

•CIESZYN IN DEN POLNISCH-TSCHECHOSLOWAKISCHEN PROJEKTEN

AUS DEN LETZTEN JAHREN DES 1. WELTKRIEGS 

OBER DIE ZUSAMMENARBEIT IN DER NACHKRIEGSZEIT 

Die Schwierigkeiten bei der polnisch-tschechoslowakischen Annaherung und 
Zusammenarbeit in den Jahren 1916-1918, die sich aus den geschichtlich bedingten 
unterschiedlrichen politischen Auffassungen ergaben, wurden durch des strittige 
Territmium von Śląsk Cieszyński betrachtlich vergrossert. Diese Frage, von beiden 
Seiten als eine auf dem Wege bilateraler Verstandigung leicht losbare Angele
genheit deklariert, wurde zur Funktion der Rivalitat zwischen der polnischen und 
der tschechoslowakischen Unabhang_igkeitsbewegung am vortag des Aufbaus der 
eigenen Staatlichkeit. Bessere Perspektiven und eine gtinstigere Position der letz
teren auf internationaler Ebene tln der zweiten Hafte des Jahres 1918 veru•rsachten, 
dass die fiihrenden tschechoslowakischen Politiker eine auf dem Nationalitaten
prinzip fussende Politik des Kompromisses verwarfen und sich fiir eine Politik 
der Konfrontation entschieden haben,· die die Moglichkeit eines Engagements 
beider Seiten lin Cieszyn-Frage nicht ausschloss. Die polnische Seite hatte diese 
Evolution der tschechischen Haltung weder rechtzeitig erkannt noch richtig ein
geschatzt. 

4S Już 2 XI 1918 r. najwyższy organ władzy w odTOdzonej Czechosłowacji, Ko
mitet Narodowy w PTadze, został poinformowany przez Josefa· Śramka o prośbie 
ministra Głąbińskiego, skierowanej do Kramafa, w sprawie wydelegowania przed
stawicieli czechosłowackiich do komisji mającej dokonać podziału śląska Cieszyń
skiego, śramek uznał rokowania takie za błąd i stwierdził, że „została powołana 
specjalna komisja [w ZNV, w Pradze? - J.M.], która ma tę kwestię całkowicie 
opracować, ponieważ moglibyśmy tam wiele stracić". Tamże, Schuze ze dne 2 XI 
1918 T., S. 92. 




