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NORMAN DAVIES 

WIELKA BRYTANIA A PLEBISCYT CIESZYŃSKI 1919-1920 

Dotychczasowe dyskusje nad problemem cieszyńskim w latach 1919-

1920 odbywały się prawie wyłącznie w aspekcie obrad konferencji poko

jowej 1
. W rezultacie spory o obce interesy miały stale tendencję do za

cierania subtelności sytuacji istniejącej w księstwie cieszyńskim. Praca 

niniejsza, opierająca się na źródłach lokalnych2, dotyczy głównie wydarzeń 

w samym Cieszynie, a historia plebiscytu opracowana została nie według 

argumentów czechosłowackich czy polskich apologetów, lecz na podstawie 

badań nad wypadkami, jakie rozegrały się na miejscu. Studium tego ro

dzaju posiada nie tylko regionalne znaczenie. Specyficzne lokalne wy

darzenia ilustrują daleko bardziej wiernie rzeczywistą sytuację Europy 

środkowej po I wojnie światowej, niż mógłby to uczynić jakiś generali

zujący opis. Upadek starych imperiów zredukował Europę środkową do 

jednostek regionalnych. Można by nawet utrzymywać, że w okresie bez
pośrednio po wojnie dzieje regionalne były jedynym możliwym do upra

wiania rodzajem historii. Mocarstwa sojusznicze zaangażowały się głęboko 

1 Podstawowe dane znajdują się w: H. W. T e m p e r  l e  y, A History of the

Peace Conference at Paris, t. IV, London 1921, s. 348-354; G. L a·r o c h, La question 

de Teschen devant la Conference de la Paix 1919-1920 {Revue d'Histoire diploma
tique, LXII, 1948, s. 8-27). Ostatnia oksfordzka teza R. B r y  a n t a  (dr filozofii, 
Balliol College) Great Britain and the Polish Settlement, 1968, zawiera tylko opis 
wypadków do września 1919 r. Jedynie dwie prace: F. S z y m i  c z k a  Walka o Sląsk 

Cieszyński w latach 1914-1920, Katowice 1938, oraz amerykańskie studium poświę
cone glosowaniom ludowym, prezentują lokalny aspekt wydarzeń. 

2 Obejmują one: Archiwum Okręgowe w Cieszynie zawierające materiały Rady
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 1918-1924 (RNKC) oraz materiały Biura Praw
nego Delegata Polskiego przy Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej 1920 (dalej 
skrót: BPPRP) ; protokoły pod prefektury w Bielsku - Zespół Starostwa w Bielsku; 
protokoły czeskiej „Komise pro plebiscite na Tel!insku", obecnie w Pradze (Centralne 
Archiwum Państwowe w Pradze, dalej skrót: SUA - KPT); materiały T. Regera 
w Państwowym Archiwum w Cieszynie (dalej skrót: Archiwum Regera) oraz 

J. Kożdonia w Archiwum w Opawie (Statni archiv, Pozustalost J. Ko!done, dalej
skrót: Materiały Kożdonia).
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w tworzenie od nowa Europy środkowej, a Cieszyn nie stanowił w tym 
względzie żadnego wyjątku. Będąc przykładem polityki alianckiej, ple
biscyt cieszyński służy jako mikroobraz postawy sojuszników wobec no
wych małych państw Europy środkowej w ogóle. Brytyjscy mężowie sta
nu i członkowie komisji brali czynny udział w rozstrzygnięciu cieszyń
skim, a ich komentarze wykorzystane zostały jako miernik przy ocenie 
miejscowych stosunków. 

Unikalną pozycję Cieszyna w środkowej Europie stworzyło wspólne 
oddziaływanie geografii i historii. Cieszyn jest najważniejszym punktem 
strategicznym w całym łańcuchu karpackim, kluczem do Bramy Moraw
skiej, jedynym punktem pomiędzy Besarabią a Bawarią, którym przejść 
można z równiny północnej do basenu naddunajskiego bez konieczności 
wspinania się na górskie prŻełęcze. Na przedhistorycznym szlaku burszty
nowym stanowił kluczową placówkę etapową. Był trasą przelotową dla 
barbarzyńskich najazdów i niezliczonych armii nowożytnych, poczynając 
od Szwedów w wojnie trzydziestoletniej, Suworowa zdążającego w 1797 r. 
do Włoch, Kutuzowa w marszu na Austerlitz w 1805 r. W wojnie 1914-
1918 zamek cieszyński stanowił kwaterę główną armii austriackiej na 
froncie wschodnim. 

W Cieszynie przecinają się dwie najważniejsze w Europie środkowej 
linie kolejowe. Kolej Północna Cesarza Ferdynanda (Kaiser Ferdinands 
Nordbahn), która połączyła Wiedeń i Kraków, była pierwszą linią kole
jową zbudowaną w cesarstwie habsburskim. Do czasu, kiedy to w latach 
dwudziestych X.X w. otwarto linię Poznań....:_Warszawa, Kolej Północna 
stanowiła główne połączenie pomiędzy Europą zachodnią a Wschodem. 
Linia Bogumin-Koszyce, eksploatowana do 1920 r. przez spółkę pry
watną, tworzyła środkowy odcinek słynnej Kolei Bagdadzkiej. Przełęcz 
Jabłonkowska (551 m) w pobliżu Cieszyna była najwyższym punktem 
pomiędzy Be:r;linem a Stambułem. Na terenie księstwa cieszyńskiego znaj
dują się także źródła Wisły, głównej polskiej drogi wodnej. Jego północ
no-zachodnią granicę tworzy Odra, główna rzeka Śląska, granica południo
wa zaś przebiega wzdłuż działu wodnego Dunaju. Droga wodna Wisła
-Warta-Odra stanowi wartościowe połączenie międzynarodowe. 

Ta znakomita komunikacja zwiększa walor naturalnych zasobów księ
stwa. Połączenie zasobów energii wodnej z beskidzkich strumieni, su
rowca drzewnego, wełny oraz wysokiej jakości węgla zapewniło mu szyb
ki rozwój przemysłowy. Poza kopalniami w Karwińskim Zagłębiu W ęglo
wym - produkcja z 29 szybów wzrosła w 1914 r. do 74 mln ton - na 
terenie księstwa znajdują się dwie większe stalownie, w Witkowicach 
i Trzyńcu, dobrze rozwinięty przemysł tekstylny w Bielsku i różnorodne 
zakłady przemysłu lekkiego, włączając w to drukarnie w Cieszynie. Prze
mysł księstwa opanowany był przez kapitał zagraniczny. Największe to-
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warzystwo - Witkowicka Spółka Górnicza i Hutnicza, należąca do domu 
Salomona Rotschilda w Wiedniu, zatrudniała 22 600 robotników w Wit
kowicach, 10 OOO górników w 8 szybach oraz dalszych 1000 w 3 koksow
niach. Następne było Towarzystwo Górniczo-Hutnicze arcyksięcia Fry
deryka, które w 1919 r. zostało przejęte przez Schneider-Creusota z Fran
cji, a do którego należały stalownie w Trzyńcu, 9 kopalni i 3 koksownie. 
Na trzecim miejscu znajdowała się wiedeńska Spółka Kolei Północnej· 
Cesarza Ferdynanda z 8 kopalniami i jedną koksownią. Trzy te towa
rzystwa oceniane były na całą niemal produkcję stali w księstwie, 65,520/o 
produkcji węgla oraz 64,50/o jego siły róboczej. Poszczególne mniejsze 
towarzystwa, jak „Larisch-Monnich" w Karwinie, ,,Jan Wilczek" w Ostra
wie, ,,Bracia Guttman" w Dąbrowie albo „Albert Hahn" w Boguminie, 
związane były z górnictwem i koksownictwem. Dziesięć czołowych to
warzystw w księstwie opracowało konwencję górniczą i hutniczą wpro
wadzoną w 1903 r. w celu uregulowania cen i plac oraz przeciwstawienia 
się konkurencji ze strony pobliskiego Górnego śląska s. 

Rozwój przemysłowy przeobraził księstwo pod względem demogra
ficznym, szczególnie poprzez napływ w latach osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych Niemców do miast oraz wymieszanie się Polaków i Cze
chów na obszarze zagłębia węglowego. Bielsko np., znane w okolicy jako, 
„mały Berlin", stało się w 850/o niemieckie. Gmina Albrechtice, gdzie 
w 1880 r. mieszkało 1029 Czechów, nie było zaś ani jednego Polaka, 
w 1890 r. liczyła 1079 Polaków i ani jednego Czecha. Jedynie na terenie 
górzystego południa przetrwała wyraźna granica etnograficzna. Dolina 
górnej Olzy stanowiła najbardziej czysty narodowo okręg w całej Polsce; 
Jabłonków był w 960/o polski. Natomiast mia:;to Frydek, o 10 mil dalej 
po drugiej stronie masywu Łysej Góry, było w 930/o czeskie. Dane spisu 
powszechnego z ostatniego spisu austriackiego w 1910 r. wykazały ogółem 
233 850 Polaków (54%), 115 644 Czechów (26%), 76 916 Niemców (170/o) 
oraz (szacunkowo) 17 OOO Żydów (2%). Liczba Żydqw jest zaskakująco 
niska zważywszy na ich wielkie skupiska w sąsiedniej Galicji i Słowacji 4. 

Rozwój przemysłowy spowodował ferment polityczny. ,,Księstwo Opa-i 
wy i Śląska Cieszyńskiego" - by użyć pełnej jego nazwy - jako pro
wincja cesarstwa austriackiego posiadało swój własny trzystanowy Sejm 
z siedzibą w Opawie oraz reprezentację w wiedeńskiej Radzie Państwa. 

a Patrz M. O t  ah a 1, Delnicke hnuti na Ostravsku 1917-1921, Ostrawa 1957, 

s. 15-32.

' Wybory. austriackie z 1910 r. Dane zaczerpnięte z mapy przygotowanej przez

Międzysojuszniczą Komisję Plebiscytową w 1920 r. Kopia w Archiwum Regera I,

18. Inne dane liczbowe i komentarze na temat „miejscowych Czechów", które np.

cytuje Temperley, a powtarza B r y a n t, op. cit., s. 316, pochodzą ze sprawozdania

Komisji Czechosłowackiej na konferencji pokojowej i nie są bezstronne. 
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W Sejmie opawskim decydującą przewagę miała niemiecka, cesarska 
arystokracja; marszałkiem Sejmu był znany właściciel kopalni hr. Larisch
-Monnich, a wicemarszałkiem - arcybiskup wrocławski. Ten „stary re
żim" stanowił oczywisty cel atąków dla wzrastającego ruchu demokra
tycznego, zwłaszcza po wprowadzeniu w 1907 r. wyborów czteroprzy
miotnikowych. Ruch demokratyczny, który zrodziły problemy społeczne 
gwałtownej rewolucji przemysłowej, był radykalny i socjalistyczny. Kom
plikowały go jednak konflikty narodowościowe rozbudzone przez rozwój 
podstawowego wykształcenia oraz spory na tle językowym. Miejscov,y 
konflikt o szkoły doprowadził do nowego układu partii politycznych 
według podziału narodowego. Istniały aż trzy partie socjaldemokratycz
ne - niemiecka, czeska i polska. W ostatniej Radzie Państwa w 1918 r. 
księstwo było reprezentowane przez 4 posłów, z których każdy był de
mokratą - księdza Londzina (Związek Śląskich Katolików), dra Jana 
Michejdę (Polski Związek Narodowy), Tadeusza Regera (Polska Partia 
Socjaldemokratyczna) oraz przez jednego posła czeskiego. Trzej polscy 
posłowie tworzyli lokalny triumwirat, który w latach 1918-1920 posiadał 
dominujący wpływ na życie polityczne Cieszyna. Wszyscy oni w 1919 r. 
wybrani zostali do Sejmu polskiego w Warszawie. Ostatnim elementem 
rozwoju sytuacji w okresie bezpośrednio po wojnie był wzrost komu
nizmu i pojawienie się rad robotniczych. Komuniści odrzucali narodową 
platformę istniejących partii, a rady robotnicze w księstwie były ściśle 
związane z podobnymi organizacjami na Górnym Sląsku i w Zagłębiu 
Dttbrowskim s. 

W przeciwieństwie do tego Śląska Partia Ludowa posiadała wyłącznie 
lokalne znaczenie. Została ona założona w 1908 r. przez Józefa Kożdonia 6, 

chłopskiego syna, wykształconego w szkole niemieckiej w Cieszynie. Jest 
rzeczą osobliwą, że Kożdoń, który stale podkreślał odrębny charakter 
„śląskiej kultury", ,,śląskiego szczepu" i „śląskiego języka", musiał się 
porozumiewać po niemiecku. Pierwotnie kampania, jaką prowadził, miała 
na celu autonomię w ramach cesarstwa austriackiego i na tej platformie 
w 1909 r. w wyborach do Sejmu pokonał on ks. Londz:ina. W 1918 r. 
Kożdoń domagał się niepodległego, suwerennego księstwa i za te dążenia 
został przez Polaków aresztowany. W 1919 r. udał się na konferencję po
kojową do Paryża i aż do września, kiedy to zapowiedziano plebiscyt, nie 
rezygnował z głoszenia swoich postulatów. Później przyłączył się do obozu 
czechosłowackiego. Śląska Partia Ludowa albo „ślązakowcy", jak ich na
zywano, przypisywała sobie 60 OOO zwolenników, przeważnie spośród 
Niemców oraz klas średnich. Jest rzeczą interesującą, że w pierwszym 

5 J. K o I ej ka, Delnicke Tady na HoTnim Slezsku, DabTovsku a OstTavsku

-KaTVinsku v Zetach 1917-1920, Ostrawa 1960. 
6 Na temat pisowni Kożdoń lub Kożdon (1897-1948) zob. Materiały Kożdonia. 
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sprawozdaniu Międzysojuszniczej Komisji Kontroli z 1919 r. wyrażono 
poparcie dla „ślązakowskich" żądań niezależnego księstwa. 

Podziały religijne odgrywały w życiu księstwa ważną rolę. Cieszyn był 
centrum wspólnoty ewangelickiej wyznania augsburskiego liczącej 100 OOO 
osób i stanowiącej 220/o ludności. Polską większość wśród protestantów 

'tworzyła dobrze prosperująca i narodowo bojowa burżuazja, której przed
siębiorczość w dziedzinie oświaty była ważnym czynnikiem w powstawa
niu konfliktów narodowych. Pastor Franciszek Michejda z Nawsi, naj
starszy przywódca protestancki w całej Polsce, założyciel pierwszej pol
skiej gazety ludowej „Przyjaciel Ludu" oraz wydawca „Przeglądu 
Politycznego", był nestorem licznej ewangelickiej rodziny, której synowie 
wyróżniali się w Cieszynie od stuleci. W przeciwieństwie do powszech
nego przekonania panującego na konferencji pokojowej większość prote
stantów cieszyńskich była otwarcie wroga Czechom. Jeden z jej sloganów 
w latach 1919-1920 brzmiał: ,,Cieszyn nie będzie husycki" 7• Mniejszość 
protestantów zorganizowana przez pastora Krzywonia i gazetę „Nowy 
Czas", włączając w to niektórych Polaków oraz większość Niemców, sprze
ciwiała się mieszaniu religii z polityką narodową s. 

Niepodległość w 1918 r. nadeszła w chwili, kiedy stara batalia o de
mokrację i prawa narodowe nie była jeszcze rozstrzygnięta. Upadek ce
sarstwa austriackiego dyktował w pewnym sensie poczucie jedności, któ
rej nie były w stanie zapewnić podzielone interesy w księstwie. Politycz
na władza arystokracji była złamana, nie została jednak niczym zastąpio
na. Arcyksiążę Fryderyk Habsburg, do którego prócz jego ogromnych 
posiadłości przemysłowych należało 250/o ziemi księstwa, został wydzie
dziczony. Tak zwani „junkrzy śląscy", jak książę Sułkowski i baron 
Pillersdorf, nie przyłączyli się do obozu demokratycznego, ale miejscowi 
fabrykanci, zwłaszcza Larisch, który rozwijał aktywną działalność w alian
ckich kolach dyplomatycznych, Grohman, właściciel rafinerii cukru, lub 
Jozefa, magnat tekstylny, byli jeszcze w stanie dać odczuć swoje wpływy. 
Powszechne akceptowanie zasad demokratycznych wskazywało w perspek
tywie, że absolutna polska większość glosować będzie za włączeniem księ
stwa do Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże pewna część ludności w spo
sób widoczny była zaniepokojona tą perspektywą, szczególnie Niemcy, 
którzy nie posiadali w Polsce żadnych zwolenników, przemysłowcy, któ
rzy nie wierzyli w żywotność polskiej ekonomiki, oraz „ślązakowcy", któ
rych działalność zyskała im epitet „zdrajców Polski". Woleli oni rozwią
zanie w duchu niepodległego księstwa lub - gdyby to zawiodło - unię 

1 Patrz W. Ręcz 1 e r s k i, The Protestant Churches in Poland, Londyn 1944. 

s Patrz memorandum polskie Protestanei Sląska Cieszyńskiego przedłożone na 

konferencji pokojowej, luty 1919 r., w AAN - KNP 1315, oraz zastrzeżenia czech.o

slowackie w Materiałach Kożdonia 4 (Il). 

' 
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z Republiką Czechosłowacką. Skrajni nacjonaliści polscy zaniepokojeni 
byli możliwością podziału księstwa. Wszystkie odłamy przedstawiały ar
gumenty odzwierciedlające ich szczególne interesy. Czesi trzymali się ar
gumentacji ekonomicznej, Polacy statystyk etnograficznych, Niemcy od
woływali się do kultury zachodniej, ,,ślązakowcy" do prawa małych na
rodów, ewangelicy straszyli widmem spisku husyckiego, socjaliści zaś -
kapitalistyczne-obszarniczej reakcji. Wszyscy w różny sposób odwoływali 
się do historii. Księstwo było „śląskie", nim stało się jakiekolwiek; było 
polskie od niepamiętnych czasów do 1335 r., czeskie od 1335 do 1526 r., 
a austriackie później. Nie trzeba dodawać, że żaden z tych argumentów 
nie posiadał praktycznego znaczenia w konfrontacji z pilnymi problemami 
dnia. 

Niezależnie od tej politycznej sytuacji istniało niezadowolenie spo
łeczne. Okręgi przemysłowe, takie jak księstwo, przeżywały podczas woj
ny okres świetnej koniunktury, po niej zaś - nagłego załamania. Trud
ności polityczne przyczyniały się jedynie do pogłębiania istniejących na
pięć wywołanych brakiem żywności, inflacją, spekulacją, bezrobociem, 
powojennymi gwałtami i przestępstwami kryminalnymi oraz administra
cyjnym chaosem. Księstwo musiało być zaopatrywane w drodze specjal
nych dostaw z Warszawy i Pragi. Olbrzymie pożyczki z banków central
nych zapewniły stabilizację wzrastających cen, a coraz powszechniejszym 
faktom posiadania broni palnej oraz agitacji politycznej usiłowano prze
ciwdziałać surowymi środkami policyjnymi. Zródła z Bielska wskazują 
np., jak strajki w fabrykach tekstylnych przyciągały uwagę działaczy 
z dalekich nawet stron. W październiku 1919 r. widziano w Bielsku czo
łowego polskiego komunistę Juliana Marchlewskiego o. Areszty, deportacje, 
rewizje ze strony wojska były rzeczą powszechną. Zycie codzienne powo
dowało stałe uczucie zniechęcenia. Tak np. dla zwykłego obywatela wy
jazd z księstwa lub przyjazd był w istocie rzeczą niemożliwą. Mieszkaniec 
Cieszyna, który w 1919 r. pragnął odwiedzić krewnego w odległej o 15 mil 
Ostrawie, musiał posiadać wydany przez starostę paszport, wizę z biura 
czechosłowackiego w Krakowie, przepustkę wojskową z armii polskiej 
oraz bilet kolejowy na przejazd przez Górny Śląsk opłacany w nieosią
galnych markach niemieckich 10. Milicja, która usiłowała zaprowadzić po
rządek w całym tym zamęcie, sama była oskarżona o to, że posiada 
w swoich szeregach kryminalistów i spekulantów 11. Można się dziwić, że 
księstwo w ogóle funkcjonowało. 

Krótkiego przedstawienia wymagają wydarzenia w Cieszynie, które 
poprzedzały plebiscyt. 30 X 1918 r. dowódca garnizonu austriackiego prze-

9 Zespól Starostwa w Bielsku, 93 (Policja). 
10 Tamże, 95 (paszporty). 
11 Tamże, 92. 
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kazał władzę miejscowym politykom. Wprowadzone zostało ·w życie 
osiągnięte wcześniej porozumienie pomiędzy polską Radą N a rodową 
w Cieszynie a czeskim Narodnim Vyborem w Opawie, 5 listopada zaś 
wyznaczono linię demarkacyjną. Polacy uzyskali cały Śląsk Cieszyński 
z wyjątkiem okręgu Frydek z 6 przyległymi wioskami, m. in. Orłową, 
Suchą Średnią, Suchą Dolną, który to obszar wraz z całym Śląskiem 
Opawskim przeszedł do Czech. Cieszyn był pierwszym polskim teryto
rium, które uzyskało niepodległość. Jednakże gdy rząd polski w Warsza
wie uznał lokalne porozumienie z 5 listopada, nie uczynił tego rząd cze
chosłowacki w Pradze. 23 I 1919 r. armia czechosłowacka przekroczyła 
linię demarkacyjną i okupowała miasto Cieszyn. Rząd czechosłowacki 
usprawiedliwiał swoją akcję tym, iż porozumienie z 5 listopada zostało 
zerwane w wyniku polskiej okupacji stacji kolejowej Bogumin oraz przez 
zapowiedź wyborów polskich. Po regularnej bitwie pod Skoczowem udało 
się wysłanym na miejsce wypadków oficerom alianckim doprowadzić do 
przerwania ognia i rozdzielenia obydwu armii wzdłuż nowej linii rozej
mowej. 26 lutego przybyła Międzysojusznicza Komisja Kontroli (MKK -· 
I.A.C.C.) pod przewodnictwem pułkownika włoskiego Tissi 12 i tego same
go dnia stojące naprzeciw siebie wojska zostały wycofane do czasu de
cyzji konferencji pokojowej. Tak przedstawiała się sytuacja w księstwie
w ciągu n,astępnych 11 miesięcy. We wschodnich częściach działała nadal
Rada Narodowa, w zachodnich zaś administracja czechosłowacka. Komisja
Kontroli pozostała na miejscu aż.do września, przygotowując swoje zale
cenia dla konferencji pokojowej i nadzorując „komisję mieszaną", która
zajmowała się rozstrzyganiem kwestii interesujących obie strony, takich
jak kolej, dostawy węgla, szkoły i sądy.

Studia nad problemem cieszyńskim na konferencji pokojowej nasu
wają niewesołe refleksje 13. Nie zostały przyjęte propozycje Komisji Kon
troli zmierzające najpierw do utworzenia niepodległego księstwa, a póź
niej do podziału etnograficznego. FranC;uzi zdecydowani byli faworyzować 
na terenie Cieszyna Czechów, aby w ten sposób zrównoważyć swoje po
parcie dla sprawy polskiej na Górnym śląsku. Włosi, urażeni solidarnością 
Czechów z Jugosłowianami w sprawie Fiume (dziś Rijeka), stawiali na 
Polaków. Brytyjczycy i Amerykanie opowiadali się za zasadą samostano
wienia i w ostatecznym razie za plebiscytem. Rząd czechosłowacki przez 
ponad 9 miesięcy odrzucał zarówno na konferencji pokojowej w Paryżu, 
jak i w lipcu na konferencji polsko-czeskiej w Krakowie możliwość 
wzięcia pod uwagę plebiscytu. Płebiscyt cieszyński zaakceptowany został 
dopiero we wrześniu, gdy Clemenceau narzucił całkowicie nowe spojrze-

12 Bryant myli MKK Tissiego z 1919 r. z Międzysojuszniczą Komisją Plebiscy

tową (MKP) z r. 1920, op. cit., rozdz. VI. 

u B r y a n t, op. cit., rozdz. VI. 

10 - Sobótka 1/72 
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nie na sprawę, a Komisja Kontroli raz jeszcze zmieniła swoje zalecenia. 

Rząd czechosłowacki ku powszechnemu zaskoczeniu także· zmienił swe 

stanowisko i wyraził zgodę. Pierwotnie starano się, aby Międzysojusznic;zą 
Komisją Plebiscytową (MKP - I.A.P.C.) kierowali Amerykanie, tym

czasem ich wycofanie się z konferencji pokojowej spowodowało wyzna
czenie francuskiego przewodniczącego hr. Ernesta de Manneville'a. 

W przeciwieństwie do typowej w Polsce orientacji prestiż Brytyjczy

ków wśród Polaków w Cieszynie był większy niż prestiż Francuzów. Było 
to w części odbiciem francuskiego orędownictwa sprawy czeskiej oraz 

brytyjskiego poparcia dla zasady etnograficznej, w części zaś rezultatem 

probrytyjskiej propagandy ewangelickiej. Pułkownik Basil Coulson, bry
tyjski przedstawiciel w Komisji Kontroli, był osobą popularną. Pewnego 

razu czołowy dziennik cieszyński wydał po angielsku specjalny numer 
z artykułem wstępnym: Angielskie rządy w Cieszynie. ,,Coraz częściej -
czytamy w nim - kiedy zastanawiamy się nad koniecznością zorganizo
wania starego świata i utworzenia w miejsce starej, niemoralnej rów
nowagi europejskiej nowego związku między cywilizowanymi narodami, 
myśli nasze zwracają się ku zdumiewającej angielskiej umiejętności rzą
dzenia" 14. Najwidoczniej wydawca wyobrażał sobie, że Wielka Brytania 
była gotowa zaakceptować w Europie środkowej mandaty kolonialne. 

Opinia ewangelicka była przeświadczona o poparciu brytyjskim. W 1919 r. 
oraz ponownie w 1920 r. w okresie podejmowania decyzji w sprawie 
Cieszyna pastorzy ewangeliccy z księstwa wystąpili z apelami o opiekę 
ze strony rzekomo protestanckiego Rządu Jego Królewskiej Mości 15. 

Ogólnie rzecz biorąc, wiara Polaków cieszyńskich w Wielką Brytanię 
nie była odwzajemniana. Ministrowie brytyjscy skłaniali się bardziej na 
stronę czechosłowacką. Tak np. Sir Auckland Geddes, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Handlu, wykazywał specjalne zainteresowanie tym, do 
kogo będzie w przyszłości należał przemysł cieszyński: ,,Mam nadzieję -
pisał do Lloyd George'a - że otrzymają oni [Czechosłowacy] kopalnie 
cieszyńskie, choć wszyscy obawiamy się, by sukcesu nie odnieśli Polacy, 
z tego powodu, że Polacy sprzedaliby kopalnie Amerykanom, Czesi zaś 
nie" 1s. Lord Curzon, minister spraw zagranicznych, przyznawał także 
pierwszeństwo roszczeniom czechosłowackim. W maju 1920 r., kiedy za-

14 Englishe Rule in Teshen {Dziennik Cieszyński, 29 III 1919). 
is Odnośnie do działalności pastora Karola Kulisza patrz AAN - AIJP 727. 

„Wspomóż nas, Panie, Boże nasz, bo pokładamy w Tobie ufność i z Twoim imieniem 
idziemy przeciwko tym tłumom [against this · multitude]". Kulisz dostarczył Pade� 
rewskiemu w Londynie teksty, aby go uzbroić na jego spotkanie z Lloyd George'em. 
Kulisz do Paderewskiego, 4 VII 1920 r. Tamże. 

16 Geddes do Lloyd George'a, 3 XII 1919 r. Lloyd George Papers, F/17/5/58. 
Geddes nie zdawał sobie widocznie sprawy z tego, że drugi największy koncern 
górniczy był już sprzedany Francuzom. 
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niechano JUZ myśli o plebiscycie, Curzon spotkał się z czechosłowackim 
ministrem spraw zagranicznych Benesem i rekomendował Lloyd Geor
ge' owi jego argumenty: ,,Benes pragnie powiedzieć dwie rzeczy: 1. Cze
chosłowacy czynią wszystko, co w ich mocy, aby żyć w zgodzie ze swymi 
sąsiadami, 2. zamierzany plebiscyt doprowadzi w Cieszynie do wojny, 
ponieważ Polacy zorientowali się, że przyniesie on przygniatającą więk
szość na rzecz Czechów ... Benes prosi w związku z tym, aby przedysku
tować nową kompromisową linię podziału . . . Jeżeli będziesz się widział 
z Benesem, prześlę ci zwięzłą, nieco bardziej szczegółową notatkę o jego 
poglądach i o powyższym planie. Zarówno jedno, jak i drugie jest roz
sądne" 11. Curzon najwyraźniej nie widział niczego niezwykłego w twier
dzeniu Benesa, że „przygniatająca większość na rzecz Czechów" jest wy
nikiem przesądzonym. Lord Derby, brytyjski członek Rady Ambasadorów, 
wyrażał podobne przekonanie 1s. 

Istnieją dowody na to, że poprzednik Curzona, Balfour, wówczas już 
lord, przewodniczący Rady, popierał sprawę cz�chosłowacką, zdając sobie 
raczej lepiej sprawę z jej dalszych implikacji. W kwietniu 1919 r., kiea.y 
w sprawozdaniu Komisji Czechosłowackiej n� konferencji pokojowej pod
trzymano roszczenia czechosłowackie, Balfour sporządził notatkę wyra
żającą jego zastrzeżenia: ,,Nie będę spierał się o meritum, jakkolwiek 
jestem skłonny zgodzić się z Komisją. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, 
jeżeli stosujemy jeden rodzaj zasad wówczas, gdy pozostawiamy Niemców 
w Czechach, inny zaś, kiedy usuwamy ich z Polski (w Gdańsku). Wniosek, 
jaki się tu nasuwa, to strzec się przed niebezpieczeństwem podejrzewania 
nas, że posługujemy się naszymi zasadami dla realizowania naszych fan
tazji. Zgadzam się, że pedantyczne dążenie do konsekwencji jest zawsze 
błędem, a czasami zbrodnią. Mamy jednak do czynienia z narodami po
rywczymi i uczuciowymi. Nie możemy być popularni, nasza jedyna szansa 
to być sprawiedliwymi" 19. 

Jest rzeczą dość osobliwą, że jedynym brytyjskim mężem stanu, który 
w kwestii rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń polskich i czechosłowac
kich brał pod uwagę konsekwencje, był Lloyd George. Lloyd George zdra
dzał tendencję do posługiwania się zasadą etnograficzną jako swoją prak
tyczną zasadą we wszystkich kwestiach granicznych Europy wschodniej. 
Oświadczywszy, że Polsce nie można przekazać ani Gdańska z powodu 
jego niemieckiej większości, ani Galicji Wschodniej ze względu na jej 
przypuszczalną większość ukraińską, mógł jedynie wyciągnąć logiczny 
wniosek, że Cieszyn z powodu swojęj polskiej większości nie może zostać 

l7 Curzon do Lloyd George'a, 21 V 1920 r., tamże, F/100, pudło 1. 
is Derby do Lloyd George'a, 4 VI 1920 r., tamże, F/53/5/38.

19 A. J. B a 1 f o ur, Note on the Czechoslovak Commission's Report, 1 IV 1919 r., 
Balfour Papers, B. M., Add. MSS 49734/69.
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oddany Czechosłowacji. Co najmniej przy dwóch okazjach stwierdzał on, 
że „odnośnie do Cieszyna skłaniam się na stronę Polaków" 20

• Można 
jedynie snuć przypuszczenia, dlaczego nie postąpił zgodnie z tym nasta
wieniem, z pewnością jednak musiały tu silnie przeciwdziałać opinie jego 
ministrów. 

Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa, w której skład wchodzili 
hr. de Manneville (Francja), konsul R. C. Wilton (Wielka Brytania), :i:nar
kiz Luigi Borsarelli (Włochy) oraz prof. Saburu Yamada (Japonia), przy
była do Cieszyna 30 I 1920 r. 21 Wkrótce podjęł:a ona serię decyzji, których 
rezultat nie zawsze odpowiadał zamierzeniom. Działalność wszystkich 
istniejących instytucji została zawieszona na czas trwania plebiscytu; de 
Manneville zapowiedział, że wyłączną władzę wykonawczą i sądowniczą 
sprawować będzie w imieniu Rady Ambasadorów Międzysojusznicza Ko
misja Plebiscytowa. 2 lutego księstwo zostało podzielone na dwie prefek
tury - zachodnią, którą kierować mieli Czesi, i wschodnią, podlegającą 
Polakom. Ustalono zasadę, że Czesi i Polacy winni być traktowani jed
nakowo i cieszyć się pod względem administracyjnym równymi prawami. 
W rezultacie jednak przyznając czeskiej mniejszości jednakową część te
rytorium i równy udział w administracji Komisja Plebiscytowa automa
tycznie pozbawiła polską większość władzy nad ludnością oraz urzędów, 
które traktowała ona jako swoje własne. Wszystkie zmiany dawały ko- · 
r·zyść Czechom, żadna Polakom. Aczkolwiek prefektury miały jedynie 

charakter tymczasowy, ich generalna zgodność z żądaniami Czechów wy
woływała nieuchronnie wrażenie, że Komisja Plebiscytowa pozostaje pod 
nadmiernym wpływem Pragi. Nawet wprowadzenie czasu zachodnioeuro
pejskiego zgodnego z tym, jaki obowiązywał w Paryżu, przypadkowo tak
że i w Pradze, ale nie w Warszawie, interpretowano jako gest filoczeski. 

Lokalny charakter władz polskich we wschodniej prefekturze działał 
na ich niekorzyść. Podczas gdy scentralizowana administracja czechosło
wacka w prefekturze zachodniej narzucona w trakcie inwazji w styczniu 
1919 r. pozostawała poza bezpośrednią kontrolą Komisji Plebiscytowej, 
autonomiczna Rada Narodowa w Cieszynie kontroli tej w pełni podlegała. 
Szkoły w prefekturze zachodniej podporządkowane były Ministerstwu 
Oświaty w Pradze; sądy podlegały okręgowi sądowemu w Novim Jicinie; 
żandarmeria czechosłowackiemu Ministerstwu Obrony. Zawieszenie 
w księstwie przez Komisję Plebiscytową działalności wszystkich instytucji 
administracyjnych przerwało wprawdzie działalność Rady Narodowej, ale 
nie przerwało działalności ministerstw praskich. I znowu wrażenie, jakie 

20 B r y a n t, op. cit., rozdz. VI, passim.
21 Wyznaczona 29 IX 1919 r., przybyła do księstwa cieszyńskiego 3 II 1920 r.,

wyjechała 10 VIII 1920 r. 
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to wywoływało, okazało się fatalne, a mianowicie że Komisja Plebiscyto

wa współuczestniczy po cichu w aneksji prefektury zachodniej przez Re

publikę Czechosłowacką. Zarówno rząd polski, jak i czechosłowacki w pełni 

uznawały władzę Komisji Plebiscytowej; dla poparcia jej zadań miano

wały delegatów. Tak się jednak złożyło, że delegacja polska mianowana 

z Warszawy musiała walczyć nie tylko z Czechami, ale i ze stałym kry

tycyzmem Rady Narodowej oraz miejscowej ludności. Pracę delegacji 

zakłócały powtarzające się rezygnacje jej przywódców - Zamorskiego, 

generała Latinika, dra Bocheńskiego 22
• Delegacja czechosłowacka z drem 

Matousem funkcjonowała o wiele bardziej sprawnie. 

Obszaru Karwińskiego Zagłębia Węglowego nie włączono do żadnej 

z dwóch prefektur, lecz poddano osobnej administracji kierowanej przez 

pułkownika włoskiego di Bernezzo. Aczkolwiek ludność górnicza była 

w przeważającej mierze polska, pozostawiono tam żandarmerię czecho

słowacką wprowadzoną w styczniu 1919 r. dla utrzymania porządku w ko

palniach. Raz jeszcze Czesi zachowali przewagę. 

Całością sil policyjnych w księstwie dowodzili oficerowie alianccy, 

a nadzorował je Komitet Porządku Publicznego konsula Wiltona. Poza 

garnizonem alianckim i żandarmami czeskimi w Karwinie obejmowały 

one milicję śląską oraz niemiecką Burgerwehr. Milicja śląska, która skła

dała się zarówno z Czechów, jak i Polaków, zastąpiła dawną milicję polską 

rozwiązaną na początku lutego. Burgerwehr zezwolono początkowo na 

kontynuowanie tej roli, jaką sobie sama przypisała, mianowicie ochrony 

wspólnoty niemieckiej w krzyżowym ogniu rozprawy polsko-czeskiej. 

Została ona usunięta w kwietniu, gdy otworzyła ogień do polskiej de
monstracji. 

Demonstracje, strajki i zaburzenia rozpoczęły się, zanim jeszcze można 

się było zastanowić nad specyficznymi przygotowaniami do plebiscytu. 

9 lutego demonstrowali w Orlowej górnicy polscy, 12 lutego - w Cie

szynie polscy nauczyciele; 15 lutego wójtowie 29 gmin polskich wtłoczo

nych do prefektury zachodniej wystąpili z publicznym protestem. W nie

dzielę 22 lutego po południu 60 OOO Polaków przerwało kordony strzelców 

alpejskich i wypełniło rynek w Cieszynie, aby wyrazić krzykiem swoje 

niezadowolenie dżentelmenom z Komisji Plebiscytowej wyglądającym 

z balkonu hotelu „Pod Brunatnym Jeleniem". Pierwsze poważne rozruchy 

miały miejsce 10 marca w zagłębiu węglowym. Prasa polska określiła je 

jako „pogrom", stwierdzając, że przed czeskim terrorem zbiegło 2000 ucie-

22 Zamorski ustąpił 30 III 1920 r. na znak protestu przeciwko stronniczości de 

Manneville'a. General Latinik złożył rezygnację 2 VI 1920 r., aby walczyć na froncie 

wschodnim. Bocheński, który w kwietniu 1920 r. ustąpił z Sądu Okręgowego dla 

zaprotestowania przeciwko parytetowi reprezentacji, odmówił uczestnictwa w sesji 

Rady Ambasadorów w następstwie decyzji z 28 VII 1920 r. 
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kinierów 23. 23 kwietnia z powodu strajku Związku Nauczycielstwa Pol
skiego zostały zamknięte polskie szkoły. 10 maja rzucono granatem w pol
skiego członka Komisji Karwińskiej dra Adamieckiego i zniszczono polski 
budynek szkolny. Następnego dnia bomba zburzyła dom czeskiego zawia
dowcy stacji w Hnoiniku. General Latinik, poproszony o wyjaśnienie tego 
ostatniego incydentu, wyraził opinię, że zawiadowca stacji sam podłożył 
bombę, aby uzyskać odszkodowanie 24. Do 18 maja, kiedy to zdemolowany 
został przez polski tłum Dom Śląski w Cieszynie, siedziba „ślązakowców", 
incydenty zbrojne i ataki bombowe były na porządku dziennym. Oficjal
na polska lista „czeskich zbrodni i gwałtów", jaką przedstawiono Komisji 
Plebiscytowej, wymieniała 29 większych napadów, z których każdy obej
mował setki nazwisk ofiar 25; odpowiednia czeska lista „Nasilnosti pola
ku" 2s, przedstawiona w formie tysięcy indywidualnych protokołów, była 
nawet dłuższa. Od 21 maja do 1 lipca trwał strajk powszechny górników; 
Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa ogłosiła stan wyjątkowy, z czym 
łączyło się prawo wojenne i cenzura gazet. Z Rzeczypospolitej przenikały 
elementy polskiej armii podziemnej, POW, rozpoczynając walkę z czeski
mi freikorpsami, ,,Obcanską obraną". Agitatorzy działający na swoim ro
dzimym gruncie łatwo kryli się przed silami porządkowymi. Uzbrojeni 
członkowie straży patrolowali w nocy drogi księstwa, a w starciach, do 
których dochodziło, śmierć nie była czymś rzadkim. 

Tak więc przygotowaniom plebiscytowym od samego początku towa
rzyszyły trudności. Wydana 23 marca ordynacja plebiscytowa wywołała 
natychmiast komplikacje na tle klauzuli dotyczącej głosujących, którzy 
nie byli stałymi mieszkańcami. W Cieszynie miało być regułą, że każdy, 
kto opuścił księstwo przed 1 IX 1914 r., nie kwalifikował się do głosowa
nia. Polacy wysunęli zarzut, że zostali pozbawieni wielkiej liczby wybor
ców galicyjskich. W połowie· maja w atmosferze narastających gwałtów 
polski Komitet Plebiscytowy odmówił dostarczenia swoich list wybor
czych. Komisja Plebiscytowa nie miała innego wyboru, jak tylko prze
sunąć dzień głosowania aż na 12 lipca. Zapowiedziała ona, że plebiscyt 
odbędzie się pomimo utrudnień i że każda gmina, która zaniedba okazania 
listy glosujących, zostanie wykluczona. Ponieważ utrudnienia ze strony 
polskiej dalej wzrastały, pojawiła się w ten sposób możliwość, że Czesi 
wyszliby z większością oddanych głosów. Polacy widząc, jak umyka ich 
automatyczne - zdawałoby się - zwycięstwo, zaczęli popierać totalną 

2s Polska Golgota (Dziennik Cieszyński, 11 III 1920). 

24 Wilton do Curzona, 15 V 1920 r., Documents on British Foreign Policy, First 

Series (dalej skrót: DBFP), (1), t. XI, nr 482. 

25 z 19 V 1920 r., RNKC 64/116, tak.że AAN-AIJP 726. 

26 Memorandum Les souffrances du peuple silesien du pays de Teschen, SUA -

KPT, 6. 
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obstrukcję. W czerwcu konsul Wilton zwrócił się do Londynu z pytaniem, 
czy nie byłoby można wycofać Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej 
i zrezygnować w ogóle z plebiscytu 27

• Żądania tego nie wzięto na serio. 
Na początku lipca Komisja Plebiscytowa podjęła na nowo próbę odbycia 
głosowania w ustalonym terminie. Plan polegał na przeprowadzeniu gło
sowania etapami, skoncentrowaniu po kolei oddziałów alianckich w każdej 
wsi, zmuszeniu miejscowych urzędników do sporządzenia listy oraz ka
raniu tych, którzy się sprzeciwią. Zaledwie jednak ten przykry tryb 
postępowania zaczął funkcjonować, przywódcy alianccy, działając z inicja
tywy Lloyd George'a, po miesiącach zwodzenia zapowiedzieli w porozu
mieniu z rządami w Pradze i Warszawie na konferencji w Spa, że plebiscyt 
ma się nie odbyć. Ludność, zainteresowana tym najbardziej, została więc· 
pozbawiona wpływu na los księstwa. Uzależniono go od decyzji sojuszni
czej Rady Ambasadorów w Paryżu. 

Wykręty polityków przedłużyły niepotrzebnie agonię Cieszyna. Po
czynając od połowy maja było rzeczą jasną, że potrzebny jest jakiś nowy 
rodzaj inicjatywy. Lecz politycy nie mogli osiągnąć zgody. Benes po wy
sunięciu sugestii, że należy zwrócić się z prośbą o arbitraż do króla Bel
gów Alberta, wycofał się z tej propozycji, skoro tylko zaak_ceptował ją 
rząd polski 2s. Parlament czechosłowacki był w sposób widoczny niechętny 
popieraniu swojego ministra spraw zagranicznych. Rząd polski został 
sparaliżowany przez radziecką ofensywę na froncie wschod.nim i nie był 
zdolny do stanowczego działania. W czerwcu przez dwa tygodnie trwał 
w Warszawie kryzys gabinetowy, który spowodował wstrzymanie podej
mowania wszelkich decyzji. Przywódcy alianccy byli niewiele lepsi. Jesz
cze 8 lipca Rada Ambasadorów wzywała do przeprowadzenia plebiscytu, 
aby zaledwie w tydzień później stanąć wobec zupełnie przeciwnej sugestii 
Lloyd George'a, w której wyniku plebiscyt został odwołany. 

Chaos wywołany przeciągającym się brakiem zdecydowania przybie
rał na sile. Słowne i czynne gwałty ze strony agitatorów politycznych 
znajdowały jedynie swój odpowiednik w licznych aresztowaniach i de
portacjach stosowanych w imię porządku publicznego zarówno przez wła-

27 Wilton do Curzona, 7 VI 1920 r., DBFP (1), t. X, nr 495. 
28 Benes po raz pierwszy puścil: w obieg projekt arbitrażowy w kwietniu w trak

cie rozmów z ambasadorem polskim Piltzem, w okresie kiedy opowiadał alianckim 
dyplomatom, że plebiscyt jest niemożliwy (Wilton w Pradze do Curzona, 29 IV 1920 r., 
F.O. 417/8/55). W maju w czasie wizyt w Londynie i Paryżu wywierał w tym 
kierunku silny nacisk (patrz DBFP (1), nr 489), jednakże zrezygnował z tego na 
początku czerwca (Benes do Patka, 9 VI 1920 r., AAN - AIJP, 726). 30 V 1920 r. 
Benes referował problem cieszyński na forum Rady Ligi Narodów, potępiając polskie 
gwałty, grożenie wojną oraz utrudnienia w przygotowywaniu plebiscytu (patrz 
Drummond do Paderewskiego, 4 VI 1920 r., AAN-AIJP, 726). 
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dze czeskie, jak i polskie. Władze czechosłowackie stojące w obliczu licz
nej i wrogiej ludności polskiej uciekały się do systematycznych rewizji, 
którym towarzyszyła niemała brutalność. Górnicy polscy, którzy wypo
wiadali patriotyczne poglądy, tracili swoją pracę lub też domy ich były 
nachodzone przez funkcjonariuszy poszukujących broni i dynamitu. Pi
semne zeznania dotyczące osób poszkodowanych w toku tych napaści 
złożył chirurg szpitala w Orłowej 29. W Morawskiej Ostrawie aresztowano 
za posiadanie gazety polskiej 15-letniego chłopca 30, a naczelnik stacji 
w Boguminie utracił posadę i swój dom za wykroczenia, których bliżej 
nawet nie określono 31• Polski obóz dla uchodźców w Oświęcimiu do
starczał pożywienia dla tysiąca osób z księstwa 3:i_ Władze polskie ze swej 
strony opanowane były obsesją niebezpieczeństwa akcji wywrotowej. Do
wództwo wojskowe ostrzegało przed czeskimi kobietami-agentkami zaj
mującymi się rzekomo sprzedażą masła, w rzeczywistości jednak uprawia
jącymi po wsiach propagandę 33. Franciszek Karmaszek z Bielska, który 
wzbudził podejrzenia zakupieniem większej ilości boczku, znalazł się przed 
sądem wojennym w Krakowie pod zarzutem spekulacji i szpiegostwa 34. 

Ernest Wisełka, kierowca taksówki z Suchej Średniej, zost� uwięziony 
w Cieszynie za posiadanie czechosłowackiego prawa jazdy ss. Józefa Za
czyka z Czechowic aresztowano jako dezertera, choć nigdy nie był w woj
sku; twierdził on, że jako „Ślązak" nie podlegał „zagranicznej" polskiej 
służbie wojskowej 36. Rudolf Burgott z Orłowej był przez rok internowany 
w Łańcucie jako „czechosłowacki szpieg, policyjny agent i przestępca''; 
według jego wersji został on aresztowany przez straż polską na granicy, 
kiedy zasnął w pociągu s1. 

Komisja Plebiscytowa zalewana była powodzią protestów i wezwań 
o pomoc. Kiedy jednak próbowała interweniować, sama wpadała w tara
paty. Tak np. pewnego razu czeski drukarŻ Rudolf Rost przyniósł wia
domość, że robotnicy polscy w Trzyńcu ukrywają broń. Dla przeprowa
dzenia śledztwa wysłano kapitana Loire'a z garnizonu francuskiego, który
zabrał ze sobą Rosta przebranego w mundur francuski. Niestety, Rost
został rozpoznany przez robotników, którzy zmusili Loire'a, aby go wydal
dla przeprowadzenia „egzekucji". Rost został skazany na wrzucenie żyw
cem do jednego z pieców hutniczych. Od wykonania jednak wyroku wy-

29 16 V 1920 r. Archiwum Regera, I, 18. 
so „Dziennik Cieszyński", 5 I 1920. 
Sł RNKC, 64/67. 
s2 Dowódca 7 dywizji piechoty (Kraków). Sprawozdanie. Archiwum Regera I, 18. 
SS BPPRP, 3. 
" Tamże. 
ss Tamże. 
36 Tamże. 
s1 RNKC, 67. 
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bawiło go przybycie uzbrojonego oddziału żandarmerii czeskiej 38. Po 

pewnej ilości podobnych doświadczeń oddziały alianckie rzadko ryzyko
wały wyruszanie dalej w teren i zadowalały się trzymaniem straży przed 
swoim dowództwem w hotelu „Pod Brunatnym Jeleniem". 

W tej właśnie grożącej wybuchem wojny sytuacji nadeszła 28 lipca 
wiadomość o ostatecznej decyzji Rady Ambasadorów. Dawała ona pierw
szeństwo czechosłowackim argumentom ekonomicznym przed polskimi żą
daniami podziału etnograficznego. Republice Czechosłowackiej przyznano 
56,20/o terytorium księstwa z całym zagłębiem węglowym oraz 620/o lud
ności, w tej liczbie 113 365 Czechów i 137 368 Polaków. Tego samego dnia 
Benes podpisał porozumienie w imieniu Czechosłowacji, w trzy dni póź
niej, dołączając protest, uczynił to Paderewski w imieniu Polski 39. Ko
misja Plebiscytowa wyznaczyła jeszcze jedną linię demarkacyjną, która 
stanowić miała nową granicę. Miasto Cieszyn zostało przedzielone w po
środku głównej ulicy na moście na Olzie. Zamek i główny plac znalazł 
się w Polsce; stacja kolejowa w Czechosłowacji. 10 sierpnia armie cze
chosłowacka i polska zajęły przypadające im sektory, a Komisja Ple
biscytowa ustąpiła z uczuciem ulgi. 

Informacje rządu brytyjskiego na temat fiaska plebiscytu w Cieszynie 
pochodziły od konsula Wiltona, brytyjskiego członka Komisji. W swoich 
raportach przypisywał on winę za to trzem czynnikom - nieodpowiednim 
siłom garnizonu, organizacji kampanii plebiscytowej oraz postępowaniu 
miejscowych polityków 40. Mając na uwadze te dwie ostatnie okoliczności, 
wyróżniał on krytycznie polską Radę Narodową oraz polskiego lidera 
socjalistycznego Tadeusza Regera. Krytyka ta wymaga komentarza. 

G a r n i z o n a 1 i a n c k i. Komisja Plebiscytowa miał:a do swojej dys
pozycji 1400 żołnierzy - 15 batalion francuskich strzelców alpejskich 
oraz kompanię włoskich Monte Baldo Alpini. Wilton stwierdzał, że siły 
te były absolutnie niewystarczające oraz że na Włochach, ,,znanych po
wszechnie ze swoich propolskich sympatii", nie można było polegać 41. Nie 

38 BPPRP, 9. 
39 Paderewski do Sapiehy, 1 VIII 1920 r.: ,,Podpisałem jedynie dlatego, że zmu

szały mnie do tego formalne zobowiązania Rządu Polskiego. Podpisałem ze względu 
na honor i zaufanie dla Rządu oraz dlatego, że mocarstwa sojusznicze w przeciwnym 
wypadku groziły zerwaniem stosunków dyplomatycznych". AAN - AIJP. Paderewski 
do Milleranda, 30 VII 1920 r.: ,,Il ne parviendra jamais a convaincre la nation que 
Justice a ete rendu. La conscience d'une nation parle plus haut que les gouverne
ments, et les survit". Tamże. 

40 Najważniejsze sprawozdania zostały opublikowane w DBFP (1), t. X, rozdz. VII. 
41 Wilton do Curzona, 7 VI 1920, DBFP (1), t. X, nr 496. Notatka sporządzona 

przez Eyre Crowe'a: ,,Rządy sojusznicze ponoszą winę za poddanie tych obszarów 
międzysojuszniczej kontroli, a następnie odmowę dostarczenia . . . niezbędnych sil 
wojskowych". 
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trzeba dodawać, że Polacy skarżyli się, iż żołnierze francuscy byli noto
rycznie proczescy. Garnizon został rozdzielony pomiędzy Cieszyn, Kar
winę, Spisz i Orawę, stając się w ten sposób mniej efektywny w każdej 
z tych miejscowości. Kwestia, ,czy siły garnizonu były wystarczające, za
leży od charakteru jego obowiązków. W tej mierze Komisja Plebiscytowa 
miała, - zdaje się - inne wyobrażenia niż przywódcy alianccy, którzy 
planowali plebiscyt. Jako s y m b o I i c z n a s i ł a do wywieszania flagi 
garnizon cieszyński był oczywiście wystarczający; jako s i ł  a p o  1 i c y  j
n a dla nadzorowania porządku publicznego znajdował się w trudnym 
położeniu, ale był wystarczający; jako s i ł  a p r z y m u s  u powołana do 
narzucania rozporządzeń alianckiej administracji blisko półmilionowej 
ludności o mieszanej narodowości był on zupełnie bezużyteczny. Komisja 
Plebiscytowa nie zdawała sobie nigdy sprawy z tego, że braki garnizonu 
spowodowane były nadmiernymi wymaganiami, jakie mu ona sama sta
wiała. Zarzuty stronniczości są jedynie odbiciem trudności spowodowa
nych brakiem żołnierzy. Oficerowie alianccy nie posiadali żadnego innego 
wyjścia, jak tylko żądać pomocy z zewnątrz, nawet jeśli wiedzieli, że tego 
rodzaju żądania musiały łączyć się z politycznymi reperkusjami. Funkcjo
nariusze czescy asystowali jedynie w dochodzeniach przeciwko Polakom, 
funkcjonariusze polscy zaś w dochodzeniach przeciwko Czechom. Nie mo
gąc polegać na swoich własnych jednostkach, oficerowie alianccy musieli 
nieuchronnie opierać się na tych elementach miejscowej ludności, do 
których skłaniali się ze względu na swoje indywidualne przychylne na
stawienie. 

K a m p a n i a  p l e b i s c y t o w a. Zarówno Czesi, jak i Polacy na
tychmiast po ogłoszeniu we wrześniu 1919 r. plebiscytu utworzyli swoje 
komitety plebiscytowe. Były one formalnie odrębne, choć uzależnione od 
swoich odpowiednich organów władzy, czechosłowackiego Zemskiego Na
rodniego Vyboru oraz polskiej Rady Narodowej. Wilton przeciwstawiał 
,,głupie i dziecinne" postępowanie organizacji polskich „przebiegłemu, 
wytężonemu w pracy i godnemu prawdziwych mężów stanu" zachowaniu 
się funkcjonariuszy czeskich 42. Czechosłowacka Komise pro plebiscite na 
Tesinsku (K.P.T.) 43 z pewnością zasługiwała na tak daleko idącą ocenę 
Wiltona. Stanowiła ona znakomitą organizację zarówno ze względu na 
swoją strukturę, jak i sprawność. Zatrudniała w swojej kwaterze głównej 
w Ostrawie oraz w sześciu sekcjach okręgowych ponad stuosobowy stały 
personel administracyjny. Rada wykonawcza, kierowana przez przewod
niczącego dra Jana Prokesa, zapewniała szybkie podejmowanie decyzji. 

42 Wilton do Curzona, 17 IV 1920 r., DBFP (1), t. X, nr 478. 
4S Materiały Czechosłowackiej Komisji Plebiscytowej dla Sląska Cieszyńskiego 

tworzą odrębny zbiór w Centralnym Archiwum Państwowym w Pradze. Patrz SUA
-KPT 4, ,,Organizacne oddeleni". 
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Większe zgromadzenia doradcze uzgadniały swoje czynności z rządem 
i parlamentem w Pradze; 35 lokalnych komitetów przekazywało wytyczne 
do każdej gminy na kontrolowanym przez Czechów. terenie. Specjalny 
Komitet Śląski połączył „ślązakowców" Kożdonia i solidaryzujące się 
z nimi grupy niemieckie 44_ Kożdoń był członkiem Zemskiego Narodniego 
Vyboru. 

Działalność K.P.T. była w najwyższym stopniu skrupulatna. Każdą 
krzywdę, każdą polską zniewagę starannie rejestrowano w protokole 
i przekazywano władzom międzysojuszniczym 45• Zabiegano o każdy dom, 
a opinie jego mieszkańców zapisywano, aby powołać się na nie w przy
szłości. Do końca wykorzystywano wszelkie możliwe metody uzyskiwania 
poparcia, poczynając od koncertów muzyki czeskiej i oper sprowadzanych 
z Pragi, a na bankietach dla wpływowych polityków kończąc 46. Szczegól
nie dobrze rozwinięte były organy bezpieczeństwa K.P.T. 47 Już w paź
dzierniku 1919 r. przeniesiono do tajnej służby żandarmów czeskich 
z „vojenna policie". Wszystkie miejscowe komitety wyposażone były 
w agentów w proporcji jeden na 500 mieszkańców. ,,Agitatorzy" otrzy
mywali 30 koron dziennie, ,,koordynatorzy" 750 koron miesięcznie, ,,ku
rierzy" 600 koron miesięcznie. Nasuwa to porównanie z przeciętnym 
w 1919 r. uposażeniem górniczym 18,53 korony dziennie. Nikt w zachod
niej prefekturze nie mógł nawet otworzyć ust, by o jego poglądach nie 
została powiadomiona K.P.T. Wystarczyło odwiedzić poprzez linię de
markacyjną polskich krewnych albo zostać zauważonym na rozmowie 
z polską strażą graniczną, by być sklasyfikowanym jako „podezrely polsky 
agitator" lub „proticesky stvac" i by wydane zostało polecenie „sparali
żowania" jego działalności 48. 

Dopiero wtedy, kiedy przystępuje się do kwestii oceny politycznej, 
mogą nasuwać się wątpliwości co do doskonałości K.P.T. Propagandziści 
czechosłowaccy byli w położeniu bez wyjścia, .zmuszeni do wyszukiwania 
argumentów i faktów, którymi można by było przyciągnąć uwagę nie
przychylnego na ogół audytorium. Nigdy nie stwierdzili oni otwarcie 
faktu, że większość ludności księstwa była polska.. Stosowana przez nich 
terminologia, w której mówili o „rodzimej ludności, o Czechach, Niem
cach lub Ślązakach", była świadomie myląca. W związku z tym Instrukcja 
K.P.T. dla propagandy w gminach o większości polskiej wyliczała dzie
więć argumentów, którymi posługiwać się mieli czechosłowaccy akty
wiści: 

44 SUA-KPT 9/3. 
45 SUA-KPT 1/1-5, ,,Nasilnosti Polaku" zawierają protokoły dotyczące 9141 

odrębnych incydentów. 
46 SUA-KPT 40/2, ,,Oddeleni Propagacne". 
47 SUA-KPT 38/1-2, ,,Tajna sluzba". 

48 SUA-KPT 43, 44 „Polska agitace". 
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1. Historia - księstwo cieszyńskie było kiedyś prowincją czeską.
2. Język - dialekt księstwa jest bardziej czeski niż polski.
3. Oświata - polska sŻlachta i kler popierają analfabetyzm.
4. Ustrój - państwo i społeczeństwo czeskie jest demokratyczne, gdy

natomiast Polską rządzi arystokracja. 
5. Rolnictwo - polskie metody sprzyjają próżniactwu, niechlujstwu,

służalczości i niskim placom. 
6. Przemysł - w Czechosłowacji zapewnione są wysokie zarobki.
7. Administracja - w Polsce panuje korupcja.
8. Finanse - zdrowe stosunki w Czechosłowacji gwarantują reformy

społeczne. 
9. Przed Czechosłowacją rysuje się o wiele jaśniejsza przyszłość niż

przed Polską 49. 
Nikt nie oczekuje od propagandy nacjonalistycznej bezstronności. 

Jednakże ubóstwo tych argumentów, z których wiele całkowicie nie na
dawało się do tego, by je lansować, wskazuje, jak dalece treść propagandy 
czechosłowackiej ustępowała środkom, za pomocą których była ona roz
powszechniana. 

Wilton, stwierdzając, że Rada Narodowa przyczyniła się w sposób jak 
najbardziej pomyślny do roboty propagandowej na rzecz Czechów, miał 
przypuszczalnie na myśli to, iż była ona fatalną reklamą polskich metod 
rządzenia. Zebrania polskie traktował jako „nielegalne"; wyszydzał ama
torskie i bezpłodne metody stosowane przez Polaków oraz „ich całkowite 
zaabsorbowanie szowinistyczną polityką" so. Aczkolwiek krytycyzm ten 
nie był zupełnie bez podstaw, jest rzeczą jasną, że Wilton i jego koledzy 
poważnie nie doceniali pozycji Rady Narodowej oraz siły miejscowych 
nastrojów, którymi ona rządziła. Rada Narodowa utworzona została w Cie

szynie 19 X 1918 r. Celem jej było zapewnienie demokratycznych rządów 
oraŻ podział księstwa pomiędzy Czechów i Polaków na podstawie samo
stanowienia. Była ona pierwszą niezależną władzą, jaka pojawiła się na 
ziemiach polskich od czasów III rozbioru w 1795 r. To właśnie Rada 
Narodowa przyjęła kapitulację komendanta austriackiego, to właśnie ona 
5 XI 1918 r. ustaliła z Narodnim Vyborem linię demarkacyjną, to ona 
wyznaczyła Rząd Krajowy z drem Janem Michejdą na czele. Jej prestiż -
to nie tylko prestiż cieszącej się powodzeniem narodowej organizacji, ale 
i prestiż demokratycznej instytucji, której zasady zatriumfowały nad pół 
feudalnym porządkiem starego księstwa. W tej sytuacji ataki na Radę 
Narodową musiały być interpretowane jako ataki na samą demokrację. 
Komisja Plebiscytowa nie powinna była wywoływać wrażenia, że pozosta
je na uboczu wobec dylematu „demokracja kontra feudalizm i kapitalizm". 

49 SD'A-KPT 40/2. 
so Wilton do Curzona, 17 IV 1920 r., DBFP (1), t. X, nr 478. 
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W rzeczywistości atakując Radę Narodową Komisja Plebiscytowa wyka
zała, że działa na rzecz właścicieli ziemskich i zagranicznych kapitalistów 
próbujących odzyskać swoją dawną władzę. Wielu Polaków z Cieszyna 
żywiło niezmienne przekonanie, że w 1920 r. przy współudziale aliantów 
zdradzono „demokrację" 6'1. Kiedy we wrześniu 1919 r. zapowiedziano 
plebiscyt, Rada Narodowa była przekonana, że weźmie udział w jego 
realizacji. Utworzona w tym samym czasie jej Generalna Komisja Ple
biscytowa bez obaw postawiła na demokratyczne metody i całkowitą 
współpracę. Właśnie decyzja Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej 
z lutego 1920 r. o bezpośrednim administrowaniu księstwem, decyzja, któ
ra zdaniem wielu pozostawała w sprzeczności ze statutem plebiscytowym 
Najwyższej Rady Sojuszniczej, była tym, co zniszczyło dobrą wolę przy
wódców Rady Narodowej. Ten pochopny i pozbawiony wyczucia krok 
prowokował trudności, które tak szybko się zmaterializowały. Rada Na
rodowa znajdowała się w kłopotliwym położeniu, bardzo odmiennym od 
położenia komitetów czechosłowackich. Od czasu inwazji na Cieszyn do
konanej przez armię czechosłowacką w 1919 r. przywrócono do życia 

\ wszystkie miejscowe organizacje czechosłowackie. Narodni Vybor został 
rozwiązany, a jego obietnice odwołane. Późniejszy Zemsky Narodni Vybor 
nie był niczym innym, jak tylko tubą polityki rządu centralnego w Pradze. 
Komitety czechosłowackie nie odczuwały ani tej odpowiedzialności, ani 
też tego typu niepewności, jaki tak ciężkim brzemieniem spoczywał na 
Radzie Narodowej. W oczach polskich obserwatorów los Narodniego Vy
boru był dalszym dowodem ataku na miejscową demokrację ze strony 
zainteresowanych czynników zewnętrznych. 

Stosunki Rady Narodowej z rządem polskim w Warszawie były bardzo 
osobliwe. W takim zakresie, w jakim przywódcy Rady Narodowej byli 
równocześnie posłami z Cieszyna do Sejmu w Warszawie, istniała osobista 
więź z władzą centralną. Nie był to jednak żaden związek formalny. Rada 
Narodowa była autonomiczna; utrzymywała ona zarówno dziwaczną pozę 
wyższości w stosunku do „młodszego" rządu w Warszawie, jak i całkowitą 
kontrolę nad biurami oraz urządzeniami. Jedynym działem w pełni zinte
growanym z Rzecząpospolitą była armia. Aż do kwietnia 1920 r. Rada 
Narodowa nie wprowadziła polskiej waluty. Ten stan rzeczy osłabiał 
możliwości tych polityków w Warszawie, którzy w sprawie Cieszyna 
pragnęli zająć twarde stanowisko wobec aliantów; nie mogli oni twier
dzić, że reprezentują miejscową ludność. Konieczność konsultowania się 

51 „Nie może nie nasuwać się podejrzenie, że było ono [cieszyńskie rozstrzyg
nięcie] podyktowane zachłannością międzynarodowych bankierów i fabrykantów, 
którzy pragnęli uzyskać kontrolę nad kopalniami węgla i fabrykami tego okręgu 
bez względu na cierpienia polskiej ludności, zmuszonej żyć pod obcym, aktywnie 
wrogim panowaniem". S z y m i c z e k, op. cit., s. 212. 
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z Radą Narodową działała jak hamulec w stosunku do każdego w War
szawie, kto by chciał - podobnie jak po stronie czechosłowackiej Be
nes - poszukiwać rozwiązania w układach. 

Wilton potępiał także Radę Narodową za „angażowanie się w politykę 
szowinistyczną" 52

. Był on w tym względzie całkowicie ścisły, choć trudno 
wyobrazić sobie, w jaki sposób Rada Narodowa mogłaby go zadowolić; 
skoro zniesiono jej administracyjne funkcje. Żadne demokratycznie wy
brane gremium nie zrezygnuje dobrowolnie ze swojej władzy na rzecz 
zagranicznej komisji, zwłaszcza jeśli go nie zapytano o zdanie, a tego 
właśnie oczekiwała od Rady Narodowej Międzysojusznicza Komisja Ple
biscytowa. Rada Narodowa powołała do życia sekretariat polityczny (Se
kretariat Polityczny dla Śląska), który sprawował nadzór nad całością 
wydarzeń politycznych w księstwie 53. Otrzymywał on sprawozdania ze 
wszystkich zebrań oraz sporządzał listy „niepewnych", czyli antypolskich 
elementów. Tak np. lista z Bielska zawierała wielką liczbę osób określa
nych jako „Feind der polnische Nation" (!), ,,Jude", ,,Hauptagitator", 
,,Tschechenfreundlich" 54. Sekretariat czuwał, aby personel administra
cyjny księstwa lub raczej ta jego część, która podlegała władzy Rady 
Narodowej, był w pełni oddany sprawie polskiej. Osoby, które wypo
wiadały antypolskie lub „ślązakowskie" opinie, traciły swoją pracę. Rząd 
warszawski zapewnił fundusze dla agitatorów politycznych, którym trzeba 
było płacić regularne pobory. Uczynił to jednak o wiele później niż 
Czesi 55

. 

Polacy w sposób bolesny uświadamiali sobie swoją organizacyjną niż
szość. Np. w sprawozdaniu z okręgów górskich przynaglano Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych w Warszawie, by ujęło sprawy w swoje ręce: ,,Agi
tacja plebiscytowa w naszych południowych Tatrach [!] zaledwie się 
zaczęła. Przedstawia się ona ubogo, nie ma wsparcia z centrali i na każ
dym kroku jest krępowana przez polityczny romantyzm, nadzieje na 
słowackie powstanie lub wojnę węgiersko-czeską, która wywarłaby ko
rzystny dla nas wpływ. Główną przyczyną jest kiepski personel. Nato
miast urzędnicy czescy posiadają organizację i autorytet" 56. Jest rzeczą 
dziwną, że Wilton, .krytykując chaotyczny szowinizm Rady Narodowej, 

52 DBFP (1), t. X, nr 478, s. 663. 
sa RNKC, 16. 
s, Tamże, 16/3511. 
55 Telegram do Rady Narodowej, 3 II 1920 r. ,,W myśl wniosku posła Zamorskiego 

zaleca się, aby Komitet z przeznaczonych funduszów wypłacał zwolnionym milicjan

tom zasiłki celem zatrzymania ich na miejscu i użycia jako agitatorów. Przypusz- • 
czalne wydatki donieść. Prezydium Rady Ministrów". Archiwum Regera I, 19. 

ss Rada Narodowa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Warszawa), 20 XI 1919 r. 
Raport ten został przechwycony przez czechosłowacką slużJ?ę wywiadowczą. S0A
-KPT 15/5. 
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zapomniał o potępieniu wysoce skutecznego szowinizmu Czechów. W ka
tegoriach obiektywnych trudno byłoby jednak między nimi wybierać. 

Ta d e u s z  R e g e  r. Wilton określił Regera jako „czołowego konspi
ratora w Cieszynie, jako socjalistycznego posła z Cieszyna do Sejmu 
w Warszawie, który nawet nie urodził się na Sląsku, lecz w Galicji" 57. 

Reger oraz inni posłowie byli „ludźmi o niewielkim lub praktycznie żad
nym doświadczeniu, które wykraczałoby poza wąską sferę Galicji", któ
rych metody politycznego działania były „brutalne, nierozważne i stoso
wane z wielką pochopnością" ss. Istnieją powody, by przypuszczać, iż 
opinia ta była powierzchowna. Reger wyniesiony został przez bieg wyda
rzeń 59. Jako założyciel i przywódca Polskiej Partii Socjaldemokratycznej 
w księstwie oraz długoletni wydawca „Robotnika Sląskiego", który od 
pokoleń wychowywał polskich górników w ·duchu socjalistycznym i naro
dowym, Reger, nawet jeśli tego pragnął, nie mógł w okresie niepokojów 
uniknąć wysunięcia się na plan pierwszy. Będąc przywódcą jedynej w Pol
sce grupy socjalistycznej cieszącej się absolutną większością, posiadał po
zycję, która go wyróżniała. Uzyskanie niepodległości w 1918 r. było przede 
wszystkim zwycięstwem Regera i jego zwolenników. Niewątpliwie też 
inwazja czeska, okupacja Zagłębia oraz zawieszenie działalności Rady 
Narodowej dotknęły Regera i jego partię o wiele boleśniej niż kogokol
wiek innego. 

Socjalizm Regera wystawiał go na bezpośrednią niełaskę Komisji Ple
biscytowej. Jego górnicy, o bojowej świadomości klasowej, wyćwiczeni 
w strajkach i uzbrojeni w dynamit z kopalń, byli groźnym przeciwnikiem 
dla każdej władzy. Socjalistyczna frazeologia Regera przerażała dżentel
menów z Komisji, a jego zwyczaj utożsamiania ich z wrogami demokra
tycznego rozstrzygnięcia budził zrozumiałą furię. Według Regera Komisja 
Plebiscytowa była na żołdzie obszarników i zagranicznych kapitalistów, 
szczególnie Larischa i Schneider-Creusota, którzy dla przywrócenia swojej 
dawnej potęgi postawili na Czechosłowację so. Rezultatem tych twierdzeń, 
jeśli idzie o Komisję, było przekonanie jej - za tendencyjnym podszep
tem Czechów - że Reger był bolszewikiem działającym na rzecz mię
dzynarodowej rewolucji. Wobec faktu, że partia Regera całym sercem 
popierała w 1920 r. wojnę polską ,przeciwko Rosji Radzieckiej, zarzut 
bolszewizmu był niedorzeczny. Więcej już sensu miał kontrzarzut Regera, 
że Czesi pozostawali w ścisłych stosunkach z Rosją Radziecką 61• Reger 
w żadnym wypadku nie był politykiem małych, parafialnych intryg. Jako 

57 Wilton do Curzona 7 VI 1920 r., DBFP (1), t. X, nr 496. 

58 Wilton do Curzona, 17 IV 1920 r., DBFP (1), t. X, nr 478. 

59 Tadeusz Reger (1870-1938). Szczegóły jego kariery w Archiwum Regera III, 94. 
GO Przemówienie z 15 II 1920 r. Archiwum Regera I, 18. 
61 Patrz Czesko-sowiecka przyjaźń (Dziennik Cieszyński, 1 VII 1920).
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deputowany do ostatniej wiedeńskiej Rady Państwa, był on na szerszą 

skalę zaznajomiony z wydarzeniami europejskimi. Należał do tej grupy 
socjalistów polskich, której przewodzili Daszyński, Lieberman i Mora
czewski, odgrywający w latach bezpośrednio po wojnie tak wybitną rolę. 

Jako legionista w okresie wojny był on całkowicie związany z tym nurtem 

radykalnego nacjonalizmu, jaki cechował Polskę Piłsudskiego. Urodzony 
w Nowym Jorku i mówiący dobrze po angielsku, był doskonale zorien

towany w sprawach międzynarodowych. W 1919 r. udał się na konfe
rencję pokojową do Paryża, aby poprzeć sprawę Cieszyna, a w czerwcu 

1920 r., w tym czasie, kiedy Wilton wyszydzał jego niewielkie doświad
czenie, przebywał w Anglii jako delegat na doroczną konferencję Partii 
Pracy 62. 

Na samym początku kampanii plebiscytowej 15 lutego Reger został 
osobiście napadnięty w chwili, kiedy przemawiał na zgromadzeniu socja
listycznym w Ostrawie. Przed dotkliwym pobiciem uratował go towarzysz, 

który interweniował z bagnetem w dłoni. Znajdujący się pośród publicz
ności umundurowani żołnierze czescy nie uczynili niczego, albo też tak 

to zostało przedstawione, aby pomóc. Reger skierował formalny protest 
do Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej, która jednak nie potrakto
wała go poważnie. Można wybaczyć członkom Komisji, że wyrażali zdzi
wienie, iż „pokojowi robotnicy, członkowie partii", byli wyposażeni w bag
nety. Jednakże zwykłe odrzucenie skargi Regera było, mówiąc delikatnie, 
krótkowzrocznością. Dając Regerowi powód do osobistej urazy, zrazili 
jedynego polityka, który bardziej niż ktokolwiek inny był w stanie zmniej
szyć bierny opór (obstructiveness) ogółu ludności 63. Wichrzyciele, którzy 
zresztą działali po obu stronach, jak również fakt potępiania ich przez 
Wiltona, były to symptomy panującego napięcia. Polacy pozwalając się 
prowokować odrzucali swoją najsilniejszą polityczną kartę, jaką było ich 
automatyczne zwycięstwo w każdym głosowaniu przeprowadzonym w nor

malnych warunkach. Czesi, którzy na krótką metę zyskiwali najwięcej 
na niepokojach, gromadzili jedynie kłopoty na przyszłość. W. J. Rose, 
znający dokładnie Cieszyn, sądzi, że choć Czesi zaczęli gwałty, to Polacy 
nie omieszkali ich naśladować 64. Konsul Wilton zaś pisał, że „o ile Czesi 
byli większymi brutalami, o tyle Polacy większymi głupcami" 65• Tego 

02 Archiwum Regera I, 19. 
63 Archiwum Regera I, 18. 
64 W. J. Rose (dr filozofii, Kraków), były dyrektor Szkoły Studiów Wschodnio

e�ropejskich i Słowiańskich w Londynie, był w latach 1914-1918 internowany 
w Cieszynie przez władze austriackie. Był on pierwszą osobą, która w grudniu 
1918 r. miała poinformować Sojuszniczą Radę Najwyższą o problemie cieszyńskim. 
Patrz jego My Mission from Silesia (The Polish Review, grudzień 1918), a także 
Czechs and Poles as neighbours (Journal of Central European Affairs, 1951). 

65 Wilton do Rumbolda, 2 VI 1920. Rumbold Papers. 
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rodzaju komentarze odzwierciedlały w ostatecznym efekcie przeciwstaw
ność sytuacji czechosłowackiego żandarma, mającego za zadanie nadzo
rowanie wrogiej ludności, oraz zwykłego obywatela polskiego, któremu 
czechosłowacka inwazja oraz Komisja Plebiscytowa odebrały nadzieję na 
to, co traktował jako swoje słuszne dziedzictwo. 

Administracyjne decyzje Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej 
posiadały niezmiennie fatalne konsekwencje. Trudno zrozumieć, dlaczego 
zawieszono wszystkie istniejące instytucje. W wypadku innych plebiscy
tów tego okresu: w Szlezwiku-Holsztynie, w Prusach Wschodnich i na 
Górnym Śląsku, istniejąca lokalna administracja funkcjonowała dalej pod 
kontrolą aliantów. Dążenie do bezpośredniego administrowania w Cieszy
nie od początku obciążyło nadmiernie możliwości Komisji Plebiscytowej, 
wikłając ją w trudności, nad którymi nie była w stanie zapanować. De
cyzja stawiania czeskiej mniejszości pod względem terytorialnym i przed
stawicielskim na tej samej płaszczyźnie, co polskiej większości, wywołała 
zrozumiałe zarzuty stronniczego traktowania sprawy. Personel Komisji 
Plebiscytowej był niewłaściwie przygotowany do swoich funkcji. Pewna 
liczba oficerów francuskich mówiła po czesku i miała wyobrażenie o służ
bie w Pradze, żaden natomiast oficer aliancki nie mówił po polsku i nie 
znał stosunków polskich 66. Oficerowie alianccy zachowywali się czasami 
w sposób arbitralny, nieodpowiedni w ich pełnej ryzyka sytuacji. Oficjal
ne oświadczenia w rodzaju „les mitrailleuses feront l'ordre partout!" (ka
rabiny maszynowe zaprowadzą wszędzie porządek) nie przyczyniały się 
do uspokojenia atmosfery 67• Nie sprzyjały współpracy bezsensowne incy
denty, jak np. ten: komendant aliancki, major Fromont, zadzwonił w środ
ku nocy do szefa wydziału polskiej milicji, żądając pod groźbą deportacji

uwolnienia z aresztu prostytutki, której groziło wypędzenie 68. 

Każdy z sojuszniczych rządów miał swoje powody do ignorowania 
uczuć obywateli Cieszyna. Rząd czechosłowacki, kierując się względami 
ekonomicznymi, był zdecydowany anektować taką część księstwa, jaką 
zdoła, bez względu na lokalny opór. Przesadne roszczenia Benesa, nie
dokładne mapy, jakimi się posługiwał 69, i wykrętna taktyka nie były 

66 Do najbardziej krytykowanych oficerów należeli konsul Grenard, który odby
wał służbę w Pradze, Flipot, który mówił po czesku, Pichon, który był lektorem 

francuskiego na Uniwersytecie Karola, oraz Marshal, który z urodzenia był Franko

-Czechem i jednym z francuskich doradców służących w armii czeskiej. Marshal 
był tym tajemniczym „oficerem alianckim w czeskim. mundurze", który towarzyszył 

armii inwazyjnej w styczniu 1919 r. i który „na podstawie instrukcji alianckich" 

polecił silom polskim wycofanie się. Patrz S z y m i c z e k, op. cit., rozdz. IV. 
67 Przypisuje się je Flipotowi. ,,Ilustrowany Kurier Codzienny", 18 II 1920 r. 
68 W dniu 2 IV 1920, DBFP 9.
69 Benes twierdził w Londynie, że ludność księstwa była w 700/o czeska, a Cie

szyn był miastem niemieckim; dla „udowodnienia tego" sporządził mapę. DBFP (1), 

11 - Sobótka 1/72 
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godne jego wysokiej reputacji. Rząd polski, zaprzątnięty wojną na froncie 
wschodnim, wyrażał w sposób widoczny mniejsze zainteresowanie Cieszy
nem, gdzie sprawa polska była najsilniejsza, niż Galicją Wschodnią lub 
Wilnem, gdzie była ona bardziej wątpliwa. Rząd francuski dążąc do zna
lezienia kombinacji, która by ostatecznie osłabiła Niemcy, skłonny był do 
porzucenia Polaków z Cieszyna po to, aby udzielić poparcia Polakom 
z Górnego Śląska. Rząd brytyjski w dwóch tylko wypadkach dopuścił do 
tego, by jego poparcie dla granic etnograficznych w Europie zostało zlek
ceważone - w wypadku Czechosłowacji na konferencji pokojowej oraz 
Cieszyna w 1920 r. Jak skomentował to poseł brytyjski w Warszawie, 
„Czesi wydają się mieć gdzieś plecy" 10. Rząd Stanów Zjednoczonych 
zgodnie ze swoją decyzją wycofania się z Rady Najwyższej zrezygnował 
w ogóle z udziału w cieszyńskim rozstrzygnięciu. Można by darować oby
watelom Cieszyna, gdyby po tym, co się stało, sprowadzili na wszystkie 
rządy siedem plag egipskich. 

Przedziały społeczne bezsprzecznie odgrywały rolę w konflikcie cie
szyńskim. Byłoby nadmiernym uproszczeniem sugerować, że zapowiedź 
plebiscytu zaostrzyła zwykłą walkę klasową pomiędzy czeską w swojej 
przewadze burżuazją a głównie polskim proletariatem. Równie dobrze 
można by było twierdzić, że plebiscyt wywołał rywalizację między polską 
i czeską klasą średnią o kontrolę nad proletariatem w księstwie. Argument 
ten znajduje potwierdzenie w natężeniu walki na terenie szkół ora21 
w fakcie przewagi, jaką posiadali nauczyciele wśród aktywistów obydwu 
stron. Jednakże prawdą jest, że gdy idzie o obywateli niezaangażowanych, 
to kampania czechosłowacka zyskiwała sympatię kół drobnomieszczań
skich, w szczególności partii „ślązakowców" oraz stowarzyszeń niemiec
kich. ,,Terror polski", tak jak on się przedstawiał, był z natury proleta
riacki, a tworzyły go grupy zorganizowane przez górników i hutników 
z Trzyńca. ,,Terror czeski", taki jaki w rzeczywistości był, stosowali żan
darmii, którzy występowali jako obrońcy własności. Nie może być żadnej 
wątpliwości, że dżentelmeni z Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej 
emocjonalnie skłaniali się na stronę czechosłowackich obrońców „prawa 
i porządku", byli zaś przeciwko pospolitym gwałtom „bolszewickich" chu
liganów polskich. 

Dla alianckich mężów stanu nie było czymś niezwykłym szydzić z Cie
szyna z tego powodu, że był mały; zbywać lekceważącym machnięciem ręki 
problemy tak znikomego terytorium, iż nie zasługiwało ono nawet na pogar
dę wielkich mocarstw. Postawę taką zaprezentował Lloyd George, kiedy pól 

t. X, nr 487; także F.O. 371 3915/201597. Nicolson (Paryż) ostrzegał Curzona, że mapa

Bene�a jest „absolutnie niedokładna", 17 VII 1920 r., DBFP (1), t. X, nr 514.
10 Rumbold (Warszawa). Notatka na temat decyzji zaproponowanej 27 VII 1920 r. 

przez Radę Ambasadorów. F.O. 688/5'/57/2535. 
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żartem przyznał się w Izbie Gmin, że nigdy nie słyszał o Cieszynie 11. Ta 
sama tendencja, w znacznie poważniejszej formie, występuje w raporcie, 
jaki do Rady Ambasadorów skierował E. H. Carr, który wizytował w jej 
imieniu księstwo w czerwcu 1920 r. Carr pisał: ,,Sytuacja w Cieszynie 
jest czystą farsą oraz zbawienną przestrogą dla każdego, kto mógłby mieć 
ochotę na zbyt poważne traktowanie nowych państw środkowej i wschod
niej Europy. Mocarstwa sojusznicze przejąwszy odpowiedzialność muszą 
przeprowadzić plebiscyt i wyznaczyć w jego rezultacie granicę. Uczyniw
szy to, mogą się jedynie wycofać, a »apres moi le deluge«. Byłoby nie
szczęściem brać zbyt tragicznie formalne lub nieformalne konflikty zbroj
ne, jakie to za sobą z pewnością pociągnie, albo twierdzić, że jest to 
klęska o znaczeniu europejskim. Alianci nie mogą się również zbyt serio 
obwiniać o bałkanizację tej części Europy ... Jest to krok wiodący w kie
runku wyższej cywilizacji, choć w tym momencie wydaje się krokiem 
wstecz. Aby jednak stało się to widoczne, musimy się zjednoczyć aż do 
chwili, kiedy jedno z wielkich mocarstw odzyska wystarczająco dość siły 
dla zaprowadzenia porządku w gmachu Europy środkowej" 12. Funkcjo
nariusz Foreign Office, który rejestrował powyższy raport, napisał na 
marginesie obok ostatniego zdania, ,,tzn. Niemcy" 1a. Jest rzeczą osobliwą, 
że Carr w tym właśnie dopatrzył się farsy cieszyńskiej. Dla ludności miej
scowej farsą było coś dokładnie przeciwnego. To, że francuski hrabia, 
włoski markiz, japoński profesor i brytyjski dyplomata z Pekinu o specjal
nych kwalifikacjach w zakresie kontroli nad przemytem opium mieli usta
nawiać prawa dotyczące demokratycznego trybu postępowania oraz mię
dzynarodowej jedności, było rzeczywiście widowiskiem farsowym i nie
dorzecznym 74. Istnieją wszelkie powody, by przypuszczać, że przynajmniej 
Wilton, podobnie jak i rząd brytyjski, któremu służył, był znacznie lepiej 
zorientowany w sprawach Tybetu niż w sprawach Cieszyna. 

Nadszedł czas, kiedy problem cieszyński pojawił się ponownie w nie
przyjemnej postaci. W 1935 r. rząd polski, widząc wewnętrzną słabość 
Czechosłowacji, ponowił swoje roszczenia do tej części księstwa, której 
odmówiono mu w 1920 r. Według niektórych autorów zagrożenie polskie 
w stosunku do „Zaolzia" było tym czynnikiem, który w październiku 
1938 r. naruszył równowagę i skłonił Benesa do podpisania traktatu mo
nachijskiego 1s. W październiku 1938 r., kiedy armie nazistowskie ruszyły 

11 16 IV 1919 r. Błędnie odatowane przez B r y  a n t a, op. cit. Parlamentary 

Debates (Izba Gmin), Seria V, t. 114, s. 2938. 
12 DBFP (1), t. X, nr 505.
7a Tamże. 
74 Ernest Colville Collins Wilton, zastępca komisarza w Tybecie 1903-1904;

konsul w Chinamfu 1909; specjalny komisarz opiumowy 1913; sekretarz chiński 

w Poselstwie J.K.M. Pekin 1914; Foreign List 1920. 
1s A.J.P. Ta y 1 or, The Origins of the .Second World War, London 1961, passim.
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na teren Sudetów, do Cieszyna wkroczyła armia polska. W ten sposób 
zlekceważone księstwo, a mówiąc słowami Chamberlaina „te odlegle kraje, 
o których nic nie wiemy", przybliżyło świat do wojny.

Wypadki z 1920 r. pozostawiły w Cieszynie wiele goryczy. W latach
trzydziestych nowe pokolenie nacjonalistycznych agitatorów przejęło szta
fetę tam, gdzie ich ojcowie dali za wygraną. 26 IX 1938 r. w atmosferze 
napięcia, które poprzedzało polską inwazję, zamordowany został w bójce 
Witold Reger, syn starego działacza. Tadeusz Reger umarł w kilka dni 
później na atak serca. Jednym z pierwszych aresztowanych w 1938 r. 
przez armię polską był przywódca „ślązakowców", od 1923 r. burmistrz 
czeskiego Cieszyna, Józef Kożdoń 76

. W 19 lat po tym, jak Carr wysunął 
swoją przepowiednię, jego „wielkie mocarstwo" zaprowadziło w gmachu 
Europy środkowej pewien rodzaj porządku. Cieszyn był pierwszym polskim 
miastem, które uległo Wehrmachtowi. Decydującym czynnikiem szybkiego 
upadku Polski było niemieckie oskrzydlające natarcie ze Słowacji przez 
Bramę Morawską. 

W 1945 r. w trakcie wyzwalania Cieszyńskiego poległo 70 OOO żołnie
rzy radŻieckich. Zarówno Polska, jak i Czechosłowacja odnowiły swoje 
dawne roszczenia. Jednakże Stalin, poproszony tak samo jak Rada Amba
sadorów w 1920 r. o �rbitraż pomiędzy dwoma sojuszniczymi państwami, 
podjął dokładnie taką sarnę decyzję. Granica została przywrócona tam, 
gdzie w dniu 10 VIII 1920 r. ustanowiła ją Międzysojusznicza Komisja 
Plebiscytowa - na moście w środku miasta. Raz jeszcze Cieszyn okazał 
się zbyt mały, by jego własne interesy przeważyły nad interesami jego 
wielkich przyjaciół i sąsiadów. Także w 1945 r., podobnie jak w 1920 r., 
żadne inne naturalne rozwiązanie nie było możliwe. 

Tłumaczył Adam Basak 

GROOBRITANNIEN UND DAS CIESZYNER PLEBISZIT 

Die rasche Entwicklung der Industrie im Herzogtum Cieszyn verursachte gegen 
Ende des XIX. Jh. eine deutliche Steigerung des gesellschaftlichen Radikalismus 
und Zuspitzung des Konflikts zwischen der polnischen und tschechischen Bevol
kerung. Nach Erlangung der Unabhangigkeit hatte sich die Lage noch mehr ver

schlechtert und die Ereignisse vom Januar 1919 losten eine offene Feindschaft aus. 

Demzufolge iibernahmen die Allierten die Macht im Herzogtum und entschlossen 
sich ein Plebiszit durchzufiihren. Die Interallierteplebiszitkornmission in ihrem 

Bestreben, beide Nationalitaten gleich zu behandeln, teilte das Gebiet das Her

zogtums in zwei Prafekturen: in die westliche (tschechische) und ostliche (polnische). 

Diese Gleichstellung der polnischen Mehrheit und tschechischen Minderheit beein

trachtige jedoch die Chancen der ersteren, indem sie den Polen die Macht in den 

1a Archiwum Regera III, 94; Materiały Kożdonia 43. 
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Gebieten entzog, welche sie als ihre eigenen arisahen. Im Vergleich mit der zentrali

sierten und sehr operativen tschechischen Verwaltung war die Position der polni

schen Seite geschwacht, u.a. durch die Unabhangigkeit des łirtlichen Nationalrates 

von der Regierung in Warszawa sowie durch standige Missverstandnisse mit den 

nacheinanderfolgenden von Warszawa ernannten Delegaten. 

Die Vorbereitungen zum Plebiszit wurden von Anfang an von Unruhen begleitet, 

beide Seiten schuldigten einander an, feindselige Auitritte und Anschlage verilbt 

zu haben. Wahrend aber den „polnischen Terror" Erhebungen der Gruben- und 

Hilttenarbeiter aus Trzyniec ausmachten, wurde der tschechische von Polizeikraften 

organisiert. Es Besteht kein Zweifel, dass sich die Mitglieder der Kommission 

emotionell auf die Seite der tschechischen Verteidiger „des Rechts und der Ordnung" 

neigten. Die Polen dagegen, da sie sich provozieren liessen, beraubten sich selbst 

ihrer Chancen auf einen Sieg, den sie im Falle einer unter normalen Umstanden 

durchgeftihrten Volksabstimmung automatisch davongetragen hiitten i.iberdies war 

die Wahlordnung filr die polnische Seite ungilnstig und veranlasste das polnische 

Plebiszitkomitee, die Listen der Stimmenden nicht einzureichen und darnach zum 

totalen Boykott. 

Mittlerweile haben die Befehlshaber der Grossmiichte in der letzten Phase der 

Plebiszitvorbereitungen ihre urspri.ingliche Entscheidung zurilckgezogen und beraub

ten auf diese Weise die Bevolkerung des Herzogturns der Młiglichkeit einer Selbst

bestimmung. Die endgilltige Entscheidung, die der Rat der Botschafter fasste, zog 

die łikonomischen Argumente der Tschechen den polnischen Forderungen einer 

ethnischen Teilung vor. 




