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FRANCISZEK MORAWSKI - PRUSKI UGODOWIEC CZY AGENT 

FRANCUSKit 

Nieraz się zdarza, że ludzie starają się otoczyć w mniejszym czy 

większym stopniu tajemniczością. Nie wszystkim się to jednak udaje 

w takim stopniu, jak publicyście poznańskiemu, posłowi i działaczowi 

politycznemu Franciszkowi Morawskiemu. Wspominają go nieraz różne 

opracowania, ale w gruncie rzeczy niewiele o nim wiadomo 2• Choć zaś 
nigdy nie był postacią wybitną, przecież losy jego były ciekawe; do dziś 

zresztą nie wszystko w jego życiu możliwe jest do wyjaśnienia. 

Franciszek Morawski, urodzony 4 VIII 1868 r. w rodzinnej Lubeni 

kał.o Leszna, wywodził się z licznie rozrodzonej rodziny, która dwa po-

1 Szkic n:in:iejszy powstał w wyniku przygotow-ywania biogramu F. Morawskiego 
dla Polskiego słownika biograficznego. Do jego powstania przyczynił się walnie 
mgr Krzysztof Morawski z Warszawy, który dostarczył mi szczególnie ważnych 
materiałów i cennych wskazówek, za co jestem mu szczerze wdzięczny. Wśród 
materiałów wyróżnia się zbeletryzowany pamiętnik Morawskiego: Filibert Krakow
ski, Antysekret. Powieść przedwojenna. O cnocie stańczyków, niewinności oszczer

ców, o złotej legendzie, rozmaitej Europie i mądrych dziewczynkach (mpis, 336 +

+ 25 + kilkadziesiąt nlb. str.). Wartość historyczna tego dzieła jest zresztą wątpliwa, 
Dichtung i Wahrheit pomieszane są w nim w trudne do rozplątania węzły. Wiele 
miejsca zajmują ogólne rozważania, wiersze, nawet „rozmowy z demonem", prawie 
nie ma dat. Wszędzie autor dostrzega rękę jakiejś zmitologizowanej, ponadczasowej 
,,ochrany". Większość nazwisk zastąpił kryptonimami, przeważnie łatwymi do roz
wiązania (w drobnej części dokonał tego nieznany mi poprzedni czytelnik pracy), 
a więc sam Morawski to Jan Wiślicki, Fabian i Stanisław Bandowie to w rzeczy
wistości Marian i Władysław Seydowie, Ludomir Bojan to St. Koźmian, Staroczyński 
to Nowaczyński .itd. Mimo wszystko jednak w niektórych fragmentach praca l!ie 
jest pozbawiona wartości, a w każdym razie daje niezły obraz charakteru Moraw
skiego. Już po napisaniu ·artykułu pewne szczegóły dorzuciły jego córki. 

2 Drobny, ale charakterystyczny przykład: w jednej z prac,postać Morawskiego 
została w indeksie „roztrojona"; J. M a  r c z e  w s k i, Narodowa .demokracja w Poz

nańskiem, Warszawa 1967, s. 423-Morawski-Dzierżykraj i dwukrotnie Morawski 
Franciszek to jedna i ta sama osoba. 
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kolenia wcześniej podzieliła się na trzy (czy, jak chcą niektórzy, cztery 3) 
linie: referendarską, generalską i po Kajetanie. Franciszek należał do 
drugiej z nich. Imię wziął po dziadku, generale i poecie; ojciec Tadeusz 
{1821-1888) był wicemarszałkiem sejmiku poznańskiego, radcą „starej 
landszafty" (czyli polskiego jeszcze ziemstwa kredytowego). Tytuł szam
belański zawdzięczał skłonnościom do polityki ugodowej. Druga jego 
żona, Tekla z hr. Ostrowskich (1837-1880), mogła wzbudzić w synu 
Franciszku aspiracje do tytułów 4• Po latach nauki domowej Morawski 
chodził do gimnazjum w Lesznie (od 1884 do Wielkanocy 1889 r.). Była 
to szkoła z długimi tradycjami (założona w 1555 r.), wkrótce, bo w 1898 r., 

nazwana imieniem Komenskiego, w tym okresie niemiecko-ewangelicka. 
Dwujęzyczność zniknęła ostatecznie w 1873 r. Nauczali w niej wyłącznie 
Niemcy (nawet religii katolickiej po ks. Gładyszu od 1887 r. uczył 
J. Tasch), a wśród uczniów w latach 1884-1889 ewangelicy (niemal wy
łącznie Niemcy) stanowili ponad połowę, Żydzi ponad 1/4, katolicy
(w praktyce Polacy) ok. 220/o. Do 1890 r. Polacy rekrutowali się spośród
ziemian i chłopów, rzadko pojawiali się synowie mieszczan. Morawski
kolegował z Chłapowskim, M. Mielżyńskim, W. Taczanowskim, M. Dęb
skim, T. Łyskowskim i hr. E. Bnińskim, a niejedna z tych znajomości
przydała mu się w późniejszych latach. Nic nie wiadomo, aby w gimna
zjum leszczyńskim istniały jakiekolwiek organizacje młodzieży w latach
między zniknięciem Krakusa z lat sześćdziesiątych, a pojawieniem się
TTZ 5

• Po maturze studiował przez parę lat prawo, filozofię, ekonomię
polityczną i rolnictwo na wyższych uczelniach niemieckich i francus-

s K. M o r  a w s k i, O Kazimierzu Morawskim, Kraków 1973, s. 11.

• Morawski był zdecydowanym zwolennikiem tytułów, sam używał w pozmeJ
szych latach tytułu hrabiowskiego (np. Comte F. Morawski, lmages et Souvenirs, 

Paris 1931), choć uprawnienia były niejasne.· Twierdził, że jego ojciec spierał się 
z władzami pruskimi o ten tytuł, sprawę wygrał, ale odmówił przyjęcia tytułu 
oferowanego mu przez Prusaków, po 1918 r. miał rzekomo otrzymać potwierdzenie 
tytułu przez władze francuskie (Antysekret, s. 282-285). W 1914 .r. M. Radziwill
Castellane projektowała podjęcie starań o przyznanie mu tytułu hrabiego rzymskiego 
(list do arcybiskupa Likowskiiego z 27 IX lQl.'4; J. N o w a c k i, Dzieje archidiecezji 

gnieźnieńskiej, t. II, Poznań 1964, s. 122). Według tradycji rodzinnej „pod koniec 
wojny twierdził, że mu cesarz Wilhelm nadal tytuł hrabiowski. Ktoś z rodziny 
sprawdzał to w Heroldamt w Berlinie. Nie ma tam o tym śladu" (list K. Moraw
skiego, Warszawa 1.t9 VII 1973). 

5 A. von S a n d e n, Zur Geschichte der Lissaer Schule, Leszno 1905; L. G o
m o 1 e'c, Udział młodzieży ziemi Leszczyńskiej w ruchu narodowowyzwoleńczym

u schyłku XIX w. Sesja naukowa w Lesznie, Warszawa-Kraków 1957). 
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kich s. Zwykła to rzecz u syna ziemiańskiego z Wielkopolski. Jednakże 
rzadsze były studia we Francji, co Morawskiemu dawało szersze niż 
przeciętne horyzonty. 

Ponieważ Lubonię otrzymał starszy brat Henryk, postać bardzo prze
ciętna i zdecydowany ugodowiec 7, Franciszek poszukał sobie korzystnego 
ożenku. 12 X 1892 r. ożenił się w Ostrowiu z Wiktorią z hr. Łubieńskich 
(1874-1949), która wniosła mu majątki Hruszów i Kłonice w pow. jawo
rowsltim w Galicji, dobra o sporej wartości. Niedługo jednak nimi wła
dał, wkrótce bowiem je przepuścił 8, chyba nie tyle ze względu na hula
szczy tryb życia, ile z braku zainteresowań gospodarką; nie pomogły 
studia rolnicze. Zabrał się natomiast do pisania, osiągając na tym polu 
lepsze rezultaty. Trudno dociec, gdzie i kiedy zaczął ogłaszać pierwsze 
artykuły. Ogólnie wiadomo, że zajmował się ruchami ludnościowymi. 
tematem modnym w okresie nasilonych migracji, oraz rolnictwem w Ga
licji. W 1897 r. podjął na krótko redagowanie we Lwowie tygodnika 
,;Ruch Katolicki" 9. W tym organie Komitetu Sodalisów Morawski. pró
bował klerykalną prawicę wzmocnić bogatszą argumentacją społeczną. 
Punktem wyjścia stały się wybory z 1897 r., które przyniosły w Galicji 

6 Studiował na uniwersytetach w Monachium, Wrocławiu i może w Berlinie, 
a następnie w Institut Agronomique i Ecole des Sciences Politiques w Paryżu 
(Wer ist's, VI wyd. Leipzig W12; Wielka encyklopedia ilustrowana, t. 47/48, s. 449; 
K. R z e p e c k i, Naprzód czy wstecz, Poznań 1912, s. 84; T. Zy c h  1 i ń s k i, Złota

księga szlachty polskiej, t. 23, Poznań 1901·, s. 74; Antysekret, s. 162). We Wrocławiu,
dokąd przybył z Monachium, zapisany był na wydział prawa (od 26 XI 189'1 do
25 VI 1892), ale uczęszczał na wykłady związane z rolnictwem (Personal-Bestand 

der Kgl. U niv. zu Breslau, Winter-Semester 1891/92; toż, Sommer-Semester 1892; 

Archiwum Uniwersyteckie we Wrocławiu, Allg. Studenten-Register, Juristische
Fakultat, t. XXXXI; Testimonia der Juristen-Fakultat f. Abgegangene pro Oct.
189ly92, t. LXXXXI; Anmeldungs-Buch der Studenten der Rechte). Kiedy studiował
w Paryżu, trudno stwierdzić, może dopiero po ślubie.

1 Henryk Morawslti, podobnie jak ojciec, uzyskał tytuł szambelana. Był zdecydo
wanym ugodowcem, brał m. in. udział w powitaniu cesarzowej w 1891 r., a Wil
helma II w 1902 r. Jeden z kuzynów apelował wówczas do niego, aby w obliczu 
nasilającej się polityki antypolskiej zerwał stosunki z dworem (S. K a r w o w s k i, 
Historia W. Ks. Poznańskiego, t. III, Poznań 1931, s. 8, 1142). 

8 K. M o r  a w s k i, Ze wspomnień (mpis udostępniony przez Autora), określa 
go jako typowego utracjusza, który zawsze wyglądał i zachowywał się jak zamożny 
lord angielski, nie przejmując się położeniem materialnym swoim, dosyć niezaradnej 
żony i 5 dzieci. W późniejszych latach korzystał nieraz z pomocy krewnych i znajo
mych spośród ziemian wielkopolskich, w tym także Z. Chłapowskiego, swojego 
kolegi szkolnego. 

9 Nie udało się dotrzeć do kompletu pisma. Od początków kwietnia do końca 
wr�eśnia 1897 r. ukazywało się ono jako tygodnik, od 1 października jako dziennik; 
pojedyncze numery tygodnika w egzemplarzu Biblioteki Jagiellońskiej omyłkowo 
wmieszane zostały między numery dziennika. 
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wzmocnienie ruchu ludowego i socjalistów. Ten „smutny widok", to 

„wrzenie na wsi", gdzie „lud interesuje się polityką", miało stanowić 

impuls do zmiany polityki prawicy, gdyż „spuszczać się na środki admi

nistracyjne, policję lub żandarmerię, to chcieć wulkan zamknąć na 

kłódkę" 10. Na dalszą metę celem było przyczynić się do powstania orga

nizacji katolickiej czy ogólniej katolickiego ruchu społecznego, zwróco

nego przeciw ludowcom i socjalistom 11. ,,Ruch Katolicki" stanowił im

prezę nieudaną 12, choć tendencje tego rodzaju od kilku już lat nurtowały 

konserwatyzm galicyjski. Po zamianie na dziennik, już pod inną re
dakcją, pismó stało się organem Stronnictwa Katolicko-Narodowego i na

brało demagogicznego, szczególnie antysemickiego charakteru. Tymczasem 
Morawski przeprowadził się dó Wiednia, nadsyłając stamtąd prawdopo
dobnie z rzadka korespondencje do „Ruchu" 1a •. Chyba w 1900 r. wrócił 

do rodzinnej Wielkopolski 14. 

Stosunkowo krótki pobyt Morawskiego w Galicji pozostawił jednak 
na nim niezatarte ślady. Zabór austriacki stał się odtąd dla niego terenem 

najbardziej wyrobionym politycznie, Kraków był zawsze celem jego ma

rzeń, a ideologia stańczyków szczytem mądrości politycznej. Wiele razy 

wspomina o tym na łamach pamiętnika, a w tym względzie nie ma żad

nego powodu, aby mu nie ufać, gdy pisał, że „mądrość szkoły krakow
skiej ... była szkołą dla zespołu trzech zaborów" 15

. Miał rzekomo pozo

stawać w kontakcie ze Stanisławem Koźmianem, u którego jako u naj

wyższego autorytetu zasięgał od cząsu do czasu rady. Najlepszym pismem 
polskim był dlań zawsze „Czas" i jeszcze w kilkadziesiąt lat później 
podkreślał z dumą, że był jego korespondentem. Gdy po kilkunastoletnim 
pobycie w Paryżu wracał do Polski, głównym jego marzeniem było zo-

10 Cytaty z numeru okazowego pióra prawdopodobnie Morawskiego. 
11 „Ruch Katolicki" nr 16 z 18 VII 1897. 
12 Być może to spowodowało, że w pamiętniku nie ma śladów redakcji Moraw

skiego. 
1s Por. np. ,,Ruch Katolicki" nr 20 z 23 X i 23 z 27 X 1897, Listy z Wiednia;

utrzymane są one w duchu konserwatywnym, łącznie z obroną nawet pośrednich 
wyborów posłów do Rady Państwa, jak przed 1873 r. W Antysekrecie pobyt w Wied
niu, jak wiele innych fragmentów, opisany został w sposób uniemożliwiający usta
lenie konkretnych faktów. 

u w październiku 1898 r. w „Ruchu Katolickim" pojawiły się Listy z Wielko

polski, podpisane skrótem Fr., tonem przypominające nieco późniejsze wypowiedzi 
Morawskiego (por. np. nr 240 z 21 X, 250 z 3, XI i 263 z 18 XI tl698). 

1s Antysekret, s. 18. Już na wstępie jako cel ksią� Morawski określił „chwałę
polityki krakowskiej", ,,gloraę Krakowa jako źródła myśli polskiej" i „akcję przeciw 
zmniejszaniu ideowemu i kulturalnemu Krakowa". 
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baczenie Krakowa, choć nurtowała go obawa, wzmocniona obserwacją 
stosunków francuskich, że rośnie centralizacyjna rola stolicy 16.

W nowych warunkach zaboru pruskiego Morawski zaczął się wkrótce 
wyróżniać ruchliwością. Życie polityczne rozwinięte tu było słabiej 11. 

Jemu, z przekonań ugodowcowi, nie odpowiadały metody ugodowców 
poznańskich 1s i w rezultacie wypowiedział się przeciw ugodzie. Ponieważ 
jednak pozostał konserwatystą, wysunięto go na stanowisko naczelnego 
redaktora „Kuriera Poznańskiego" (od 1 X 1900) 19• Ten organ kurii
arcybiskupiej związał się za rządów Capriviego z polityką ugody, a gdy 

ta się załamała, tracił rację istnienia. Ok. 1900 r. znalazł się pod wpływa
mi grupy tzw. postępowej szlachty, oddanie go zaś w ręce młodego pub
licysty i człowieka nowego na gruncie poznańskim miało stanowić próbę 
ratowania gazety przed ostatecznym upadkiem. Morawski zabrał się żwa
wo do pracy. Jeszcze przed objęciem redakcji ogłosił broszurę, zawie
rającą szereg rad dotyczących techniki przygotowywania gazety, zbiera

nia informacji, organizowania sieci korespondentów itd. 20 Wiele było 
w niej prawd oczywistych, a także rozważań teoretycznych, niemniej 
świadczyła o niezłym oczytaniu i rozeznaniu w pracy redaktorskiej. Trud
no stwierdzić, czy i w jakim stopniu swoje własne rady zastosował 

w „Kurierze", ale w każdym razie z!nienił się ton pisma. Ujawniło się 
to w sprawie wrzesińskiej 21, a wkrótce także w stanowisku wobec ruchu 
polskiego na Górnym Śląsku 22. Ewolucję ,.Kuriera" dostrzegły rychło 

16 Antysekret, s. 327 nn. 
17 Skarżył się później w Antysekrecie (s. 18, że „się po prostu dusił w ciężkiej 

atmosferze wlelkopolsk::iej. Nie mógł dostroić się do tych umysłów kanciastych, do 
tego braku wszelkiej· polityki, do tego dobrobytu w opozycji biernej". Nie był 
zresztą wyjątkiem, dusili się tu Berwiński, Kasprowicz, Przybyszewski i Zegadło
wicz (S. W a s y  1 e w  ski, Wspomnienia i szkice znad Warty, Poznań 1973, s. 20, 
wstęp W. Nawrockiego). 

18 Antysekret, s. 18-19; ,,próba polityki ugo·dowej zawiodła, bo ugodowcy. nie 
potrafili sobie zjednać opinii przez instrument prasy mocnej i te parę koncesji, jakie 
uzyskali, nie dopisało, bo za pierwszym niepowodzeniem Poznań się wypad ugody". 
Ugoda nie mogla być oczywiście trwała, bo na przeszkodzie stal nacjonalizm 
niemiecki, ale „chwila ugody byłaby nader korzystna". Według rzekomych rad 
Koźmiana należało „zebrać najpierw pięć milionów na własną prasę, a dziesięć na 
niemiecką, poświęcić się, głośno wychwalać Kaizera, uzyskać parę większych kon
cesji i przerwać system antypolski". 

19 ż y c h l i ń s k i, op, cit., t. 23, s. 74; M a r c z e w s k i, op. cit., s. 148. 
20 F. M o r  a w s k i, Uwagi w sprawie techniki dziennikarskiej, Poznań 1900

(pisane we wrześniu 1900 r.). 
21 Morawski przypisywał sobie pierwszeństwo w poruszeniu tej sprawy, zainte

resowanie nią opinii we Francji i przywiezienie redaktora „Echo de Paris" (Anty
sekret, s. 17): 

22 Artykuły z marća i kwietnia 1901 r. (M. Or z e  cho w s  ki, Narodowa demo

kracja na Górnym Sląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 77; Antysekret, s. 17). 



198 Adam Galos 

władze pruskie, które przeważnie łączyły ją z osobą nowego redaktora 
(czasami wspominając także o udziale w piśmie ks. K. Zimmermanna) 23. 

Mimo zmian „Kurier Poznański" nie utrzymał się długo i został zlikwi
dowany 31 III 1905 r. Chodziło przy tym nie tylko o spadek liczby 
abonentów, który powodował nieopłacalność gazety. N owy kierunek wy
wołał niezadowolenie arcybiskupa Stablewskiego, który za pośrednictwem 
ks. Wawrzyniaka wykupił większość akcji, co jednak spowodowało, że 
nikt „Kuriera" nie chciał kupować, a nawet Księgarnia św. Wojciecha 
odmówiła jego rozprowadzania 24

• Morawski wspomina o usunięciu go 
z redakcji rzekomo za przymierze z ludowcami R. Szymańskiego 2s, ale 
musiało się to stać tuż przed upadkiem pisma. U podstawy niepowodze
nia leżał fakt, że Stablewski, zwłaszcza w ostatnich latach przed straj
kiem szkolnym, nie miał żadnego oparcia w społeczeństwie, arcybiskup 
zaś nie chciał zmienić swej polityki. 

Jeszcze w czasie kierowania „Kurierem", a zwłaszcza po jego likwi
dacji, Morawski sporo pisał i publikował także poza swoją gazetą 26. 

Okazało się wówczas, że jest bystrym obserwatorem. Był bez wątpienia 
najlepszym publicystą w gronie szlachty postępowej. Podnosił znaczenie 
zachodnich ziem polskich i dostrzegał tendencję do demokratyzowania 
się życia politycznego oraz budzenie się świadomości narodowej 27• Do 
przemian tych odnosił się pozytywnie, choć nie rozumieją ich „ludzie 
starego autoramentu" 2s. Stąd płynęła według niego potrzeba, a nawet 
konieczność tworzenia kierunków i partii politycznych, co w zaborze 

23 Deutsches Zentral-Archiv Merseburg (cyt. dalej DZAM), Rep. 89H Posen Abt. 
II, nr 3a, t. IV, sprawozdanie prezydenta rejencji poznańskiej z 21 III 1903, k. 54; 
z 25 V 1903, k. 44; tamże, t. V, sprawozdanie za okres: XI 11904--1 1905, k. 20-23. 

2-1 Tamże, t. V, sprawozdanie prezydenta rej. pozn. za II-IV 1905, k. 45, 47. 
2s Antysekret, s. lfl. 
-26 Pierwszą broszurą polityczną był Dyletantyzm polityczny, Poznań 1903. Kilka 

artykułów ukazało się w „Bibliotece Warszawskiej" i w ,,$wiecie Słowiańskim", 
na ogól podpisane były nazwiskiem. Wyjątkiem był artykuł: Questor, Rząd czy 

nierząd. Rzut oka na stosunki poznańskie (Bibl. Warsz. 1904, t. III, s. 242-256); 

przypuszczenie Z. Hemmerlina, Posłowie polscy w parlamencie Rzeszy i sejmie 

pruskim, Warszawa 1968, bibliografia, że wyszedł spod pióra Morawskiego, jest 

bardzo prawdopodobne. Chyba wszystkie artykuły przedrukowane zostały w 2 to
mach: Z zachodnich kresów, Kraków 1906 (cyt. dalej Z kresów) i Z walki dwóch 

duchów, Kraków 1906 (cyt. dalej Z walki). 
21 Dyletantyzm polityczny, s. 34: ,,zachodnia Polska ... przedstawia dziś obraz 

typowego rozwoju polskiego ruchu ludowo-narodowego", por. też uwagi o Górnym 
$ląsku, tamże, s. 4.2 nn. 

28 Tamże, s. 29: ,,Niezrozumiałym więc jest i być musi pod wieloma wzglę
dami ruch ideowy młodej Polski dla większości ludzi starego autoramentu, wyrasta
jących dziś jeszcze na wiekowym podkładzie uprzywilejowanej kasty. w narodzie". 
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pruskim uważane było za łamanie solidarności narodowej 29. Dlatego 
też krytykował stosunki w Poznańskiem, gdzie brak wyrobienia politycz
nego prowadził do chaosu 30. Podobne stanowisko nastawiało go pozy
tywnie wobec pierwsŻej fazy działalności endecji w Wielkopolsce 31. 

Dopiero później wyrażał się o niej krytycznie s2. 

Zainteresowania Morawskiego szybko zaczęły się przesuwać ze spraw 
polskich na politykę władz pruskich wobec Polaków, a czasami także 
na sprawy niemieckie 33. W formie niekiedy satyrycznej, a szczególnie 
chętnie uciekając się do postaci dialogu z fikcyjnymi partnerami, często 
Niemcami, pisał Morawski o prześladowaniach polskości w szkole 34, o róż
nego rodzaju szykanach 35, o próbach germanizacji przez „Kulturhe
bung" 36, wielokrotnie o nasileniu propagandy antypolskiej 37 oraz o tym, 
że podłożem walki z Polakami są materialne interesy zaangażowanych 
w meJ grup ludności niemieckiej ss. Ze sporym talentem opisywane są 
huczne obchody rocznicowe hakaty 39, których fragmenty przejął histo
ryk 40. Rękę niemiecką Morawski . dostrzegł w antypolskiej polityce 
Rosji u, która sama jest celem ekspansji germańskiej 42• Jeżeli trafiają 
się krytyczne uwagi o brak� polskiej działalności, zwłaszcza kulturalnej, 
czy nawoływanie do jej rozwijania 43, jeżeli mowa jest o błędach histo
rycznych, szczególnie o pozostawieniu Prus, zamiast starciu ich w proch 44, 

to przecież ogólny obraz jest pełen optymizmu. Wielokrotnie polityka 

29 Tamże, s. 61--62; ,,społeczność, pozbawiona zupełnie wewnętrznego fermentu, 

jest społecznością umarłą, a proces przetrawiania się wewnętrznego warunkuje 
ro2.r�:;t :;il na zewnątrz". 

so Rząd czy nierząd, s. 252-256. 

31 Antysekret, s. 18: ,,cenił jej wszech polskość ... Liczenie na Rosję było w [jego] 
oczach formą, taktyką, ewentualnie nawet wygodną wobec Niemców ... podobała mu 
się sekta [ND] wielce jako konspiracyjna właśnie dla Poznańskiego. Rozrusza może 
te ciężkie umysły". 

32 Tamże, s. 19. 

33 Chodzi o artykuły zebrane w Z kresów i Z walki. 

34 Z wielkopolskiej szkoły (Z kresów) ; Słowo wstępne 

(Z walki). 
ss Zandarmi pruscy u wnuczki Aleks. Fredry (Z kresów). 

Dzieci poznańskie 

as Germańskie drogi ducha i Niemieckie muzeum w Poznaniu (Z kresów). 

37 Humor w szowiniźmie (Z kresów); Jak Polacy krytykują (Z walki). 

as Mój znajomy hakatysta (Z kresów); Sen hakatysty (Z walki). 
39 Czarna dekada i Orzeł biały w Poznaniu (Z kresów). 
40 W. Jakóbczyk, w A. Ga l o s, F. H. Ge n t z e n, W. J a k ó b c z y k, Dzieje 

hakaty, Poznań 1.966, s. 222-223. 

41 Prussiens et Polonais (Z walki). 

42 Neudeutschland (Z kresów). 

43 Walka z „nadczłowiekiem" i Niemieckie muzeum w Poznaniu (Z kresów), 

44 Testament krwi (Z kresów). 
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pruska określana jest jako nieskuteczna 45, gdyż towarzyszy jej rosnąca 
samowiedza narodowa Polaków i coraz bardziej sprężysta akcja polska 
na wielu polach 46. Niekiedy autor dochodzi do podkreślania nietrwałości 
potęgi Prus i Niemiec. 

Choć później Morawski kreował się na przeciwnika poznańskiego 
legalizmu 47, wówczas deklarował się jako zdecydowany zwolennik pracy 
organiczn�j, twierdząc, że jedynym sposobem jest wytrwanie w biernym 
oporze 48; w innym miejscu pisał o konieczności dostosowania się do 
chwili 49

. Nawet strajk szkolny nasuwał mu przykre wnioski o demorali
zowaniu młodego pokolenia, wytrąconego z normalnego nurtu· nauki. 
Niekiedy pojawiały się w artykułach pomysły oddziaływania na opinię 
niemiecką drogą tworzenia przez Polaków gazet drukowanych po nie
miecku 50• 

Podobne prace publicystyczne nie były na tle niezbyt obfitej produk
cji wydawniczej zaboru pruskiego wyjątkiem, niemniej spotykały się na 
ogól z dobrym przyjęciem krytyki 51. Wyróżniały się chyba szerszym 
uwzględnianiem stosunków w Niemczech, w największym stopniu oceną 
roli Prus w Niemczech, a junkrów w państwie pruskim s2. 

Nie brakowaiło w tym zakresie wielu celnych spostrzeżeń, ale mimo 
niewątpliwej wrogości do prusactwa (niekiedy mieszającego się z pew
nym podziwem) zainteresowanie tego konserwatysty skrajną prawicą 
niemiecką prowadziło do wykazywania, że polityka antypolska jest 
w gruncie rzeczy sprzeczna z jej interesami. Jednym z nierzadko poja
wiających się typów fikcyjnych rozmówców autora jest junkier, który 
skarży się, że polityka taka jest nonsensem i nie rokuje nadziei na po
myślny skutek. Szczególnego zaś znaczenia nastawienie takie nabrało 
w okresie uchwalania ustawy wywłaszczeniowej i· później 53. Wtedy też 
powstała najgłośniejsza broszura Morawskiego, pisana i opublikowana 
na wiosnę 1909 r., Der kommende Tag. Wywołała ona spore oddźwięki 
w prasie polskiej i niemieckiej (sam autor doliczył się ponad 100 arty-

4s Grenzkate (Z kresów); Genueńczyk w Poznaniu i Prussiens et Polonais

(Z walki). 
46 300 milionów polskich (Z kresów) ; Dzieci poznańskie i Z roli pozna11,skiej

(Z walki). 
41 Trudno uwierzyć krytyce legalizmu poznańskiego w pamiętnikach (np. pisze, 

iż ubolewał, że wywłaszczenie zastosowano w 1912 r. ,,bez awantur i strzelania", 
Antysekret, s. 29). 

48 Realizm zachodniopolski (Z walki). 
49 Z walki, s. 9. 
so Faryzeizm germański (Z kresów). 
51 Np. recenzja Z kresów (Bibl. Warsz., 1906, t. IV, s. U77-179). 
52 Najbardziej w artykule W parafii feudalnej (Z kresów). Odbiciem tego są 

całe fragmenty w póżniejszych pracach: Images et Souvenirs i Antysekret.

u Rachunek sumienia (Z walki). 



F. Morawski - pruski ugodowiec 201 

kułów i recenzji na jej temat), a w pamiętnikach wspomniał tylko o niej, 
ale za to z triumfem 54. Cel broszury był jasny. Morawski zamierzał 
przestraszyć konserwatystów, że wywłaszczenie, raz wprowadzone w ży
cie, nie zostanie ograniczone tylko do polskich majątków szlacheckich, 
ale prędzej czy później lewica mieszczańska czy socjaliści zastosują je 
także wobec majątków junkierskich. Nie były to argumenty oryginalne, 
podobne sformułowania pojawiały się także wśród niemieckich przedsta
wicieli prawicy (np. w czasie przemówień w pruskiej Izbie Panów), toteż 
inspiracją dla publicysty polskiego były niewątpliwie losy projektu usta
wy. Opór Izby Panów był jakby potwierdzeniem jego stanowiska, a do
datkowym argumentem sta� się ruch wśród kolonistów w Poznańskiem, 
zwrócony przeciw junkrom, a inspirowany przez partię narodowoliberalną. 

Wbrew jednak twierdzeniom Morawskiego (w pamiętnikach sugeruje, 
jakoby jego publikacja przyczyniła się do opóźnienia wywłaszczenia 
i spowodowała _ograniczenie się do paru tylko wypadków) skutki bro
szury były niewielkie. Czasami powoływały się na nią pisma polskie 55, 

ale wśród licznych artykułów prasy niemieckiej z Morawskim zgadzały 
się te gazety, które i tak przeciwne były polityce rządu (a i to nieraz 
z zastrzeżeniami), odrzucali zaś jego argumenty adresaci, tzn. konserwa
tyści ss. Niemniej jednak Der kommende Tag zwiększył popularność Mo
rawskiego w kołach politycznych, a cała działalność pisarska otwarła. mu 
drogę do kariery politycznej. 

W 1910 r. po śmierci W. Skarżyńskiego opróżnił się mandat do parla
mentu z okręgu kościańsko-śmigielsko-grodzisko-nowotomyskiego, jednego 
z najpewru,ejszych okręgów polskich. Morawski stał się wówczas kandyda
tem kompromisowym - �onserwatywnym, ale bez oporów przyjętym 

54 Antysekret, s. 20-21. Broszura miała powstać po konsultacji z St. Koźmia
nem. W pamiętnikach nie brak takich sformułowań jak „broń wspaniała", ,,były te 
kartki jednym okrzykiem triumfu. Nareszcie mamy waś, junkry potężne, a ogłu
piałe. Hej lewico germańska, zrzuć pęta twych feudałów. Sami się skazali na 
śmierć... A my wywłaszczeni, niosąc wysoko sztandar konserwatyzmu, już jako 

. bezdomni pójdziemy z wszystkim, co czerwone, przeciw wam, obszarnikom jun
kierskim". 

55 Np. ,,Dziennik Berliński" (nr 152 ·z 9 VII 1909; Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe, cyt. dalej W AP, Wrocław, Archiwum Rejencji Opolskiej, Pr. B., nr 15, 
k. 412) pisząc o tworzeniu Deutscher Bauernbundu z triumfem dodawał, że przewi
dział to Morawski.

56 „Die Post" z 17 XII 1910 występowała przeciwko twierdzeniu Morawskiego, 
że wywłaszczenie ma być początkiem końca panowania konserwatystów w Prusach 
(DZAM, Rep. 87 B zu Sekreten P. nr 4, Adh. 1 H. 2). W parę lat później Mo
rawski w jednym z przemówień w Reichstagu (29 I 1913) wrócił do swojej argu
mentacji, mówiąc, że ruch kolonistów w Poznańskiem ma charakter zdecydowanie 
antyjunkierski. Wywołało to list otwarty Deutscher Bauernbundu do Morawskiego 
z zaprzeczeniem (Berl. Neueste Nachrichten io VI 1912; DZAM, jak wyżej, H. 6). 
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przez endecj'ę. Ważkim argumentem było przy tym jego nastawienie anty

niemieckie. Po wysunięciu kandydatury sam wybór był już tylko formal
nością 57

. W następnych wyborach, w styczniu 1912 r., Morawski był 

znowu jednym z nielicznych konserwatystów, na których zgodziła się 

endecja. Wysunięty został wówczas przez Kasyno Obywatelskie (do któ

rego należał) w porozumieniu z Radą Główną Towarzystwa Demokra

tyczno-Narodowego 58
. Wreszcie w 1913 r. wybrany został do sejmu 

pruskiego (a trzeba pamiętać, że podwójne mandaty dzierżyli tylko 

niektórzy posłowie) 59. 

Wybory z 1910 r. wpłynęły w sposób decydujący na dalsze losy 

Morawskiego. Przeniósł się do Berlina i nigdy już nie miał wrócić na 

stałe do Wielkopolsld.. Być może diety poselskie poprawiły nieco jego 

położenie materialne (nie wiadomo, czy poza publicystyką zajmował się 

czymś innym w Póznaniu i w Berlinie; czerpał, jak się wydaje, pomoc 

od rodziny i od zaprzyjaźnionych rodzin wielkopolskich). Co jednak 
najważniejsze, w ruchliwej stolicy Rzeszy wkrótce poczuł się znakomicie. 

Mniej tu chodzi o działalność parlamentarną w ramach Koła Polskiego. 

Morawski przemawiał wprawdzie co jakiś czas z trybuny parlamentu 

czy sejmu so, ale przemówienia te nie wyróżniały się wśród innych wystą

pień posłów polskich. Krępowała go z pewnością dyscyplina frakcyjna, 
choć zarówno z konserwatystami, jak z endecją miał nadal dobre sto
sunki 01

• Sam okres ten oceniał bardzo krytycznie, pisząc, że „brał udział 

w pracach Koła Polskiego, przemawiał banalnie z trybuny według tonu 
panującego, skargami i protestem, i nudził się w Kole, bo nikogo ono 

nie interesowało. Zwykle byfa próżnia w sali, gdy Polacy przemawiali, 
a system pruski szedł swoją drogą. Mowy polskie były wygłaszane głów

nie ad usum wyborców ... inteligencja zaboru pruskiego nie pchała się do 

57 Morawski zdobył 16 413 głosów, gdy kandydat Partii Rzeszy 5p78, a socjalista 
46 (Rz ep e c k i, op. cit., s. 84; He m m e r l i n g, op. cit., s. 95; DZAM, Rep. 89 

H Posen Abt. II, nr 3a, t. V, k. 12). 
58 M a r c z e w s k i, op. cit., s. 355, 360; Rz ep e c ki, op. cit., s. 84; DZAM, jak 

wyżej, k. 105-106; Morawski zdobył 17 138 głosów, kandydat Partii Rzeszy 5918, 
narodowy liberał 137, socjalista 77. 

59 23 VI 1913 walne zebranie delegatów z W. Ks. Poznańskiego wybrało go 
kandydatem w okręgu Kościan-Smigiel-Grodzisk-Nowy Tomyśl razem z ks. T. Sty
czyńskim (,,Dziennik Poznański" 120 z W V; 1'24 z 3 VI, 126' z 5 VI). Kandydaci 
polscy uzyskali 388 głosów na 158 głosów niemieckich, H e  m m e  r 1 i n g, op. cit., 
s. 107-108.

Go Np. w Reichstagu w Wla. r. o Hakacie, w lutym 1912 r. o potrzebach rol
nictwa (Rz ep e c k i, op. cit., s. 84), w sejmie w styczniu 1914 r. o tym, że polityka 
antypolska powoduje spadek napływu robotników rolnych z Królestwa (Sten. Be
richte des Landtags, t. 690, s. 515). 

Gt Morawski wspomina o przyjaznych gestach endecji, np. że Wł. Seyda odstąpił
mu raz prawo do przemawiania, co w Kole było rzadkością (Antysekret, s. 27-29). 
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kandydatur poselskich ... Pobyt w Kole był mu czczym i nudnym, przele
waniem z pustego w próżne" 62. Krytyka ta, warto zauważyć, nie była 
pozbawiona podstaw. 

Znacznie bardziej Morawski zainteresował się stosunkami politycz
nymi w Ber.linie, z.właszcza gdy w 1912 r. znalazł się w zarządzie Reich
stagu. Nawiązał wiele znajomości, _co przychodziło mu z dużą łatwością. 
Pomagała mu na pewno doskonała prezencja 63, maniery i znajomość 
języków (po niemiecku i francusku biegle pisał), ale cechy te nie były 
rzadkością, więc decydowała tu raczej inteligencja i błyskotliwość. Oka
zało się raz jeszcze, że był bystrym obserwatorem 64• Dość, że w krótkim 
czasie ten niedawno zdecydowany krytyk antypolskiej polityki stał się 
w oczach wielu przedstawicieli władz jednym z czołowych ugodowców 
połskich. To do niego zwrócił się w 1911 r. B. Hutten-Czapski, gdy 
chodziło o zapobieżenie sprowadzeniu zwłok Ledóchowskiego do kraju, 
co w przekonaniu władz mogło wywołać demonstracje polskie 65• Moraw
ski przeciwny był także głośniejszej akcji przeciwko zastosowaniu wy
właszczenia 66_ Bliskie kontakty z dworem i kołami rządowymi oraz 
udział w zarządzie Reichstagu ułatwiły mu odegranie poważnej roli . 
w uzyskaniu dla biskupa Likowskiego nominacji na stolicę arcybiskupią 
gnieżnieńsko-poznańską 67. W latach 1912-1914 Morawski prowadził w tej 
sprawie wiele rozmów z kanclerzem Bethmann-Hollwegiem, ministrami 
Schorlemerem i Trott zu Salzem, z nadprezydentem poznańskim Schwarz
kopffem oraz z wieloma politykami, jak centrowcy Erzberger i Her.tling 
czy konserwatyści, jak Kanitz, Normann, Westarp, a nawet Heydebrand, 
„niekoronowany król Prus". W marcu 1914 r. wizytował w tej sprawie 
papieża. 

Nominacja Likowskiego nastąpiła wprawdzie dopiero po wybuchu 
wojny, ale przygotowana była już wcześniej. Udział zaś w tych rokowa
niach nie tylko wprowadził Morawskiego w szeroki świat polityczny. 

62 Antysekret, s. 27-28. 
63 Polegam tu na opisie K. Morawskiego i na dostarczonef mi przez niego foto

grafii F. Morawskiego. 
64 Widać to w opisach stosunków politycznych w Berlinie, zamieszczonych

w pracach drukowanych (np. Images) ·i w Antysekrecie. Niekiedy jednak zamiło
wanie do tajemniczości dało opaczne rezultaty, np. przy charakterystyce roli odgry
wanej przez przyjaciela Wilhelma II, ,,Phili" Eulenburga. 

65 B. H u t t e n-C z a p s k i, 60 lat życia politycznego i towarzyskiego, t. Il, 
Warszawa 100:6, s. 54. 

66 H e m  m e r 1 i n g, op. c;it., s. ·200. 
67 Dokładny opis całej spraw:r: Z. He m m e r  1 i n g, Walka rządu pruskiego

o obsadzenie stolicy arcybiskupiej gnieźnieńsko-poznańskiej w latach 1906-1914 

(Roczniki Hist., 1960, s. 214�221). W tym wypadku Morawski swój udział przedsta
wił w pamiętnikach raczej skromniej, niż on naprawdę wyglądał.
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ale ponieważ cała sprawa skierowana była przeciwko endecji, Morawski 
znalazł się teraz na czele tych polityków polskich, o których władze były 
przekonane, że gotowi są walczyć przeciwko ·polskiemu radykalizmowi. 
Zdystansował takich przywódców, jak F. Radziwiłł, nad którym górował 
młodością i energią, czy Z. Dziembowski, który ze znacznie mniejszym 
powodzeniem składał władzom memoriały oferujące walkę z narodową 
demokracją. Dalszy ciąg tak zapoczątkowanej działalności nastąpił w cza
sie wojny. 

Jeszcze przed jej wybuchem miała się jednak w życiu Morawskiego 
rozpocząć akcja o tak odmiennym charakterze, że aż niemal niewiary
godna. W tym wypadku zdani jesteśmy niemal wyłącznie na jego własne 
relacje, co w poważnym stopniu utrudnia ocenę wiarygodności 68_ I tak 
w 1912 r. miał w salonie polsko-francuskim (chyba u Radziwiłłów) po
znać przedstawiciela Francji w Berlinie Julesa Cambona, który zaintere
sował go projektem „badań naukowych nad ewolucją niemiecką", a na
stępnie zapr.oponował Morawskiemu, Marii Radziwiłł-Castellane i Z. Chła
powskiemu utworzenie Stowarzyszenia Badań Naukowych nad Ewolucją 
Niemiecką (Societe d'Etudes de l'Evolution Allemande) 69_ Badania te 
miały polegać na tym, że studiowano publicystykę w całych Niemczech 
i na tej podstawie starano się wysnuć wnioski odnoszące się do dalszej po
lityld Niemiec. Morawski podkreśla wprawdzie legalność działania, choć 
zarazem jej anonimowość, czyli w praktyce tajność. Opis rozmiarów i spo
sobu działania, przedstawiony w pamiętnikach, czyni rzecz całą wręcz nie
prawdopodobną: ,,Technika szkoły [Morawski stowarzyszenie nazywa szko
łą przyszłości czy ateńską] została unormowana następująco. Trzy katego
rie badaczów studiowały publicystykę. Pierwsza kategoryzowała z grubsza 
rodzące się objawy myśli. Druga z tych ogólnych wyciągów robiła ściślej
sze, a trzecia, na czele której stał osobiście Jan [tzn. Morawski], :w)'Snu
wała z tego wnioski rozumowe. Tylko ona świadoma była szkoły filo
zofowania dla Francji o przyszłości". Za pieniądze trzech Polaków, jed
nego z zaboru pruskiego i" dwóch z rosyjskiego, miano zatrudniać nie
określoną, ale wynikałoby, że sporą liczbę osób, przy czym wobec trud
ności gromadzenia niezwykle obfitych materiałów w jednym miejscu 
Niemcy podzielone zostały na okręgi,· ,,w każdym z nich ekspert miał 
podekspertów i robiono wyciągi, a Jan u znajomych centralizował i wnio
skował. Rzecz była legalna, ale nieuchwytna" 70

. 

6S Obok Antysekretu pisze o tym w: Quatorze Ans de TravaiZ pour Za Pau:. 

La Societe d'Etudes de Z'Evolution Allemande 1"912-1926, Paris 1926, (cyt. Quatorze 

Ans, broszura udostępniona przez K. Morawskiego) i Images et Souvenirs. 
69 Quatorze Ans, s. 15-16. 
10 Antysekret, s. 89-93.
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Nie ulega chyba wątpliwości, że w opisie tym fantazja potężnie po
niosła Morawskiego. Niemniej jednak jakieś kontakty między nim a Cam
bonem chyba istniały. W książce Morawskiego, ogłoszonej po wojnie 
w Paryżu, Cambon zamieścił przedmowę, w której obok wielu frazesów 
znajdują się zdania o nawiązaniu kontaktów i o współpracy przedwojen
nej (,,bien avant la derniere guerre") oraz o tym, że „mała grupa moich 
ówczesnych przyjaciół", do której należał Morawski, oddała prawdziwe 
usługi ambasadzie w Berlinie 11_ Trudno z fantazji pamiętnikarza wyłu
skać ziarno prawdy. Przypuszczalnie Morawski, który i tak śledził 
publicystykę niemiecką (widać to choćby z jego drukowanych artyku
łów), a ponadto orien�ował się zapewne dobrze w nastrojach panujących 
w sferach rządowych Berlina, w tej czy innej formie informacje te prze
kazywał Cambonowi. Nie ma wprawdzie śladu tego w b�rdzo licznych 
opublikowanych raportach Cambona 72, ale nie brak listów, w których 
informacje mogły pochodzić od takiego publicysty jak Morawski. Cambon 
zaś nie bez racji uchodził za nastawionego wrogo do Niemiec 73 i jest 
zupełnie prawdopodobne, iż korzystar także ze źródeł polskich. W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat przed wojną we Francji rosło zainteresowanie 
problematyką polską, czego dowodzą choćby wcale liczne artykuły o tych 
sprawach w periodykach czy wyjazdy dziennikarzy francuskich na ziemie 
polskie, przy czym ze względu na sojusz z Rosją i konflikt z Niemcami 
baczniejszą oczywiście uwagę zwracano na stosunki w zaborze pruskim. 
Czy i w jakim stopniu zainteresowania te oddziaiJ:ywały na koła rządzące, 
nie wiemy dokładnie, ale ślady podobnego zjawiska występują wyraźnie 74_ 

Wiadomo także, że Cambon bywał często w salonach Radziwił<.łów, kon
taktował się z M. Radziwiłł-Castellane i wielokrotnie rozmawiał z nią 
na tematy polityczne 75

. Tak więc sprawa nie wygląda tak fantastycznie, 
jakby można sądzić na pierwszy rzut oka, choć oczywiście nie w postaci, 
sugerowanej przez Morawskiego. 

Tuż przed wybuchem wojny Morawski przyznaje się do wysunięcia 
planu wywołania przy pomocy instruktorów francuskich dywersji na 

11 Quatorze Ans, s. 9-11.

12 Opieram się na Documents diplomatique francais, seria III, 1,9,11-1914, 

t. I-XI, Paris '1932-1936.
1a G. R i t  t e r, Staatskunst und Kriegshandwerk, t. III, 11964, s. 462.
1, Wystarczy przeglądać Documents dipl. francais. 

1s Une grande dame d'avant guerre. Lettres de la Princesse Radziwill au Gene

ral de Robilant, t. IV, Bologna 1934, s. 4, 6, 69-70, 126, 143, 290-291. 

4 - Sobótka 1974, z. 2 
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pogranicznych terenach Niemiec, w tym także na ziemiach polskich 76_ 
Plan ten miał rzekomo przekazać do Paryża za pośrednictwem francuskie
go attache wojskowego w Berlinie, płk. Serreta, ale wpływy rosyjskie 

uniemożliwiły choćby próbę jego realizacji. Opisowi tej inicjatywy towa

rzyszą w pamiętnikach rozważania nad przewidywanym dalszym rozwo

jem wypadków, a więc skutkiem byłoby sparaliżowanie mobilizacji nie

mieckiej i klęska Rzeszy jeszcze przed rozpoczęciem poważniejszych dzia

łań zbrojnych. Nie dość na tym. Morawski snuje swoje fantazje, że dal

szą konsekwencją byłoby wytworzenie porozumienia Francji, Austrii 

i odbudowanej Polski, przy czym Rosja, narażona także na dywersję 
polską, miotana przewrotami wewnętrznymi, przestałaby odgrywać rolę 

sojuszniczki Francji, która z pozycji neutralnej przypatrywałaby się 
austriacko-polskiej walce przeciw wschodniemu sąsiadowi. 

Z różnych powodów; cała ta historia wydaje się być tworem wyo
braźni Morawskiego 11. Wystąpił z nią już p'o w:ojnie, gdy podobna prze
szłość mogła go otoczyć nimbem, zwłaszcza że wspomina tu także o dzia
łalności Piłsudskiego. Brak w raportach Serreta z Berlina najmniejszej 

wzmianki o kontaktach z Polakami (sam Serret zginął w czasie wojny 

i nie mógł ustosunkować się do rewelacji Morawskiego) czy sformułowań, 
które mogłyby sugerować, że w ogóle w jakikolwiek sposób rozważana 
była sprawa wywołania dywersji w Niemczech, nie stanowi dowodu 
przeciwko Morawskiemu. Tego rodzaju dokumenty mogły być pominięte 
przy publikowaniu lub kursować poza normalną korespondencją. Mo
rawski wspomniał o rzekomym udziale Z. Chłapowskiego w całej sprawie. 
Rodzina tego ostatniego (sam Chłapowski zginął w wypadku ulicznym 
w Warszawie w 1919 r.) przekonana była o bezpodstawności podobnych 
twierdzeń 1s. Przeciwko Morawskiemu świadczy to, co wiemy o jego 
zachowaniu w pierwszych dniach wojny. Wprawdzie on sam opisuje 

przyjęcie na zamku cesarskim zarządu Reichstagu, gdy uchylił się od 

złożenia przysięgi na wierność, oraz twierdzi, że w Kole Polskim prze

ciwny był głosowaniu za kredytami wojennymi, proponując usunięcie 

1& Quatorze Ans s. 18-o udziale w tym Z. Chłapowskiego; Antysekret, s. 54-61-

tu opis charakterystyczny dla sposobu pisania pamiętników; oto jak miało wyglądać 

przekazanie projektu płk. Serretowi: ,,O drugiej w nocy, na ławce kamiennej, pod 

pomnikiem w. kurfirsta, siedział w ciszy Tiergartenu osobnik i patrzał w pustkę 

Siegesallee. Nadeszło dwóch innych, powitano się w milczeniu, przybysze wyciągnęli 

kajet, zawinięty w gazetę, i pierwszy w swoją, a oni w swoją stronę się oddalili 

bez słowa" (Antysekret, s. 56-57). 
77 Choć gen. Maurin w liście do Morawskiego z 8 V 1926 (Quatorze Ans,

s. 11-IQ) pisze, że gen. Serret wspominał mu na początku wojny o koncepcji

przeszkodzenia mobilizacji niemieckiej.
78 K. M o r a w s k i, Ze wspomnień. 
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się z parlamentu po złożeniu uroczystego protestu przeciw ustawom 
antypolskim 79. Nieuprzedzony jednak obserwator pisze w swoim dzien
niku, że zdenerwowany Morawski mówił w dniu ·3 sierpnia (a więc 
w dniu przyjęcia na zamku cesarskim): ,,Musimy [rządowi] zapewnić 
wszystko - bez zastrzeżeń; nie ma innego wyjścia ... wszystko inne byłoby 
szaleństwem. Oni poucinają głowy naszym żonom i dzieciom, jeśli bę
dziemy głoso,wać przeciw czemukolwiek". Nawet tak ugodowo nasta
wiony później Dąmbek zachowywał się znacznie spokojniej 80. Jeżeli 
podobny nastrój był chwilowy, w dziwny sposób koliduje z obrazem 
·malowanym przez .Morawskiego. W moim więc przekonaniu mógł więc
on co najwyżej w zamkniętym towarzystwie snuć plany dywersji, przy
gotowanie i przekazanie Francuzom podobnego projektu wygląda na
nieprawdopodobne. Ówczesne kontakty Morawskiego z władzami prus
kimi też nie skłaniają do zawierzania jego rewelacjom 81. 

Zresztą w warunkach zaboru pruskiego projekty takie były zupełną 
fantazją, z czego Morawski, tak wiele piszący poprzednio o legalizmie 
wielkopolskim, musiał zdawać sobie sprawę. Władze pruskie w 1913 r. 
podejrzewały niektórych ziemian o gromadzenie broni, ale przieprowa
dzone rewizje nie dały żadnych rezultatów 82• 

Tymczasem rychłe zmiany w polityce pruskiej wobec Polaków otwarły 
przed Morawskim nowe możliwości. Przydały się także znajomości i kon
takty sprzed 1914 r., zwłaszcza z Erzbergerem. Nie znamy dokładnie 
tych stosunków, ale odtworzone fragmenty dają dostatec:mie jasny 
obraz sa. W naświetleniu Morawskiego Erzberger wyrasta na jakiegoś 
quasi-Wallenroda Prus i Rzeszy, którego celem miało być zniszczenie 

tych pierwszych i oderwanie od Rzeszy państw pdłudniowoniemieckich . 
a zbliżenie ich do Austrii 84. W tym właśnie dziele miał mu pomagać 
Mora.wski. 

Na wielu przykładach można wykazać, jak bardzo fałszywie Mo
rawski oceniał polityka centrowego. W 1914 r. Erzberger należał do 

· 19 Antysekret, s. 78-79, lOll 
so H. P. Ha n s se n, Fra Krigstiden, t. I, K0benhavn 1924, s. 18-19 (skrót

angielski: Diary of a Dying Empire, Bloomington 1955, s. 21). 
81 Por. np. list Wahnschaffego do Bethmanna z 1-0 VI 1914 (DZA Potsdam, 07. Ol 

Reichskanzlei, I Gr. 28 Parteien, 15 Polen, t. VII, k. ·125). -Wahnschaffe donosił, że 

Morawski w nawiązaniu do ustnej relacji pragnie przedstawić dalsze uwagi o sy

tuacji w Poznańskiem. 
s2 A. G a 1 o s, Nowa orientacja wobec Polaków w 1915 r., (Sobótka, 1971, 

s. 59'7. 
83 Brak na ten temat wzmianki w biografii Erzbergera (K. E p s t e  i n, Mat

thias Erzberger and the Dilemma of German Demokracy, Princeton 1959), ale 

sprawy polskie zostały w niej potraktowane w ogóle po macoszemu. 

84 Antysekret, s. 121 nn. 
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skrajnych aneksjonistów, a oderwane od Rosji Królestwo należeć miało 

do satelitów Niemiec 85. W tym też celu prowadził akcję, mającą na celu

wywołanie w zaborze rosyjskim dywersji polskiej 86
. W dalszej części 

wojny aneksjonizm Erzbergera osłabł, tym bardziej że trzeźwiej oceniał 

szanse zwycięstwa niż wielu innych polityków; wówczas jednak, aż do 

rewolucji" rosyjskiej, myślał o oddzielnym pokoju z Rosją. Ani dla niepo

dległości Polski, ani dla zniszczenia Prus czy Rzeszy nie było w tych 

planach miejsca. Nie oskarżali go o to nawet najbardziej zacięci wro

gowie, dla których był zdrajcą. Morawski zaś przypisywał mu projekty, 

które, jak zobaczymy niżej, prawdopodobnie wysnuł z zupełnie innych 
źródeł. 

Ni_emniej jednak związki z potężnym w pierwszym okresie wojny 

politykiem, a także z innymi przedstawicielami władzy, zbliżonymi do 

niego politycznie, podnosiły znaczenie Morawskiego. Jednym z punktów 
tzw. nowej orientacji wobec Polaków, dodajmy jedynym jej punktem, 

który dość wcześnie zaczęto realizować, było popieranie wśród ludności 
polskiej wpływów konserwatystów i obdarzanie ich godnościami 87_ Do 

takich zaś kroków należało powołanie Morawskiego do Izby Panów 
w dniu 27 I 1917 r. (razem z ks. Druckim-Lubeckim, szczególnie zaanga
żowanym w politykę ugody) 88. Nominacja ta była najwidoczniejszym 
przejawem uprzywilejowania Morawskiego, ale kontaktów z władzami 
było znacznie więcejJ Już w końcu marca 1915 r. brał on udział w kon
ferencji przedstawicieli władz pozn·ańskich i centralnych w sprawie reor

ganizacji cenzury wobec prasy polskiej 89
. W marcu 1916 r. nadprezydent 

poznański proponował oddanie mu kierownictwa scentralizowanej w Ber-

85 E p s t e i  n, op. cit., s. 105 nn. 
86 Erzberger był inicjatorem wydania broszury Zmartwychwstanie Polski i in

nych podobnych przedsięwzięć. A. G a 1 o s, Polityka władz wobec prasy polskiej 

zaboru. pruskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 201, Historia X.XIV, Wroc
ław 1973, s. 167). 

81 G a  1 o s, Nowa orientacja, s. 601. 
ss H u t t e n-C z a p s ki, op. cit., t. II, s. 319. Powołanie Morawskiego do Izby 

Panów Bethmann zlecił ministrowi spraw wewnętrznych już w styczniu 1916 r. 
(pismo podsekretarza stanu w Staatsministerium do Wahnschaffego z 28 I 191i6, 

DZA Potsdam, por. ods. 81, k. 298). Por. też „Kraj" nr 23 z 30 I 1917; WAP Poznań, 
Polizei-Priisidium Posen, nr 5058). Nominacja wywołała zadowolenie „Gazety Gru
dziądzkiej", natomiast „Kurier Poznański" podkreślał, że jest to powołanie na drodze 
nominacji, a nie wyboru (nr 26 z 2 II a.917; WAP Poznań, jak wyżej). Do sejmu 
pruskiego po Morawskim wybrano ks. Lisieckiego, zbliżonego do endecji (,,,Kurier 
Poznański" z 13 VI lJll 7; ,,Gazeta Poznańska" z 14 VI; WAP Poznań, Polizei-Priisi
dium, nr 5059, k. 223, 234). Nominacja Morawskiego jeszcze znacznie później uwa
żana była za główny przejaw zaangażowania się przez niego po stronie Niemiec 
(M. S e  y d  a, Polska na przełomie, t. I, Warszawa 1927, s. 278). 

89 G a  1 o s, Polityka władz, s. 168-169. 
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linie cenzury, gdyż jak pisał, tylko Polak może zrozumieć prasę polską 
i jej sposoby obchodzenia zarządzeń władz. W tym samym czasie prezy
dent policji poznańskiej chciałby Morawskiego widzieć na stanowisku 
cenzora nowo założonego ugodowego organu Druckiego-Lubeckiego 
„Kraj". W kwietniu 1916 r. Morawski brał udział w nowej konferencji 
w Poznaniu w sprawie reorganizacji cenzury 9o. 

Tak więc władze uważały go za jednego z najbardziej eksponowanych 
przedstawicieli kierunku ugodowego. Tak samo było z opinią polską 91. 
Nie brakło i z jego strony kroków, które potwierdzały podobne stano
wisko. Gdy we wrześniu 1916 r. kanclerz zaprosił do siebie przedstawi
cieli poszczególnych frakcji, aby przedstawić swoje poufne expose, paru 
posłów polskich uchyliło się od uczestnictwa (Wł. Seyda, Dąmbek, Trąm
czyński), zjawił się natomiast Morawski 92. W styczniu 1917 r. wygłosił 
w Izbie Panów przemówienie z okazji urodzin cesarza 93. Jak wszyscy
ugodowcy, wypowiadał się za polityką Bethmanna-Hollwega, a przeciw 
jego konserwatywnym i wojskowym wrogom (w maju 1917 r. po ogło
szeniu proklamacji konserwatystów przeciw kanclerzowi miał stwierdzić, 
że jej autorzy kraj „pchają ku rewolucji") 94. Jego związki z Erzberge
rem były tak ścisłe, że budziły nawet zastrzeżenia władz 95• Osłabła 
natomiast z natury rzeczy jego pozycja w Kole Polskim, a całkm�tej 
zmianie uległy stosunki z endecją, dla której stał się odtąd na stałe 
przedmiotem ataków 96. 

W późniejszych wypowiedziach Morawski całą swoją postawę, którą 
wspomina zresztą tylko bardzo ogólnikowo, uznał za grę. Mimo to i wów
czas bronił zacięcie aktywistów zaboru pruskiego; w tym także bardzo 
skompromitowanego ks. Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Skrajnie 
lojalistyczne pismo Druckiego, ,,Kraj", określał jako robotę iście makia
welską: ,,Jeden z nich, co walnie dopomógł w nakręceniu na naszą 

. 9o Pisma Eisenhart-Rothego i prezydenta policji do ministra spraw wewnętrz
nych z 29 III 1916, DZAM, Rep. 77, Tit. 871, nr 30a, k. !Sl-193. 

91 Razem z kilkoma innymi politykami zaliczano go do grupy „Gazety Narodo
wej" (DZA Potsdam, jak ods. 81, t. VIII, lt. 77; WAP Bydgoszcz, sygn. VIII/103). 

02 „Gazeta Narodowa" z 20 IX 19116; WAP Bydgoszcz, sygn. VIII/103, k. 1092.
93 Archiwum Akt Nowych, Agencja Lozańska, sygn. 243, nr 10, k. 1:13. Sam 

Morawski twierdził, że w czasie wojny nie przemawiał (Antysekret, s. •102). 
94 Ha n s s e  n, op. cit., t. I, s. 328. Na ironię zakrawa fakt, że do upadku 

Bethmanna przyczynił się Erzberger (E p s t e i n, op. cit., s. 193). 
9s Nadprezydent poznański pisał do ministra spraw wewnętrznych 19 IX 1,916, 

że należy upomnieć Erzbergera, bez podawania źródła, aby nie mówił wszystkiego 
Morawskiemu (DZAM, Rep. 77, Tit. 1884, nr 4, t. I, k. 4,12-413). 

96 Antysekret, s. 101-102. M. Seyda miał go za szczególnie wpływowego pisząc, 
że stal za kulisami całej grupki ugodowców, że działał dyskretnie, ale angażow9l 
się głęboko w ugodę (Polska na przełomie, t. I, s. 278). 



210 Adam Galos 

korzyść sprawy polskiej, założył gazetę. Tak ugodową, że od razu obrzyd
liwą. Wariacką po prostu. Nowe pismo, Ziemia Nasza [czyli „Kraj"], 
kosztowało dużo, bo nikt go nie chciał abonować. Rozsyłano je więc za 
darmo. Wychwalało Krzyżaków pod niebiosa w sposób niesłychanie draż
niący. Pisało głupstwa oczywiste, ale miłe sercu kapralskiemu, np. 
w końcu wojny, gdy już Niemcy nie mieli szans zwycięstwa, pisafo, że 
Germania to słoń, a całe universum skoalizowane to pchła, którą ten 
słoń zadepcze. I tym podobnie nonsensa". W rezultacie była to mistrzow
ska prowokacja prasowa, w dodatku zaś Lubecki pomagał zwolennikom 
Ententy wyjeżdżać do Szwajcarii, a wraz z innymi aktywistami bronił 
ludności polskiej przed represjami wojskowymi 97_ 

Wszystkie te wywody można by uznać tylko z;a niezbyt udolną próbę 
obrony własnej, mało chwalebnej przeszłości, gdyby nie dalsze losy 
Morawskiego. W ciągu wojny, może już w 1915 r., a pewniej od 1916 r., 
Morawski zaczął podróżować do Szwajcarii. Paszport zawdzięczał najpew
niej Erzbergerowi, ale nie było to tak wielkie wyróżnienie. Do Szwajcarii 
jeździło wielu zwolenników endecji, niektórzy na stałe, jak M. Seyda, 
inni utrzymując kontakt zaboru pruskiego z narodowodemokratycznym 
ośrodkiem emigracyjnym. To prawda, że Morawski jeździł chyba częściej 
niż inni, ale ważniejsze jest chyba, że przy tej okazji wypełnił prawdo
podobnie bliżej nie znane polecenia Erzbergera. Ambicje tego ostatniego 
w latach 1915-1916 były wielkie (brał np. udział w pertaktacjach w spra
wie unii cerkwi bułgarskiej .z Rzymem, planował obalenie rządu we 
Włoszech i w Rumunii oraz restaurację władzy świeckiej papieża), zało
żył nawet coś w rodzaju własnej sieci wywiadowczej we Włoszech, Ho
landii, Danii i Szwajcarii 98; wcale więc nie jest wykluczone, że przy 
licznych poufnych misjach posługiwał się także M?rawsk:im. Łączy się to 
zaś z najciekawszym, choć najtrudniejszym do rozszyfrowania fragmen
tem jego barwnego życia. 

Na początku 1917 r. nowy cesarz Karol prowadził za pośrednictwem 
braci cesarzowej Zyty, Sixtusa i Ksawerego ks. Parmy, pertraktacje 
z Ententą w sprawie ewentualnego zawarcia pokoju 99. W trakcie tych 
rokowań minister spraw zagranicznych Czernin z inspiracji, ? może 
nawet przy współpracy Karola przygotował memoriał z 12 IV 1917 r., 
w którym sytuacja monarchii dualistycznej przedstawiona była w sposób 

9i Images et Souvenirs s. 186, Antysek1·et, s. 104, 109-111. Aktywistom Moraw
ski przypisał też zasługę WYjaz <iu S ey<iy, który uzyskanie paszportu uznał za ;prze
oczenie policji (Polska na przełomie, t. I, s. 291). 

es Epst ein, op. cit., s. 142-144, 163-164. 
99 Sprawa rokowań Karola z Ententą jest dobrze znana i posiada bardzo obfitą 

literaturę naukową. 
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niezmiernie tragiczny. Ogólnym wydźwiękiem memoriału było stwier
dzenie, że państwa nie stać na przetrwanie jeszcze jednej zimy w wa
runkach wojennych. Choć sporządzony on został tylko w 4 egzempla
rzach, dostał się w odpisie do rąk Erzbergera, który w celu uzyskania 
poparcia partii centrowej dla projektu rezolucji pokojowej niemal w ca
łości odczytał go w końcu lipca na zebraniu Wydziału Partii w Frankfur
cie w obecności 64 osób. Treść dokumentu doszła następnie do wiado
mości Ententy. 

Cała ta sprawa, a zwłaszcza drogi, którymi wędrował memoriał Czer
nina, nie jest do dziś doklładnie wyjaśniona i chyba nigdy nie będzie 
całkiem jasna. Gdy stała się powodem zaciętych ataków konserwatywnej 
prawicy na Erzbergera, zajmowano się głównie tym, jak doszedł on do 
posiadania odpisu, z czego potrafił się wybronić (ale pozostało słuszne 
stwierdzenie, że w sposób nieodpowiedzialny użył memoriału do własnej 
akcji politycznej 10°), mniej natomiast dociekano sposobu ujawnienia do
kumentu Entencie. Nieraz zresztą pisano, że nie należy przesadzać zna
czenia tego ostatniego faktu, gdyż na Zachodzie i tak wiedziano, jakie 
jest położenie Austro-Węgier 101_ Hamowało jego wykorzystanie prowa
dzenie aż do października 1917 r. rokowań z Austrią, a także przyjazne 
nastawienie Anglii, szczególnie Lloyd George'a oraz niektórych polityków 
f�ancuskich wobec Austrii 102. Z drugiej strony czym innym były wypo
wiedzi prywatnych osób o stanie Austrii, a czym innym urzędowe stwier
dzenie tego, choćby przesadne 103. W sytuacji Francji po niepowodzeniach 
ofensywy Nivelle'a i wobec buntó� w wojsku tego rodzaju oznaka sła
bości jednego z wrogów, nawet słabszego, mogła mieć znaczenie, choć 
nie została szeroko wyzyskana ani nie ZV'{róciła na siebie w większym 
stopniu uwagi opinii publicznej, zainteresowanej głównie sytuacją w Ro
sji po rewolucji lutowej, wojną podmorską i przystąpieniem USA do 
wojny 104

. 

Gdy chodzi o drogę memoriału Czernina na Zachód, najczęściej przy
puszczano, że utorowało ją przemówienie Erzbergera w F·rankfurcie. 
Wprawdzie ten ostatni bronił się, że podjęto środki ostrożności (pilno-

100 E p s t e i n, op. cit., s. 206-208. 
101 D. L 1 o y d G e o r g e, War Memoirs, t. IV, London 1934, s. 1986 nn; R i t

t e r, op. cit., t. III, s. 461; H. H a  n a k, Great Britain and Austria-Hungary During 

the First World War, London 11962, s. 254. 
102 R. A. Ka n n, Die Sixtusaffći.are und die geheimen Friedensverhandlungen 

Oesterreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg, Wien 1966, s. 39; E. Ba u er, Erzberger, 

Ludwigsburg '19215, s. 88 (powołując się na pismo „Journal des Debats"). 
10a Tak twierdził Czernin, K a n n, op. cit., s. 39. 
10, Nie brak pamiętników i opracowań, które całą sprawę pomijają milczeniem; 

np. R. P o  i n c a r  e, Au service de la France, t. IX, Paris 19l1'; Ll oyd Geor g e, 

op. cit.; G. Bo n n ef o u s, Histoire de la Troisieme R1ipublique, t. II, Paris 1957. 
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wanie sali, zakaz robienia notatek.) lOG, ale trudno, aby 64 osoby zacho
wały tajemnicę. Niemniej choć oskarżyciele Erzbergera uważali winę m 
udowodnioną 106, nigdy nie ustalono z pewnością, że memoriał do Paryża 
i Londynu dostail się przez Frankfurt. Znacznie mniej znane jest stwier
dzenie historyka brytyjskiego R. W. Seton-Watsona, że memoriał w ręce 
Ententy wydała tajna organizacja czeska 101. I ono nie ma charakteru 
pewnika. Natomiast literaturze zachodniej· nie znane jest zdanie Sz. As
kenazego, że wydanie expose Czernina Entencie „w rzeczywistości było 
dziełem ultrapruskiego Polaka, którego nazwisko jednak nie zasługuje 
na wymienienie, gdyż uczynił to nie dla dobra sprawy, lecz dla zysku" 10s. 

Czyżby Morawski był tym. ultrapruskim Polakiem? Nie sądzę, abyśmy 
kiedykolwiek mogli uzyskać ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii, można 
jednak sporządzić bilans argumentów, przemawiających za tym i prze
ciwnych. Askenazy przebywał. w czasie wojny w Szwajcarii, a więc mógł 
tam Właśnie dowiedzieć się o autorstwie przekazania memoriału. O ile 
wiadomo, memoriał do Paryża i Londynu dotarł właśnie przez Szwaj
carię 109, choć nie daje to wiele, bo była to najczęściej używana droga 
przekazywania wiadomości i dokumentów. Twierdzono, że Erzberger już 
przed zebraniem w Frankfurcie wysłali: memoriał na Zachód, a swoje 
przemówienie zainscenizował, aby pokryć jawną zdradę przypuszczenia
mi o niedyskrecji któregoś ze słuchaczy, ale mało to prawdopodobne 110• 

Za udziałem Morawskiego pośrednio przemawiają dalsze jego losy, a zwła
szcza gościnne przyjęcie we Francji, ,otrzymał wówczas krzyż oficerski 
Legii Honorowej 111 i chyba pewne sumy pieniężne 112• Ważniejsze jest 
jeszcze jedno świadectwo. Według relacji mgr. K. Morawskiego L. H. Mor
stin opowiadał mu o pewnym przyjęciu, na którym gen. Weygand zwró-

10s M. E r  z b e r  g e r, Erlebnisse im Weltkrieg, Stuttgart 1920, s. 120; E p s t e i n, 

OP. cit., s. 206-208. 
106 K. H e l f f e r i c h, Fort mit Erzberger, Berlin 1919, s. 45, twierdził, że 

Erzberger zniszczył szansę na zawarcie pokoju. 
101 R. W. S e t  o n-W a t  s o n, The History of the Roumanians, Cambridge 1834, 

s. 500; V. S. M a m  a t  e y, The United States and East Central Europe 1914-1918,

Princeton 1957, s. tl.\35.
10s Uwagi, Warszawa 1924, s. 475, na fragment ten zwrócił mi uwagę K. Mo

rawski. Za pewny udział Morawskiego w tej sprawie uważ,.p.l St. Leitgeber. 
109 E r z b e r g e r, op. cit., s. 120. 
110 Takie wieści krążyły w Wiedniu (por. pismo Hohenlohego do Ktihlmanna 

z 30 VIII, R. F e s t  e r, Die Politik Kaiser Karls und der Wendepunkt des Welt

krieges, Miinchen W25, s. L82). 
111 Quatorze Ans, s. 5-6. 
112 Ta szczodrobliwość skąp:iich Francuzów jest jednym z argumentów mojego

korespondenta, K. Morawskiego, który sądzi, że Morawski przekazał albo memoriał 

Czernina, albo streszczenie sporządzone przez siebie na podstawie zasłyszanych 

informacji (listy z 19 VII i 1 X 1973). 
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cił się do niego ze słowami: ,,pokażę Panu Polaka, który najbardziej 
zasłużył się Entencie", po czym ku zdziwieniu Morstina wskazai na 
Franciszka Morawskiego 113. Czy wytłumaczenia podobnej oceny można 
szukać w przedwojennych kontaktach Morawskiego z Cambonem i w dal
szej działalności, o której niżej? 

Z drugiej strony argumentem poważnie osłabiającym przypuszcze
nie o udziale Morawskiego w dostarczeniu memoriału jest fakt, że nie 
wspomina on o tym ani w pracach drukowanych, ani w pamiętnikach 114. 

Także, według słów K. Morawskiego; ,,jedyny żyjący, który mógłby coś 
powiedzieć", Kajetan Morawski, 82-letni starzec, mieszkający w domu 
starców pod Paryżem, pytany przed paru laty, powiedział, że nie wierzy 
w memoriał Czernina, ale że Morawski razem z, Janem Żóił.towskim sfa
brykował własny memoriał, który przekazał posłowi francuskiemu w Ber
nie m. Opis ten bliski jest relacji samego F. Morawskiego, choć właśnie 
dlatego może być relacją zasugerowaną krewnemu, który w czasie woj
ny pracował w administracji niemieckiej w królestwie. Może Morawski 
wolał nie przyznawać się do tej „ściśle zarobkowej" pracy, choć znając 
jego fantazję oraz umiejętność odpowiedniego zabarwiania własnych 
poczynań, nie wydaje się to prawdopodobne 116• 

11s List K. Morawskiego z 'JR VIII 1973. W obszernych pamiętnikach•Weyganda 
(Memoris, t. I-III, Paris 19-53-1J957), pozbawionych indeksu, nie udało mi się znaleźć 
wzmianki, która wiązałaby się z tą rozmową. 

114 Pisze natomiast o tym, że w czasie pobytu w Szwajcarii sporządził i przy 
pomocy dwóch nie Wymienionych Polaków wydrukował w wydawnictwie Payota 
dywersyjną broszurę, rzekomo pochodzącą od Ententy, w której wychwalał kola 
skrajnie nacjonalistyczne i militarystyczne jako pożyteczne dla zachodu. Udawał 
następnie, że przemycał broszurę do Niemiec tak, aby dostała się do rąk Bethmanna, 
co podobno narobiło sporo zamieszania w kolach politycznych Rzeszy (miało wy
wołać awanturę między Wilhelmem a Ludendorffem). Jak twierdzi dalej, po wojnie 
broszura została ponownie wydana w Niemczech, wywołując polemikę prasową 
(Antysekret, s. 144-149). Informacje autora są jednak tylko ogólnikowe, niekiedy 
sprzeczne między sobą. Według Antysekretu powojennym wydawcą i aut.orem 
przedmowy był „socjalistyczny minister Hausmann"; mógł to być tylko C. Haus
smann, jeden z przywódców DDP, w którego życiorysie nie udało się stwierdzić 
udziału w podobnej imprezie (por. np. C. H a u s s ma n n, Schlaglichter, Frankfurt 
1.924; Aus Conrad Haussmanns politischer Arbeit, Frankfurt 1923), chyba że chodzi 
o nie znaną mi pracę C. H a u s s m a n n, Geheimbericht Nummer 7 vom Februar

1917, Berlin 192-1; J. P e t  z o l  d, Die Dolchstosslegende, Berlin 1963, s. 135).
W Triomphe de Betise (s. 18) Morawski wymienia A. Hoffmanna, który był działa
czem USPD, ale i w tym wypadku nie udało się ustalić związku z podobną broszu- ·
rą. W rezultacie nie wiemy, czy podobna broszura istniała, w każdym jednak razie
nie mogła mieć nic wspólnego z memoriałem Czernina.

11s List K. Morawskiego z 1 X 1973. Kajetan Morawski zmarł we Francji 
2 XI W73. 

116 Np. w ogłoszonych w Quatorze Ans listach dyplomatów i generałów kilka 



214 Adam Galos 

Prawdy, jako się rzekło, dojść, niełatwo, ale wydaje mi się, że jednak 
więcej przemawia przeciwko twierdzeniu Askenazego, który zresztą nie 
wymienia nazwiska. Morawskiego widywano tak często w Szwajcarii, 
jak żadnego innego Polaka, i uważano go tam za agenta Erzbergera. 
Z Wiednia, z którym Askenazy miał kontakty, płynęły oskarżenia Erzber
gera o zdradę, a Morawski kontaktował się z przedstawicielami Francji. 
W takiej sytuacji łatwo mogło powstać przypuszczenie, że właśnie on 
byiJ: wykonawcą polecenia centrowca 111. Natomiast zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, że Morawski w czasie pobytów w Szwajcarii porozumie
wał się z poselstwem francuskim w Bernie, któremu przekazywał infor
macje podobne do tych, jakie miał przygotowywać przed wojną dla 
Cambona (w czasie wyjazdów zbierał je w Berlinie Z. Chłapowski) 11s. 
Stopniowo przenosił się do Berna, dokąd w 1916 r. spowadził też ro
dzinę. Możliwe, że finansowo ułatwili mu to Francuzi. Po raz ostatni 
zajrzał do Berlina na początku listopada 1918 r., gdy załamywała się 
cesarska Rzesza, że zaś nadal zasiadał w Reichstagu i jego zarządzie, 
wziął udział w jednym z ostatnich lub w ostatnim przed wybuchem re
wolu�ji posiedzeniu komisji budżetowej Reichstagu, w czasie wojny naj
ważniejszego organu parlamentarnego 119. Wrażenia z Niemiec przekazy
wał do Francji, sporządzając m. in. w listopadzie 1918 r. memoriał, 
w którym według własnych słów przestrzegalł państwa zachodnie przed 
niemiecką „ersatz-rewolucją". Jakkolwiek wyglądały jego doniesienia, 
wiadomości tego bystrego obserwatora o szerokich powiązaniach w ko
łach rządowych Berlina musiały rruec spore znaczenie dla dyplomacji 
Ententy i przynajmniej w części mogą usprawiedliwić określenie Wey
ganda 120. 

razy powtarza się refren, że swoją działalność dla Francji przypłacił ruiną finan
sową, co dalekie było od prawdy, a co potrafił zasugerować koi:espondentom. 

117 Chyba, że Askenazy swoje informacje czei:pal z takich źródeł:, jak masońskie. 
Być może rozwiązanie zagadki spoczywa w tajnych aktach francuskich, do któi:ych 
jednak nie miałem możliwości sięgnąć. 

us Quatorze Ans, s. 24; Antysekret, s. 1!;2. Do tej współpracy odnoszą się chyba 
wzmianki w liście G. Clinchant, charge d'affaires w Berlinie do Morawskiego 
z 25 II W20 (Quatorze Ans, s. 7-8). O raportach dostarczonych w czasie wojny 
wspomina też dyrektor polityczny Quai d'Orsay, Comte Peretti de la Rocca, w liście 
z 25 XI 1926 (tamże, s. 9). 

119 Antysekret, s. 156.

120 Tak jest tym bardziej, że wg innej relacji Weygand stwierdził, iż Moraw
·skiemu miał wiele do zawdzięczenia sztab francuski. Z kontekstu wynikało, że cl)o-

. dzilo raczej o końcowy okres wojny, gdy przekazał on informacje o konferencji
w Berlinie, na której dowództwo niemieckie (chyba już gen. Groener) stwierdzało, 
iż Niemcy nie są w stanie prowadzić dalej wojny (relacja ustna dyr. Jana Moraw
�ego z 21 XI 1973 z rozmowy jego brata Kajetana Morawskiego z Weygandem 
w ostatnich latach życia tego ostatniego). 
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W czasie wojny uformowały ąię ostatecznie filoaustriackie poglądy 
Morawskiego. Chciałby �wiązać z Austrią południowe Niemcy i sprzy
mierzyć z nią odbudowaną Polskę. Projekty te przypominały pewne kon
cepcje, tułające się w dyplomacji Ententy najwyraźniej w 1917 r. w trak
cie nieudanych rokowań z Austrią. Najczęściej obiecywano wprawdzie 
odszkodować Austrię za ustępstwa na rzecz Włoch Śląskiem, ale wspomi
nano czasem o związaniu z państwem habsburskim w jakiejś formie 
także Bawarii, a nawet o odbudowaniu Polski, i to w granicach z 1772 r., 
w bliżej nie określonym związku z Wiedniem 121. Nie da się niestety 
stwierdzić, czy poglądy Morawskiego w jakikolwiek sposób wynikały 
z takich projektów. 

Wraz z zakończeniem wojny Morawski pomyślał o przeniesieniu się 
do Paryża. Sprawa była o tyle trudna, że starali się temu przeszkodzić 
politycy endeccy, zwłaszcza M. Seyda. Sam Morawski twierdzi, że nie 
chciał korzystać z pozwolenia na wjazd udzielonego przez władze fran
cuskie, gdyż był obywatelem polskim i poS1łem na sejm (mandat sejmo� 
wy dzierżył jako były poseł do Reichstagu aż do przeprowadzenia wy
borów w zaborze pruskim 1 VI 1919, ale będąc zagranicą nie brał żadnego 
udziail:u w obradach 122). Podobno dopiero interwencja E. Piltza przełamała 
trudności 123 . 

. Gdy znalazł się nad Sekwaną, próbował - według własnej relacji - . 
popierać swoimi wpływami obóz piłsudczyko"".'ski 124. Kontakty te nie 
musiały być zresztą ścisłe m, a więcej stykał się na „paryskim bruku" 
z konserwatystami, jak Ksawery Orłowski czy Jan Tarnowski 126. Miaił 

121 J. Me c  k 1 i n g, Die Aussenpolitik des Grafen Czernin, Wień 1969, s. 135-136; 
K :a n n, op. cit., s. 48-49; Rit t e r, op. cit., t. III, s. 459, 462; T. K o m  a r n i c k  i, 
Rebirth of Polish Republik, Melbourne-London-Toronto b. d., s. 122-123. 

122 T. Rz e p e c ki,· Sejm 1919 r., Poznań, s. 233. 
12s Antysekret, s. Hlil. 
124 Wprawdzie w pamiętnikach nie brak wyrazów sympatii dla Piłsudskiego, 

„złotej legendy" czy „obozu legendowego" w okresie przed li918 r., ale twierdzenia 
te bez wątpienia dorabiane były ex post. 

1l!5 Brak o nich wz.mianek, w każdym razie w wydawnictwach drukowanych 
(por. np. K. Dł u s ki!, Wspomnienia z Paryża, Warszawa ·1920). 

126 Por. np. Antysekret, s. il65-167, 208-209. H. Korwin-Milewski, który w Pa
ryżu był zresztą tylko do li,pca 119;1'9 r. (a Morawski zjawił się tam zapewne w 1920 r.),
wspomina jedynie o kontaktach z młodym oficerem polskim Morawskim, chyba 

, synem Franciszka (Siedemdziesiąt lat wspomnień, Poznań 1930, s. 502-503). Syn 
ten, Antoni, w 1<914 r. powołany do armii niemieckiej, rychło (na przełomie ,1.914 
ii 191� r.) dostał się do niewoli rosyjskiej. Zwolniony działał w organizacjach 
polskich w Rosji. Ogarnięty przez Niemców po zajęciu Mińska, uwięziony został 
w Moabicie i znalazł się wobec poważnego niebezpieczeństwa. Pomógł chyba 
Erzberger, dość że Antoni nie tylko wyszedł z więzienia, ale wyjechał do Szwajcarii, 
stamtąd do Francji i wstąpił do armii Hallera, z którą wrócił do Polski (Relacja 
ustna dyr. J. Morawskiego z 21 XI 1973). 

' 
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też dwukrotnie podejmować polskich ministrów spraw zagraniczych (ale 
nie endeckich), ułatwiając im spotkania z politykami francuskimi 121. Mi
mo to jednak nic nie wskazuje, aby Morawski odgrywał jakąkolwiek 
rolę w licznym gronie polskich polityków, dziennikarzy, publicystów 
i uczonych, którzy zebrali się w 1919 r. w Paryżu. Wątpliwe także, aby 
jego działalność przyczyniła się do występującego powiększania się wpły
wów obozu piłsudczykowskiego we Francji 12s. Stale narzekał na ucisk 
,,emigracji legendowej'' (czyli legionowej) przez „sektę" (czyli endecję). 

Wrogie wobec niego stanowisko endecji nie ulega wątpliwości, bo 
tak było ze wszystkimi działaczami, którzy w czasie wojny zaangażowali 
się aktywnie, a w wypadku Morawskiego szczególnie nieprzyjemne były 
jego wpływy wśród polityków francuskich. Niemniej jednak Morawski 
przeceniał uwagę, jaką miała mu wówczas poświęcać tak silna endecja 129. 

Natomiast bliskie bylly jego kontakty z pewnymi kołami polityczny
mi we Francji. Choć znowu zdani jesteśmy niemal wyłącznie na infor
macje pochodzące od samego Morawskiego, ale niektóre z nich można 
sprawdzić pośrednio, a inne wyglądają prawdopodobnie. Miał więc brać 
udzia:ł w jednej z misji Ententy do Berlina 1ao, co przy jego znajomości 
tamtejszego terenu chyba odpowiada prawdzie. Reaktywowano w Pary
żu La Societe d'Etudes de l'Evolution Allemande m, co wobec potrzeb 
dyplomacji francuskiej w czasie konferencji paryskiej i w następnych 
latach jest zrozumiałe. Swoje opinie o stosunkach niemieckich instytu-

121 Antysekret, s. 201. 
128 A. D e r  u g a, Działalność Wydziału Prasowego Komitetu Narodowego Pol

skiego w Paryżu (Studia z najnowszych dziejów powszechnych, t. II, Warszawa 

1962, s. 245-248): J. K u k ul k a, Francja a Polska po traktacie wersalskim 

1919-1922, Warszawa UJ70, s. 251, 357. 
129 Przykładem może być sprawa pamfletu, jaki przeciwko niemu, a także prze

ciw Piłsudskiemu, Askenazemu, Skrzyńskiemu i ambasadorowi Francji w Polsce 

Panafieu, miał skierować „Rudolf Staroczyński" (a więc A Nowaczyński) na la

mach „Duszy Krajowej" (czyli „Myśli Narodowej"). W rocznikach „Myśli Narodo

wej" lf.)21-1925 (zmiana redakcji i charakteru pisma w jesieni 1005 wyklucza, aby 

chodziło o lata późniejsze) wśród setek felietonów czy pamfletów Nowaczyńskiego, 

przeważnie bardzo ostrych w tonie, nieraz wręcz chamskich·, udało się odnaleźć 

ledwie jedną wzmiankę, odnoszącą się do Morawskiego. Podając wykaz posiadaczy 

Legii Honorowej w Polsce, a w nim nazwisko Morawskiego, Nowaczyński stwier

dził: ,,to jest ohyda i paskudztwo samo w sobie", gdyż chodzi o osoby, z których 

niejedną „feldfebel pruski przyciskał do siebie", natomiast nie odznaczono ludzi 

znacznie bardziej zasłużonych dla Francji (Myśl Narodowa, III, 1924, nr 10, s. 5-6; 

nie mogę oczywiście wykluczyć, że opuściłem jakąś inną wypowiedź, zwłaszcza 

jeśli Morawski nie był w niej wymieniony nazwiskiem, ale nie wydaje się to 

prawdopodobne). 
1:io Antysekret, s. 148.
131 Quatorze Ans, passim; Antysekret, s. 164 nn.
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cja ta dostarczała różnym dyp�omatom i wojskowym, stąd znajomosc 
Morawskiego z J. Cambonem, Clinchantem, w czasie wojny posłem 
w Bernie, a potem w Budapeszcie, de Perettim de la Rocca, znajdują
<:ym się na placówce w Madrycie, oraz z generałami Buatem, znanym 
z kilku prac o wojnie, Maurinem, Hergaultem i Bineau. Pisywał także 
<do niektórych czasopism francuskich 132. 

Sytuacja się jednak zmieniafa. Skończyły się we Francji rządy Blo
ku Narodowego, a po 1923 r. poprawie zaczęły ulegać stosunki z Niem
,cami. Quai d'Orsay przestawało się interesować podobnymi materiałami, 
jakich dostarczał Morawski, i odchodzili jego znajomi. W 1926 r. Societe 
d'Etudes uległo likwidacji, a Morawski pożegnał je wspomnieniową bro
szurą, zamieszczając w niej kilka listów z podziękowaniami od dyploma
tów i polityków 133. 

W ciągu kilku następnych lat Morawski parał się publicystyką, pi
sywał może do „Czasu", coś mógł otrzymywać jeszcze od Francuzów, 
ale na dobrą sprawę nie wiadom,o, co robił. W 1931 r. opublikował tom 
szkiców, w którym więcej jest rozważań o stosunkach międzynarodowych 
i wewnętrznoniemieckich niż konkretnego materiaau autobiograficzne
go m. Wraca� do dawnych koncepcji sojuszu francusko-austriackiego 
i potępiał tych polityków francuskich, którzy w 1917 r. przeciwni byli 
separatystycznemu pokojowi z Austrią (chodziło o M. Ribota, który ujaw
nił rokowania Włochom i w znacznej mierze je przekreślił). Rozwodził 
się natomiast nad zasługami dyplomatów, którzy popierali go w poprzed
nich latach, czy generałów. Bronił orientacji proaustriackiej w Polsce, 
uzasadniał potrzebę przywrócenia dawnych granic Polski z 1772 r., za

przecz� samodzielności Białorusinów i Ukraińców, żałow�, że nie po
wiodły się próby restauracji Habsburgów i deklarował się jako zdecydo
wany wróg Czechów. 

Wkrótce wrócił do Polski (chyba w 1932 r., poprzednio zaglądał nad 
Wisaę rzadko), czy to dlatego, że we Francji trudno mu było się na 
dłużej zaczepić, czy też dlatego, że wraz ze swoimi kontaktami na Quai 
d'Orsay niewygodny był dla ambasadora Chłapowskiego m. Po powrocie 
zaszył się u teściowej w Krakowcu, w pow. jaworowskim, i pozostawał 
bię,rny, jak nigdy dotąd. Pisał cytowane wielokrotnie „pamiętniki" -

1a2 Np. wspomnienia ogłoszone w „Revue Hebdomadeire" (Quatorze Ans, s. 9,). 
1as Quatorze Ans, s. 25. Morawski tłumaczy zaprzestanie działalności względami 

osobistymi, ale było chyba inaczej. 
184 Images et Souvenirs, t. I (i jedyny), Paris 1931; są tu szkice o stosunkach 

francusko-austriackich, o junkrach, Eulenburgu itd. 
135 Informacja K. Morawskiego. Wg J. Morawskiego (rozmowa z 21 XI 1973) po

wodem do powrotu było raczej wyczerpanie się funduszów. Wg informacji rodzin

nych Franciszek Morawski w czasie pobytu we Francji dysponował poważnymi 

kwotami, natomiast potem żył bardzo skromnie. 
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Antysekret, podobno nieznane memortały do · Becka, a także żałosne 

oskarżenie polityków � dziennikarzy o głupotę w broszurze Le Triomphe 

de la Betise 136. Rodzina zmniejszała się (syn Antoni, gospodarujący po 

stryju Henryku w Luboni, zmarł młodo w 1932 r., obie córki, Elżbieta 

i ukochana Maria wstąpiJły do zakonu, usamodzielnili się młodsi synowie 

Henryk i Ludwik). Niezauważany już przez nikogo zmarł w Krakow

cu 2 I 1938 r. 137

FRANCISZEK MORAWSKI-EIN PREUSSISCHER KOMPROMISSLER 

ODER FRANZ0SISCHER AGENT 

Franciszek Morawski, Publizist, Gesandter und Politiker (1868-1938) ist eine 
geheimnisvolle Gestalt. Trotz der Auswertung verschiedenartiger Quellen, darunter 
auch seiner Papiere, die Morawski's Familie dem Verfasser zuganglich machte 
sowie seines autobiographischen Romans, ist et nicht gelungen, alles endgilltig zu 
klaren, 

Morawski stammte aus einer grosspolnischen Gutsbesitzerfamilie, studierte an 
deutschen und franzosischen Hochschulen, verbrachte danach einige Jahre in Gali
zien. Nach der Rlickkehr redigierte er den „Kurier Poznański" und veroffentlichte 
viel in verschiedenen polnischen Zeitschriften. Im Jahre 1910 wurde er in den 
deutschen Reichstag gewahlt und im Jahre I9i13 in den preussischen Landtag. 

In Berlin entfaltete Morawski eine rege Tatigkeit in der breiteren offentllch
keit. Er lernte viele deutsche Politiker kennen und nahm an verschiedenen Aktionen 
teil (die bekannteste war die Ernennung von E. Likowski zum Erzbischof von 
Gniezno und Poznań, wozu Morawski einen entscheidenden Beitrag geleistet hatte). 
Die preussische Regierung hatte nicht ohne Grund Morawski als fiihrenden Vertre
ter der versohnlerischen Richtung in der polnischen Bevolkerung angesehen. Zu 
derselben Zeit knlipfte Morawski jedoch auch-ungenligend erforschte-Kontakte 
mit dem franzosischen Vertreter in Berlin J. Cambon an, den er vermutlich 
mit Bewertungen der politischen Situation in Deutschland belieferte. 

Der Hohepunkt von Morawski's Ti:itigkeit fi:illt in die Zeit des 1. Weltkrieges. 
Morawski stand damals in nahen Beziehungen zu M. Erzberger, einem einfluss
reichen Politiker der Zentrums-Partei, und setzte seine Zusammenarbeit mit tlen 
Behorden fort. Dies brachte ihm die Ernennung zum Mitglied des preussischen 
Herrenhauses ein. Es eroffnete sich ihm die Moglichkeit, ofter in die Schweiz zu 
reisen. Mit diesen Reisen ist eine der geheimnisvollsten Episoden seines Lebens 
verbunden. Es liegt ni:imlich die Vermutung nahe, dass Morawski den Vertretern 
der Entente das bekannte Czernin-Memoriał vom April 191-7, liber die katastro
phale Lage Osterreich-Ungarns auslieferte. Diese Tatsache bleibt jedoch unsicher; 
kein Zweifel besteht dagegen dar�ber, dass Morawski sic·h fiir die Entente verdient 
gemacht hatte durch Meldungen liber die innere Lage in Deutschland, die er 
bereits im November 1918 angefertigt hatte. 

Nach dem Kriege hielt sich Morawski mehrere Jahre in Paris auf, wo er 
weiterhin als Experte fiir deutsche Angelegenheiten tatig war (bis Hli26 leitete er 
La Societe d'Etudes de l'Evolution Allemande) und sich mit Publizistik beschaftigte. 

Um '1932 kehrte er nach Polen zuriick, spielte jedoch im .offentlichen Leben 
keine Rolle mehr. 

m Maszynopis udostępniony przez K. Morawskiego, .stron 44. 
137 „Czas", nr 3 z 4 I 1938. 




