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WŁODZIMIERZ SULEJA 

PROBLEMATYKA NIEMIECKA W KRAKOWSKIEJ PUBLICYSTYCE 

WILHELMA FELDMANA W LATACH 1896-1914 

Historyk zajmujący się dziejami polskiej myśli politycznej w czasach 
porozbiorowych od ponad 50 lat sięga po pracę Wilhelma Feldmana. 
Jej autor nie był historykiem profesjonalistą. Można mówić o nim jako 
o krytyku literackim, działaczu społecznym i politycznym, redaktorze
i wydawcy, wreszcie wybitnym publicyście 1. Działalność publicystyczna
Feldmana koncentrowała się wokół propagowania idei niepodległego
państwa polskiego. Redaktor „Krytyki" starał się odpowiedzieć ·na py
talilie, za pomocą jakich sił i jakimi drogami. należy doprowadzić do
wcielenia tej idei w życie. Uzyskanie odpowiedzi nie było możliwe bez
uwzględnienia w rachubach politycznych Niemiec. Artykuł niniejszy ma
stać się więc próbą określenia stosunku Feldmana do Rzeszy Niemieckiej
w oparciu o jego poglądy wypowiadane w artykułach drukowanych
w latach 1896-1914 na łamach „Dziennika Krakowskiego" i „Krytyki".
Oba te pisma by.ły przez Feldmana redagowane, zaś w wypadku „Kry
tyki" był on ponadto jej wydawcą. On też decydował o ich oblicz.u
politycznym. Wydaje się więc, że opinie zawarte w publikowanych
w „Dzienniku" i „Krytyce" artykułach 2 będą najbardziej dla określenia

1 W literaturze historycznej nie znajdujemy o Wilhelmie Feldmanie szerszych 
informacji. W Polskim słowniku biograficznym, t. VI, Kraków 1946, s. 399-403 
znajduje się jego życiorys, który został napisany przez T. St. Grabowskiego. Na
tomiast w trzy lata po śmierci Feldmana ukazał się wydany nakładem rodziny 
i przyjaciół zbiór szkiców i wspomnień Pamięci Wilhelma Feldmana (8. VI. 1868-·

25. X. 1919), Kraków 1922, dla, jak pisał w słowie wstępnym J. Baudouin de Courte
nay, ,,uczczenia spotwarzanego i poniewieranego nieboszczyka". Najwięcej wiado
mości zamieszczonych zostało w szkicach: biograficznym pióra F. Eisenberga i oma
wiającym działalność społeczno-polityczną J. Dąbrowskiego (Grabca). Ponadto ostat
nio A. Jazowski wydał pracę Poglądy Wilhelma Feldmana jako krytyka literackie-

go, Wrocław 1970.
2 Feldman pisywał ponadto w prasie warszawskiej, m. in. w „Prawdzie" za 

redaktorstwa Swiętochowskiego, a potem Posnera, i w „Ogniwie", a także w pe
tersburskim „Kraju". Zob. Prof. J. Baudouin de Courtenay i W. F., · O Panu 

Andrzeju Niemojewskim słów kilka, Kraków 1912, s. 12. 
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jego poglądów miarodajne. W początkach 1896 r. Feldman został redak
torem „Dziennika". Z chwilą wybuchu wojny przestała ukazywać się 
,,Krytyka". Feldman jako delegat z ramienia Naczelnego Komitetu Naro
dowego wydawał co prawda w Berlinie „Polnische Blatter", ale wobec 
radykalnej zmiany warunków działania akcja ta miała już zupełnie inny 
charakter, wymagający osobnego opracowania. 

Na wstępie jeszcze wypada się zastrzec, iż problematyka niemiecka 
w. publicystyce Feldmana nie należała do tematów wiodących. Wypły
wała ona zwykle w kontekście aktualnych rozważań poświęconych ocenie
sytuacji między'?arodowej i przy rozpatrywaniu polityki zaborców 
w stosunku do społeczeństwa polskiego. Wydaje się, że analiza stano
wiska redaktora „Krytyki" na tych dwu płaszczyznach pozwoli na sto-
sunkowo najpełniejsze ujęcie problemu. Rysuje się więc potrzeba sfor-
mułowania odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jaką rolę, zdaniem 
Feldmana, odgrywały Niemcy w polityce międzynarodowej oraz jakie 
siły w państwie decydowały o kształcie tej polityki? �- Jak wyobrażał 
sobie kierunek dalszego wewnętrznego rozwoju Rzeszy, a w związku 
z tym jaką politykę miało pr�wadzić zńajdujące. się w granicach państwa 
pruskiego społeczeństwo polskie? 3. W jaki sposób polityka wewnętrzna 
i zewnętrzna Rzeszy wpływała na możliwość praktycznej realizacji idei 
niepodległości Polski? 

Niemcy były dla Feldmana krajem znanym z autopsji. Po raz pierw
szy przebywał tam w latach 1894-1895. Po wycofaniu się z pracy 
w fundacji hirschowskiej udał się w charakterze wolnego słuchacza na 
studia do Heidelb�rgu i Berlina. Uczęszczał nie tylko na wykłady takich 
ówczesnych sław naukowych, jak chociażby Kuno Fischer, Schmoller, 
Willamowitz von Mollendorf, ale podjął także działalność polityczną, 
która zakończyła się jednak niefortunnie - wydaleniem za „grosspol
nische Agitation" s. Po powrocie z Berlina Feldman podjął się redago
wania „Dziennika Krakowskiego". 

Feldman rozpoczął pracę redaktorską w okresie, gdy, jak sam pisał 
po latach, idea niepodległego państwa polskiego nie była dla Europy 
sprawą aktualną, gdy zajmowały się nią nieliczne tylko odłamy „nieofi
cjalnych" przedstawicieli opinii publicznej, gdy nawet nie wszystkie 
ugrupowania socjalistyczne brały pod uwagę możliwość odbudowy Polski 
przez wyzyskanie międzynarodowej rewolucji proletariatu'· Ta pesy-

3 Eis en be r g, Wilhelm Feldman. Szkic biograficzny; Gr ab ie c, Wilhelm

Feldman jako publicysta i działacz społeczny (Pamięci ... , s. 17, 81). 

' W. Fe Id man, Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym, 

t. III, Warszawa 1920, s. 3. 
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mistyczna z perspektywy czasu ocena odbiega nieco od poglądów wypo
wiadanych przez Feldmana w „Dzienniku Krakowskim". Podkreślał
w nim, że obydwaj wrogowie sprawy polskiej, Prusacy i carat, chociaż
potężni, nie potrafili wstrzymać rozwoju narodu polskiego, 15-milio
nowej siły, żyjącej h1:1.jnie, asymilującej żywioły obce, rozszerzają.cej
podwaliny życia narodowego przez wzrost przemysłu, tworzenie się
wielkoprzemysłowego proletariatu, porzucanie postawy bierności przez
chłopstwo. Płynęła stąd pewność, iż „nie· można· nas wytępić" s. Korzy
stnie dla sprawy polskiej k�ztałtowała się równi�ż, jego zdaniem, sytu
acja międzynarodowa. Europa w oczach Feldmana upodabniała się do
obozu wojennego. W każdej chwili, .jak sądził, groził wybuch zbrojnego
konfliktu a. Redaktor „Dziennika" był zdania, że w interesie sprawy
polskiej nie leżało dążenie do utrzymania pokoju. ,,Nasz naród ma zbyt
dużo do zyskania, aby mógł ideą pokoju uświęcić rozbiory i krzywq.y
swe polityczne ... Nie zachwyca nas idea wiecznego pokoju i nie wierzy
my w niego" 1 - pisał w jednym ze swych artykułów.

Wypowiadane przez oficjalnych przedstawicieli mocarstw zaborczych
zapewnienia o ich pokojowych dążeniach i poświęcaniu się pracy „w służ
bie cywilizacji" Feldman traktował j,ako uspokajające opinię publiczną 
frazesy. Przeciwnie - zadania wypełniane zarówno przez cesarza nie
mieckiego, jak i cara sprowadzały się w obu wypadkach do dławienia 
wszelkich dążeń wolnościowych. Nie należy się przeto dziwić, że we 
wrześniu 1896 r. Feldman brał poważnie pod uwagę możliwość zawarcia 
przez Niemcy i Rosję porozumienia, na którego mocy mocarstwa te 
miałyby się wzajemnie wspierać w walce prowadzonej przeciwko wro
g�m wewnętrznym 8• Ewentualność zawarcia aliansu przez carat z cesar
stwem niemieckim redaktor „Dziennika" rozpatrywał także z punktu 
widzenia interesów Austro-Węgier. Feldman by� zdania, że podejmowane 
przez Niemcy próby porozumienia się z Rosją i brak chęci do angażo
wania się po stronie Austro-Węgier na Bałkanach powinny wzbudzić 
w kołach kierujących polityką zagraniczną monarchii Habsburgów nie
ufność do tego sprzymierzeńca. Redaktor „Dziennika" podkreślał także, 
że nie· został nadal rozwiązany konflikt niemiecko-francuski, a dodatkowy 
powód do zaniepokojenia stwarzało aktywne włączenie się Rzeszy do 
walki o kolonie. Nie miał on również zaufania do władcy Rzeszy -
cesarza Wilhelma II. Jemu to Feldman przypisywał odpowiedzialność 

s „Dziennik Krakowski" (dalej Dz. K.), 1896, nr 196 z 27 VIII. 
6 Zastanawiający się nad możliwością wybuchu konfliktu zbrojnego prawie 

w tym samym czasie Popławski ewentualność taką uznawał za fantazję. J. L. P o
pl a w s k i, Pisma polityczne, t. I, Warszawa 1910, s. 163-164. 

1 Dz. K., 1896, nr 212 z 16 IX. 
a Tamże, nr.: 185 z 13 VIII i 207 z 10 I� 
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za brak stabilności i agresywne tendencje w niemieckiej polityce zagra
nicznej. W jego charakterze upatrywał skłonność do rządów reakcyjnych. 
Wystąpienia zaś nazywał niepoważnymi, prowadzącymi nie tylko do 
podkopania idei monarcfucżnej, ale i własnej powagi 9. 

Na podstawie artykułów z „Dziennika Krakowskiego" trudno kusić 
się o przedstawienie wyczerpującego obrazu polityki zagranicznej Nie
miec widzianej oczyma Feldmana. Znacznie bardziej rozbudowana jest 
za to charakterystyka sytuacji wewnętrznej. Najpełniejsza ocena pocho
dzi z początków jego działalności redakcyjnej, z marca 1896 r. Na 
sytuację wewnętrzną w Rzeszy Feldman starał się spojrzeć z perspek
tywy historycznej. Wskazywał więc przede wszystkim na nienaturalny 
przebieg zjednoczenia terytorium narodowego, przeprowadzony w opar
ciu nie o dążności oddolne, lecz zrealizowany jako dobrze obmyślony 
interes bankierów, kupców i fabrykantów, zmierzających do koncentracji 
ognisk przemysłowych i potrzebujących rozległych rynków zbytu dla 
swych produktów. Zjednoczenie państwa „krwią i żelazem" przez junkra 
Bismarcka zaciążyło na dalszych jego losach. Państwo to nie stało się 
produktem organicznego rozwoju, ale wyrodziło się w maszynę, do któ
rej czynniki decydujące o kształcie nowej państwowości w myśl pojmo
wanej mechanicznie formuły jedności zaczęły wciskać „wszystkie wy
znania, wszystkie narodowości, wszystkie uczucia i tradycje odrębno
państwowe, które żyły na zróżniczkowanej szachownicy państwa. Zaczęły 
się prześladowania wyznań, narodowości, uczuć i tradycji, które nie 
chciały stać się bezwolnym kółkiem w tym mechanizmie. Wampir pruski 
począł ssać krew całej Rzeszy" 10. 

Zdrowe społeczeństwo niemieckie od chwili zjednoczenia zaczęło być 
systematycznie zatruwane pruskim duchem. Feldman nie określił jeszcze 
bliżej, w jaki sposób dokonywało się i na cz:rm polegało owo „zatrucie". 
W każdym razie warto zauważyć na marginesie, że uosobieniem ducha 
pruskiego był w tym czasie dla Feldmana i pozostał Bismarck. W prze
konaniu redaktora „Krytyki" ten „demoniczny w swej nienawiści" do 
Polaków junkier wpłynął, jak żaden inny XIX-wieczny polityk, w naj
bardziej złowrogi sposób na losy Polski w dobie popowstaniowej. On 
to wychował większość społeczeństwa niemieckiego w kulcie prusactwa, 
zaborczego i pozbawionego szlachetności. Rządzone przez niego państwo 
funkcjonowało jako mechanizm policyjny, biurokratyczny i militarny. 
On to po zdobyciu dla Rzeszy dominującej pozycji w Europie przeciw
działał, jak mógł, powrotowi sprawy polskiej na. arenę międzynarodową. 
Jego też Feldman obarczał odpowiedzialnością za wzmożenie i nasycenie 

9 Tamże, nr.: 78 z 3 IV, 86 z 14 IV,'103 z 3 V, 190 z 20 VIII. 
10 Tamże, nr 70 z 24 III. 
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szowinistycznymi treściami polityki antypolskiej prowadzonej w obrębie 
państwa pruskiego. Ocena ta, wyrażona najpełniej w II tomie Dziejów 
polskiej myśli politycznej, pozostawała w zasadzie niezmieniona od czasu 
ukazania się pierwszego artykułu poświęconego osobie „żelaznego kan
clerza" w „Dzienniku Krakowskim" 11. 

Jedyną siłę, zdolną do zmiany oblicza Rzeszy, Feldman widział w ru
chu robotniczym. Ruch ten, reprezentujący interesy klasy najbardziej 
uciskanej, solidarnej w akcji, zdyscyplinowanej, musiał walczyć z miesz
czanstwem i junkierstwem. Feldman uważał, że walka ta zostanie w ciągu 
najbliższych lat rozstrzygnięta. Oczywiście cała sympatia redaktora 
„Dziennika" była po_ stronie robotników. W nich też mimo stosowania 
ustaw wyjątkowych upatrywał zwycięzców. Feldman wykluczał jednak 
ewentualność przeniesienia się tej walki na ulice. Decydujące znaczenie 
miało dlań używanie innej broni - kartki wyborczej. System parlamen
tarny, nawet w tak niedoskonałej postaci, jak w Rzeszy, zapobiegał zresz
tą nie tylko niepotrzebnemu rozle,vowi krwi. Przyczyniał się również do 
podnoszenia stopnia bogactwa narodowego, pobudzał s_iły wytwórcze na
rodu, umożliwiał jego rozwój materialny. I chociaż naród był rozbity, 
rozdzielony przez „interes, postawy moralne, skierowane za grańicę sym
patie" - właśnie systein parlamentarny przy wszystkich jego brakach 
zabezpieczał mu rozwój i stwarzał przed klasą robotniczą możliwość zdo
bycia władzy i wyrugowania z życia narodu pierwiastków pruskich 12. 

W tym wypadku reda�tor „Dziennika" bliski był stanowiska, zajmowa-
nego przez polskich socjaiistów. Nie określał co prawda konkretnie, jak 
np. Kelles-Krauz, w jaki sposób niemiecki ruch socjalistyczny przyczynić 
się może do odzyskania przez Polskę niepodległości, ale i nie podzielał 
wysuwanej wówczas przez niektórych działaczy PPS tezy o antagonizmie 
interesów proletariatu polskiego i niemieckiego 13. 

Stosunek do ·tych dwu zwalczających się w państwie niemieckim sił 
vyyznaczać miał, zdaniem Feldmana, politykę prowadzoną przez zamiesz
kujących w obrębie Rzeszy Polaków (należy tu zaznaczyć, że brał on pod 
uwagę państwo pruskie, a w nim przede wszystkim mieszkańców Poznań
skiego). Redaktor „Dziennika" .od początku swej działalności publicystycz-

11 Fe l d m a n, op. cit., t. II, s. 142-148. Por. Dz. K.; 1896, nr 78 z 3 IV. Re
daktor „Dziennika" nie był jedynym publicystą czy działaczem politycznym „za
fascynowanym" dziejową rolą kanclerza Rzeszy. Wystarczy zauważyć, że podobne 
przekonania odszukać można na kartach pracy R. D m o w s k i ego, Niemcy,

Rosja i kwestia polska, gdzie twierdził on, iż Niemcy rozwijają się po linii wyty
czonej im przez Bismarcka. 

12 Dz. K., 1896, nr 70 z 24 III. 
13 K. K e 11 e s  - K r  a u z, Pisma wybrane, t. II, Warszawa 1962, s. 153-154, 

166-167. W. St u d n i c  k i, W sprawie zaboru pruskiego (Przedświt, 1899, nr 5).

6 - Sobótka 4/74 
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nej bardzo ostro zwalczał występujące w Poznańskiem te�dencje ugodo
we. ,,Zdaje się, że »rządowcy« poznańscy zaoszczędzą chyba narodowi dal
szych widoków łaszenia się - pisał w kwietniu 1896 r. - i zadokumen
tują bankructwo polityki trójlojalizmu. Przekonają się, że z prusactwem 
paktów nie ma, gdyż cała jego siła i istota polega na sile i istocie naj
wstrętniejszego szowinizmu germańskiego" 14. Feldman twierdził, że pań
stwo pruskie tę politykę gwałtów w stosunku do Polaków nie tylko san
kcjonowało, ale czyniło to w sposób znacznie perfidniejszy, niż carat, za
słaniając się obłudnymi frazesami o misji cywilizacyjnej. Hasła głoszone 
przez hakatystów stawały się wytycznymi polityki państwowej. Ten stan 
rzeczy zmusz?ł do poszukiwań odpowiednich metod walki. Redaktor 
„Dziennika" uważał, it z szowinizmem należy walczyć przez głoszenie 
idei mu przeciwstawnych - idei wolności i humanitaryzmu. Konieczne 
było ponadto „zbrojenie się na polu kulturalnym" i szukanie oparcia po
śród przeciwników prusactwa i militaryzmu. Program walki nie był za
tem zbyt bogaty, ale nawet tak formułowany wymagał - o czym Feld
man był przekonany - zerwania z postawą bierności. Redaktor „Dzienni
ka" zdawał sobie sprawę, że postawa, którą przyjęła społeczność polska 
w Poznańskiem ,umożliwiała opieranie się zakusom germanizacyjnym, 
lecz rozumiał też, iż na dalszą metę_ doprowadzi ona do utraty posiada
nych i z trudem bronionych pozycji 1s. Wyprowadzone przez F.eldmana 
wnioski natury praktycznej sprowadzały się zatem do zwalczania loja
lizmu i bierności społeczeństwa. Redaktor „Dziennika" daleki był od te
zy, sformułowanej w tymże dziesięcioleciu przez Popławskiego, że pro
wincje państwa pruskiego zamieszkałe przez ludność polską są koni'ecz
nym warunkiem utrzymania nie tylko jego potęgi, ale wręcz istnienia. 
Zasadniczy zaś antagonizm w stosunkach, polsko-pruskich tkwił w tym, 
że właśnie bez tych prowincji niemożliwe było istnienie w przyszłości nie
podległej Polski. Popławski za prowincje polskie uważał jednak nie tylko 
Poznańskie i odrodzony narodowo Górny Śląsk, ale i Pomorze Gdańskie, 
Warmię i Mazury - postulował przecież potrzebę uzyskania dostępu do 
morza od Gdańska po Królewiec. W tym ujęciu walka z germanizacją 
przestawała być sprawą jedynie zaboru pruskiego, a stawała się sprawą 
ogólnonarodową. Popławski wątpił przy tym w skuteczność walki z sy
stemem pruskim, polegającej na głoszeniu idei przeciwstawnych szowi
nizmowi. Zdawał on sobie sprawę, że codzienna walka prowadzona będzie 
przez „niespełna 4 miliony ludności ubogiej i 'w znacznej części nieuświa
domionej narodowo i politycznie", trzeba przeto „unikać takich spos'obów 
walki, w których zwycięstwo zapewnia przewaga liczebna i organizacja 

I 

1, Dz. K., 1896, nr 79 z 4 IV. 
15 Tamże, nr.: 47 z 26 II, 55 z 6 III, 79 z 4 IV, 153 z 7 VII, 254 z 4 XI i 292

;z: 15 XII.
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państwowa". Należało tedy, jego zdaniem, działać „na gruncie legalnym, 
w ramach konstytucji pruskiej i niemieckiej, dopóki to jest możliwe", 
a wtedy „i kompromisy - czasowe i rzeczowe - ze stronnictwami nie
mieckimi zapewnić by mogły w poszczególnych wypadkach korzyści prak
tyczne" 1s. Trzeba stwierdŻić, że w stosunku do ocen stanu kwestii pol
skiej w państwie pruskim dokonywanych przez Feldmana spojrzenie Po
pławskiego było i szersze, i konkretniejsze. 

W · okresie redagowania „Dziennika Krakowskiego" Feldman uznał 
Prusy za głównego obok Rosji wroga idei niepodległości Polski. Zaszcze
piony przez Bismarcka organizmowi państwowemu Rzeszy duch pruski 
wyrażający się przede wszystkim w agresywnej ekspansywności zewnę
trznej, szowinizmie i militaryzmie był zaś czynnikiem, który decydował 
zarówno o kierunkach polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej fizjonomii 
państwa. Elementem pozytywnym, zdolnym do zmiany oblicza Niemiec 
w ciuchu postępu i demokracji był natomiast ruch robotniczy, sprawie 
niepodległości Polski przychylny. Na ruchu tym jako jedynym sojuszni
ku· powinni byli oprzeć się ci wszyscy przedstawiciele społeczeństwa pol
skiego, którzy porzuciwszy postawę bierności zadanie swe upatrywali 
w czynnej walce z pruskim szowinizmem i militaryzmem. Poglądy te 
w zmodyfikowanej i rozszerzonej postaci spotykamy także na łamach 
,,Krytyki". 

W „Krytyce" Feldman zabrał po raz pierwszy głos w sprawach nie
mieckich w związku z wydarzeniami wrzesińskimi 11. Jego artykuł nie 
ograniczył się tylko do potępienia władz pruskich. Znajdujemy w nim 
przede wszystkim najpełniejszą charakterystykę prusactwa. Feldman nie 

zapominał, że Prusacy są zaledwie drobnym odłamem zasłużonego dla 
rozwoju cywilizacji narodu niemieckiego. Sami jednak poza - jak iro-
nicznie zauważył - spoliczkowaniem za życia Kanta do skarbca kultury 
ludzkości nie wnieśli nic prócz mordu, zdrady i okrucieństwa. Z ich dzie
jów - oskarżał - ,,rozlega się bezustanny krzyk mordowanych ofiar, 
którymi są ludy całe, kultury całe". Z ich państwa, jak z „ogniska zarazy 
morab:_lej", rozprzestrzenia się na cały świat militaryzm, szowinizm, no
woczesny antysemityzm. Prusakom przypada „zaszczyt" wprowadzenia 
po raz pierwszy ustaw wyjątkowych. Ich też obarczał odpowiedzialnością 
za stworzenie współczesnej polityki kolonialnej, która nie tylko niszczy 
dotknięte nią ludy, ale przez wypełnianie i tam osławionej „misji cywili-

' zacyj_nej" (pr_zykładowo w Kamerunie lub Chinach} cywilizację tę cofa na

18 P op la ws k i, Pisma ... , t. II, s. 179-186. Zob. także: t. I, s. 26, 27, 67, 68; 

t. II, s. 48, 52, 104, 105, Por. też R. Dm owsk i, Pisma, t. III, Warszawa 1938,

s. 17-20.
17 O stanowisku prasy polskiej szerzej zob. Wydarzenia wrzesińskie w roku

1901, Poznać 1964. 



512 Włodzimierz Suleja 

długie lata. Wreszcie brutalnie ograniczając prawa zamieszkujących ich 
państwo narodowości - Duńczyków, Alzatczyków, Łużyczan, Polaków -
Prusacy „pijani jadem, rozszaleli polityką ludożerczą dochodzą do de
lirium: urządzają gromadne egzekucje dzieci" 1s. 

Analiza perspektyw rozwojowych sprawy polskiej w zaborze pruskim 
skłaniała jednak Feldmana do wyprowadzenia optymistycznych wnios
ków. Był on zdania, iż polityka prowadzona przez rząd pruski przesu
wała tam punkt ciężkości kwestii polskiej z rąk szlachty w ręce ludu, 
przyczyniała się do coraz bardziej powszechnego budzenia się świadomo
ści narodow�j nie tylko w Wielkopolsce, ale i na Śląsku, obalała wreszcie 
wszelkie marzenia o ugodzie. Sprawa wrzesińska wzmocniła poza tym 
wydatnie więzi trójzaborowe, przypomniała o istniejącym nadal „niebez
pieczeństwie polskim" 1s. Redaktor „Krytyki" wskazywał, że argumentem 
tym szermowała propaganda i Prus, i Rosji. Polityka zaprzeczania, stoso
wana przęz Polaków, apelowania do Europy o pomoc dla słabego, pra
gnące�o jedynie spokoju narodu doprowadziła, jego zdaniem, do wytwo
rzenia się fałszywego mniemania o sytuacji panującej na ziemiach pol
skich. Właśnie filantropijna reakcja europejskiej opinii publicznej na 
bestialstwa pruskie we Wrześni skłoniła go do rzucenia hasła, by „nie
bezpieczeństwo polskie"· propagować. Feldman uważał, że wobec istnienia 
w zaborach pruskim i rosyjskim ustaw skierowanych "przeciwko Polakom 
tylko wzmocnienie sił stanowiących o polskim niebezpieczeństwie może 
wstrzymać ich realizację. Postulował poza tym, aby szukać dlań wsparcia 
u stronnictw robotniczych wszystkich krajów, zdających sobie przecież 
sprawę, że Prusy i Moskwa to ich „śmiertelni i najniebezpieczniejsi" wro
gowie 20 • 

. Idea niepodległości Polski, jednakowo groźna, zdaniem Feldmana, dla 
Prus i Rosji, była zawsze dla niego ideą nadrzędną. Obu też mocarstwom 
zaborczym w imieniu „polskiego niebezpieczeństwa" wypowiadał bez
względną walkę. Nie zastanawiał się, co prawda, jakie formy ma 9wa 
walka przybrać. Nie określił jasno obszaru, na którym idea odbudowy 
niepodległego państwa polskiego wcielana byłaby w życie. Wskazywał na
tomiast na sojusznika - międzynarodowy, a więc i niemiecki, proleta
riat. 

18 „Krytyka" (dalej Kr.), 1901, nr XII, s-. 307-309. Znamienne było porów
nanie tytułowe Prusaków do słynnych z okrucieństwa Asyryjczyków: Assurnatsir

-Pal i wnuki jego. 
19 Warto dodać, że sprawa wrzesińska stała się pretekstem do wzmocnienia 

agitacji przez kierunek propagujący ugodę z Rosją. Na próby wykorzystania obu
rzenia społeczeństwa polskiego w interesie „moskalofilstwa" zwracali m. in. uwagę 
czołowi public;yści narodowej demokracji, por. Dm o w s  k i, op. cit., s. 288-291. 
Feldman na łamach „Krytyki" tą sprawą nie zajmował się. 

20 Kr., 1901, pr XII, s. 310; 1902, nr II, s. 77---82. 
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Wydaje się, że trzeba też zwrócić uwagę na fakt, iż od 1902 r. Feld
man bardzcl mocno akcentował związek łączący sprawę polską w Prusach 
z kwestią ruską w Galicji. W obu wypadkach powoływanie się na prawa 
historyczne, argumenty fiskalne, wyższość kulturalną nie mogło, jego zda-
niem, zmienić w niczym pewności, że „absolutnej większości, siedzącej od , 
wieków na ziemi swojej, wrosłej tam wszystkimi korzeniami, posiadają-
cej silne znamiona kultury odrębnej, indywidualności własnej - więk
szości wynarodowić, ujarzmić, zniszczyć niepodobna" 21. Z tych powodów 
zwalczał narodowych demokratów, wytykając ich stosunek do mniejszo-
ści narodowych 22, i z tychże powodów przeciwstawiał się hasłom nawo
łującym do ekspansji na Wschód. Redaktor „Krytyki" twierdził, iż właś-
nie zbytnie zaangażowanie na Wschodzie doprowadziło do utraty Śląska 
i pozbawiło Polskę możności trwałego zabezpieczenia się przeciwko Niem-
com przez zapewnienie sobie dostępu do morza. Politykę mobilizowania 
sił narodowych na wschód w okresie nowych antypolskich posunięć rzą-
du pruskiego nazywał przeto fatalnym błędem, mogącym doprowadzić do 
zaprzepaszczenia odniesionego na śląsku narodowego zwycięstwa. Praca 
na rzecz zupełnego odrodzenia Śląska, na rzecz utwierdzania polskości 
w całym zaborze pruskim - oto zadania, które należy wypełniać. Każdą 
inną politykę Feldman uważał za rozpraszanie i marnowanie sił narodo
wych 23. 

W latach 1901-1903 analiza problematyki niemieckiej poruszanej 
przez Feldmana w �,Krytyce" skupiała się na niebagatelnym dla sprawy 
polskiej jej wycinku - stosunkach polsko-pruskich. Wypadki 1904 r. 
sprawiły jednak, że w aktualnych ocenach sytuacji międzynarodowej 
musiał powrócić do uwzględniania w nich całej siły Rzeszy. Rok ten 
przyniósł wybuch wojny ros,Yjsko-japońskiej. Feldman starał się określić, 
jakie zmiany wojna ta spowoduje w europejskiej konfiguracji mocarstw. 
Dotychczasowy system przymierzy wydawał mu się niemożliwy do 
utrzymania. Za przeciwny naturze uznawał nie tylko sojusz łączący 
Rosję z Francją, ale i Trójprzymierze, głównie ze względu na tendencje 
do porozumienia z Rosją, przejawiane przez Niemcy. Wojna miała zatem 
przyczynić się do rozpadu stosunków rosyjsko-francuskich, emancypacji 
Austro-Węgier spod wpł�ów niemieckich i porzucenia przez Anglię 

21 Tamże, 1902, nr VI, s. 368. 
22 Ilustracją stanowiska endecji może być np. twierdzenie Popławskiego, że

„jakkolwiek niedorzeczne i niesprawiedliwe jest żądanie, żeby Polacy w zaborze 

pruskim zostali Niemcami w imię interesów wielkiego państwa i cywilizacji, to 
jednak więcej w nim sensu i mniej barbarzyńskiej brutalności niż w żądaniu, żeby 
Polacy na Litwie i Rusi zostawali Litwinami i Rusinami dlatego tylko, że �ększość 

mieszkańców tych krajów mówi po litewsku lub po rusku", P o pła w s k i, op. cit., 

t. I, s. 111.
23 Kr., 1.902, nr I; 1902, nr VI; 1905, nr VII/VIII; 1907, nr III.
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postawy izolacyjnej, by wespół ze Stanami Zjednoczonymi przeciwsta
wić się ekspansji caratu. Nieoczekiwany przebieg wojny i wybuch rewo
lucji w państwie cara dał asumpt do snucia nowych prognoz. Redaktor 
„Krytyki" w dalszym ciągu sądził, iż Trójprzymierze ma chara.kter czysto 

, formalny, zaś sojusz rosyjsko-francuski uległ dalszemu osłabieniu. O .lo
sach Europy decydował obecnie, jego zdaniem, dalszy rozwój stosunków 
francusko-brytyjskich. Zakładał przy tym, że wokół tych dwu państw 
zaczęła się formować nowa koalicja, gdyż dyplomacja francuska starała 
się o zbliżenie z Włochami, natomiast angielska z Austro-Węgrami. 
Grupując w ten sposób mocarstwa europejskie Feldman próbował do
wieść, że wokół Niemiec wytwarza się dyplomatyczna pustka, te zaś, 
by przeciwdziałać, chciałyby przeciągnąć na swą stronę Francję, czy 
to grożąc jej" użyciem siły, czy też ofiarowując jej za wolną rękę w Turcji 
wolną rękę w Maroku. Zdecydowany sprzeciw ze strony Francji zmuszał 
Niemcy do zintensyfikowania przygotowań wojennych i dals'zych prób 
kokietowania Rosji, która jednak, zdaniem redaktora „Krytyki", skła
niała się raczej ku ściślejszemu sojuszowi z Francją i Wielką Brytanią. 
Feldman przypuszczał jeszcze, że do koncertu mocarstw włączą się 
wkrótce Stany Zjednoczone, a w niedalekiej przyszłości i Chiny, których 
pierwsze wystąpienie skieruje się prawdopodobnie przeciwko Niemcom 
w Kiaoczou 24, 

Wydaje się, że wnioski płynące z analiz sytuacji międzynarodowej 
zdradzały raczej oczekiwania ich, autora. Z chwilą wybuchu wojny Feld
man, obawiał się, że w razie zwycięstwa Rosji, a przez to wzrostu jej 
politycznego znaczenia, ten właśnie zaborca będzie zbytnio ciążył spra
wie polskiej - stąd pożądana mobilizacja mocarstw przeciwko carskiej 
ekspansji. Po wybuchu rewolucji, po klęskach Rosji na morzu i w Man
dżurii obawiał się nadmiernego wzrostu potęgi Rzeszy. 

Feldman uznawał \YOjnę za moment dla sprawy polski.ej szczególnie 
sprzyjający, chociaż nie przewidywał potrzeby czynnego ze strony pol
skiej wystąpienia. Siły Rosji i Niemiec pozostawały w jego mniemaniu 
w dalszym ciągu nienaruszone. Nie przekonywał go także wysuwany 
głównie ze strony polskich ugodowców argument, że osłabienie w wyniku 
działań wojennych Rosji przyniesie w efekcie wzmocnienie antypolskiego 

,, kursu w Prusach. Redaktor „Krytyki" polemizował z tym argumentem, 
stawiając pytanie, czy zwycięst1r70 Rosji wpłynęłoby na zmianę stosun
ków polsko-niemieckich w prowincjach pruskich w sposób dla Polaków 
korzystny? Przypuszczał raczej, iż właśnie klęska Rosji przyczynić się 
może do złagodzenia ucisku narodowościowego w Kongresówce,· a Prusy, 
by nie powiększać u siebie niezadowolenia, zaczną postępować podob-

u Tamże, 1904, nr III, s. 186-187; 1905, nr X, s. 224-225. 
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nie 2s. Feldman nie wierzył zresztą w trwałość ewentualnych zmian, 
,,dopóki w Niemczech i Rosji panują te klasy i te pojęcia, co obecnie" 2a. 

Dopiero w miarę rewolucjonizowania się ziem rosyjskich niebezpieczeń
stwo pruskie wysuwać się zaczęło w jego przekonaniu na plan pierwszy. 
W październiku 1905 r., kiedy wydawać się mogło, że Rosja wkroczy na 
drogę konstytucyjnego rozwoju, Feldman pisał o potrzebie walnej roz
prawy „z Prusami - których oczywiście nie identyfikujemy z narodem 
nierpieckim - z ich bożyszczem:. państwem na mieczu i biurokracji 
opartym, z ich junkrem i militaryzmem stojącymi w poprzek testamentu 
wielkiej rewolucji, krępującymi prawa człowieka i prawa nljlrodowości. 
Duch Bismarcka - to wróg! Silniejszy niż rosyjski i przeciwko niemu 
bodaj Europę całą trzeba zmobilizować" 27• Rozprawa z Prusami przy 
pomocy sił zbrojnych demokratycznych państw Europy Zachodniej wy
dawała mu się niezbędna w interesie sprawy polskiej z jeszcze jednego 
powodu. W 1905 r. Feldman zwątpił w możliwość zmiany oblicza Nie
miec za pomocą siły, która do tej pory przeciwstawiała się calko�itemu 
podporządkowaniu narodu niemieckiego prusactwu - niemieckiej socjal
demokracji. Redaktor „Krytyki" doszedł do wniosku, że zatraciła ona 
wyznawane jeszcze w końcu XIX stulecia ideały, zaś jej przywódcy po 
wygłoszeniu z trybuny parlamentarnej „krwaw.ych" mów pozostają 
w codziennym życiu wiernymi poddanymi cesarza, książąt i książątek. 
Feldman oskarżał socjaldemokrację o bierność polityczną, o niewyko
rzystywanie wpływów głosującej na nią 3-milionowej armii wyborców. 
Niemieccy socjaldemokraci przestali być dla niego sojusznikami sprawy 
polskiej. Nie spodziewał się już, że z tej strony można oczekiwać

wsparcia. Wskazywał na to, jego zdaniem, nie tylko brak konkretnego 
w kwestii polskiej stanowiska (jako aktualny przykład podawał mowę 
Bebla wygłoszoną na kongresie manheimskim 28), ale i liczenie się jej·

2s Feldman zajmował tym razem stanowisko niemal analogiczne jak powoły

wany już kilkakrotnie Popławski, który wychodził jednak z założenia, że między 

Rosją a Niemcami nie istnieje zasadnicza sprzeczność interesów, a możliwości 

między tymi ekspansywnymi mocarstwami, ewentualnego konfliktu, który mógł się 

ujawnić na ziemiach polskich, zapobiegała odporność narodowa Polaków, unie

możliwiająca próby zasymilowania tych ziem. Nie podzielał on jednak złudzeń 

Feldmana, że osłabienie antypolskiej akcji w Królestwie zmusi Prusy do analo

gicznego traktowania ludności polskiej u siebie. Popławski twierdził, iż „osłabienie 

Rosji, rozluźniając z konieczności ucisk krępujący nasz rozwój, wzmocniłby siły 
nasze. I wzmocniłby nie tylko w zaborze rosyjskim, ale pośrednio i w dwóch 

innych dzielnicach. Chociażby więc nawet �ęski Rosji zwiększyłyby znaczenie 

Niemiec w polityce europejski�j. nasze stanowisko wobec Prus w rezultacie tych 
klęsk okazałoby się silniejszym". P o p ł a w s k i, op. cit., t. I, s. 336-338. 

2e Kr., 1904, nr III, s. 185; także nr IV, s. 259. 
1 

27 Tamże, 1905, nr X, s. 229; też nr VII, s. 3-5.

18 Zjazd partii w Mannheimie odbył się w 1906 r„ 
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przywódców z „suflerskimi opiniami małych ludzi z ziem polskich", 
czyli przede wszystkim z głosem Róży Luksemburg 29. 

Porównanie poglądów Feldmana na sprawy niemieckie z lat 1901-
1906 w stosunku do opinii wygłaszanych w „Dzienniku Krakowskim" 
wskazuje na ich wyraźną ewolucję. Aktualna pozostała jedynie teza 
o decydującej roli odgrywanej przez Prusy w Rzeszy zarówno w kształ
towaniu jej polityki zewnętrznej, jak i w wytyczaniu kierunków rozwoju
wewnętrznego. Natomiast od czasu wojny rosyjsko-japońskiej i rewolucji
w: Rosji Prusy zostały uznane przez Feldmana za najpoważniejszego
wroga sprawy polskiej. Wniosek ten wypływał z przekonania redaktora
,,Krytyki", że wojna i rewolucja wyeliminowały Rosję z czynnego udzia
łu w polityce europejskiej. Rewolucja stworzyła ponadto możliwość
zdemokratyzowania tam stosunków wewnętrznych, ziemiom polskim z.aś
przynieść mogła autonomię. Zagrożeniem dla Europy pozostały więc
tylko ekspansywne i militarne Niemcy niezdolne do zmiany przy pomocy
sił wewnętrznych swego oblicza. Konsekwencją powyższego stanowiska
stało się· twierdzenie, że interesy demokratycznych państw Europy Za
chodniej i kwestia polska zbiegły się. Przyszła wojna powszechna, zakoń
czona klęską Niemiec, byłaby prowadzona i w interesie sprawy polskiej.
Dzięki niej Polska mogła odzyskać niepodległy byt, a w najgorszym wy
padku doszłoby co najmniej do znacznej poprawy warunków narodowej
egzystencji pod rządami zdemokratyzowanych Rosji i Prus.

W latach 1905-1906 sprecyzował też Feldman swój pogląd na sprawy 
ustrojowe i granice przyszłego niepodległego państwa. Nowo powstała 
Polska zostałaby zbudowana w granicach �tnograficznych (z prowincji 
pruskich wchodziły więc w rachubę, biorąc pod uwagę jego dotychcza
sowe wypowiedzi, Poznańskie i Górny Śląsk). W przeciwieństwie zaś do 
przeważającego w Europie typu państwa centralistyczna-wojskowego 
przedstawiałaby „typ ·oparty na koordynacji wszystkich skazanych na 
spójność dziejową żywiołów etnicznych i społecznych" so. 

W 1906 r. rewolucja znalazła się w odwrocie. Ostateczna jej klęska 
i okres reakcji stołypinowskiej w Rosji, a także brak jakichkolwiek oznak, 
że zbliża się zapowiadany przez Feldmana wybuch zbrojnego konfliktu 

20 Kr., 1905, nr VII, s. 5; 1906, nr VII, s. 4; nr XII s. 400.
30 Tamże, 1905, nr XI, s. 310-�11; 1906, nr XII, s. 404. W ankiecie w sprawie

polskiej, rozesłanej przez redakcję „Krytyki" w połowie 1906 r. do czołowych 
przedstawicieli europejskiej opinii publicznej, dopuszczano alternatywnie „prze
obrażenie Polski, należącej do Rosji, w obrębie jej dzisiejszych granic etnogra
ficznych, więc bez Litwy i ziem ruskich, w terytorium autonomiczne z własnym 
sejmem krajowym, własnym rządem krajowym i własną siłą zbrojną" lub „prze
obrażenie całego polskiego obszaru językowego w niezawisłą republikę demokra-
tyczną", 1906, nr VI, s. 452. \\ 
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między Niemcami a Francją i Anglią napawały go coraz większym pesy
mizmem. Rezultaty zainicjowanej przez „Krytykę" ankiety międzynaro
dowej w sprawie polskiej doprowadziły jej redaktora do wypJwiedzenia 
przekonania o zaniku tej sprawy ze „sfery świadomości ludów europej
skich". Zdezaktualizowanie się kwestii polskiej jako żywotnej idei poli
tycznej· łączyło się u niego z utratą wiary w istnienie międzynarodowej 
sprawiedliwości. Załamanie się nadziei na możliwość podniesienia sprawy 
polskiej za pomocą rosyjskiej rewolucji i niekorzystny dla perspektyw 
realizacji idei niepodległości rozwój sytuacji międzynarodowej skłonił 
Feldmana do poszukiwań form rozwiązań pośrednich, które by rzeczy
wistość mogły do ideału zbliżyć. Propozycję taką Feldman przedstawił 
w październiku 1906 r. Była nią myśl oderwania od Rosji na rzecz Austrii 
Królestwa Kongresowego. Myśl tę rzucił on najprawdopodobniej w zw_iąz
ku z ówczesną dyskusją prasową o spodziewanej interwencji w Prusach 31_ 

Redaktor „Krytyki" ewentualność taką określił co prawda mianem absur
dalnej, chociażby ze względu, jak sądził, na niechęć protestanckich Prus 
do wzmocnienia siły katolicyzmu i żywiołów obconarodowych, które go
towe byłyby „zrewoltować tyjącą w dobrobycie socjaldemokrację". Nie 
wykluczał natomiast prawdopodobieństwa wspólnego wystąpienia austro
-niemieckiego skierowanego przE;ciwko państwu cara. Niemcy przyłączy
łyby prowincje nadbałtyckie, Austria - Kongresówkę 32. 

Spór o orientacje jeszcze się co prawda nie rozpoczął, ale stanowisko; 
jE�kiQ już w końcu 1906 r. zajął Feldman, upoważnia do zaliczenia go 
w poczet prekursorów tzw. orientacji austriackiej. Wydaje się jednak, że 
redaktor „Krytyki" znacznie przeceniał aktualne możliwości monarchii 
habsburskiej. Opowiedzenie się po stronie Austrii przeciwko Rosji nie 
pociągnęło więc za sobą - pomimo liczenia się z koniecznością wspól
nych działań wojennych przeciwko państwu cara - całkowitej akceptacji 
sojuszu austro-niemieckiego 33. Niemcy pozostały dla niego ostoją euro
pejskiej reakcji, gotującą „nowe ustawy wyjątkowe i nowe krocie milio-

31 Hasło „Prusacy idą" rzucił już w listopadzie 1905 r. redaktor warszawskiej 
,,Gazety Polskiej" Jan Gadomski. 

32 Kr., 1906, nr X, s. 222-227. 
33 O tym, że złączenie losów kwestii polskiej z monarchią habsburską nie 

musiało prowadzić do akceptowania sojuszu austro-niemieckiego, świadczyć może 
przykład stanowiska, jakie zajmował w tym czasie Władysław Studnicki. Zakładał 
on co prawda, że Austro-Węgry muszą się rozpaść, gdyż nie uda się zatrzymać 
procesu zmierzającego do przyłączenia się do' Rzeszy Niemców austriackich, ale 

. właśnie dlatego wysunął on projekt stworzenia przeciwwagi dla Niemiec w postaci 
państwa środkowoeuropejskiego, którego trzon stanowiłyby złączone z Galicją 
Węgry, pozostające pod panowaniem Habsburgów. W. St u d n i c  ki, Węgry jako

czynnik polityczny w Europie (N�ród a Państwo, 1907, nr 4 (10) z marca). 



518 Włodzimierz Suleja 

nów na wytępienie resztek naszych dębów, zrosłych z ziemią" 34. Redaktor 

,,Krytyki" nie widział jednak - w przeciwieństwie do Rosji - możli

wości czynnego wystąpienia przeciwko Rzeszy, gdyż wydawała mu się 

ona potężniejsza niż kiedykolwiek. Polakom pozostawało zachowywanie 

odporności wobec wszelkich zakusów germanizacyjnych i podnoszenie 

kulturalne narodu. 

Sformułowana w okresie odpływu fali rewolucyjnej ocena sytuacji ' 

międzynarodowej okazała się nazbyt pesymistyczna. Sprzeczności dzie
lące zgrupowane w blokach militarnych mocarstwa pogłębiały się, miast, 
jak sądził Feldman, zanikać. W połowie 1908 r., wobec oznak wskazują
cych na zawarcie ścisłego porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią, Fran

cją i Rosją, w jego rozważaniach powrócił motyw rosnącego osamotnienia 

Niemiec, co spowodować miało w rezultacie nieuchronność wybuchu kon

fliktu zbrojnego. W aktualnej sytuacji osamotnienie to redaktor „Kry
tyki" utożsamiał jednak raczej ze stanem psychicznym, od którego daleko 

jeszcze było do rychłego starcia z bronią w ręku. Feldman był bowiem 
przekonany, że Niemcy są i pozostaną w najbliższym przynajmniej czasie 

powiązane z Rosją. Istnienie faktycznej, a nie teoretycznej tylko zmiany 
układów międzynarodowych stałoby się według niego widoczne w razie 
złagodzenia kursu wobec Polaków albo przez Niemcy, albo przez Rosję. 
Nowy kurs wskazywałby, że któreś z tych państw przygotowując się do 

wojny stara się w ten sposób pozyskać dla siebie ludność kresów. Brak 
podobnych oznak prawdopodobieństwo konfliktu w tej części Europy 
odsuwał w nieokreśloną bliżej przyszłość 35. Główne niebezpieczeństwo 
dla światowego pokoju Feldman upatrywał natomiast w rozwoju anta
gonizmu niemiecko-angielskiego. (Warto zauważyć, iż była to teza silnie 
akcentowana w świeżo przecież wydanej pracy R. Dmowskiego „Niemcy, 
Rosja i kwestia polska" 36.) Redaktor „Krytyki" wychodził z założenia, 
że wojna ta, z polskiego punktu widzenia, byłaby pożądana tylko w wy
padku, gdyby miała zakończyć się klęską i osłabieniem Niemiec. Nad 

dążeniem do starcia zbrojnego przeważała jednak, twierdził, występująca 
po obu stronach niechęć do tego rodzaju rozwiązania. W wypadku Wiel
kiej Brytanii przypisywał ją pokojowemu nastawieniu klasy robotniczej. 

Niemcom na prowadzenie wojny nie pozwalał stan państwowych finan
sów. Wreszcie Feldman nie wierzył w samodzielne wystąpienie Anglii, 
a i Rosja, ze względu na słabość militarną, i Francja, z powodów, których 

bliżej nie określił (poza obawą przed ryzykiem), nie miały zamiaru anga

żować się czynnie. Wypływał stąd wniosek, że należy być raczej przygo-

114 Kr., 1907, nr XII, s. 395; 1906, nr XII, s. 399. 
as Tamże, 1908, nr VII/VIII, s. 121. 
ae Dm o ws ki, Niemcy, Rosja i kwestia polska, cz. II, rozdz. III. 
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towanym na pokojowe okrążanie Niemiec. Od kwietnia 1909 r. redaktor 
„Krytyki" wskazywał już na zbliżający się moment konfliktu. Rosnące 
zagrożenie przewagi morskiej Anglii wyrażane hasłem, że „przyszłość 
Niemiec leży na morzu" wzmagało, jego zdaniem„ rozdrażnienie wyspia
rzy, którzy coraz energiczniej dążyli do konfrontacji zbrojnej. Od marca 
tegoż roku w · związku z gwałtownym zaostrzeniem się antagonizmu 
austro-rosyjskiego na Bałkanach Feldman był przygotowany na wybuch 
walki i w tej części Europy. Zdecydowane poparcie interesów monarchii 
habsburskiej przez Niemcy wskazywało ponadto, iż tymczasowe zażegna.:. 

nie konfliktu nie usunie w najbliższej przyszłości jego źródła. Feldman 
starał się przeto nakreślić zadania, jakie stawały przed politykami pol
skimi w Austrii. Miały one polegać na przekonaniu sfer rządzących, że 
w interesie monarchii leży niedopuszczenie do zrealizowania aneksjoni
stycznych apetytów Niemiec odnośnie do Kongresówki. W tym okresie 

1 
redaktor „Krytyki" brał bardzo pod uwagę możliwość zerwania przez 
Austro-Węgry sojuszu łączącego je z Niemcami i zbliżenie do Wielkiej 
:Ę3rytanii i Francji. W wypadku dojścia do skutku nowych aliansów naj
korzystniejszą dla sprawy polskiej kombinacją byłaby porażka Niemiec. 
w wojnie z państwami zachodnimi przy jednoczesnej klęsce Rosji ponie
sionej w walce z Austro-Węgrami. Do Austrii zostałyby ponadto przy
łączone ziemie polskie odebrane Rosji s1. 

Powyższe rozważania wskazują, że Feldman w dalszym ciągu trakto
wał Prusy jako zdecydowanego wroga sprawy polskiej. Sądził przy tym, 
że zostaną one pokonane w przyszłej wojnie europejskiej. Wydaje się, że 
właśnie to przekonanie skłaniało go do realnego traktowania kombinacji 
z gatunku marzeń politycznych, za jaką należy uznać koncepcję aliansu 
francusko-angielsko-austriackiego. W dobie ostrego już sporu o orienta
cje, stojąc od końca 1906 r. na gruncie austriackiej, Feldman musiał się 
jednak liczyć z realiami. Niedostrzeganie zaś więzów łączących Rzeszę 
z monarchią Habsburgów byłoby wyrazem zupełnego nie brania pod 
uwagę właśnie realiów. Wybierając orientację proaustriacką Feldman nie 
mógł utrzymać jednocześnie i antyniemieckiego, i antyrosyjskiego stano
wiska. Zmianę stosunku redaktora „Krytyki" do Rzeszy zasygnalizował 
jego artykuł poświęcony obrazowi współczesnych Niemiec, który wydru
kowany został we· wrześniu 1909 r. Ukazuje on, przynajmniej częściowo, 
motywy, które skłoniły Feldmana do rewizji -poglądów. W artykule tym 
redaktor „Krytyki" dawał przede wszystkim wyraz przekonaniu o dykta
torskiej, mimo odosobnienia, pozycji Niemiec w Europie. Tezę tę uzasad
niały, w jego przekonaniu, pokojowe gesty Francji (odwołanie ministra 

87 Kr., 1908, nr IX, s. 217-218; nr XII, s. 499-500; 1909, nr I, s. 65; nr III, s. 208; 
nr IV, s. 262; nr V, s. 328-329. 

, 
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spraw zagranicznych) ss, rosnąca w Anglii obawa przed utratą kolonii czy 
wreszcie niemal wasalny stosunek, w jakim znalazły się Austro-Węgry. 
Feldman wysunął też po raz pierwszy przypuszczenie, że w razie wybu
chu wojny angielsko-niemieckiej Niemcy przez zastosowanie morskiej 
blokady wyspy będą w stanie zmusić Anglię do kapitulacji po dwóch -
trzech tygodniach. Odczuwaną powszechnie w Europie agresywność nie
mieck�ej polityki zagranicznej powodowały określone siły wewnętrzne: 
junkrzy i wielcy kapitaliści. Pierwsi, upojeni sukcesami w kampaniach 
1866 i 1870 r. odczuwali potrzebę nowych zwycięstw. Drudzy pragnęli 
zdobywać nowe rynki zbytu. Cele okazały się tożsame, stąd wprzęgnięcie 
państwa do ich realizacji. Tendencje ekspansjonistyczne wzmagały roz
wijający się w łonie społeczeństwa szowinizm. Samo zaś społeczeństwo, 
przy wszystkich jego zaletach - rozwiniętym zmyśle organizacyjnym, 
pracowitości, systematyczności, umiejętności wykorzystywania najnow
szych zdobyczy nauki - przyzwyczajone było, zdaniem Feldmana, do 
podległości, do ciągłego ulegania autorytetom, do skrupulatnego wypeł
niania płynących „z góry" nakazów. Ten stan rzeczy doprowadził do wy
eliminowania z życia politycznego i społecznego pierwiastków wolnościo·
wych i zamienił Niemcy w kraj „kultury materialnej i materializmu 
praktycznego", a przeciętnego Niemca w „stworzenie, które w jednej linii 
się rozwija, w kierunku swego interesu: poza tym jest niewolnikiem" ao. 

W swych rozważaniach Feldman nie mógł pominąć postaci „podofi
cera na tronie". Redaktor „Krytyki" przypuszczał, iż atmosfera panująca 
w otoczeniu Wilhelma II doprowadziła dó wytworzenia się w nim prze
konania o predystynacji do spełnienia dziejowej misji, możliwej do reali
zacji poprzez wojnę. Za granicami Niemiec z powodu ciągłego popełnia
nia gaf traktowano Wilhelma jako niezbyt poczytalnego szefa potężnego 
państwa, ale siła, jaką rozporządzał, zmuszała do liczenia się z nim więcej 
niż z kimkolwiek. Feldman podkreślał również, że przy wszystkich swych 
śmiesznostkach potrafił on dobrze pilnować interesów państwa, zaś dzięki 
połączeniu w sobie instynktów junkierskich z poczuciem interesów wiel
kiego kapitału robił to w sposób znacznie nowocześniejszy niż Bismarck to. 

W artykule o współczesnych Niemczech Feldman powrócił do zarzu
conej w latach 1906-1907 tezy o postępowej roli odgrywanej w tym 
państwie przez socjaldemokrację. Nadal, co prawda, dawał wyraz prze
konaniu, że oczekiwanie poxnocy dla sprawy polskiej z tej strony byłoby 
samołudzeniem się, ale podkreślał też, iż jest to jedyna siła przeciwsta
wiająca �ię występującym w Rzeszy imperialistycznym i militarystycz-

38 Feldman miał na myśli dymisję Declassego z 6 VI 1905 r. w związku z kry

zysem marokańskim. 

39 Kr., 1909, nr VIII/IX, s. 53--64, 68-71. 

,o Tamże, s. 73-75. 
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nym tendencjom. Redaktor „Krytyki" uważał jednak, że masowości ru
chu, powszechnemu rewolucjonizowaniu przezeń umysłów nie odpowia
dało jego znaczenie polityczne. Stwierdzał on, iż nie odczuwa się zupełnie 
politycznego wpływu socjalizmu na jakąkolwiek gałąź życia, że jego zwo
lennicy zanadto mają przed oczyma wizję rządów sprawowanych przez 
proletariat w przyszłości. Feldmana interesował także wewnętrzny roz
wój ruchu, przy czym jego sympatie skłaniały się ku kierunkowi repre_
zentowanemu przez Bernsteina. Feldman podzielał opinię Bernsteina, że 
w Niemczech zbliża się czas walki nie o rewolucję społeczną, lecz o wpły
wy polityczne. Walka ta zaś, chociaż nie skończy się zbyt szybko i być 
może przez dość długi okres przynosić będzie sukcesy klasom sprawują
cym władzę, w dalszej perspektywie zakończy się zwycięstwem prole
tariatu 41. 

( Z rozważań Feldmana po raz pierwszy zaczęło przebijać przekonanie, 
że o przyszłości Europy decydować będzie· Trójprzymierze. Decydującą 
rolę w Trójprzymierzu odgrywały Niemcy. Jakkolwiek czynnik decydu
jący,, o ich polityce - Prusy, pozostały wrogiem polskości, dzięki swej 
sile wydawały się one w przeciwieństwie do Rosji niemożliwe do pokona
nia. Można_ było się natomiast spodziewać demokratyzacji wewnętrznej 
Rzeszy. W konsekwencji powyższe rozumowanie doprowadziło redaktora 
,,Krytyki" do wniosku, że siłę, jaką dysponowały Niemcy, należało wy
korzystać w interesie sprawy polskiej. Uznanie, że w związku austriacko
-niemieckim Rzesza jest stroną silniejszą, nie oznaczało że monarchia 
habsburska zmuszona będzie do odgrywania wyłącznie drugoplanowej 
roli. Sądził on, że Austria jest w stanie prowadzić politykę samodzielną, 
a zadania polityków polskich polegać miały obecnie na czuwaniu, by 
przymierze to miało charakter wyłącznie wojskowy, zaś na wypadek 
wojny obejmowało zabezpieczenie polskich interesów. To stanowisko 
Feldmana wypływało z przekonania, że wojna austro-rosyjska wybuchnie 
znacznie wcześniej niż angielsko-niemiecka. Zbliżył się więc Feldman do 
stanowiska zajmowanego przez grupę działaczy skupionych wokół Józefa 
Piłsudskiego, którzy swe nadzieje na podjęcie walki o niepodległość bu
dowali na zbliżającym się zlokalizowanym konflikcie zbrojnym między 
Austro-Węgrami a Rosją 42. Było to zdecydowane zrewidowanie stano
wiska z pierwszej połowy 1908 r. Wydaje się, że stąd brało się charakte
rystyczne podkreślanie przejściowości nowo · proponowanej kombinacji 
i zdecydowane przeciwstawianie się mniemaniu, iż zamyka się w ten spo
sób możliwość interwencji na korzyść Polaków w Prusach. Feldman 

41 Tamże, s. 77-82, 85. Zob. także 1908, nr VII/VIII, s. 122 i 1910, nr X, s. 114. 

42 Stanowisko to znalazło najpełniejszy wyraz w broszurze W. J o d k i  - N a r

k i e  w i c z  a, wydanej pod pseudonimem „Polonus Viator", Kwestia polska wobec 

zbliżającego się konfliktu Austrii z Rosją, Kraków 1909. 
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zwalczał oba�y przed „drażnieniem" Prus. Wychodził w tym wypadku 
z założenia, że im samodzielniejszą będzie polityka polska w Austrii, tym 
większe zaistnieją szanse, by w przyszłej wojnie z Rosją „Prusy nie wy
ciągnęły ręki po pewne gubernie Królestwa, co byłoby większym nie-
szczęściem niż przyłączenie całej Kongresówki do Prus" 43. 

Do połowy 1909 r. w wystąpieniach publicystycznych Feldman obsta
wał przy idei zjednoczenia ziem wszystkich trzech zaborów. Rozwijając 
energiczną akcję przeciwko koncepcjom neosłowiańskim Dmo"'.'skiego, 
wy�uwal ro.' in. argument o ich szkodliwości ze względu na prowadzenie 
do wyrzeczenia się dążeń zmierzających do połączenia zaboru rosyjskiego 
z pruskim i austriackim. Przyszła Polska jako państwo niepodległe obej
mować miała, jak postulował, przestrzeń etnograficzną przeważnie jedno
litą „przy przyznaniu autonomii narodowej rozsianym w tych granicach 
mniejszościom". Z prowincji pruskich oprócz Poznańskiego Feldman wy
mieniał Śląsk, a w razie zaistnienia warunków sprzyjających odrodzeniu 
narodowemu Kaszubów także Pomorze Gdańskie 44. Warunkiem włącŻe
nia tych 'ziem w skład niepodległej Polski była, rzecz jasna, klęska wo
jenna Niemiec w spodziewanym europejskim starciu zbrojnym. Opowie
dzenie się po stronie sojuszu austro-niemieckiego ewentualność tę wyklu
czało. Nowe, korzystne w mniemaniu redaktora „Krytyki" rozwiązanie 
znalazł on dopiero w 1913 r. 

Trzeba przyznać, że polityka prowadzona w stosunku do Polaków 
przez władze pruskie szczególnie w 1908 r. musiała wywoływać sprzeciwy 
i w dwu pozostałych zaborach. Ustawy: językowa, nazwana przez Feld
mana „gwałtem potwornym, któremu równego nie mają dzieje" 45, i wy
właszczeniowa w praktyce, jego zdaniem, groźniejsza, systematyczne prze
śladowania prasy i stowarzyszeń, nie skłaniały go do akceptowania naj
ważniejszego sojusznika monarchii habsburskiej. Feldman twierdził jed
nak, że w dużej mierze wina za panujący w Poznańskiem stan rzeczy 

I 

spada na tamtejsze społeczeństwo. Z zarzutem bierności spotykaliśmy się 
już w „Dzienniku Krakowskim". Szczególnie dosadnie sformułowany zo
stał w artykule z początków 1908 r., w którym Feldman charakteryzował 
stan społeczeństwa polskiego w prowincjach pruskich. Społeczność ta, 
jego zdaniem, w wieloletniej walce z naporem niemczyzny wyrobiła 
w sobie cechy pozwalające jej trwać, ale nie iść naprzód. Redaktor „Kry
tyki" zwracał uwagę na fakt, że w Poznańskiem, tak jak i w Królestwie, 
warstwą najbardziej zainteresowaną w prowadzeniu polityki antypolskiej 

,s Kr. 1909, nr XII, s. 260-261. 

" Tamże, 1908, nr IX, s. 136, 143; 1909, nr I, s. 7. Por. też 1908, nr VIINIII, 

s. 124; 1909, nr VIII/IX, s. 128 i nr II, s. 80. 

,s Tamże, 1908, nr V. 

J 
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jest biurokracja. Występowała jednak - jak sądził - zasadnicza różnica 
pomiędzy uciskiem moskiewskim a niemieckim. Zwracał więc uwagę, że 
w tym drugim wypadku należy na każdym kroku walczyć z wrogiem 
systematyczn'.ym, kulturalnym i „na swój sposób", tj. formalnie uczci
wym. Feldman wyprowadzał stąd wniosek, że aby odnieść w tej walce 
zwycięstwo, nie wystarcza przewyższać element niemiecki liczbą, lecz 
przede wszystkim inteligencją, kulturą i nowoczesnymi urządzeniami gos
podarczo-społecznymi. Gwarąncję, że opór będzie skuteczny, stwarzała 
wspomniana już „krzepka" narodowa lrzeciętność. Przyczyn bierności 
Feldman doszukiwał się natomiast w Jednostronnej, niedostatecznej de
mokratyzacji Poznańskiego, w sprawowaniu kurateli nad warstwami lu
dovvymi przez kler i szlachtę. Do aktywizacji społecznej i politycznej tych 
warstw mógł się przyczynić rozwój handlu i przemysłu, przy czym roz
budowa bazy gospodarczej zbiegłaby się ze wzrostem szans na powodze
nie w walce o utrzymanie i rozszerzenie polskości ,o. Podobnie jak w ar
tykułach w „Dzienniku Krakowskim", Feldman w dalszym ciągu ostro 
zwalczał wszelkie przejawy postawy ugodowej. Punktem wyjścia---stało się 
założenie, że „po obecnym rządzie i obecnej pruskiej ordynacji wyborczej 
Polacy nawet najdrobniejszych ustępstw spodziewać się nie mogą". 
Wszelkie wystąpienia prorządowe w Kole polskim, demonstrowanie wier
nopoddańczych uczuć w stosunku do cesarza uznawał z punktu widzenia 
sprawy polskiej za szkodliwe 47. 

Należy stwierdzić, że z chwilą opowiedzenia się za wykorzystaniem 
w interesie sprawy polskiej sojuszu austro-niemieckiego (tzn. od końca 
1909 r.) ataki na prusactwo zaczGly ze szpalt „Krytyki" znikać. Feldman 
skupił swą uwagę na poszukiwaniu argumentów mających uzasadnić 
przyjętą przezeń orientację. Podstawowym założeniem pisma, które stało 
się nieoficjalnym organem ruchu strzeleckiego, było przekonanie o po-

48 Tamże, 1908, ni III, s. 219-233. Należy zaznaczyć, że od końca 1908 r. Feld
man przestał podkreślać zbieżność między polityką rządu pruskiego w stosunku do 
Polaków a polityką prowadzoną przez Polaków w Galicji w stosunku do Rusinów. 
Nie podjął jednak polemiki z. tezami głoszonymi przez niektórych publicystów (np. 
J. Br o ro w i c z, Naród polski a niebezpieczeństwo pruskie dla mocarstw europe;

skich, Kraków 1908; F. R a  w i t a  - G a w r  o ń  s k i, Polityka pruska wobec Ros;i

i Austrii, Warszawa 1911), iż narodowy ruch ukraiński jest inspirowany i wykorzy
stywany dla swych celów przez Prusy.

47 Kr., 1909, nr I, s. 69; nr X, s. 182. Z tego punktu widzenia Feldman zwalczał 
działalność polityczną Napieralskiego, który w jego oczach zaprzedawał sprawę 
polską rządowi lub Centrum 1(Kr., 1909, nr III, s. 205). Można dodać, że politykom 
polskim działającym na terenie ziem polskich, wchodzących w skład państwa pru
skiego, redaktor „Krytyki" nie poświęcał zbyt wiele uwagi. W przeglądzie czołowych 
polityków polskich, który prowadził w „Krytyce", z zaboru pruskiego znalazł się 
tylko - obok Napieralskiego - B. Chrzanowski (1909, nr VII). 
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trzebie walki z Rosją jako głównym wrogiem sprawy polskiej. Redaktor 
,,Krytyki"' stanął więc w szeregu tych publicyst�w i działaczy politycz
nych, którzy przekonanie to starali się zaszczepić jak najszerszym krę
gom społeczeństwa. Dowodził przeto, podobnie jak L. Wasilewski, W. Jod
ko-Narkiewicz, M. Sokolnicki, F. Młynarski, K. Srokowski aż po naj
skrajniejszego z nich Wł. Studnickiego, iż bez oderwania ziem zabranych 
w czasie rozbiorów przez Rosję nie można myśleć o niepodległości, że 

hasła głoszone przez Dmowskiego i jego orientację prowadzą do rezygna
cji z dążenia do samodzielnego, państwowego bytu. W miarę jak rosło 
nastawienie antyrosyjskie, .malało antyniemieckie (a raczej antypruskie). 
Do początku 1912 r. Feldman liczył się jeszcze z możliwością zaboru przez 
Prusy Królestwa. Za środek, który przeciwdziałałby ewentualnym nie
mieckim zakusom, uznał przeto polskie pogotowie militarne i przekona
nie Austrii, że przyłączone do niej ziemie polskie staną się naturalnym 
wałem obronnym nie tylko od strony Rosji, ale i Niemiec 48. W 1912 r. 
Feldman wysunął cały szereg argumentów mających wykazać bezzasad
ność przekonanfa o aneksjonistycznych apetytach Niemiec. Obok powta
rzanych w przeszłości - kłopoty z nadmiarem ludności polskiej, wzmoc
nienie sił politycznych przeciwnych rządowi - przybyły nowe. Redaktor 
„Krytyki" przede wszystkim podkreślał, że w wypadku aneksji Niemcy 
musiałyby poważnie liczyć się z możliwością skolonizowania przez Po
laków wybrzeży Bałtyku. Po drugie dawał wyraz przekonaniu, że nawet 
w wypadku zajęcia części Królestwa Anglia i Francja nie pozwoliłyby 
na zatrzymanie tej zdobyczy. Feldman posunął się nawet do twierdzenia, 
że gdyby Prusy rzeczywiście anektowały dwie gubernie, to i tak pozo
stałe wraz z Galicją stanowić będą polski Piemont 49. Dodawał także, iż 
Polacy powinni zdać sobie sprawę, że skoro nie ma możliwości, by oder
wać się od Prus, a istnieje realna szansa oderwania Królestwa do Rosji, 

4s Kr., 1910, t. III, nr XI, s. 174; 1911, t. XXXI, nr XI, s. J..73-174; 1912, 
t. XXXIII, nr II, s. 64-65.

4u Argumenty wysuwane przez Feldmana przeciwko „straszakowi pruskiemu"

są zbieżne z tymi, które znaleźć można w cytowanej już pracy Jodki czy też licz
nych artykułach niewątpliwie najpłodniejszego przeciwnika Rosji - Władysława 
Studnickiego. Jodko wskazywał np. na niechęć rządu pruskiego do powiększania 
terytorium na wschodzie ze względu na nieuchronność wzmocnienia w tym wy
padku siły żywiołów opozycyjnych w państwie (J o d k o  - N a r k i e  w r c z, op. cit., 
s. 39). U Studnickiego odszukać można np. argument o prawdopodobieństwie wy
pchnięcia niemieckiej ludności z prowincji mieszany.eh po przyłączeniu do Prus
Królestwa albo tezę o interwencji Anglii i Francji na rzecz Austrii w razie nad
miernych dążeń aneksjonistycznych Prus skierowanych w stronę ziem polskich
(S t u  d n i c k  i, Sprawa polska w dobie obecnej. Referat ... na Kongresie Polskim

w Washingtonie dnia 12 maja 1910 róku, b. m. 1911, oraz artykuły w wyborze Wska

zania polityczne irredentysty polskiego, Kraków 1913).
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trzeba wybierać ten z dwu istniejących systemów przymierzy, w związku 
z którym sprawa polska zbierze więcej korzyści. Wreszcie w r. 1913 
Feldman wysunął oryginalny pomysł terytorialnego rozwiązania kwestii 
polskiej, w którego ramach ziemie zaboru pruskiego odgrywały znaczną 
rolę. Przyszła Polska w ścisłym związku z monarchią habsburską -
przez unię realną lub personalną - składać się miała z ziem Królestwa, 
katolickiej części Białorusi oraz po nabyciu od Prus· drogą wymiany 
,,niepewnej części Czech północnych" - Kaszub z Gdańskiem so. W 1914 r. 
kwestii stosunków polsko-niemieckich Feldman w „Krytyce" nie po
ruszał. 

Ewolucja postawy redaktora „Krytyki" w stosunku do Niemiec jest 
znamienna. Wydaje się, że chociaż pozostał on do końca wrogiem panu
jącego w Rzeszy „pruskiego ducha'.', konieczność zajęcia ściśle określo
nego stanowiska politycznego doprowadziła go do odstąpienia od głosze
nia haseł propagujących zjednoczenie wszystkich ziem polskich. Przykład 
Feldmana jest wyraźną ilustracją faktu, że opowiedzenie się po stronie 
orientacji austriackiej zmuszało do wyrzeczenia się, przynajmniej w wy
stąpieniach publicznych, ziem polskich zaboru pruskiego. Feldman nigdy 
nie był nastawiony antyniemiecke1. Łudził się, że stosunki w Rzeszy 
ulegną demokratyzacji. Dopóki nie zmuszała go do zamilknię�ia koniecz
ność polityczna, piętnował antypolską działalność władz pruskich. Jego 
oceny polityczne ·nie zawsze okazywały się trafne, szczególnie w wy
padkach, kiedy snuł przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji między
narodowej, zdradzał wyraźną skłonność do poczytywania swych życzeń 
za rzeczywistość, przez co same prognozy nabierały spekulatywnego, nie
realnego charakteru. Nadmiernie rozwinięta pasja polemiczna prowa
dziła go niekiedy za daleko, przyczyniając się do formułowania tez nazbyt 
skrajnych, z których zmuszony był się wycofywać. Był też raczej propaga
torem, niż oryginalnym twórcą koncepcji politycznych. Niezależnie jedn.ak 
od wszelkich zastrzeżeń należy pamiętać, że wszystkie analizy, a więc 
i te, dokonywane pod kątem stosunku do Niemiec, robione były zawsze 
z puIJ.ktu widzenia interesów polskich. 

DEUTSCHE PROBLEMATIK IN DER KRAKAUJrR PUBLIZISTIK 

VON WILHELM FELDMAN IN DEN JAHREN 1896-1914 

Wilhelm Feldman ist vor allem als bedeutender Literaturkritiker, Redakteur 
und Herausgeber, schliesslich als Politiker und Aktivist im gesellschaftlichen Leben 
bekannt. Wenig bekannt ist dagegen seine publizistische Tatigkeit, in der er sich 
urn die Verbreitung der Idee eines unabhangigęn polnischen Staates bemiihte. Im 

so Kr., 1912, t. 35, nr XI, s. 158-159; nr XII, s. 203-204, 207-210; 1913, t. 36, 
nr III, s. 138; t. 39, nr X, s. 129. 

7 - sobótka 4/74 
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politisi:hen Kalktil, der bestimmen sollte, mit Hilfe w-elcher Krafte und auf welchem 
Wege diese Idee verwirklicht werden konnte, war Deutschland nicht zu umgehen. 
Der Artikel bildet einen Versuch Feldrnanns Haltung gegenliber dem deutschen 
Reich in Anlehnung an seine in den Jahren 1896-1914 in den Zeitschiften „Dziennik 
Krakowski" und „Krytyka" zum Ausdruck gebrachten Anschauungen zu bestimmen. 
Zur Zeit seiner Redaktionstatigkeit in „Dziennik Krakowski" betrachtete er Preussen 
als den liber das Antlitz des Reiches entscheidenden Faktor und neben Russland 
als den grossten Feind der Idee eines unabhangigen Polens. Als positives Element, 
das fahig wa.re, Deutschland im Geiste der. Demokratie und des Fortschritts zu
verandern, galt flir Feldmann die . deutsche Arbeiterbewegung. Auf diese Bewe
gung, als den einzigen Verblindeten, sollten sich all die Vertreter des polnischen 
Volkes stlitzen, die ihre Aufgabe im aktiven Kampf gegen den preussischen 
Chauvinismus und Mmtarismus sahen. In der Zeit seiner Redaktionsarbeit in der 
Zeitschrift „Krytyka" ist eine deutliche Veranderung in Feldmans Anschauungen. 
eingetreten. In den Jahren 1904-1909 betrachtete Feldman Preussen als den erns
testen Gegner flir die polnische Frage, da er den Glauben an die Moglichkeit einer 
demokratischen Veranderung der inneren Verhaltnisse im deutschen Reich verloren 
hatte. Nachdem sich Feldman Ende 1906 fiir die sog. ,,osterreichische Orientierung" 
ausgesprochen hatte, revidierte er diese Haltung. Ab September 1909 lasst sich in 
Feldmanns Erwagungen die Uberzeugung vernehmen, dass liber Europas Zukunft 
der Dreibund entscheiden werde und dass man deshalb die Macht Deutschlands im 
Interesse der polnischen Frage ausnutzen sollte. Von den Spalten der 'Zeitschrift 
,,Krytyka" verschwanden allmahlich Angriffe auf das Preussentum sowie Losun
gen, die die Vereinigung aller polnischen Gebiete propagierten. Am Beispiel 
Feldmans wird die Tatsache deutlich sichtbar, dass ein Bekenntnis- zu der oster
reichischen Orientierung zwangslaufig zum Verzicht, zuminde:st in offentlichen 
Auftritten, auf die dem preussischen Staate angeschlossenen polnischen Gebiete 
fiihren musste. Man muss jedoch betonen, dass Feldman in diesen von ihm eher 
propagierten als geschaffenen Konzeptionen immer als Reprasentant eines selbstan
digen und unabhangigen Polens auftrat. 




