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WOJCIECH WRZESIŃSKI (WROCŁAW) 

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA 

WOBEC PROBLEMU NIEMIECKIEGO W OKRESIE 

KSZTALTOW ANIA GRANICY POLSKO-NIEMIECKIEJ 

(1918-1921) 

Polska Partia Socjalistyczna w warunkach niepodległego państwa 

polskiego dakonała poważnego przewartościowania założeń prog,ramo

wych. Dostosowała je do nowych realiów politycznych, układu sił klaso

wych, położenia międzynarooowego. Z konieczności znacznie więcej uwa

gi poświęcała polityce wewnętrznej niż zagranicznej. Chociaż koncentro

wała uwagę na sprawach wschodinich, to interesowała się również i spra

wami niemieckimi 1
. W atmosferze niepodległościowej euforii i niemal 

powszechne.go uznania Niemiec odpowiedzialnymi za wybuch i okrucień

stwa wojny nie wzbudzały one w społeczeństwie polskim przychylnego 
zainteresow�a. Natomiast PPS, zgodnie z wcześniej sprecy.zowanym 
stanowiskiem 2, wskazywała na znaczenie rewolucji dla kształtowania 

nowych stosunków Polski i Niemiec. Rewolucja, w ocenie FPS, stwo

rzyła możliwości rozwiązania antagonizmu polsko-,niemieckiego. Central

ny origan PPS stwierdzał 13 XI 1918 r.: ,,Dzisiejs2ie Niemcy demokratycz

ne i so.cjalistyczne ,ponoszą skutki zbr()dniczej polityki swoich dotych

czasowych władców. Logika imperializmu wymagała, aby za czyny 

Wilhelma i junikrów niemieckich cierpiał lud l!liemiedki. Lud niemiecki 

rozprawił się ze swymi władcami, teraz chodzi o to, aby proletariat 

państw koalicyjnych poskromił ireakcyjne zapędy swojej zwycięskiej bur

żuazji" a. 

PPS twierdząc, że istnieje konieczność nawiązania stosunków z pań

stwem niemieckim, podkreślała, iż rewolucja niemiecka przyczyniła się 

do stworzenia przed proletariatem polskim lepszych możliwości walki 

1 Interesującą charakterystykę stanowiska PPS i PPSD w sprawach międzyna
rodowych zawiera praca J. Ho 1 z e r  a; Polska Partia Socjalistyczna w batach 

1917-1919, Warszawa 1926, s. 359 i n. 

2 Por. H. J abłońs ki, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie woj

ny 1914-1918, Warszawa 11958. 
a Warunki kapitulacji (Robotnik, 13 XI 1918, nr 293); por. także: J. C., Ratujmy 

nasz przemysł (tamże, 16 XI 1918, nr 299). 
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o polepszenie bytu, ,;której ostatecznym celem jest wyzwolenie prole
tariatu" 4• Ale w !kołach pepesowskich jeszcze w końcu 1918 r. oceniono,
iż zwycięstwo rewolucji nie 1było pełne, chociaż niemieoka klasa robotni
cza pod względem dojrzałości świadomo�ci rewolucyjnej umana została
za przodującą w Europie. Sympatie dla rewolucji niemieckiej nie zamy
kały oczu na aktywność i siłę ugrupowań kontrrewolucyjno-militarys
tycznych 5

• Narodowy charakter konfliktu polsko-niemieckiego w ocenie
PPS nie pozostawał bez wpływu na stosunki z socjalistami niemieckimi.
Toteż zgłaszając aspiracje wobec ziem etnicznie polskich, wówczas znaj
dujących się pod panowaniem niemieckim, ,,które muszą być od państwa
niemieckiego. oderwane - pisał „Robotnik" - wiemy, że Niemcom na
wet socjalistycZIIlym wcale niełatwo przyjdzie wyrzec się tych ziem" &. 

PPS twierdziła, że antagonizm polsko-niemiecki ma charakter konfliktu
obecnego na wszystkich terenach przygranicznych, a jego rozwiązanie
będzie możliwe dopiero w socjalizmie 7. 

PPS określaJąc progiram po.lskich aspiracji terytorialnych niechętnie 
formuł,owała ich zasięg. Wychodząc z założenia o potrzebie doprowadze
nia „do ostatecznego zjednoczenia wszystkich ziem zamieszkałych przez 
ludność polską" 8, podkreślała, iż „polska klasa robotnicza nie ma celów 
zaiborczych . . . :walcząc llliezłomnie o niepodległość i zjednoczenie ziem 
polskich nie chce gwałcić praw innych narodów. Sprawa ,rozgraniczenia 
:ziem, sprawa mniejszości narodowych itp. muszą być uregulowane na 
podstawie demokratycznego porozumienia zainteresowanych narodów" 9. 

Domagała się przyłączenia Wielkopolski, Śląska, Pomorza, PTUs Zachod
nich, Warmii i Mazur 10. 

W Polsce toczyły się dyskusje nad określeniem zasię.gu polskich aspi
racji oraz sposobem działań niezbędnych dla _ich realizacji. PPS z niepo
kojem przyjmowała duże poparcie dla ta1ktyki biernego oczekiwania na 
decyzje konferencji pokojowej, domagała się działań na ,rzecz szybkiego 
włączenia tych obszarów do Polski. Według ocen z początku 1919 r. spra
wą najpilniejszą stawało śię przyłączenie Wielkopolski i Górnego Śląska. 
Twierdzo.no, iż będzie to nie tylko sprawiedliwością historyczną, ale 
i przyczyni się do zmniejszenia, zawsze jeszcze wówozas groźnych dla 
pokoju w EW"opie, sił nacjonalizmu niemieckieg,o. Powściągliwość dzia
łań na :rzecz aktywnego kształtowania granicy polsko-niemieckiej PPS 
wiązała 12 obawami klas posiadających, tak na terenach niepodległych, 
jak i w zaborze pr•uskim, iż zmiany terytorialne mogą spowodować 

4 Zapomnienia (Robotnik, 17 XII 1918, nr 356).

s Por. np. Walka o władzę w Niemczech (Robotnik, 29 XII 1918, nr 373). 

6 Awantura endecka (Robotnik, 26 XI 1918, nr 316). 

1 Por. A. Próc hni k, Wybór publicystyki, Warszawa 1971, s. 7 i n. 

s Do narodu polskiego (Robotnik, 20 XI 1918, nr 305). 

9 XV Zjazd PPS (Robotnik, 10 XII 1918, nr 312). 
10 Pr ó c h n i k, op. cit., s. 25 i n.
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wzrost siły socjalizmu w Polsce. W ocenie PPS wairstwy ludowe, które 
w zaborze pruskim przeważały, reprezentowały postawę solidarystyczną 
jedynie tradycją współdziałania wszystkich sił na,rodowych w walce z ha
katą. Pr,zewidywario, że solidaryzm ów załamie się w :warunkach niepod
ległości 11. I dlatego też, jak pisał Tadeusz Hołówko, przyłączenie tego 
obszaru do wolnej Polski winno „stać się dla nas jedną z. pilniejszych 
spraw", ponieważ: ,,Górny Śląsk będzie w Ludowej Polsce tym zakąt
kiem, skąd będzie szła na całą Polskę zdrowa, o pie,rwotnej mocy pol
skość, pełna hartu i dumy .piastowskiej, a z d,rugiej strony przy sumien
nej pracy z naszej strooy wkrótce musi ona stać się jedną z głównych 
fortec socjalizmu polskiego" 12. Oczekiwanie na decyzje kongresu poko
jowego oznaczało skazanie na niepewność i nie było w interesie walki 
o zwycięstwo socjalizmu w Polsce. Klasowy egoizm polskich klas posiada
jących był w ocenie PPS jedną z głównych przyczyn niedostatecZPie
energicznych starań o przyłączenie do niepodległej Polski ziem polskich
zi;iajdujących się pod :rządami niemieckimi 13. 

Stawiająca na program federacyjny PPS dostrzegała odmienny charak
ter walki o granice na wschodzie 14 i zachodzie: obronny charakter polskich 
dążeń na zachodzie i niebezpieczeństwo e!kspansji zaborczej na wscho
dzie. PPS domagała się prowadzenia ekspansji na izachodzie 15, gdzie „wal
ka o polską mowę i narodowość jest tam prawie wszędzie zarazem :walką 
polskiego ludu pracującego, nie tylko przeciw obcym urzędnikom, ale 
także przeciw obcym magnatom ziemskim i obcym kapitalistom". I dla
tego gdy „w stosunku do nieraz ba.rdzo wybujałych wschodnich marzeń 
nasz:ych klas posiadających nam, socjalistom polskim, wy.pada raczej być 
hamulcem niż ostrogą, to na odwrót, co do ściany ludowej na zachodzie 
i południowym zachodzie ziem polskich nie grozi nam ze strony naszych 
klas posiadających żadna zbytnia zaborczość, ·w.prost przeciwnie, grozi 
nam ;z pogardy ludu płynąca obojętność dla takich dzielnic, gdzie Polacy 
są ludem i tylko ludem" 16. Ocena sytuacji międzyna,rodowej pozwalała 
formułować kierownictwu PPS wnioski o niepowtarzalnym, historycznie 
dogodnym momencie, sprzyjającym włączeniu do Polski ziem zaboru 
pruskiego. I chociaż sytuacja Polski była trudna, widziano obowiązek 
działań na rzecz włączenia tych iZiem do Polski 11. 

W początku 1919 r. w PPS niepokój wzbudzała polityka mocarstw 
koalicyjnych wobec Niemiec. Oceniano, że chociaż przeg:rały one wojnę, 

11 Wyzwo·ienie Poznańskiego (Robotnik, 3 I 1919, nr 3).
12 T. Ho ł ó w k o, Wrażenia z Górnego Sląska i z Poznania (Robotnik, 13 XII

1918, nr 318). 
13 Zob. np. G., Granice Polski (Robotnik, 9 II 1919, nr 64/ż.).

u Stanowisko PPS w sprawach wschodnich omawia A. Le i n w a 1 d, Polska 
Partia SocjaHstyczna wobec wojny polsko-radzieckiej i919-)920, Warszawa •1964. 

1s Wyzwoienie Poznańskiego. 
16 G., Granice Poiski. 
11 T. Hołówk o, Z kim walczyć (Robotnik, 5 II 1919, nr 57). 
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to skutków tego doznały na zachodzie, gdy na wschodzie miały możliwość 
odzyskania utraconych pozycji. Sytuacja Polski była trudna, gdyż, jak 
pisał Norbert Barlicki, ,,koalicja dla wyrównania ['achunków z państwa
mi centralnymi potrzebuje pono bilonu, a tym bilonem będą narody sła
be, bezo:rężne i 'bezpieniężne. Czemuż by Polska nie miała do tego celu 
posłużyć" 18. Toteż wzrastało znaczenie faktów dokonanych, a pogłębiało 
zagrożenie płynące z taktyki endeckiej oczekiwania na rozstrzygnięcia 
konferencji pokojowej. Chwiejność w polityce koalicji w stosunku do 
Niemiec według oceny PPS wynikała z zagr·ożenia możliwością utworze
nia frontu sił rewolucyjnych w Niemczech i innych państwach europej
skich, nawet przy udziale niemieckich ugrupowań milita,rystycznych, któ
,re szukały sojusznikhw do bloku antykoalicyjnego 19. Ustępstwa na rzecz 
Niemiec w ocenie PPS wiosną 1919 r. były spowodowane także z,mniej
szeniem zainteresowań Stanów Zjednoczonych Europą oraz zaspokoje
niem wszystkich dążeń Anglii, która chciała przeszkodzić pogłębianiu 
przewagi F-rancji nad Niemcami 2°. Topniały wówczas nadzieje na bezpo
średnie rozwiązanie sprzeczności polsko.-niemieckich w kontaktach mię
dzy obu państwami. Ustępował początkowy optymizm PPS w ocenie 
skutków Tewolucji niemieckiej dla stosunków z Polską. PPS dostrzegała 
coraz wy;raźniej ograniczony charakter niemieckiej ,rewolucji listopado
wej, jak i wz,rost militarystycznych sił antyrewolucyjnych. Pxzewidywa
no, że straty terytorialne w Europie, które Niemcy miały ponieść w trak
tacie pokojowym, spowodują zmobilizowanie w Niemczech o.pinii anty
pols,ki-ej także i w kręgach robotniczych 21. 

PPS chdała jednak demonstrować realistyczną ocenę i tam, gdzie 
to było możliwe, zajmować stanowisko pojednawcze. Wyraziło się to 
w stanowisku wobec propozycji traktatu pokojowego przedstawionych 
Niemcom przez kongres pokojowy. 15 V 1919 :r. I. Daszyński i N. Barlic
ki wypowiedzieli się w sejmie za jej przyjęciem, uznając ją za „czyniącą 
zadość najważniejszym naszym interesom i 21godną, poza kiliku wyjątka
mi, z dążeniem naszym do zjednoczenia ziem polskich" 22. Uwagę zwra
cało stanowisko PPS w sprawach Gdańska. Dotąd partia bardzo zdecy
dowanie domagała się włączenia Gdańska do Polski, argumentując, iż 
·choć przeważa tam ludność niemiecka, to decydujące znaczenie mają
stosunki gospodarcze, a po włączeniu do Polski Gdańsk będzie ·odgrywał
należną mu ,rolę i ro-zwój jego w P,olsce ,przyniesie szybką zmianę struk-

1s N. Ba r 1 icki, Dość kl.amstw i omamień (Robotnik, 30 I 1919, nr 47).
19 Por. W. K., Wpływ rewolucji węgierskiej na Niemców (Robotnik, 29 HI 1919,

nr 142). 
20 J. M. Bo rski, Koalicja a zachodnie granice Polski (Robqtnik, 16 IV 1919,

nr 160). 
21 Por. np. Faber, Straty terytoriaŁne Niemiec (Robotnik, 18 V 1919, nr 190).
22 W sprawie pokoju, granic Polski i stosunku do sąsiednich narodów (Robot

nik, 117 V 19·19, nr 299). 
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tury narodowej 23, teraz godzono się z projektem utworzenia Wolnego 
Miasta. W imieniu klubu poselskiego mówcy twierdzili, że PPS nie chce 
„gwałcić w niczym prawa narodowego większości mieszkańców Gdańska 
i jego okolicy", lecz domaga się jedynie „na przyszłość takiego stosunku 
Gdańska do państwa pol'Skiego, aby wszechstronniejszy rozwój ekono
miczny Polski nie mógł w żadnej mierze ulegać ograniczeniu" 24_ 

W ,kołach pepesowskich zdawano sobie sprawę, że ogłoszenie projektu 
traktatu pokojowego nie przyniosło uspokojenia w Niemczech, lecz na 
odwrót - nasiliło atmosferę wojenną. W działaniach niemieckich wi
.dziano prowokowanie Polski do wojny. Oceniano, iż wojna wisi w po
wietrzu, ale stroną zaczepną będą Niemcy dla powetowania na Polsce 
strat na zachodzie. Toteż zagrożenie wojną winno według PPS spowodo
wać włączenie Poznańskiego do państwa polskiego, a przede wszystJkim 
podporządkowanie oddziałów wielkopolskich dowództwu naczelnemu 2s. 
Spodziewając się �brojnej pomocy koalicji wyrażano przekonanie, iż nie
bezpieczne jest stanowisko socjalistów zachodnioeuropejskich, którzy pa
trzą na politykę Polski jako na politykę „nieopierzonego imperializmu", 
i nawet w samoobronie proletariatu polskiego przed agresją Niemiec będą 
dostrzegali wbijanie klina między Rosję Radziecką a Niemcy. W takiej 
sytuacji załatwienie drogą pokojową kwestii granicznych Polski z Rosją 
Radziecką uznano za jeden z najważniejszych elementów oddziaływania 
na zmianę opinii europejskiej wobec Polski 2s. BPS wskazując na m_o.ż
Hwość aktywnej roli Polski w kształtow.aniu pokojowych stosunków· 
z Rosją Radziecką oceniała, że Polska nie może na to liczyć wobec Nie
miec. 

Ostateczne postanowienia traktatu pokojowego według PPS stanowiły 
potwierdzenie, iż mocarstwa !koalicyjne czynią ustępstwa wobec Niemiec 
kosz.tern Polski. Wy.rażano nadzieje, że ,robotnicza Polska nie da sobie 
jednak wydrzeć Śląska 27• Określając stanowisko partii, Daszyński stwier
dził z trybuny sejmowej: ,,Naszym to kosztem starano się o uzyskanie 
pojednania i pokoju między Ententą i Niemcami; naszym to, Polski, kosz
tem odłączono Gdańsk, naszym to kosztem zmniejszono sporny punkt 
między nami a Niemcami, naszym to kosztem Górny Śląsk ma być za
kwestionowany pod względem narodowym i krajowym" 20. T,raktat wer
salski w ocenie PPS jako dyktat zwycięzców nie zapowiadał sprawiedli
wego pokoju, niósł g,roźbę wojny. Rzeczywisty charakter traktatu ujaw-

!3 Gospodarcze znaczenie Gdańska (Robotnik, 8 III 1919, nr 107).
2� W sprawie pokoju, granic i stosunku do sąsiednich narodów.
25 B., Sytuacja w b. zaborze pruskim (Robotnik, 15 V 1919, nr 187); T. Ho ł 6 w-

k o, W obliczu niebezpieczeństwa (tamże, 25 V 1'919, nr 197). 
26 J. M. Bo rski, Socjati§ci Zachodu wobec Polski (Robotnik, 31 V 1919, nr 203).

n Pokój a Górny Slqsk (Robotnik, 25 VI 1919, nr 227). 
28 Stenogram posiedzenia LV Sejmu Ustawodawczego z dnia 25 VI 1919, łam 

64.
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niało porównanie .postanowień dotyczących Niemiec na różnych obszarach. 
„Odebrano Niemcom kolonie - pisał Niedziałkowski - by je :rozckapać 
pomiędzy siebie. Postawiono znak zapytania nad rdzennie polskim Ślą
skiem, wyciągnięto zaś dłonie po ziemie niewątpliwie niemieckie na za
chodzie" 29. Traktat wersalski wpędzał Europę w błędne koło: narzucił 
Niemcom ogromne odszkodowania, ale og.raniczył ich możliwości wy
twórcze. W ocenie PPS było to wynikiem politynti imperializmu Francji 
i Belgii, które nie tylko chciały zyskać od Niemiec jak najwyższe od-
1:,zkodowanie, ale zarazem zabiegały o zniszczenie konkurentów niemiec
kich. Dostrzegając współzależność ekonomiki europejskiej od sytuacji 
w poszczególych ikrajach, PPS podkreślała, że taka polityka prowadzi 
do rujnowania Niemiec i jest nie.korzystna nawet i dla tych krajów euro
pejskich, które c'hcą wyzyskać we własnym interesie sytuację Niemiec. 
Odbudowa ,gospodarki pokojowej w Europie bez udziału Niemiec w oce
nie PPS była niemożliwa 30. 

Krytykując traktat wersalski PPS twierdziła, że nie i:na możliwości 
jego bojkotu. Oceniał.a, iż Polsce wiąże on ręce w słusznych samodziel
nych działaniach wobec Niemiec; PPS koalicję czyniła odpowiedzialną 
za gwałty, jakich dopuszczano się wobec Polaków pod rządami niemiec
kimi. Taka ocena rzutowała na stosunek do powstania śląskiego. Wybuch 
pierwszego powstania uznała za sprowokowany polityką niemiecką. Uzna
nie traktatu wersalskiego za kompromitację haseł wilsonowskich wpły
wało na stwierdzenie, że koalicja stała się „gwarantką niemieckiej prze
mocy, niemieckiego imperializmu, niemieckiego hakatyzmu" 31. 

Brak zaufania do koalicji decydował ·o nasileniu ze strony PPS 
rozważań o potrzebie współdziałania z siłami postępowymi w Niemczech 
oraz obrony socjali�u niemieckiego. Kierownictwo PPS oceniało, że 
największym niebezpieczeństwem dla Polski byłoby zdławienie rewolucji 
w Niemczech i Rosji, pow,rót starych reżymów. ,,O ile dla Rosji i Nie
miec szczerze demokratycznych Polska stanowiła zaporę, z którą przy do
brej woli zainteresowanych stron mogliby się pogodzić - pisał publicys
ta „Robo.tnika" - o tyle Rosja czy Niemcy reakcyjne, imperialistyczne, 
z !konieczności, siłą natury własnej musiałyby dążyć do obalenia tej za
pory" 32• Kirytykując polityków, którzy zabiegali o nawiązanie współ,pra
-cy z kontrrewolucjonistami rosyjskimi, PPS poza innymi argumentami 
wskazywała, iż postawa ich służy umacnianiu najbardziej antypolskich 
polityków niemieckich. Podnosiła, że po ewentualnym zwycięstwie sił 
monarchicznych w Niemczech i w Rosji „nie należy się łudzić, iż Polska 

29 M. N i e  dz i a ł k o ws k i, Przed ratyfikacją (Robotnik, 29 VII 1919, nr 261).
ao Por. np.: J. M. B[ orski], ,,Niebezpieczeństwo pokoju" (Robotnik, 14 II 1920,

nr 44). 
a1 Koaticja a Górny Sląsk (Robotn!ik, 24 VIII, nr 287). 

32 J. M. B o r  s k i, Koalicja-Rosja-Polska (Robotnik, 23 VII 1919, nr 255).
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zostanie przy tym pozostawioną w spokoju. Monarchiczne Niemcy i mo
narchiczna Rosja będą dążyć do uzyskania szerokiej wspólnej grani<.:y, 
a ofia:rą tego dążenia musi stać się Polska" 33

. Niemcy, według oceny PPS, 
chciały wyzyskać do swoich celów konflikt PoJsiki z Rosją Radziecką. 
Przewidywano, że szykując się do wojny z Polską zwlekają w oczekiwa
niu :na załamanie się Polski na froncie wschodnim. Oczekiwanie Niemiec 
na taką chwilę, zdaniem PPS, obyło jedną z głównych przyczyn niemiec
kich starań o niewykonywanie postanowień traktatu wersalskiego doty
czących rozbrojenia ,34_ 

Tadeusz Hołówko, wyrażając popularne w kołach pepesowskich oceny, 
wskazywał, że najważniejszą przeszkodą w niemiecko-rosyjskiej politycz
nej współpracy antypolskiej byłoby współdziałanie Polski z samodziel
nymi państwami: Łotwą, Estonią, Litwą, Białorusią i UkTainą, oraz so
jusze z Rumunią i Czechosłowacją 35

• Wszelkie przejawy aktywności 
niemieckiej na terenie państw bałtyckich !Przyjmowano w kołach pepe
sowskich ze szczególnym niepokojem. Uznając niebezpieczeństwo płynące 
z tych działań PPS przestrzegała jednak przed uwikłaniem się Polski 
w wojnę z von der Goltzem 36. Drugim czynnikiem przeciwdziałania 
współpracy niemiecko--rosyjskiej miał być aktywny udział Polski w od-. 
budowie pokojowej ekonomiki na terenie Rosji Radzieckiej. Twierdzono, 
że ekonomicz.ny bojkot Rosji Radzieckiej przez .Polskę sprzyja wzmacnia
niu wpływów niemieckich a1. 

Polityka koalicji wobec Niemiec, w ocenie PPS, pogłębiała niebezpie
czeństwo ag(t'esji na Polskę. PPS, przekonana o możliwości zapobieżenia 
konfliktowi z Niemcami przez odpowiednią politykę koalicji, wątpiła, aby 
z uwagi na wewnętrzne sprzecz.ności państwa !koalicyjne zaangażowały się 
w takim konflikcie. Decydujące znaczenie miała mieć walka o władzę 
w Niemczech. Zwycięstwo ugrupowań junkiersko-monarchistycz.nych 
uznano za równoznaczne z napadem na Pol.sikę. Taka ocena prowadziła 
PPS do wniosku o konieczności liczenia na własne siły oraz zawarcie 
ł'Ozejmu :na wschcxizie. Było to jej zdaniem niezbędne dla zaangażowania 
wszystkich sił w walce o tereny plebiscytowe, a przede wszystkim 
O Śląsk 38. 

33 W. Ki e 1., Junkierstwo pruskie w sojuszu z Denikinem ('Robotnik, 16 X

1919, nr 339). 
34 Tego rodzaju arg umen ta cja była szczególnie ,często powtarza n a  wiosn ą 1920 r. 

Por. np . Skąd płynie opór Niemiec przeciw redukcji wojska? (Robotnik, 211 VI 1920, 
nr 165). 

s. T. Ho ł 6 w k o, Po co wojska polskie idą naprzód (Robotnik, 19 VIII 111919,

nr 282). 
36 J. M. Borski, Nad Bałtykiem (Robotnik, 9 X 1919, nr 332); IPOr. in teresu

jące spostrzeżenia o stosun k u  Polski wobec akcji vo n der Goltza w: A. J u z w e  n

k o, Polska a „biała" Rosja (od listopada do kwietnia 1920), Wro cław 1973, s. 209 i n. 
s1 B [orski], ,,Niebezpieczeństwo pokoju".
38 W obliczu niebezpieczeństwa (Robotnlik, 5 IX 1919, nr 300). 
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PPS :ni�olkoiła się coraz ba.rdziej, że ustępstwa koalicji wo.bee Nie
miec nie wywołują krytyki ze str·ony robotników w Europie zachodniej, 
iż sympatie robotników są po stronie niemiedkiej, a poJską krytykę Nie
miec przyjmują jako dowód polityki reakcyjnej, kontr.rewolucyjnej. 
Uz,nając w.pływ klasy robotniczej w tych państwach na politykę ich rzą
dów PPS wielokrotnie podejmowała starania o wyjaśnienie istoty kon
fliktu polsko-niemieckiego opinii robotniczej Anglii i Francji. Starano 
się wykazać, iż walka o kresy zachodnie nie ma nic wspólnego z ekspan
sją zaborczą, jest uzasadniona prawami historycznymi i etnicznymi, leży 
w interesie sił socjalistycznych w Polsce i Europie. ,,Warunkiem jednak 
owoeności naszej walki o try·wnf socjalizmu w Polsce - pisały władze 
naczelne :PPS w liście do kong,resu Francusikiej Partii Socjalistycznej -
jest jej istotna 111iezależność i zjednoczenie państwowe wszystkich ziem 
zamieszkałych w większości przez Polaków. Niestety, zjednoczenie to nie 
jest jeszcze w całości dokonane. Śląsk Górny i CieszyńSlki, Prusy Zachod
nie, polskie części P,rus Wschodnich dotąd jeszcze nie żyją wspólnym 
z nami życiem państwowym. Walcząc o naprawienie krzywdy dziejowej, 
o zjedll1o.czenie wszystkich ziem rdzennie polskich, bezwzględnie przeciw
stawiamy się awanturniczej polityce ,polskiej burżuazji, dążącej do anek
sji na wschodzie" 39. PPS twierdziła, że zmiana opinii socjalistów zachod
nioeuropejskic'h o Polsce jest zależna .przede wszystkim od zawarcia po
koju na wschodzie. Potrzebę pokoju uzasadniała ponadto zbliżającym się
terminem plebiscytów. Przedłużanie wojny 111a wschodzie zdaniem PPS
zag.rażało katastrofą na zachodzie 40• 

Pucz Kappa w ocenie PPS miał duże znaczenie dla wykazania opinii 
międzynarodowej istoty sytuacji w Niemczech. Po nadejściu pierwszych 
wieści wyrażano przekonanie, iż oznacza on początek długotrwałej wojny 
domowej, która nasili sprzeczności między poszczególnymi grupami 41

. 

Z pogłębienia walk wewnętrznych w Niemczech wyprowadzano wnioski 
o zwiększeniu zagrożenia dla Polski. Nieoczekiwanie szyibka klęska Kappa
została przyjęta z zadowoleniem jako zwycięstwo sił demokratycznych
w interesie Niemiec, jak i całej Europy 42• Pucz Kappa dawał pewne na
dzieje na zmianę postawy koa'licji wobec Niemiec, zerwanie z polityką
ustępstw. PPS wyrażała przekonanie, iż ustępstwa te dla Polski stają się
coraz to bardziej niebezpieczne wobec perspektywy plebiscytów oraz po
trzeby wypełnienia konkretami ;ram zakreślonych uprawnieniom Polski
na terenie Wolnego Miasta Gdańska 43. Ukazując potrzebę oddziaływania

39 List PPS do Nadzwyczajnego Kongresu Francuskiej Partii Socjalistycznej (Ro
botnik, 7 IX 19:19, nr 301); ,por. także: Socjaliści Zachodu wobec pokoju i plebiscytu

(tamże, 1 IV 19211, nr 84). 

40 Kończmy wojnę (Robotnik, 18 IX 19119, nr 301). 
•1 Położenie w Niemczech (Robotnik, 18 III 1920, nr 77). 
42 Klęska reakcji w Niemczech (Robotnik, 22 III 1920, nr 81). 
,a Por. nip. wystąpienie Daszyńskiego: Stenogram Sejmu Ustawodawczego, po

siedzenie CXVIII z dnia 10 II 1920, lam 13-16. 
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przez dyplomację polską na politykę mocarstw koalicyjnych przed kon
ferencją w Spa potwierdzono: ,,Należy jeszcze raz przy sposobności wy

kazać aliantom i światu całemu, że żądania polskie nie .znalazły należy
tego posłuchu w Paryżu z krzywdą dla Polski, że decyzje Ententy unie
możliwają zorganizowanie się państwa polskiego na żadnej z .granic 
i opóźniły okres pokojowej pracy wewnętrznej. Należy mężnie i twardo 
obstawać przy sprawiedliwym przeprowadzeniu plebiscytów i napiętno
wać matactwa niemieckie. Prawda, że Niemcy są w ciężkich kłopo<tach 
materialnych, ale wyjściem z tych kłopotów nie mo.że i nie powinna być 
krzywda Polski. Pdlska nie wyda na łup Niemców ziemi swej i swych 
synów dlatego, ·żeby Niemcy łatwiej wywiązały się ze swych zobowiązań 
wobec Ententy" 44. Dostrzegając, że traktat pokojowy stwarzał dla Polski 
możliwość umocnienia wpływów polskich .n.ad Bałtykiem, na śląsku 
i w Prusach Wschodnich, nadzieje na wyegzekwowanie owych postaBo
wień dostrzegała PPS tylko w bezpośrednim nacisku klasy robotniczej 45. 

Oceniając rolę warunków wstępnych plebiscytów do stworzenia uprzy
wilejowanej pozycji stronie niemieckiej, PPS dostrzegała ograniczone 
podstawy poparcia F['ancji dla strony polskiej i krytykowała za stron
niczość Anglię. P,rzyczyn dopatrywała się przede wszystkim w określo
nych interesach ekonomicznych angielskich klas posiadających 46. 

Konieczność zaangażowania większych sił narodowych w walce 
o przyszłość obszarów pl�biscytowych w ocenie PPS stanowiła argument
za zawarciem pokoju na wschodzie 47

• Z dużą goryczą pisał „Robotnik"
w dniu plebiscytu w Olsztyńskiem i Kwidzyńskiem: ,,Trndno opędzić się
uczuciom goryczy i smutku, że w chwili, gdy mają ustalić się granice
zachodnie, Polska za-przątnięta jest całkowicie wojną na wschodzie. Czy
i wówczas, .gdy będą się decydowały losy obu Śląsków, będziemy się bili
o »wyzwolenie« Rosji i świata od bolszewizmu?" 48 Po przeg,raniu ple
biscytu na Warmii i Mazurach do usta'lenia pozostała granica :na Śląsku.
Według ocen PPS na tym terenie czas pracował na nieko:rzyść Polski,
tak z uwagi ,na stale nowe ustępstwa koalicji na korzyść niemiecką, jak
i na wzrastającą aktywność niemieckich ugrupowań na terenach głoso
wania 49. Sytuacja stawała się tym bardziej niebezpieczna dla Polski, że
zaczynała się wzmagać aktywność gospodarcza Niemiec i ich rola w kon
flikcie angielsko-francuskim. Wpływ Polski na rozwój sytuacji między
na:rodowej został og,raniczony. POIJ.ska, według ocen PPS, z uwagi na błę
dne koncepcje polityki zagranicznej w coraz większym stopniu stawała

44 J. M. B [orski], Konferenc;a w Spa (Robotnik, 15 V 1920, nr 130). 

,s Z. S., Przed ostatecznym rozstrzygnięciem (Robotnik, 8 V 1920, nr 138); Walka 

o Górny Sląsk (tamże, 22 IV 119·20, nr 110).

46 N. Bar I icki, ,,Plebiscyt" aliancki (Robotnik, 6 VI 1920, nr 151).

47 B. G., Plebisc11t a pokó; (Robotnik, 27 VI 1920, nr 172). 

,s Plebiscyt na Warmii i Mazurach (Robotnik, 11 VII 1920, nr 186). 

49 Sprawa Górnego Sląska (Robotnik, 7 IX 1920, nr 303). 
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się pionkiem na szachownicy 50. A sprawy śląskie były niesłychanie waż
ne, gdyż właśnie tam, jak pisał T. Hołówko, ,,rozstrzyga się o naszym 
rozwoju lub kalectwie gospodarczym. Jeśli Górny Śląsk będzie nasz, 
w krótkim czasie staniemy się jednym z najbardziej samodzielnych pod 
względem ekonomicznym !Państw narodowych, jeśli nie - będziemy od
dani w niewolę ekonomiczną Niemcom i Czechom" 51. P,rzyłączenie Śląska 
do Polski miało powodować wzmocnienie sił pokojowych, gdy na od
wrót - pozostawienie przy Niemcach oznaczałoby wzmocnienie ugrupo
wań militarystycznych. Spór o przyszłość Śląska w ocenie PPS ukazywał, 
że Polska tak wobec sporu mocarstw koalicyjnych Francji i Wielkiej 
Brytanii między sobą, jak i sporu koalicji z Niemcami o spłaty reparacji . 
wojennych oraz rozgrywek politycznych mocarstw z Rosją Radziecką 
spełnia funkcje ipio.nika na szachownicy, chociaż samodzielną polityką mo
głaby w tym zakresie dużo osiągnąć 52_ 

Po wybuchu trzeciego powstania śląskiego PPS stwierdzała, że dalszy 
rozwój wydarzeń zależy od stanowiska Ententy. ,,Jeżeli En1tenta nie chce 
pogrążyć EuTOpy w odmęcie nowych katastrof, to musi szybko powziąć 
decyzję sprawiedliwą i zgodną z objawioną na Górnym Śląslru wolą ludu 
po1lskiego. Państwo polskie nie prowadzi i prowadzić nie chce wojny 
z Niemcami" 53. Oddanie Śląska Niemcom według oceny PPS byłoby ła
maniem traktatu wersalskiego, otwarciem drogi do odibudowy po.tęgi mi
lita.:imej Niemiec w Europie, pierwszym krokiem do zajęcia Austrii przez

Niemcy 54. Oceniając ,ostateczne decyzje o podziale Górnego śląska jako 
połowiczne i niezadowalające żadnej ze stron PPS przewidywała, że „po
ciągną za sobą trudności międzynarodowe i następstwa w polityce we
wnętrznej Niemiec" 55. Dla polskich socja'listów nie była zaskoczeniem 
krytyka owych postanowień w Niemczech, z niepokojem natomiast przyj
mowali głosy protestu .przeciwko rzekomemu pokrzywdzeniu Niemiec, 
formułowane przez II Międzynarodówkę. Widziano w nich wpływy nacjo
nalizmu niemieckiego na międzynaTodowy ruch socjalistyczny 56. 

PPS ·zwracając :uwagę na wpływ aktywności gospodarczej Niemiec ina 
stanowisko mocarstw zachodnich z niepokojem oceniała wydarzenia na 
terenie Wolnego Miasta Gdańska, og,raniczanie uprawnień Polski w po
równaniu z po.stanowieniami traktatu wersalskiego. Twierdziła, że natu
ralny rozwój procesów ekonomicznych pro.wadzi do pogłębienia łączności 
Gdańska z Po'1ską, a hamuje wpływy niemieckie, które utrzymują się na 

so Paląca sprawa (Robotnik, 7 IX 1920, nr 303). 
st T. Hołówko, Śląsk Górny (Robotnik, 18 I 1921, nr 17). 
s2 B., Niemcy a plebiscyt (Robotnik, 25 III 11921, nr 79).
sa W obliczu powstania (Robotnik , 5 V 1921, nr 117). 

s4 Przed rozstrzygnięciem (Robotnik, 8 V 1921, nr 120). 
ss J. M. B [orsk i], Uchwala genewska w sprawie Górnego Siąska (Robotnlik, 

15 X 1921, nr 27 8). 

56 II Między�arodówka na usługach Niemiec (Robotnik, 29 X 1921, nr 292). 
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skutek sztucznego utrzymywania przywilejów politycznych, narodowych 
i klasowych 57. Nadzieje PPS, ujawnione natychmiast po podjęciu decyzji 
w sprawie utworzenia Wolnego Miasta, iż zwydęży i'ozwój naturalny, 
zastępowały oceny, ii wpływ nacjonalizmu niemieckiego jest tak silny, 
że trudno się liczyć z możliwością ujawnienia w Gdańsku ugrupowań, 
które będą służyły pogłębieniu związków Pe1lski z Wolnym Miastem. PPS 
podkreślała, że prawa zastrzeżone Polsce postanowieniami traktatu wer
salskiego niweczy polityka ówczesnych Niemiec, której sprzyja ustępli
wość koalicji oraz .nieudolność i mała stanowczość ipolskiej polityki za
granicznej 58

. 

Podział Górnego $1ląska kończył okres kształtowania g,ranicy polsko
-niemieo'kiej. PPS w ocenie perspektywy stosunków polsko-niemieckich 
nie reprezentowała już wówczas optymizmu. Jej przekonanie o koniecz
ności uregulowania stosunków z sąsiadem zachodnim, przede wszystkin1. 
przez znalezienie możliwości porozumienia z warstwami ludowymi, nie 
znalazło potwierdzenia w praktyce dnia codziennego. Dostrzegano sprze
czność między potrzebarpj współpracy Polski i Niemiec a rozwojem sto
sunków politycznych między tymi państwami. W�ażano obawy, że wo
bec planów mocarstw a11ianakich :prowadzenia nowej polityki wobec Rosji 
Radzieckiej, w których Niemcom wyznaczano tak poważne zadania, naj
bli�ze lata mogą przynieść dalsze ustępstwa na irzecz państwa niemiec
kiego kosztem Polski. W takiej sytuacji. przedmiotem szczególnego we
dług PPS zagrożenia stawał się „korytarz" pomorski oraz _Wileńszczyzna,
z uwagi na jej funkcje w kształtowaniu polskich wpływów .na Litwie 
i w państwach bałtyokich. I dlatego oceniano, iż w najbliższych latach dla 
polskiej polityki wobec Niemiec szczególne zadanie będzie miała polityka 
Polski na terenach nadbałtyckich 59. Od jej ,powodzenia miało zależeć 
wiele w stosunkach ,polsko-niemieckich. 

DIE POLNJSCHE SOZIALISTISCHE PARTEI ZUR DEUTSCHEN FRAGE IN DER 

ZEIT DER HERAUSBILDUNG DER POLNISCH-DEUTSCHEN GRENZE (1918-1921) 

Die Polnische Sozialistische Partei (PPS) war seit der Grilndung des unabhan

gigen polnischen Staates bemuht, eine Ebene der Verstandigung mit dem deutschen 

Staate zu finden. Diese Verstandigung sollte im Interesse des Proletariats beider 

Lander ltiegen. Unter Berilcksichtigung der ethnischen Krafte des polnischen Volkes 

formulierte die PPS ein Programm der polnischen territorialen Aspirationen, das 

auf der Forderung der Eingliederung in die Polnische Republik aller von polnischer 

Bevolkerung bewohnter Gebiete beruhte. Die PPS bezweifelte jedoch die Mćiglich-

51 Walka o demokratyczną konstytucję (Robotnik, 14 IV 1921, nr 96). 
sa Por. Paląca sprawa (Robotnik, 7 XI 1920, nr 303); Konwencja polsko-gdańska

(tamże, 17 X 1920, nr 283). 
sD Por. np. W sprawie Wilna (Robotnik, 1 III 1922, nr 60); Konferencja państw

bałtyckich (tamże, 12 III 1922, nr 71). 
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keit, polni<sch-deutsche territoriale Konflikte unter den Bedingungen btirgerlicher 

Herrschaft zu losen. Die Unterstiltzung revolutionarer Krafte in Deutsch'land sollte 

zugleich der Vorgrosserung der Chancen auf die Verwirklichung des polmischen 

territorialen Programms dienen. In der Beurteilung der PPS ftihrte die polnische 

EX:pansion im Osten zux Schwachung des gerechten Kampfes um die westllichen 

Gebiete. 

Die PPS hatte bereits wahrend der Pariser Verhandlungen wahrgenommen, dass 

die Westmac'hte auf Kosten Polens den Deutschen Zugestandnisse machen. Sie 

gab den Befilrchtungen Ausdruck, dass der Friedensvertrag ein Traktat der Sieger 

war, der die polnisch- <leutschen Gegensatze nicht zu losen vermochte und Europa 

der Gefahr eines neuen Krieges aussetzte. Das Misstrauen gegen dlie Koalition 

veranlasste die PPS zur Anerkennung der N'otwendigkeit einer Intensivierung der 

Bemtihungen urn die Verstandigung mit den fortschrittlichen Kraften in Deutsch

land. Den entscheidenden Faktor filr die Zukunft der polnisch-deutschen Beziehun

gen bildeten daher - nach der Einschatzung der PPS - die Elrgebnisse des Karnp

fes urn die Macht in Deutsch'land. 




