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POLICJA BRUSKA A POLONIA AMERYKAŃSKA 
• 

Kilkanaście lat temu Z. Klein ogłosił dwa raporty pruskiej policji 
poświęcone działalności polskiej w Stanach Zjednoczonych\ W mmeJ
szym przyczynku chodzi o wyjaśnienie roli, jaką odgrywało zaintereso
wanie Polakami za Oceanem w akcji pruskiej. Opublikowane raporty, 
choć w sposób ogólniejszy ujmują cale zagadnienie, stanowią tylko drob-
ny fragment polityki pruskiej na tym polu. Pierwsze poważniejsze zain
teresowanie policji Polakami w Ameryce pojawiło się w latach dziewięć
dziesiątych XIX w., jeszcze wyraźniejsze po 1900 r. 2 Dwa można wy
mienić źródła zwrócenia uwagi przez policję pruską na Amerykę. Jed
nym było ożywienie działalności polskiej na tym terenie, czego przeja
wem mogły być np. różnego rodzaju obchody poświęcone rocznicy ·po
wstania Kościuszki czy Konstytucji 3 maja. Dla policji pruskiej istotne 
były zwłaszcza powiększające się kontakty między ośrodkami polskimi 
w Eur.opie - najbardziej, oczywiście, w zaborze pruskim, ale nie tylko 
tam - a emigracją. Chodzi tu także o działalność Ligi Narodowej, któ
rej zarówno w poufnych memoriałach, jak w antypolskich publikacjach 
poświęcano wiele uwagi, nieraz wyolbrzymiając jej znaczenie i zamiary. 

Równie ważne, a może i ważniejsze, były przemiany, jakim podle
gało zagadnienie polskie wewnątrz państwa pruskiego. Tak było już 
w 1894 r., gdy kończyła się era Capriviego, a jeszcze bardziej w 1900 r., 
gdy na fotel kanclerski dostawał się Bernhard Btilow. Rzeko�e niebez
pieczeństwo polskie stało się jednym z elementów istotnych dla systemu 
rządów. Dla udowodnienia zaś tego niebezpieczeństwa sięgano także poza 
granice Rzeszy, szukając i tam uzasadnienia dla antypolskich kroków 

1 z. Kl e  i n, Poticja pruska wobec Polonii amerykańskiej (Problemy Polonii 
Zagranicznej, R. III, Warszawa 1962-1953, s. 153-168). 

2 Zewnętrznym tego przejawem stało się założenie w 1902 r. odpowiednich akt: 
Acta betr. die polnische Bewegung in Amerika, ZStA Merseburg, Rep. 77, Tit. 
343a, nr 179a, t. 1 6 IX 1902-15 XI 1905; t. 2 28 X 1905-6 XII 1906; t. 3 15 
I 1907-29 IV 1916. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytowane niżej raporty 
pochodzą z tego zespołu (bez paginacji). 
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w Prusach. Nie bez powodu od początku XX w. gwałtownie powiększy
ło się zainteresowanie policji pruskiej i antypolskich partii politycz
nych stosunkami w Galicji (np. od 1902 r. w sejmie pruskim do argu
mentacji przeciwpolskiej wciągnięto prawdziwe i nieprawdziwe . dane 
o szykanowaniu Ukraińców). Jeszcze jednym motywem zwrócenia uwa
gi na Amerykę były próby pozyskania tamtejszych Niemców, na ogół
kończące się niepowodzeniem.

To że akcja policji nie była oderwana od całej sytuacji w Niemczech, 
powodowało, że także w publicystyce, przeważnie antypolskiej, wzrosła 
liczba wypowiedzi dotyczących emigracji w Ameryce. Zainteresowała 
się także Hakata. Z ramienia tej organizacji w 1907 r. do Stanów Zjed
noczonych wyprawił się generalny sekretarz Schoultz. Jego podróż pra
sa polska w Ameryce jednoznacznie oceniła jako próbę siania niezgody 
między Polakami i Niemcami na gruncie amerykańskim 3• Raport Schoul
tza ł podkreślał znaczenie emigracji, liczebność działających tam organi
zacji, które starają się o utrzymanie polskości, wykazywał zarazem, że 
próby pozyskania amerykańskich Niemców dla Hakaty zakończyły się 
niepowodzeniem. Wyrażali oni sympatie dla uciskanych Polaków, nie
chętni byli przenoszeniu narodowych przeciwieństw na grunt Stanów 
Zjednoczonych, a niechęć do przystępowania do antypolskiego stowa
rzyszenia mimo apeli do poczucia narodowego tłumaczyli kiepskim po
łożeniem materialnym. Udało się wprawdzie odezwy Hakaty zamieścić 
w niemiecko-amerykańskiej prasie, ale wrażenia Schoultza podsumował 
wódz Hakaty Tiedemann cierpkim stwierdzeniem, że „podróż do· Ame
ryki była fiaskiem pierwszej klasy, co zresztą można było przewidzieć". 

Działalność policji była znacznie bardzie] uporczywa. Pozostały po 
niej setki różnego rodzaju raportów, w sumie stanowiących obfity ma
teriał. Parę spraw należy jednak wziąć pod uwagę przy jego ocenie. 

Pierwszą jest sposób pozyskiwania wiadomości. Z natury rzeczy istot-
• ną rolę odgrywały przy tym placówki dyplomatyczne na terenie USA,

najczęściej konsulat w Chicago, ale także ambasada w Waszyngtonie,
generalny konsulat w Nowym Jorku oraz konsulaty w Waszyngtonie,
Filadelfii i Cincinnati. To właśnie placówki dyplomatyczne, najprawdo
podobniej .konsul w Chicago, zapośredniczyły w zaangażowaniu agencji
Pinkertona, której agent, kryjący się pod oznaczeniem „D", był autorem
znacznej części raportów. Należał on do Związku Narodowego Polskiego,
miał rzekomo przyjaźnić się z jego bibliotekarzem. Raporty te nie za
dowalały jednak pruskich mocodawców. Pocz_ątkowo nie jest jasne, czy

3 „Dziennik Polski", Detroit, 26 XI, ,,Dziennik Nat'odowy", Chicągo, 27 XI, 

,,Kurier Polski", Milwaukee, 28 XI, ,,Zgoda", Chicago, 28 XI 1907. 

" ZStA Merseburg, Rep. 195, nr 117. 
s Np. dyrekcja policji w Berlinie określała je jako „ziemlich wertlos" (pismo 

z 24 XII 1903), prezydium policji w Poznaniu, zgadzając się z tą oceną, dodawało, 

że agent podał tylko „diirftige und falsche Mitteilungen" (pismo z 2 II 1904). 
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krytykując doniesienia agenta Pinkertona 5 opierano się wyłącznie na 
śledzęniu polskiej prasy emigracyjnej, czy też już wtedy policja pruska 
dysponowała jakimiś własnymi źródłami informacji. Pilnie w każdym 
razie śledzono także prasę niemiecką, starając się o sprawdzenie jej do
niesień. 

W takiej sytuacji dogodną okazją do rozszerzenia akcji stało się 
w 1905 r. zaproszenie przez firmę żeglugową Norddeutscher Lloyd paru 
wyższych urzędników pruskich do zwiedzenia urządzeń imigracyjnych 
w USA. Wysłani zostali wówczas komisarze graniczni Madler z Bytomia 
i Maercker z Torunia, od dawna już czynni w śledzeniu ruchu polskiego. 
Wyraźnie przy tym stwierdzono, że cały pobyt mają oni spożytkować 
na działalność w Nowym Jorku i Chicago dla „wglądnięcia" w ruch pol
ski na tym terenie. To właśnie wynikiem tej podróży był obszerny ra
port Mii.dlera, którego fragment opublikował Z. Klein. Obaj odbyli 
w Chicago rozmowy z konsulem i przedstawicielem agencji Pin�ertona, 
a Madler projektował zatrudnienie. własnego agenta, młodego Zyda 
z Bytomia, od paru lat mieszkającego w Stanach, uczącego się języka 
polskiego i rosyjskiego. Na jego zatrudnienie zgodzili się ministrowie 
spraw wewnętrznych i zagranicznych (o tak wysokie instancje opierał 
się niema.I każdy krok w tej akcji), ale nie wiadomo, jakie były dalsze 
jego losy: Pojawił się natomiast inny agent Pinkertona (oznaczany jako 
,,39"), który jednak gorzej radził sobie z ruchem anarchistycznym, śle
dzonym łącznie z polskim. 

W następnych latach policja pruska wysyłała lub przynajmniej pla
n,owala wysyłanie własnych agentów 6 albo sięgała do przypadkowych 
informatorów (jak np. były lekarz armii austriackiej). 

Tak_ więc informacje władz pruskich pochodziły z różnych źródeł, 
z tłumaczeń prasy polskiej, zarówno emigracyjnej, jak krajowej, z ra
portów placówek dyplomatycznych, z doniesień agentów Pinkertona oraz 
niekiedy od własnych wysłanników. W dodatku niektóre wfadomości ro
bią wrażenie zaczerpniętych z prywatnej korespondencji. 

Mimo rozwinięcia tak wszechstronnej akcji, mającej na celu wnik
nięcie jak najgłębiej w ruch polski na terenie Stanów Zjednoczonych, 
wytworzony na tej podstawie obraz zniekształcany · był apriorycznymi 
założeniami, z jakimi podchodzono do całego zagadnienia. Celem było 
stwierdzenie istnienia polskich knowań i przygotowań zbrojnych do 
walki o wolność. Wielokrotnie więc donoszono o polskim wojsku, gdy 
chodziło o barwne oddziały o szumnych nazwach, istniejące w wielu 
polskich parafiach. Przypisywano im niekiedy znaczenie militarne, częś-

6 Np. w 1910 r. w okresie przygotowywania kongresu polskiego w Waszyngtonie 
prezydium policji w Poznaniu stwierdzało, że „tutejsza policja polityczna jest w sta� 
nie wysłać odpowiedniego agenta" (pismo z 26 I 1910); minister spraw wewnętrz
nych zdecydował jednak, że wystarczą tłumaczenia prasy. 
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ciej uznając za przejaw rzeczywistych intencji Polaków. Gdy pisano 

o organizacjach sokolich, podkreślano, że traktowane są jako przyszła

armia polska, a nie towarzystwa gimnastyczne 1, co zresztą nie odbiega

ło wiele od sposobu traktowani.a ich w zaborze pruskim. Organizacje

polskie, a odnosi się to głównie do Związku Narodowego Polskiego, uzna

wane były za przepojone duchem narodowym w sposób przekraczają

cy rzeczywisty stan rzeczy. Z tego punktu widzenia oceniano ich liczeb

ność i wewnętrzną spoistość, w tym ostatnim względzie idealizując stan

faktyczny. Sformułowania takie, jak polskie przygotowania zbrojne

w Ameryce, występowały wielokrotnie 8• Jeżeli delegaci ze starego kraju

z obawami słuchali buńczucznych wypowiedzi -na kongresie narodowym

w 1910 r., to obawy te znajdowały w jakimś stopniu pokrycie w reak

cjach policji pruskiej i w uznaniu przez prasę niemiecką kongresu jako

dowodu ostatecznych celów Polaków. W 1908 r. pisano, że Polacy „cie

szą się :z;e zbliżania się godziny krwawej zemsty", do której przyczyni

się „mściwa ręka polskich. Amerykanów" 9
• Podejrzewano Polaków

o prowadzenie planowej akcji w celu antyniemieckiego nastawienia opi

nii publicznej w Ameryce 10. Rzadko zwracano uwagę na różnice dzie

lące emigrację 11. 

Takie założenia powodowały, że choć w raportach jest wiele infor

macji o działalności polskiej, dane o organizacjach emigracyjnych trak
towane być muszą z dużą ostrożnością, zwłaszcza wtedy gdy wychodzą 

poza to, co pochodziło z prasy polsko-amerykańskiej. 

Podobne charakterystyki emigracji polskiej natrafiały niekiedy na 

sceptyczne uwagi, ale pochodziły one tylko od niektórych przedstawi

cieli dyplomatycznych. Ambasador w Waszyngtonie stwierdzał, że poli

cja pruska nie docenia procesu wchłaniania imigrantów polskich przez 

społeczeństwo amerykańskie. W trzeciej generacji, pisał, występuje wśród 

nich już tylko platoniczna miłość do starej ojczyzny, a naprawdę stają 

się Amerykanami 12.

Dla większości jednak przedstawicieli władz pruskich, zaangażowa

nych w śledzeniu Polaków w USA, emigracja było to takie same skupi

sko polskie, jak na ziemiach zaborów. Wielokrotnie więc podkreślano 

identyczność poszczególnych organizacji 13, a jeszcze bardziej zwracano 

7 Por. np. raport konsula z Chicago z 22 IV 1903. 
s Np. raport „D" z 5 II 1904. 
9 Np. raporty z lutego 1908 r. 
10 Por. np. raport konsula z Cincinnati z 8 II 1908; w 1904 r. zajmowano się 

pismem Związku Narodowego do prezydenta USA przeciw odsłonięciu pomnika 
Fryderyka II (pismo z 15 XI 1904). 

11 Raport „D" z czerwca 1905 r. o bisk. Kozłowskim; wbrew niemu konsul 
z. Chicago nie przypisywał jego działalności większego znaczenia.

12 List do konsulów w Filadelfii i Chicago z 14 V 1912.
u Np. raport z 7 V 1903 o tym, że Związek Narodowy Polski jest identyczny 

z Ligą Narodową. 
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uwagę na wszelkie przejawy łączności między społeczeństwem polskim 
w kraju i za Oceanem 14. Policja- pruska, szukając na emigracji tego 
samego, co w kraju, nieraz podkreślała antagonizm między tamtejszymi 
Niemcami i Polakami (nie da się stwierdzić, czy nie starała się o jego 
podsycanie); prezydium policji poznańskiej pisało o panującej tam „Volks
krieg", a jeśli wspominało o ewentualnej asymilacji, to planował.o np. 
posłużenie się ... Szwedkami o „fascynującej urodzie" 15. Dla biurokracji 
pruskiej nie istniały procesy naturalne, a tylko planowana przez nią 
polityka. 

Tendencyjność w tym wszystkim nie ulega wątpliwości, charaktery
styczne jest uznawanie ruchu polskiego za część jednolitej akcji. Niemniej 
gdy chodzi· o kontakty między. emigracją a krajem, wartość tych do
niesień wydaje się być większa niż w innych wypadkach. Obserwo
wano nie tylko wybitnych polityków 16, ale podawano także sporo da
nych o różnych działaczach, przede wszystkim socjalistycznych i naro
dowodemokratycznych. 

W sumie jednak cały ten zespól doniesień nie. przynosi wielu rewela
cji. Charakterystyczny jest natomiast dla działalności policji pruskiej; 
szerzej dla całego systemu antypolskiego. Już w zaborze pruskim prze
ważały usiłowania jak najdalej idącego poznania działalności polskiej, 
często zniekształconego apriorycznymi założeniami polityki rządu, nad 
rzeczywistym działaniem władz. W wypadku terenu Stanów Zjednoczo
nych te dysproporcje szły jeszcze dalej. W niewielu tylko wypadkach 
raporty agentów Pinkertona mogły posłużyć do inspirowania prasy nie
mieckiej w Rzeszy; nie udało się stwierdzić, aby choć raz władze 
wystąpiły przeciw Polakowi-obywatelowi pruskiemu, działającemu 
w Ameryce, a więc przydatność całej tej akcji dla samej nawet policji 
była w gruncie rzeczy niewielka. 

l4 Np. raport z 12 VIII 1903 o tajnych agentach Ligi Narodowej w wielu kra

jach, m. in. w Ameryce Północnej i Południowej; raport Madlera z 11 X 1905 

o znaczeniu agentów z Galicji w Związku Narodowym.
1s Raport z 15 IX 1902.
16 Np. raport z 31 VIII 1904 o podróży Dmowskiego do Stanów. Zjednoczonych.




