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CHARAKTER POMOCY PANSTWA NIEMIECKIEGO DLA WSCHODU 

W LATACH 1919-1933 1 

Po podpisaniu traktatu wersalskiego wykrystalizowaly si� w Niem
czech dwie kcmcepcje obalenia jego postanowien: pierwsza na drodze 

„pokojowej", druga przy pomocy or�za. Koncepcj� ,,pokojOVI['!" popieraly 

partie i ugrupowania polityczno-spoleczne o kierunku burzuazyjno-demo

kratycznym. Druga miala przede wszystkim zwolennik6w w sferach skraj

nej prawicy kierowanej przez Deutsch-Nationale Volkspartei (DNVP), 

a pod koniec lat dwudziestych Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
partei (NSDAP). W pierwszych miesiqcach istnienia republiki weimarskiej 

nie bylo jednak mowy o zupelnie jawnym lansowaniu hasel rozprawienia 

si� z „wrogami" zewn�trznymi Niemiec. Totez skrajna prawica angazowa!a 

si� do kazdej akcj i, kt6ra zmierzala do wzmocmienia pozycji nacj onalizmu 
niemieckiego i oslabienia owych „wrog6w". W tym wypadku chodzilo 

o wschodniego s&siada Rzeszy - Polsk�. 

Temu celowi sluzyc miala pomoc pieni�:i:na panstwa przeznaczona dla 

wschodnich rubiezy Rzeszy, realizowana pod r6znymi postaciami. J ezeli 

decydowano si� na podobny krok, to brano pod uwag� nie potrzeby 
gospodarcze tych ziem, lecz przede wszystkim wzgl�y polityczne. Silny 

gospodarczo wsch6d m6gl stac si� powaznym konkurentem dla zachodnio
i srodkowoniemieckiego przemyslu. S11siaduj&c z panst"(em polskim byl -

wedlug ugrupowan prawicowych -:-- ,,nara:i:ony" na infiltracj� polskiego 

1 Wschodnie rubieZe Rzeszy albo tereny wschodnie, okreSlane jako östliche 

Gebiete lub Ostmarken, obejmowaly w zasadzie 6 prowincji wschodnich pailstwa 

pruskiego: Prusy Wschodnie (Ostpreussen), Brandenburgi� (Brandenburg), Pomorze 
(Pommern), Pogranicze (Grenzmark Posen-Westpreussen), Dolny Slqsk (Niederschle

sien), G6rny Slc1sk (Oberschlesien), stanowiqcych w sumie w latach dwudziestych 

okolo 32°/o powierzchni oraz 19°/o ludnoSci Rzeszy. Terytorialnie si�galy z wyjcttkiem 
prowincji Brandenburgii i cz�Soi Pomorza do rzeki Odry. Patrz Denkschrift „Die Not 

der preussichen Ostprovinzen". Wroclaw 1930, s. 26, oraz „Statistisches Jahrbuch für 
das Deutsche Reich", 1931, s. 5. 
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elementu i stopniowe wypieranie niemczyzny z ziem germanskich (Ur
deutsch). Ostatecznie zdecydowano si� na takq pomoc, kt6ra mog!a byc 
przyj�ta pTZez potentat6w przemys!owych zachodnich Niemiec, a r6wno
czesnie stanowic argument przemawiajqcy za rzekomym zainteresowaniem 
si� panstwa terenami na wsch6d od Odry. Bylo ·niq szeroko reklamowane 
wsparcie dla rolnictwa oraz akcje „doraznej" pomocy przeznaczonej na 
potrzeby administracyjne i rozw6j kultury niemieckiej jako jednege> 
z elerp.ent6w walki z polskosciq na wschodzie. Wyrazil to chyba najpe!niej 
jeden z przedstawicieli kapita!u zachodnioniemieckiego na konferencji 
w Düsseldorfie w kwietniu 1931 r., stwierdzaj11c m. in., ze terenom 
wschodnim nalezy si� pomoc nie tylko dlatego, ze jako zasobne mogq stac 
si� rynkiem zbytu dla przemys!owych okr�g6w Rzeszy, lecz przede wszy
stkim dlatego, iz los tych ziem decydowac b�dzie w ostatecznym rachun
ku o gospodarczej i politycznej przysz!osci Niemiec 2• 

Zgodnie z tymi za!ozeniami oficjalne czynniki r2qdowe przystqpi!y 
do realizacji plan6w pomocy dla teren6w wschodnich. Jednym z pierw
szych przedsi�wzi�c by!a polityka osadnictwa wschodniego, eo oznacza!o 
nawi11zanie do dawnych tradycji walk z polskosciq, a zw!aszcza do pro
gramu Ostmarkenvereinu z pierwszych lat jego istnienia. Odradzajqce 
si� paristwo niemieckie przej�!o wi�c dawne has!a hakatystyczne g!oszqce 
koniecznosc wzmocnienia niemczyzny na wschodzie poprzez tworzenie 
g�stej sieci osiedli wiejskich jako skutecznego bastionu przeciwko pol
skiej „nawale", choc nie mia!o jeszcze ani dostatecznie jasno sprecyzowa
nego planu ca!osci akcji antypolskiej, ani tez odpowiednich srodk6w 
pieni�znych •. Podstaw� prawn'! polityki osadniczej formulowa!y art. 10, 
ust. 4, i art. 155 konstytucji weimarskiej. Opieraj11c si� na nich wydano· 
11 VIII 1919 r. ramowq ustaw� o osadnictwie (Reichssiedlungsgesetz), 
kt6ra obowi11zywa!a na terenie ca!ej Rzeszy. 7 III 1923 r. uzupe!niono jq 
nowymi przepisami dotyczqcymi osadnictwa dla „uchodzc6w". Ten pod
stawowy dokumeni o osadnictwie zosta! rozszerzony przepisami wy
konawczymi i >nstrukcjami dla poszczeg6lnych kraj6w, pozostawiajqc im 
znacznq swobod� w wyborze dr6g i srodk6w jego realizacji •. 

Osadnictwem mia!y byc obj�te tereny, na kt6rych znajdowalo�� po-
. nad 10"/o zierni przypadajiicej na gospodarstwa raine powyzej 100 ha. 

Ziemi� dla osadnik6w mia!y typowac towarzystwa osadnicze oraz zwi11zki 
wielkich wlascicieli ziemskich. Mia!y one r6wniez prawo pierwokupu. 

2 Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Rep. 120 C, IX, Bd. 6, dokument z 11 

IV 1931 (w dalszym ciqgu cyt.: DZA Merseburg). 

3 Archiwum Pafistwowe Wroclaw, Rejencja Opolska I, nr 2190, k. 99 (w dalszym 

cüigu cyt.: AP Wroclaw, RO 1). 
4 „Reichsgesetzblatt", 1919, s. 1429, oraz R. Rüc h e  1, 10 Jahre landwirtschaftliche:

Siedlung in Schlesien, Wroclaw 1930, s. 7. 
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uzytk6w rofnych w wypadku zmiany dotychczasowego w!asciciela ma
j'ltku, jak r6wniez w wypadku przymusowego wywlaszczenia, jezeli ten 
nie zamierza! podporz'ldkowac si� obowi'lzuj'lcym przepisom. W mysl 
ustawy o osadnictwie do oddania ziemi zobowiqzywane byly wszystkie 
gospodarstwa o powierzchni 400 morg6w pruskich uzytk6w rolnych '· 
Ustawa przewidywa!a trzy zasadnicze formy osadnictwa rolnego: a) osad
nictwo S'!siedzkie (Anliegersiedlung), b) osadnictwo nowe (Neusiedlung), 
<:) osadnictwo robotnik6w rolnych (Landarbeitersiedlung). Pierwsze po
lega!o na nabywaniu przez drobne gospodarstwa rolne ziemi pochodz'lcej 
z parcelacji wiE:kszych maj!jtk6w rolnych. Mia!o zapewnic samodzielnosc 
gospodarcz!j licznym drobnym przedsi�biorstwom chlopskim, przeksztalcic 
je w zdrowe jednostki, rozwijaj'lce si� w oparciu o posiadane zabudowa
nia gospodarcze i inwentarz rolny. Kierowa!y nim krajowe urz�dy kul
tury rolnej (Landeskulturämter) oraz podleg!e im plac6wki w terenie. 
One tez mia!y prawo nabywania ziemi oraz osiedlania nowych osadnik6w 
sprowadzanych przede wszystkim z g!�bi Rzeszy 6. Osadnictwo nowe jako 
naczelne zadainie mialo tworzenie na rozparcelowanych ziemiach nowych 
miejsc pracy dla chlop6w i rzemieslnik6w, zbudowanie na pustej do tej 
pory przestrzeni „walu" gospodarstw ch!opskich i rzemieslniczych. T!! 
form!\ osadnictwa kierowaly prowincjonalne i prywatne towarzystwa 
osadnicze (provinzielle Landgesellschaften oraz Siedlungsgesellschaften). 

Osadnictwo robotnik6w rolnych mialo na celu wyeliminowanie zagra
nicznych, a zwlaszcza polskich T!\k do pracy zatrudnionych w niemieckim 
rolnictwie i zast!jpienie ich miejscOW!\ sil'I. Do najbardziej aktywnych 
naleza!y towarzystwa dzia!ajqce na ziemiach graniczqcych z Polsk!j. I tak 
w Prusach Wschodnich wybijalo si� na czolo Ostpreussische Landgesell
schaft z siedzib!j w Kr6lewcu, na Pomorzu Zachodnim i w Meklembur
gii - Pommersche Landgesellschaft z siedzib'I w Szczecinie, w Bran
denburgii - Landgesellschaft „Eigene Scholle". Na Dclnym Sl!jsku roz
wija!o sw'I dzia!alnosc Schlesische Landgesellschaft, na Opolszczyznie zas 
Oberschlesische Landgesellschaft. Na ziemiach Pogranicza akcj!j osad
nicz!j kierowalo Sied! ungsgesellschaft Grenzmark Posen-Westpreussen 
z siedzib!j w Pile. Osadnicy teoretycznie korzystali z dogodnych pozyczek 
i przyw:ilej6w w zakresie budownictwa wiejskiego i oddluzenia nabywa
nych maj!jtk6w. Ludnosc polska, nawet osiad!a w Niemczech na sta!e, 
pozbawiona byla prawa nabywania ziemi pochodz'lcej z ·nowej a'kcji kolo
nizacyjnej '· W sumie bowiem akcja ta miala utworzyc, zw!aszcza na Po-

5 Rüche 1, op. cit., s. 7. 

6 Archiwum Akt Nowych, Ambasada Berlin, nr 529, k. 123 (w d alszym ciclgu 

cyt.: AAN, Ambas. Berlin}, oraz Rüc he 1, op. cit., s. 8. 
7 AAN, Ambas. Berlin, nr 529, k. 123. Patrz szerzej, J. St an i e 1 e w i c z, Z dzie

j6w walki o ziemi<: we wschodni.ch powiatach Pomorza Znchod11i..ego w latach 
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graniczu, w Prusach Wschodnich i na SI11sku, silne skupiska „nowego 
chlopstwa" niemieckiego, zwi11zanego z ziemiq, zdolnego do przeciwsta
wienia si� naporowi polskiemu, rozbic grupy mieszkaj11cej tarn ludnosci 
polskiej, wreszcie zahamowac odplyw ze wschodu elementu niemieckiego. 
„W ten sposob - pisal jeden z historyk6w niemieckich - utworzymy 
wa! rodzin ch!opskich na wschodzie. Obroni on i zabezpieczy pracq rqk 
i p!odnoscii;i ziemi� niemieckq od zalewu obcego narodu" '· 

Do zapoczi;itkowanej oficjalnie przez rzqd akcji kolonizacyjnej natych
miast doli;iczy!y si� prawicowe ugrupowania, m. in. Ostmarkenverein, 
Deutscher Ostbund, Heimatdienst czy tez Deutscher Schutzbund. Stalym 
punktem obrad zjazd6w owych organizacji by!y m. in. plany lkolonizacji 
wewn�trznej. Zqdano znacznego podwyzszenia sum na ow'l akcj�, uzna
nia prowincji Pogranicza, Sli;iska Opolskiego i Prus Wschodnich za tereny 
szczeg6lnie zagrozone, przyznania dodatkowych fundusz6w na budow� 
mieszkan dla miejscowych robotnik6w rolnych i zakazu sprowadzania 
polskich „obieiysas6w" do rolnictwa na ziemie wschodnie 9• 

Deutscher Ostbund (DO) zalozyl podporzqdkowane sobie dwie sp6!ki 
osadnicze Siedlungsgesellschaft Deutscher Ostbund oraz Siedlungsge
nossenschaft Ostmark. Obie instytucje zajmowaly si� nabywaniem i sprze
dai'l ziemi na rubieiach wschodnich nie tylko „uciekinierom" z teren6w 
polskich, lecz i osadnikom z g!�bi Niemiec '°· Popierane pcrzez DO towa
rzystwa kolonizacyjne do 1931 r. zalozyly jedynie na Pograniczu, Pru
sach Wschodnich i cz�sciowo na Pomorzu Zachodnim kilkaset gospo
darstw 11. Wiele przedsi�biorczosci w tym zalkresie wykaza! r6wniez 
Deutscher Schutzbund (DS). W przeciwienstwie do DO skoncentrowal 
si� on na stronie teoretyczno-propagandowej kolonizacji. Sporo miejsca 
poswi�ca! jej w czasie corocznych zjazdow zwii;izku. Do najbardziej zna
nych nalezal niewqtpliwie zjazd k!odzki z maja 1926 r. W referatach 
wygloszonych w czasie obrad nakreslono dalszy kierunek akcji kolo
nizacyjnej, posiadajqcej „narodowo-polityczne maczenie". Osadnictwo na 

1918-1945 (Przegll!d Zachodnio-Pomorski, 1963, nr 6, s. 8 n.); A. Br o z e k, Ostfluch.t 

na Slqsku, Katowice 1966, s. 162 n.; W. W r z e s  i 11 s k i, Mi�dzy drugq Rzeczqpospoli
tq a republikq weimarskq (Ko:rnunikaty Mazursko-Warmiriskie, 1966, nr 2, s. 262); 

J. Be n y s k i e w i c z, Poloienie Polak6w w Marr.hii Granicznej w latach 1919-1943� 
Zielona. G6ra1 s. 31; Z. Dwo r e c k i, Dziala1.no§C ·narodowa ludno§ci polskiej w rejen
cji pilskiej 1920-1932, Poznafl-Slupsk 1969, s. 38. 

s F. Bu r g dörfe r, Aufbau und Bewegung der Bevölkerung, Lipsk 1935, s. 179, 

cyt. za E. Kuroilskim, .,StraZnica Zachodnia", 1948, nr 9-10, s. 354. 

11 Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Deutsche Stiftung, nr 1148, dokument 

z 6 V 1926 (w dalszym cüigu cyt.: DZA Potsdam, 61 Sti. 1). 
10 M. W o  1 k o w i t z, Die bürgerlichen Parteien in Deutschland 1830-1945, t. I, 

Lipsk 1968, s. 500. 
11 K. Go s t y 11 s k i, .,StraZnica Zachodnia", 1933, nr 4, k. 538. 
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wschodzie - wedlug teoretyk6w DS -- poparte przez panstwo jest naj
skutecznieszq obronq przed polskim niebezpieczenstwem, umacnia bowiem 
niemiecki stan posiadania na tych ziemiach 12• 

Najwi�ksze nasilenie akcji osad-niczej notowano w Prusach Wschod
nich. !Gerowala niq - jak jui: wspomniano - Ostpreusische Landgesell
schaft, pozostajqClj w scislym kontakcie z miejscowq administracjq i ugru
powaniami prawicowymi. Patronowaly jej zwlaszcza lokalne kola Heimat
dienst, podnoszljc OW'l dzialalnosc do rangi wielkiego poslannictwa dzie
jowego na wschodzie, umacniajqcego tradycje osadnictwa krzyzackiego 
z okresu sredniowiecza. Wedlug urz�dowych danych w Prusach Wschod
nich do 1925 r. utworzono 2521 gospodarstw, przeznaczajqc dla nich 
26 552 ha ziemi, eo srednio wynosi!o okolo 10 ha na jednlj koloni�, oraz 
powierzchni� 4891 karlowatych gospodarstw powi�kszono do 10 ha kai:de, 
przeznaczajljc na to 9022 ha ziemi. W 1926 r. zakupiono z kredyt6w 
Rzeszy dalszych 14 400 ha ziemi pod parcelacj� wewn�trznq 13. 

Wprawdzie ni;-;ry-sponujemy dokladnymi danymi dotyczljcymi nasi
lenia osadnictwa na Pograniczu i Slqsku Opolskim w pierwszej polowie 
lat dwudziestych, ale nawet przedstawiony w Sejmie Pruskim przez 
posJ-a J. Baczewskiego obraz oddaje w pelni klimat, w jakim ta akcja 
na wyi:ej wspomnianych ziemiach si� rozgrywala. Stwierdzi! on bowiem, 
ii: sumy przeznaczone na osadnictwo po I wojnie swiatowej w ciqgu 
kilku lat znacznie przekroczyly wydatki Komisji Kol<Yllizacyjnej na akcj� 
osadniczq trwajqcq kilkadziesiqt lat ,._ 0 wzmoi:onej akcji osadniczej na 
Slqsku swiadczyla m. in. uchwala Sejmu Pruskiego z pazdziernika 1924 r. 
zalecajljca rZqdowi pruskiemu zwr6cenie baczniejszej uwagi na rozw6j 
osadnictwa w tej cz�sci rejencji, kt6ra sqsiaduje z -Polskq 1•. Zgodnie 
z tymi wskaz6wkami od kon<::a 1925 r. przystqpiono tu do zakladania pasa 
osad niemieckich majqcych skutecznie przeciwstawic si� ,,nawale" pol
Skiej 16• Pod koniec lat dwudziestych wl�dze polityczne Niemiec dqi:yly 
do „unowoczesnienia" osadnictwa, uwaZajqc, iZ · dotychczasowe formy nie 
rozwiqzaly w pelni zadan polityczno-spolecznych, jakie stawiano przed 
akici'l kolonizacyjnlj. Przystiipiono do wprowadzania w zycie nowego typu 

12 DZA, Potsdam, Büro des Reichspräsidenten-Präsidialkanzlei (w dalszym cü4gu 
cyt.: DZA Potsdam), 06.01, nr 221/1, k. 3, oraz "Katolik Codzienny", 6 VI 1926. 

1a Archiwum Par'lstwowe w Poznaniu, Polski Zwülzek Zachodni (w dalszym 
ciqgu cyt.: AP Poznat'l, PZZ), nr 509, k. 128. 

14 "Sprawy Narodowo.Sciowe", 1928, nr 1, s. 93, oraz nr 5-6, s. 615. Patrz r6w
ni-eZ „Polska Zachodnia", 5 IV 1928. Osadnictwo nä Pograniczu omawiajq: B e n  y s
k i e w i c z, dp. cit., s. 30 n., oraz D w o r e c k i, op. cit., s. 38. 

is Archiwum Pailstwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego (dalej: AP 
Wroclaw), RO, nr 2190, k. 236 n. 

1& DZA Merseburg, Rep._ 120 C, Abt. 9, Fach. 3 b, nr 19, Bd. 3, pismo z !21 X 
1925. 
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osadnictwa, okreslonego jako „Wirtschaftssiedlung", w ktörym przewa
zac mialy gospodarstwa o areale do 10 ha„ przydzielane nie tylko zawo
dowym roJ,nikom, lecz röwnie:i: osobom zajmuj11cym si� rzemioslem i han
dlem. Mialo ono wedlug koncepcji w!adz przyspieszac rozwöj gospodarczy, 
terenöw wschodnich. W tym samym okresie tak:i:e narodzil si� w kr�gach 
wojskowych plan osiedlania na wschodzie osöb zwalnianych ze slu:i:by 
w Reichswehrze. K'andydatöw na nowych osadniköw miano werbowac 
przede wszystkim sposr6d synöw chlopskich i osiedlac ich wzdlu:i: grani:cy 
polskiej w zwartych zespolach. Mieli oni bowiem w pierwszym rz�dzie 
stanowic naturaln,i, najbardziej skuteczm1 zapor� przeciwko „parciu" 
slowianskiemu. Przewidywano, iz rocznie mo:i:na b�dzie osiedlac na wscho
dzie 8000-9000 wyslu:i:onych :i:olnierzy 11. Ka:i:demu zwolnionemu z wojska 
przyznawano do 9000 marek. Suma ta wystarczyc miala na zakup mwen
tarza :i:ywego i zbudowanie pomieszczen gospodarskich. Reszt� po,trzebnego 
kapitalu na zagospodarowanie si� kandydat na osadnika otrzymywal 
z tzw. ,,wojskowego funduszu kolonizacyjnego" wformie dlugoletniego 
kredytu. Masowe osadnictwo wojskowe rozwin�o si� dopiero po 1930 r., 
tj. kolejnym okresie zwolnien z Reichswehry wysluzonych rocznik6w. 
Prasa nacjonalistyczna wi,iza'!a z t11 akcj11 osadniczowojskow,i du:i:e na
dzieje: osadnik :i:o!nierz w pelni uswiadomiony narodowo m6gl w kazdej 
chwili chwycic za bron i w razie potrzeby odeprzec pierwsze natarcie 
wroga. Jedna z gazet zwi11zanych z czynnikami wojskowymi pisala:, ,,Oka
zuje si� rzecz11 konieczn11 wzmocnienie w sensie obronnym naszej nie-· 
mieckiej granicy wschodniej pod k,item widzenia dzialalnosci osiedlenczej. 
Dzialalnos� ta musi miec swiadomie charakter obronny tak pod wzgl�dem 
technicznym, organizacyjnym, jak i wyboru osadnika" 18• Dia nie obezna
nych jeszcze z prac11 na roli :i:olnierzy organizowano kursy przygotowaw
<:!Ze w maj11tkach junkierskich 1•. 

Podstawowym jednak instrumentem sprzyjaj,icym rozwojowi osad
nictwa w latach dwudziestych byly udzielane przez panstwo za posredni
ctwem towarzystw parcelacyjnych i bank6w hipotecznych r6:i:nego ro
dzaju kredyty. Jedynie fundusze Rzeszy przeznaczone na osadnictwo 
wschodnie w latach 1926-1930, tj. od momentu przej�cia kierownictwa 
kolonizacj,i wewn�trzn,i z r,ik czynniköw pruskich przez wladze central
ne, wynosi!y srednio rocznie 50 min marek. W ci,igu owych 5 lat wy
asygnowano na ten cel 250 min marek. Fundusze te mialy byc zu:i:yte 
na: a) zakup ziemi pod nowe osady (Ankaufskredit) za posrednictwem 

11 „Ostland'', 1930, nr 25. 
1s „Deutsche Wehr", cyt. za „Polskq Zachodniq", 24 II 1934. 
10 zentrales Parteiarchiv der SED (w dalsz)'·m cüigu cyt.: ZPA Berlin), Nachlass, 

nr 37, Agrarpolitik des deutschen Faschismus, s. 16 n., oraz AAN, Kon. Opole, nr 21, 
odczyt z 4 III 1933. 
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miejscowych towarzystw parcelacyjnych (L�ngesellschaften !ub Siedlung
sunternehmungen), b) przygotowanie terenöw pod osadnictwo, tj. budowi: 
drög dojazdowych do nowo powstajiicych osad, przeprowadzenie melio
racji i podniesienie stanu wartosci zakupionej ziemi, poprawi: zabu
dowari. gospodarczych (Anweisungskredit), oraz c) ulatwienie zagospodaro
wania sii: (Einrichtungskredit). Ta ostatnia pozyczka udzielana byla naj
czi:sciej robotnikom rolnym, kt6rzy zakladali gospodarstwa na swiezo 
rozparcelowanych majiitkach junkierskich. Za kazdego pobierajiicego po
zyczki: zari:czalo towarzystwo osadnicze. W ciiigu pierwszych trzech Ja t
osadnik byl calkowicie zwolniony z uiszczania odsetköw od zaiciiignii:tych 
sum. Po uplywie tego czasu zobowiiizany byl do splaty kredytöw wraz 
z odsetkami. Z pozyczek Rzeszy korzystac mogli tylko osadnicy nie
mieccy w nasti:pujiicych prowincjach: Prus Wschodnich, Pogranicza, Po� 
morza Zachodniego (w pow. bytowskim, li:borskim, miasteckim i slups
kim), Görnego Sliiska, Dolnego Sliiska (na terenach polozonych po prawej 
stronie Odry), pölnocnej czi:sci Szlezwiku-Holsztynu oraz wschodniego 
pogranicza Bawarii i Saksonii 20. 

Niezaleznie od kredytöw Rzeszy poszczegölne kraje udzielaly dodatko
wo swoim obywatelom osiedlajiicym sii: na wschodzie pozyczek. Pari.stwo 
pruskie np. w 1926 r. przyznalo 40 min marek na zabudowania gospo
darcze (Hauszinssteuerhypotheken). Korzystac z owej pomocy mogli takze 
dawniej juz osiedleni tu kolonisci. Za przykladem Prus poszly i inne 
kraje. Najczi:sciej przyznawano jednorawwii pozyczkE} w wysokosci 6000 
marek osiedlajiicym sii: poza rejonem obji:tym kredytami Rzeszy. Z re
guly odsetki od wymienionych wyzej kredytöw uzaleznione byly od 
polozenia geograficznego gospodarstwa i wahaly si<: od 1 do 40/o. Im 
dalej na wschöd bylo ono wysunii:te, tym z wiE}kszych korzystalo ulg 
i przywilejöw. Specjalne kredyty przeznaczone na budowE} mieszkari. dla 
robotniköw rolnych, np. w latach 1924-1926 rziid Rzeszy przeznaczyl na 
ten cel 62 ,5 min marek, a rziid Prus 55 min marek. Korzystala z nich 
w pierwszym rzi:dzie wielka wlasnosc rolna, ktörej czynniki polityczne 
ulatwialy przyznawanie owych pozyczek. Nie ulegalo wqtpliwosci, iz 
byla to realizacja postulatöw ugrupowari. prawicowych, domagajiicych 
sii: wyparcia polskiego robotnika rolnego z maj11tk6w junkierskich i za
stqpienia go miejscowii silii roboczii 21. Nowo zakladane osiedla przezna
czone byly bowiem dla robotniköw Niemcöw. Pod koniec lat dwudzie
stych niemieccy · robotnicy rolni mogli sii: tez ubiegac na wlasnii ri:k<: 

20 „Der Deutsche Süden", 1927, z. 12; AAN, Kon. Monachium, nr 28, raporty 
dotyczqce osadnictwa w 1926 r., oraz tamZe, Ambas. Berlin, nr 392, k. 61. 

21 Tamie, raporty dotyczc1ce osadnictwa z lat 1926-1930, oraz DZA, Potsdam, 
06.01, nr 185, k. 10 i n. 
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o pozyczk� na budow� domk6w jednorodzinnych. Musieli jednak przed 
'jej podj�ciem podpisac oswiadczenie, ze w ciqgu 50 lat we wzniesionych 
przez nich zagrodach zamieszkiwac b�dq tylko rodowici Niemcy. 

Wreszcie czwartym zr6dlem pomocy dla osadnik6w byly kredyty hipo
teczne, dlugoterminowe, udzielane na zakup grunt6w przez prowi11/:jO
nalne banki rentowe. W lutym 1928 r. zostal powolany do zycia Ziemski 
Bank Rentowy Prus (Preussische Landesrentenbank) z siedzibq w Berli
nie, kt6ry przejql funkcje dotychczas dzialajqcych prowincjonalnych ban
k6w rentowych. Potrzebne do operacji finansowych srodki pieni�,n� 
otrzymywal z budzetu panstwa. W 1930 r. z kolei utworzono Niemiecki 
Bank Osadniczy (Deutsche Siedlungsbank), kt6ry skoncentrowal w swoim 
r�u dotychczas rozproszone fundusze tak czynnik6w pruskich, jak i Rze
szy na cele osadnicze 22• 

Akcj� osadniczq propagowano przez odczyty i wiece, w czasie kt6rych 
wyst�powali najcz�sciej przedstawiciele administracji i organizacji poli
tyc2Jno-spolecznych wschodnich prowincji. M6wcy zach�cali do podejmo
wania zdecydowanych krok6w i osiedlania si� na wschodzie. I tu r6wniei: 
wybijali si� wyslannicy z Prus Wschodnich, docierajqc nawet do Hano
weru i Gelsenkirchen. Przy pomocy bylych dzialaczy z okresu plebiscytu 
usilowruno dotrzec zar6wno do chlopa, jak i robotnika w okr�gach wielko
przemyslowych. Nasilenie owej akcji przypadalo na lata wielkiego kry-· 
zysu gospodarczego 23• Wystqpienia tych dzialaczy omawiala prawicowa 
prasa. ,,Leipziger Neueste Nachrichten" pisaly w jednym ze swych arty
kul6w: ,,Gospodarcze aspekty ·osadnictwa na wschodzie winny ust�po
wac przed politycznymi racjami. Nalezy tarn budowac wal graniczny 
z rdzennie nieinieckich chlop6w, kt6rzy jak ongis kolonisci z XlII w. 

przeciwstawiq si� slrutecznie dalszemu naporowi polskosci 24• Organem 
propagujqcym koloniza.cj� wewn�trznq w omawianym okresie bylo prze
de wszystkim czasopismo „Archiv für innere Kolonisation". W jednym 
z numer6w pisano: ,,Niebezpieczenstwo slowianskie zdolamy definitywnie. 
usunqc tylko wtedy, gdy w wytrwalej, zakrojonej na dlugq met� pracy 
dqzyc b�ziemy do wzmocnienia rolniczych teren6w wschodu . 
Chlopstwo bowiem stanowi przyszlosc narodu. Totez jedynym skutecznym 
srodkiem odparcia polskiego niebezpieczenstwa j est osadzenie niemieckich 
chlop6w na tych ziemiach. Tylko planowa kolonizacja teren6w nadgranicz
nych (Hinterland) uchroni nar6d niemiecki przed zgubq" 25• Wiele miejsca 

22 AAN, Ambas Berlin, nr 592, k. 96 i 130. 
2a ,,Rheinisch-Westfalische Zeitung", 20 I 1932; "Essener Volkszeitung", 20 I 1932; 

,,General Anzeiger, 20 I 1932, cytuj� za raportem z 25 IV 1932, AAN, Kon. Kwidzyn .. 

nr 6. 
24 „Leipziger Neueste Nachrichten", 26 IV 1927. 
2:; ,,Archiv für innere Kolonisation", 1927, z. 1-3, s. 2 n. 
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akcji osadniczej poswit;caly instytuty naukowe, dopatrujf!c si<; w meJ 
skutecznej zapory przeciW1ko napieraj,icej fali slowianskiej. R6wniez 
prasa cen tralna nie szczt;dz,ic cz;,sem cierpkich uwag przy analizowaniu 
ostatecznych efekt6w gospodarczych propagowala !kolonizacj <; na wscho
dzie 26

• W sumie przewazal ton optymistyczny, dostrzegaj,icy w osadni
ctwie wschodnim powazn,i akcj<; polityczn,i, skutecznie przeciwstawiaj,ic,i 
si<; polskiemu „niebezpieczenstwu" "· Na czolo w propagowaniu osad
nictwa pod koniec lat dwudziestych wysunt;la si<; przede wszystkim prasa 
zwi,izana z organizacjami skraj1nej prawicy, a zwlaszcza „Heilige Ost
mark". Prawie w kazdym numerze tego czasopisma pojawialy sit; arty
kuly nawoluj,ice do kolonizacji wschodniej '"· 

Ideologaµ,i osadnictwa byli takze ludzie powi,izani z czynnikami rz,i
dz,icymi w Rzeszy i Prusach .oraz z prawicowymi ugrupowaniami w 
Reichstagu. Do nich m. in. nalezeli: pruski minister rolnictwa dr Steiger, 
posel partii centrum Bornfeld czy tez byly tajny radca i kierownik 
w Ministerstwie Pracy Rzeszy dr Ponfick 29

. Zwlaszcza ten ostatni w swo
ich publikacjach poswit;conych akcji osadniczej z,idal uwzgl<;dnienia 
opr6cz element6w narodowych i gospodatczo-politycznych takze religij
nych i militarnych. Swoje pogl,idy na osadnictwo ponownie sprecyzowal 
na zjazdaclr w Kr6lewcu i Wroclawiu, poswit;conych kol<l'l1izacji we
wn<;trznej 30. Tego samego zdania byl r6wniez dr E. Keup, dzialacz 
jednego z towarzystw dla popierania kofonizacji. Domagal si<; on, by 
w akcji osadniczej brani byli pod uwag<; jedynie obywatele niemieccy. 
Nalezy wedlug niego wystrzegai: si<; osadnik6w obcoplemiennych. Jest 

28 AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych P II, nr 4502, u. 77 (w dalszym 

ciclgu cyt, AAN, MSZ P II). Patrz röwnieZ „Berliner Börsenzeitung•·, 15 I 1928, 

art. pt. Bankerott? Preussen Siedlung am Ende? 
21 Np. ,,Deutsche Tageszeitung", 6 II 1928; ,,Kreuz Zeitung", 14 II 1928; ,,Schle

sische Zeitung, 22 XII 1927 oraz 25 II 1928; 11Berliner Morgenpost, 16 VI 1928; 

,.Schlesische Volkszeitung", 29 VII 1928; .,Volkswacht für Schlesien", 19 III 1929; 

„Ostdeutsche Morgenpost, 15 V 1930. Postaw� prasy niemieckiej omawia szerzej 

,,Dziennik Berlillski", 24 IX 1931. 
2s Patrz np. ,,Heilige Ostmark", 1929, z. 3, s. 35, gdzie w artykule Ostsiedlung 

G. Götsch pisal, Ze problem wy1udnienia siE: wschodu jest zastraszajc:1-cy, stcld 

jedynym ratunkiem jest osadnictwo: 
"
Deutschland ist in einem viel gefährlichen 

Sinne auf dem Wege, »Volk ohne Raum« zu werden, als dass ihm dieser Raum 

durch andere Mächte geschmälert wird: es hat keine starke Liebe mehr zu diesem 

Raum. Und nur was man liebt, kann man festhalen. Wenn der deutsch Ostboden 

bereits innerlich aufgegeben wird, so ist bis zur Eroberung durch die Polen nur ein 

kleiner Schritt. Solche Fragen werden nicht durch Maschinengewehre entschieden, 

sondern durch die Glut der Liebe und des inneren Rechtes". 
211 ,,Polska Zachodnia", 2 II 1928. 
ao Poglqdy dra Ponfilcka omawia szerzej „Polska Zachodnia", 25 I, 2 II 1928. 
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to konieczne z powod6w narodowo-politycznych, zwlaszcza w zagrozo
nych prowincjach wschodnioniemieckich "· 

Nie bez znaczenia wobec poruszanego problemu byla takze postawa 
kosciol6w, zar6wno katolickiego, jak ewangelickiego. Szczeg6lnie przed
stawiciele tego ostatniego na zebraniu w Pile 15 XI 1928 r. wypowiedzieli 
si� za poparciem akcji osadniczej, przede wszystkim na Pograniczu. Uzna
li, ze osadnictwo jest najskuteczniejsZq obromi niemieckiego stanu posia
dania na wschodzie, a kosci6l ewangelicki nie moze byc oboj�tny wobec 
naporu elementu polskiego na wsch6d, zwlaszcza wobec parcia polskich 
robotnik6w rolnych, kt6rzy przynoszq na te ziemie obcq kultur�. Musi 
on rozwijac dzialalnosc ulatwiajqcq prac� nowym osadnikom. Popierano 
tez mysl, by wysluzonych zolnierzy osiedlac na wschodzie. Zebrani za
apelowali takze do wladz kosciola katolickiego o wsp6lprac� na polu 
krzewienia idei osadnictwa wewn�trznego. W walce o ziemi� rodzinnq -
stwierdzano - nar6d niemiecki powinien zachowac jeclnosc. Om6wione 
szerzej listopadowe spotkanie w Pile bylo jedm1 z serii tego typu imprez 
i swiadczyro, ze kosci6l ewangelicki zaangazowal si� do akcji dalekiej od 
dzialalnosci religijnej. To samo robili niekt6rzy przedstawiciele kosciola 
katolickiego 32. Problem kolonizacji weWl!l�trznej wysuni�to tak:ze 
w Reichstagu. Przedstawiciele frakcji parlamentarnych, zwlaszcza 
Deutsche Volks Partei (DVP) i DNVP, zglaszali wnioski dotyczqce po
parcia owej polityki. Domaganp si� utworzenia wzdluz granicy polskiej 
pasa samodzielnych gospodarstw osadniczych. Tak poj�ty program „po
mocy" dla wschcidu cieszyl si� uznaniem nawet niekt6rych socjaldeino
krat6w. Oni r6wniez wysuwali propozycje � zwlaszcza w okresie przed
wyborczym - tworzenia skupisk osadnik6w niemieckich wzdluz granicy 
na wschodzie ". 

W latach 1931-1933 akcja kolonizacyjna jeszcze bardziej si� nasilila. 
I tym razem znalazlo to odbicie na lamach prasy. Przede wszystkim 
apelowano do mlodziezy, by ratowala niemiecki wsch6d przed naporem 
polskim. Nawet liberalnoburzuazyjne dzienniki zamieszczaly na swych 
lamach wezwania do poparcia kolonizacji wschodniej "· Przodowala na
dal „Heilige Ostmark", lansujqc hasla o wyludniai.'lcych si� terenach 
wschodnich (Raum ohne Volk)"· 

Rzqdy Rzeszy i Prus wyznaczaly coraz to powazniejsze kwoty „na 

s1 Tamie, 25 I 1928 r. 
32 AAN, Amba s. Berlin, nr 592, k. 6. 
33 Reichstag. IV Wahlperiode 1928, Antra g. nr 46, 102-108, 203, oraz AAN, Am

bas. Berlin, nr 195, k. 55. 
311. ,,Kölnische Volkszei tung", 21 VI 1931, art.: dr Kien de 1, Mehr Lebensraum 

und Siedlungsraum dem deutschen Volke und seiner Jugend. 
as „Heilige Ostmark'\ 1933, z. 1 oraz z. 2. 
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umacnianie niemczyzny na zagrozonych terenach" "· Uchwalane na zjaz
dach prawicowych organizacji kierunki osadnictwa byly skrupulatnie 
realizowane. Nadal srodki finansowe, jakie plyn�ly na wsch6d, rozdzie
lano jedynie wsr6d kolonist6w Niemc6w. Polsk11 ludnosc ostentacyjnie 
pomijano, np. do 1930 r. zaden z Polak6w obywateli niemieckich na tere
nie pogranicza nie otrzymal ziemi, choc wielu z nich o ni11 si� ubiegalo. 
Pomijano ich takze przy przyznawaniu innych ulg i zasilk6w losowych "· 
Akcj� parcelacyjn11 umiej�tnie wkomponowano w lokalne plany walki 
z polskosciq, kt6re w latach trzydziestych wyraznie byly j uz sprecyzo
wane i obejmowaly wszystkie formy zycia spolecznosci polskiej, mieszka
jiicej na ziemiach wschodnich 6wczesnego panstwa niemieckiego. Zja
wisko to trafnie scharakteryzowal E. Hörnle, jeden z najwybitniejszych 
dzialaczy ruchu lewicowego, a nast�pnie komunistyc2Jnego w Niemczech. 
Jako redaktor czasopisma dla chlop6w „Der Pflug" oraz wsp6ltw6rca 
komunistycznego Bauernhilfsprogramm ogloszonego w 1931 r. gruntownie 
znal problematyk� rolrn1 w Niemczech. W swoich pracach przeprowadzil 
m. in. gl�bok11 analiz� ruchu osadniczego do 1933 r. a, Polityka osadni
cza - stwierdzal on - miala sluzyc umacnianiu niemczyzny na wscho
dzie. Daleka byla od jakichkolwiek rozwi11zan zgodnych z interesami 
chlopstwa, choc o tej warstwie spolecznej ci11gle byla mowa 39. Dost�pne 
dzis zr6dla archiwalne w pelni t� tez� potwierdzaj11. Wymownym przy
kladem bylo werbowanie w pierwszym rz�dzie osadnik6w nie wedlug 
kryteri6w znajomosci pracy na roli, lecz wedlug przekonan politycznych 
i powi11zan z formacjami nacjonalistycznymi. Nie brano pod uwag� po
prawy materialnej sytuacji osadnika. 

Koszt zwiiizany z zalozeniem jednego gospodarstwa w granicach 10 ha 
wraz z ziemi11, zabudowaniami, inwentarzem zywym wynosi! do 30 000 
marek. Osadnilk korzystaj11cy z wy:i:ej wymienionych ulg placi! zaledwie 
'I• owej sumy. Jezeli zas uzyskal dodatkowo 6000 marek na zagospodaro
wanie si�. nowe gospodarstwo otrzymywal prawie za darmo. Nie bylo 
ono jednak jego wlasnosciii. Nie m6gl go wydzier:i:awic ani sprzedac. 
Prawo pierwokupu mialy towarzystwa osadnicze. One tez mogly wydalic 
osadnika, gdyby ten nie wywiqzal si� z przyj�tych na siebie obowi11zk6w. 
Oblo:i:ony dlugami, kt6re musial splacac przez nast�pne lata swego zycia, 
stawal si� jednym z element6w owego „Grenzkordon", oslaniajiicego te
reny wschodnie przed „polskim natarciem" 40• 

u AP Poznan, PZZ, nr 509, k. 123. 

31 B e n y s k i e w i c z, op. cit., s. 51. 

3s Wszystkie przem6wienia i artykuly E. Hörnlego znajdujq_ siE: dzisiaj w ZPA 

der SED, Nachlass E. Hörnle. 

H Patrz, ZPA Berlin, Nachlass, nr 26, Das deutsche Dorf und die anti.faschisti
sche Einheitsfront, s. 3. 

40 „Der Deutsche Süden", 1927, z. 12. Patrz r6wnieZ E. Hörnle, Nachlass, nr 39, 
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0 aspekcie politycznym osadnictwa swiadczylo r6wniez jego rozmiesz
czenie. Jakkolwiek teoretycznie obejmowalo obszar calych Niemiec, to 
w praktyce okolo 65°/o ziemi przeznaczonej na cele osadhicze przypadalo 
na pogranicze z Polsk,i. Z 61 371 gospodarstw utworzonych w okresie 
republi!ki weimarskiej na to pogranicze przypadalo az ponad 40 000 gospo
darstw, obejmuj,icych okolo 100 000 ha ziemi. Podobny stan obserwowano 
przy uzupelnianiu gospodarstw karlowatych. Szczeg6Inie silnie obsadzono 
samodzielnymi gospodarstwami rejencjll opolsk,i, niekt6re powiaty pro
wincji Pogranicza i Prus Wschodnich, zwlaszcza na Powislu, Warmii 
i Mazurach 41• Rozmoeszczenie nowo utworzonych osad w poszczeg61nych 
prowincjach Prus przedstawialo sill nast'lpuj,ico: 18,1'0/o zalozom.ych gospo
darstw w omawianych latach powstalo w Prusach Wschodnich; 14,0•/o -
na Pomorzu Zachodnim i Pograniczu; 13,20/o - w Brandenburgii, 9,5•/o -
na Dolnym Sl,isku, 8,20/o � w Meklemburgii, 8,1•/o - w Szlezwiku-Hol
sztynie. Pozostale 28,90/o przypadalo na reszt,i teren6w Rzeszy. Stan ten 
jeszcze bardziej ulegl przesuni,iciu na wsch6d w okresie hitlerowskim ••. 

Niezaleznie od aspektu politycmego osadnictwo wschodnie stanowilo 
r6wniez jedn,i z form pomocy czynnik6w rzqdzqcych dla wielkiej wlas
nosci rolnej. Kolonizacja wewnlltrzna obejmowala bowiem tereny o prze
wadze majqtk6w junkierskich. Tu wille hasla po!ityczne - tworzenie walu 
przeciwko „niebezpieczenstwu polskiemu" - zostaly wykorzystane dla 
dorazny-'!h cel6w ekonomicznych. Strumien kredyt6w przeznaczony:ch na 
osadnictwo kierowany byl do prywatnych kies posiadaczy ziemskich 
i stawal sill jeszcze jedn,i form'! zasilku dla tej grupy spolecznej. Nie 
bylo dzielem przypadku, iz wzmozon,i kolonizacjll na wspomnianych 
terenach wysuwaly sfery nacjonalistyczne, za kt6rych plecami stala wiel
ka wlasnosc zien,ska. Dia niej bowiem akcja osadnicza byla jed,.,-1ym ze 
zr6del wzbogacenia si'l. Przy parcelacji majqtk6w jw,krzy otrzymywali 
dzi'lki funduszom rzqdowym ceny, o kt6rych nie mogli nawet w normal
nych warunkach marzyc. Osadnik uzyskawszy pozyczk'l na zakup ziemi 
placil kazd,i sum'l, jak,i zqdaly od niego sp6lki parcelacyjne. Te zas repre
zentowaly interesy nie nabywcy-chlopa, lecz sprzedawcy-junkra. Na owe 
niekorzystne transakcje ziemiq zwracali juz uwag'l wsp61czesni badacze 
problematyki gospodarczej "· W polskiej literaturze szeroko omawia ten 

Zur BodenfTage und zur Lage der Bau.ernschaft in Deutschland, s. 20, oraz Bauern

siedlung und Junkerboden (1932). 

41 Dane liczbowe opracowane na podstawie: A. Petr us c h o w, Agrari;erhäi

tnisse in Deutschland und die Agrarreform, Berlin 1948, s. 87 n., oraz Centralne 

Archiwum Ministerstwa Spraw WewnE:trznych, Samodzielny Referat Niemcy (w dal

szym ciqgu cyt.: CA MSW), nr 614 287/II, k. 500 n. Bogaty material znajduje siE: 

takZe w AAN, Ambas. Berlin, nr 592. 

42 P e t r u s c h o w, op. cit., s. 87-88. 

43 Patrz, ,,Landwirtschaftliche Jahrbücher'", t. 75, Berlin 1932, s. 484. 
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problem B. Olszewski "· Pozwala!o to niejednokrotnie wielkim majqtkom 

uwolnic si,: od dlug6w i obarczyc nimi nowe gospodarstwa osadnik6w. 

Na posrednictwie mi�dzy osadnikiem a wlascicielem ziemskim dorabialy 

si,: te:i: fortun towarzystwa kierujqce owq akcjq "· Ponadto prowadzona 

z takim rozmachem praca umo:i:liwiala spcrej grupie dzialaczy· z k6l pra

wicowych zdobycie dobrze ptatnych posad "· W sumie wi,:c nadzieje 
pokladane przez chlop6w w gospodarstwach osadniczych nie spelrnily si,:, 
ani te:i: J1ie poprawity zasadJliczo losu tej warstwy spo!ecznej. Nie moglo 

byc zreszt11 inaczej. OsadJlictwo wewn�trzne mia!o okreslony wyraznie 
charakter. Nie zakladalo radykalnych zmian ekonomicznych, a tym bar

dziej rozwiqzania chlopskiego glodu ziemi. M6wiq o tym tak:i:e raporty 

szeregu landrat6w i wy:i:szych urz�dnik6w z teren6w wschodnich Niemiec 
oraz niemiecka literatura fachowa <7. 

J ednq z charakterystycznych cech rolnictwa wschodniopruskiego 
w omawianym okresie byl tak:i:e wzrost zadlu:i:eri gospodarstw rolnych 

oraz zwiqzanych z tym przymusowych licytacji, przy czym zadlu:i:enie 

to bylo o wiele wi�ksze wsr6d drobnych i srednich gospodarstw ni:i: wiel
kich majqtk6w ziemskich ••. Akcja osadnicza la.nsowana wsr6d chlopstwa 

m.iala wywolac wra:i:enie, i:i: czynniki rzqdzqce interesujq si,: stanem rol

nictwa wschodniopruskiego i dq:i:q do jego uzdrowienia. Nie troszczono 
si� o to, ze kredyty udzielane nabywajqcym ziemi,: obciq:i:aly powa:i:nie 

nowo powstaj qce gospodarstwa osadnicze. Poziom ich zadlu:i:enia z cza
sem dor6wnywal, a niekiedy przewy:i:sza! najbardziej podupadle gospo

darstwa rokne. Ju:i: w momencie powstawania dzwigaly one na sobie ba

last dlug6w, eo swiadczylo najdobitniej, i:i: wladze nie dbaly o to, by 
stanowily zdrowe i rentowne jednostki gospodarcze. Dochodzilo do bl,:d
nego kola: na splacenie starych zaleglosci zaciqgano nowe po:i:yc,iki. 

Dojscie do wladzy w Niemczech narodowych socjalist6w zahamowalo 

44 B. O 1 s z e w s k i, Interwencja paiistwa niemieckiego w roln�ctwie Slqskim 
w okresie mü:dzywojennym (Studia Slqskie. Seria Now a, t. IX, Katowice 1965). 

45 Patrz O 1 s z e w s k i, op. cit., s. 99. 

46 AAN, Kon. Opole, nr 21, s. 7. 

,1 Patrz, AP Wroclaw , Nadprezydium Prowincji .Slqskiej (w dalszym Ciclgu 
cyt.: AP Wroclaw, NPr.Sl.), nr 313 oraz nr 501. Problematyki:: ti:: omawiaj<l prace: 
F. G r i 11, Die Statistik der landwirtschaftlichen Verschuldung in Deutschland, 
Zeulenrod a 1935; L. Dr es c h e r, Entschu.Lduna der ostdeutschen Landwirtschaft 

auf Grund einer Untersuchung von ,Osthilfe, Berlin 1938; P�trus o w, op. cit.; 
H. B e  c h t e I, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, Monachium 1956; B. B u cht a, 
Die Junker und die Weimarer Republik. Charakter und Bedeutung der Osthiife 
in den Jahren 1928-1933, Berlin 1959; E. Hör n 1 e, Ein Leben fiir die Bauernbe
freiung, Berlin 1965. 

,s B. O 1 s z e w s k .i-, Z zagadnieit zadlu.ienia rolnictwa s,Zqskiego w okresie 
mif:dzywojennym (Studia .Sl<!skie, Seria Nowa, t. VIII, Katowice B64, s. 14). 
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akcj,: osadniczq. Nowe wladze zamierzaly nadac jej inny charakter. 
Wedlug nich osadnictwo wewn,:trzne nie zapewnia!o skutecznej obrony 
przed wschodnim sqsiadem. Na razie odsuni,:to od kierowniczych stano
wisk ludzi zwiqzanych z r2qdami okresu republiki weimarskiej. Na czele 
towarzystw parcelacyjnych stan,:li nowi dzialacze. Powola'l'lo takze nowe 
kierownictwo akcjq osiedlenczq w Rzeszy (Gesellschaft zur Förderung der 
innerlichen Kolonisation), na kt6rego czele stanql minister Darre - byly 
przyw6dca ruchu chlopskiego w Niemczech "· 

Niezaleznie od dotacji na osadnictwo wschodnie czynniki r2<1dowe 
finansowaly szereg akcji o wyraznych aspektach politycznych. Ju:i: 
w 1920 r. subsydi6w finansowych dla ziem wschodnich domagali si,: 
ludzie zwiqzani z kr,:gami Reichswehry. Pik W. Heye oraz gen. Wrisberg 
zqdali mianowicie wsparcia materialnego dla prowincji Prus Wschod
nich jako terenu najbardziej przez obeq przemoc zagrozonego '"· Poparl 
ich gen. Seeckt, kt6ry w tym samym roku w czasie pobytu w owej 
prowincji wyrazil poglqd, iz ziemie te odgrywajq powa:i:nq rol,: w sy
stemie obronnym Rzeszy 51. Owym zabiegom patronowaly prawicowe 
stronnictwa polityczne. Na skutek jednak braku srodk6w pieni,:znych nie 
doczekaly si,: w pelni realizacj i. Ograniczono si,: na razie do wspierania 
powstajqcych organizacji prawicowych oraz jednorazowych subwencji dla 
teren6w plebiscytowych na Warmii i Mazurach oraz Slqska. Mia!y one 
z!agodzic „krzywdy" wyrzqdzone tym ziemiom przez „obcq przemoc" 52• 

W latach nast,:pnych rzqd pruski coraz smielej ubiegal si,: o dotacje 
pieni,:zne. Centralne w!adze zaabsorbowane problematyk'I wewn,:trznq 
kraju, a zwlaszcza „wywiqzywaniem si,:" z nalozonych nan odszkodowan 
wojennych, odsuwaly owe zabiegi na okres p6zniejszy. Premier Prus 
0. Braun nie dawal jednak za wygranq. Znalazl zrozumienie i calkowite 
poparcie w pierwszym gabinecie Marxa, wy!onionym w grudniu 1923 r., 
szczeg6lnie u ministra spraw zagranicznych G. Stresemanna. Polityk,: 
popierania wschodnich prowincji uznano za problem naczelny Rzeszy 
(Reichssache). Zaakceptowano zasadniczo pruski punkt widzenia przewi
dujqcy pomoc pieni,:zn<1 oraz zwi,:kszenie uprawnien miejscowej admini
stracji. Na czo!owe miejsce wysuwano ponownie Prusy Wschodnie 53. 
Powstaly w ten spos6b pierwsze kilkuletnie programy pomocy okreslone 
jako „Ostpreussenprogramm" lub tez ,,Wirtschaftsprogramm für Masu
ren". Przeznaczone byly na rozbudow,: portu kr6lewieckiego, niekt6rych 

49 AAN, Ambas. Berlin, nr 594-595. 
so Arc!liwum mikrofilmöw Instytutu Zachodnjego, Poselstwo Berlin, nr 23/55/26, 

raport z 15 XII 1926 r. (w dalszym ci&gu cyt.: Am IZ, Pos. Berlin). 
si „Ostpreussische Zeitung", 18 XII 1920. 
s2 AAN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 80. 
ss Zob. Wrzes iti.s k i, op. cit., s., 280. 
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linii kolejowych itp. P.och!on�ly oko!o 300 min marek wyasygnowanych 
z fundusz6w Rzeszy ". 

Ozywily takze SW'! dzia!alnosc powo!ane w okresie wczesniejszym: 
Komisja do Spraw Wschodnich przy Parlamencie Rzeszy, na czele 
z P. Löbe 55, oraz Komisja Wschodnia Sejmu Pruskiego ••. Komisje te 
inspirowa!y r6znego rodzaju akcje niesienia pomocy „zagrozonym" przez 
„polskie niebezpieczenstwo" ziemiom wschodnim 57. Lata 1924-1926 byly 
okresem przygotowawczym do wielkiej akcji na rzecz wschodnich rubiezy. 
9 X 1925 r. odbyla si� sesja wyjazdowa Komisji Wschodniej Sejmu Prus
kiego we Wroc!awiu, w kt6rej wzi�li udzia! przedstawiciele partü poli
tycznych, rzqdu pruskiego, w!adz dolnoslqskich, wyzszych szk6! wroc
!awskich oraz miejscowej prasy. Sesj� poprzedzi! kilkudniowy objazd 
po Slqsku przedstawicieli wyzej wymienionych ugrupowan politycznych 
i instytucji. Zainteresowani zwiedzili Bytom, Zabrze, Gliwice, Racib6rz, 
G!ubczyce, Walbrzych, Nowq Rudta, Syc6w i Wroc!aw: W kazdej z tych 
miejscowosci lokalne w!adze organizowa!y spotkania z wizytujqcymi Shtsk, 
przedstawia!y stan ekonomiczny swojego regionu i domaga!y si� daleko 
idqcych dotacji. Prawie kazdy zabierajqcy glos wspomnia! o „dyktacie" 
wersalskim i „polskim niebezpieczenstwie". Te same argumenty powt6rzo
no w czasie obrad sesji zorganizowanej po zakonczeniu objazdu ziemi 
slqskiej. 

Wroc!awska sesja Komisji Wschodniej zapoczqtkowala szerokq dy
skusj1a w Sejmie Pruskim, jak i w Reichstagu ·nad przyszlymi projektami 
subsydi6w finansowych dla owych ziem "· Usunqc one mialy najbardziej 
pal!jce braki w zyciu gospodarczym i wzmocnic niemiecki element i nie
mieckq kultur1a na tych terenach. Jako koronnego argumentu uzywano 

54 AAN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 80 n. 
55 W sklad Komisji weszlo 28 poslöw, w tym 8 socjaldemokrat6w, 6 z DNVP„ 

4 z Centrum, 31 z DVP, 2 z KPD, 2 z DDP, 1 z Wirtschaftliche Vereinigung oraz 
1 ze skrajnej prawiicy (Völkische Freiheitspartei oraz NSDAP). AP Wroclaw, Mag. 
m. Wr., III/2424, k. 45. 

56 W sklad Komisji Wschodniej Sejmu Pruskiego wchodzilo 7 pos16w z ramienia 
SPD, 10 z DNVP, 6 z Centrum, 5 DVP, 3 KPD, 2 socjaldemokrat6w oraz 1 z Wir
tschaftliche Vereinigung. AP Wroclaw, Mag. m. Wr. III/2424, k. 44 n. 

57 DZA, Merseburg, Rep. 77, Tit. 4037, nr 6, oraz Am. IZ, Pos. Berlin, nr 
2355/26, raport 15 XII 1926. 

ss AP Wroclaw, Mag. m. Wr., nr 'rII/2424. Bogaty material z owych obrad za
warty jest przede wszystkim w protokolach sesji, patrz Bericht des 23. Ausschus

ses über die Reise nach den ober- und niederschlesischen Grenzgebieten in der 
Zeit vom 5 bis 10 X 1925 (Sammlung der Drucksachen des Preuss. Landtags, 2 Wahl
periode, Bd. 8, s. 4180-4253). W tym miejscu serdecznie dziE:kuj� mgrowi Z. Sur
manowi za udost�pnienie mi material6w z przeprowadzonej przez niego gruntownej 
kwerendy ze stenogram6w obrad Sejmu Pruskiego, eo pozwolilo mi pelniej prze
SledziC omawiany problem. 
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„polskiego niebezpieczenstwa" groz,icego Niemcom. W tym samym czasie 
powolano do zycia Komisj<c Robocz,i Czterech Wschodnich Prowincji z sie

-dzib,i we Wroclawiu (Arbeitsausschuss der vier Ostprovinzen), ktöra 
:reprezentowac miala na zewn,itrz interesy Pogranicza, Prus Wschod
nich oraz Dolnego i Görnego Sl,iska ••. 

Kolejn,i rund<c debat nad dotacjami dla wschodu podj�to ponownie 
w marcu 1926 r. Zainicjowali j,i poslowie z terenöw wschodnich, m. in. 
pralat Ulitzka i von Lerhenfeld. Pod wp!ywem Ostbundu domagano si� 
przede wszystkim przyjscia z pomoc,i „wysiedlonym" z ziem przyznanych 
Polsee po 1918 r. Ostatecznie wysuni�to projekt zafozenia wielkiej insty
tucji kredytowej, ktöra by poprzez swoje filie dzialaj,ice na wschodnich 
rubiezach Rzeszy zapewniala wsparcie gospodarcze tym ziemiom. Z,idano 
przyznania na ten cel 250 min marek. Czynniki rz,idowe jednak wniosek 
ten odrzucily. Decyzj� t� motywowaly tym, iz proponowana suma za
.chwialaby röwnowag� finansow,i panstwa. Poszczegölne resorty byly 
jednak zgodne eo do tego, ze trzeba podj,ic dialog z przedstawicielami 
Komisji Wschodniej oraz zaproponowac im srodki finansowe, ktöre by
nie przyniosly wi�kszego uszczerbku gospodarce ogölnokrajowej, a röw
noczesnie przyczynily si� do umocnienia ekonomicznego i kulturalnego 
terenöw granicz,icych z Polsk,i. W wyniku rozmöw wszystkich zaintereso
wanych czynniköw tak Rzeszy, jak i Prus, zwlaszcza czlonköw Komisji 
Wschodnich przy Reichstagu i Sejmie Pruskim, ustalono program dlugo
falowego dzialania, zmierzaj,icego w nast�puj,icych kierunkach: a) popie
ranie osadnictwa granicznego w ramach trwaj,icej juz akcji kolonizacji 
wewn�trznej (Siedlungsprogramm); powierzenie patronatu nad osadni
<:twem dzialaj,icej przy Reichstagu Komisji do Spraw Wschodnich; b) pla
nowe zatrudnianie przede wszystkim na terenach wschodnich pozostaj,i
cych bez pracy robotniköw tak przemys!owych, jak i rolnych (Arbeits
beschaffungsprogramm); c) udzielanie kredytöw niskoprocentowych dla 
rolnictwa terenöw wschodnich przez centralne instytucje finansowe (Kre
dithilfe); problem ten mialy opracowac i wcielac w zycie resorty mini
sterstw rolnictwa i gospodarki Rzeszy; d) dotacje na dorazne cele admi
nistracyjno-gospodarcze, tj. budow� drög, obiektöw sportowych oraz 
wsparcie dzialalnosci kulturaino oswiatowej, okreslane j'ako „Verwal
tungs-" lub tez „Ostprogramm" ••. 

Jezeli wysuni"cie na poczesne miejsce om6wionej wyzej akcji osadni
czej oraz pozyczek niskoprocentowych oznaczac mialo zainteresowanie 
si� warstw,i chlopsk,i, to opracowany „Arbeitsbeschaffungsprogramm" 
mial wywolac wrazenie zainteresowania siP. rz,idu polozeniem robotniköw. 

s, DZA Merseburg, Rep. 120 C IX, 3b, nr 19, vol. 3, dokument z 1 X 1926. 
60 DZA Potsdam, 06.01, nr 204, pismo z 17 IX 1926. 
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Krok ten wi11za! si,: niew11tpliwie ze zjawiskami gospodarczymi 6wczes
nych Niemiec. Latem 1926 r. stan bezrobocia wsr6d robotnik6w przemy
s!owych w Rzeszy nadal wzrastal, mimo iz okres ten zalicza si,: do 
sprzyjaj11cych rozwojowi niemieckiej gospodarki. Pod koniec 1925 r. 
w Niemczech notowano okolo 1 min bezrobotnych, w lutym 1926 r. juz 
okolo 2,5 min, przy czym nadal obserwowano tendencj,: do wzrostu liczby 
ludzi pozostajqcych bez pracy "· W takiej sytuacji narodzily si,: plany 
rozwiqzania bezrobocia przez kierowanie do pracy pozostajqcych bez 
srodk6w do zycia, niejednokrotnie poza ich stale miejsce zamieszkania. 
Omawia! je po raz pierwszy minister pracy Rzeszy Braun 28 VI 1926 r. 
Realizowac je mia!a specjalnie powo!ana komisja rzqdowa, w kt6rej sklad 
wchodzili ministrowie Rzeszy: finans6w, 'pracy, komunikacji i wyzywie
nia. W pierwszym rz,:dzie bezrobotnych kierowano do budowy dr6g, 
linii kolejowych, prac melioracyjnych oraz budownictwa mieszkaniowe
go dla robotnik6w rolnych. Ch,:tnym do podj,:cia pracy na roli ulatwiac 
miano uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i nabycie gospodarstwa w ra
mach akcj i osadniczej. Calosciq prac kierowal pe!nomocnik ministerstwa 
pracy Rzeszy - dr Wei�ert "'· 

Pod koniec 1926 r. rz<1d uchwali! pierwsze dotacje przeznaczone na 
„Arbeitsbeschaffungsprogramm". Mia!y one przeksztakic si,:, tak jak 
i pomoc dla osadnik6w rolnych (Siedlungsprogramm) w akcj� dlugofalo
Wq; z myslq o proletariacie miejskim. Srodki finansowe czerpac miano 
z fundusz6w przeznaczonych dotychczas na zasi!ki dla bezrobotnych 
oraz z dotacji organizacji zwi<1zkowych. W zasadzie co roku minister 
pracy Rzeszy przedstawial Reichstagowi do zatwierdzenia odpowiednie 
kwoty na ten cel ••. 

Kolejne lata przynosi!y nowe plany pomocy bezrobotnym. Na ich ksztal
towanie si� powazny wp!yw wywieraly takze partie polityczne, m. in nie
miecka lewica. Juz w pierwszych latach ich realizacji dkazalo si�, ze zbyt 
wiele czynnik6w zamierzalo przy okazji wyciqgnqc dla siebie jak najwi�k
sze korzysci. Nie by!o takze dostatecznie przygotowanej, zwlaszcza na 
wschodzie, bazy materialowej, kt6ra by umozliwiala zatrudnienie miejsco
wych bezroibotnych. Totez juz w pierwszych programach wysuwanych przez 
poszczeg6lne ministerstwa wyraznie faworyzowano okr�gi Niemiec srod
kowych i zachodnich. Przejawialo si� to nie tylko w kierowaniu pozba
wionych srodk6w do zycia do rozbudowy przemyslu, lecz takze w ko
rzystnym dla zachodnich cz�sci Niemiec podziale srodk6w finansowych 

61 Geschichte der Deutschen ArbE?tter Bewegung, t. IV, Berlin 1966, s. 107 n. 
(dalej skr6t: GdDAB). 

62 DZA Merseburg, Rep. 87 B, nr 45, oraz DZA Botsdam, 06.01, nr 185, k. 100. 
63 DZA Merseburg, Rep. 87 B, nr 45, memorial z 19 I 1927. 
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przenaczonych na ten cel 64
• W przeciwienstwie do zachodu na terenach 

wschodnich lansowano przede wszystkim program zatrudnienia bezrobot
nych przy obiektach zwiqzanych z rolnictwem. Tu tez kierowano jako 
osadnik6w rolnych bylych robotnik6w z okr(;g6w miejskich zachodnich 
i srodkowych Niemiec. Na zjezdzie zwol:anym we wrzesniu 1928 r. przez 
dzialaczy towarzystw popierajqcych kolonizacj(; wewn�trzn'!, poswi(;co
nym kwestü przesiedlenia bezrobotnych z zachodnioniemieckich okr(;g6w 
przemyslowych, von Gay! przestrzegl zebranych przed beztroskim kiero
waniem poszukujqcych pracy w wyzej wymienionych terenach na wscho
dnie rubieze Rzeszy. Tu - stwierdzi! - trzeba tworzyc gospodarstwa 
raine, a nie upychac tylko ludzi, by rozl:adowac problem bezrobocia. 
Zwerbowani bowiem majq stac si(; elementem tw6rczym, a nie nowym 
balastem. Stqd tez potrzeba rzetelnego doboru nowych osadnik6w 65

. Mimo 
tych przestr6g w latach trzydziestych ponownie przystqpiono do werbo
wania osadnik6w sposr6d bezrobotnych na zachodzie Rzeszy. Ch,;:tni na 
wyjazd otrzymywali kredyty na nowe gospodarstwa, pozbawieni byli 
jednak praw do zasilk6w przyslugujqcych im jako pozbawionym srodk6w 
do zycia. Uzyskane fundusze z kolei przeznaczali na kupno ziemi. W ten 
spos6b pieniqdze wyasygnowane na wsparcie dla robotnik6w przedosta
waly si(; do rqk wlascicieli ziemskich. Nowo zwerbowani zas juz jako 
osadnicy zostali przykuci do ziemi z racji zaciqgni(;tych dlug6w i nie 
mogli opuscic nowego miejsca pobytu 66

• 

Bylo to gospodarczym nonsensem i tylko pozornie rozladowywalo 
trudnosci na rynku pracy. Zwracal na to uwag(; M. Sering, sygnalizo
waly niekt6re raporty z Dolnego Slqska 67. Zdecydowane kroki przeciwko 
tego rodzaju „pomocy" wladz podj�la KPD. Wiosnq 1931 r., kiedy stän 
bezrobotnych si�gal 5 min os6b i powi�kszal si� z dnia na dzien, komu
nisci zwolali w kwietniu do Essen wielki kongres pozbawionych pracy 
(Kongress der Not). Zebrani zdecydowanie wypowiadali si� za skutecznym 
rozwiqzaniem warunk6w bytowych tak robotnik6w, jak i chlop6w, prze
ciwko pr6bom odwracania uwagi od istotnych problem6w gospodarczo
-spolecznych i politycznych oraz lansowaniu hasel skrajnie nacjonali
stycznych i faszystowskich. Na tym tle doszlo 29 maja do ogloszenia 
przez KPD programu, kt6ry m6gl polepszyc polozenie materialne pozba
wionych pracy ·i cierpiqcych n�dz� zar6wno w miescie, jak i na wsi. Byl 
to 6w slynny Arbeitsbeschaffungsplan przygotowany jeszcze na plenar-

64 DZA Potsdam, 06.01, nr 185, k. 101. 
1s AAN, MSZ P II, nr 4577; k. 17. 
11 AP Wroclaw, NPrSl., nr 502, raporty ze .stycznia 1932. 
e1 Zob. Die deutsche Landwirtschaft, Berlin 1932, s. 146, oraz AP ,Wrodaw, 

NPrSI., nr 502, raport z 16 II 1932. 
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nym posiedzeniu Komitetu Centralnego 14 i 15 tegoz miesü1ca. Tßll nie
zwykle wazny dokument nie tylko przedstawil mozliwosci zatrudnienia 
bezrobotnych, lecz r6wniez i zr6dla jego finansowania. W pierwszym 
rz�dzie KPD domaga!a si� podj�cia szerokich prac przy budowie mieszkan 
tak w miescie, jak i na wsi, komunikacji, prac zwi,izanych z regulacj,i 
rzek, budow,i kana!6w sr6dlqdowych, osuszaniem grunt6w, elektryfikacjq 
kraju, urzqdzaniem osrodk6w wypoczynkowych, obiekt6w sportowych 
itp. Fundusze na ten cel czerpac miano z budzet6w do tej pory prze
znaczanych na robudow� armii, z podatk6w na!ozonych na wielki kapi
tal, przemys! i warstw� junkiersk'I 68. Plany te zosta!y odrzucone. Nadal 
usilowano realizowac „Arbeitsbeschaffungsprogramm" odpowiadajqcy nie 
potrzebom robotnik6w, lecz warstwom posiadaj,icym. Po 1933 r. jeszcze 
bardziej go obwarowano klauzulami politycznymi 69

• 

Waznym wreszcie kierunkiem dzia!ania na rzecz zierrt wschodnich 
by!a pomoc na dorazne cele administracyjno-gospodarcze oraz wsparcie 
poczynan kulturalno-oswiatowych okreslana jako „Sofortprogramm" 10. 

Tak jak i inne dotacje dla tych teren6w, finansowana by!a ona z fundu
sz6w Rzeszy corocznie uchwalanych przez Reichstag niezaleznie od sum 
przeznaczanych na osadnictwo wewn�trzne i dotacje dla bezrobotnych. 
Pierwsze wytyczne opracowano po dlugotrwa!ych dyskusjach i naradach 
pod koniec czerwca 1926 r. UwzglP,dniono w nich najpilniejsze potrzeby 
gospodarcze i kulturalne rubiezy wschodnich. Jego autorzy pisali: ,,Rzesza 
musi przyjsc z pomoq poszkodo'Yanym ziemiom wschodnim, gdyz s,i 
to ziemie niemieckie i nie mozna dopuscic do os!abienia mieszkajqcego tarn 
elementu niemieckiego" 71• 12 sierpnia podj�to w Reichstagu dyskusj�, 
tym razem nad sposobem rozdzialu kredyt6w przeznaczonych na realizacj� 
wspomnianych plan6w. Projekty by!y r6zne, domagano si� zasilk6w nie 
tylko dla rolnictwa, lecz takze rzemios!a, handlu i drobnego przemyslu 72

. 

Do kanclerza Rzeszy dra Marxa nap!ywa!y r6znego rodzaju petycje 
o przyznanie sum pieni�znych, m. in. 24 sierpnia obszerny dokument, 
podpisany przez pra!ata Ulitzk� ", przes!a!y organizacje wychodzc6w 
z G6rnego Slq.ska. We wrzesniu wspomniana juz Komisja Czterech 
Wschodnich Prowincji opracowa!a memoria!, w kt6rym Zqda!a zwr6cenia 
bacznej uwagi na zacofane powiaty Dolnego $1,iska po!ozone wzdluz 
granicy polsko-niemieckiej (na�ys!owski, sycowski, milicki), dotacji dla 

&s Patrz GdDAB, t. 4, s. 280 i n. oraz dok. 79, s. 547. 
69 DZA Potsdam, 06.01, nr 185, k. 295. 
70 TamZe, nr 204, pismo z 17 IX 1926. 
71 DZA Potsdam, Reichswirtschaftsministerium, nr 17797, k. 34 n. (w dalszym 

,ci�gu cyt.: DZA Potsdam, 31.01). 
12 TamZe, k. 34 n. 
1a TamZe, k. 273. 
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rolnictwa, pqparcia akcji osadniczej, budowy domk6w dla robotniköw 

rolnych, podj�cia prac zwüizanych z rozbudowq dr6g i kolei na terenach 
wschodnich Niemiec i wreszcie podniesienia kultury, szkolnictwa i osrod
k6w sportowych jako waznego elementu umacniania niemczyzny w pasie 

przygranicznym. Memorial 6w utrzymany w tonie patetycznym nalezal 
do tego typu dokument6w, kt6ry miejscowe wladze administracyjne 

sporzqdzaly na dorazny uzytek polityczny 74• 
Wladze centralne nie mogly pozostac oboj�tne wobec tej powodzi pe

tycji, choc zdawano sobie spraw�, ze wysuwane przez ogniwa terenowe 
postulaty Sq w wielu wypadkach niedojrzale, malo precyzyjne. Bylo to 
tym bardziej konieczne, iz zafascynowane do tej pory -problemem za

chodnich granic Rzeszy malo uwagi poswi�caly wschodnim kresom par\
stwa. Az do czas6w G. Stresemanna postawiono wolnq r�k� w uprawia-
niu „polityki wschodniej" organizacjom nacjonalistycznym. Obj�cie teki 
ministra spraw zagranicznych przez Stresemanna przynioslo na tym od
cinku zasadniczq zmian�. Nastqpi!a wkr6tce seria wyjazd6w osobistosci 

rzqdowych na tereny wschodnie, eo z kolei budzilo nadziej� na rychl'l 
popraw� sytuacji ekonomicznej tych ziem. Oczekiwano realizacji pierw-

szych przyrzeczer\. Czynniki rzqdowe byly swiadome, iz odkladanie ich. 

na okres p6zniejszy -odbiloby si� zdecydowanie ujemnie na autorytecie 

74 Tami.e, Die Schäden der Provinz N i.�derschlesien infolge der neuen Grenz
ziehung und Forderungen zu ihrer AbsLeHung, k. 222 n. Podobny dokument wy
stosowaly wladze prowincji Pogranicze, tamie, k. 358 n. Do bardziej znanych me
morial6w z omawianego okresu naleZaly: Denkschrift über die wirtschaftlichen. 
und kulturellen Zustände im Waldenburger Industriegebiet, sporz&dzony przez ma-
gistrat Walbrzycha w 1927 r. W tym samym czasie sporz&dzono Vorschläge zur 
Untersuchung und Behebung der niederschlesischen Notstände, Wroclaw 1927, zob . .  
AP Wroclaw, Mag. m.  Wr., nr 33233, k .  248. Inny dokwnent, Die Wirtschafts- und 
Komunalnot des deutschen Ostens, tamZe, nr 33234, k. 184, omawia og6lnie upoSle
dzenie wschodnich ziem niemieckich. W kwietniu 1929 r. ukazal si<: memorial pro
wincji Brandenburgii: DenkschT,ift über die Provinz Brandenburg unter besonderer 
Berücksichtigung der durch die östliche Grenze des VersaiUer Vertrages geschaf
fenen Verhälltnisse, Staatsarchiv Potsdam, Oberpräsidium Brandenburg, Rep. 1,. 
dawniej Brandenburgisches Landeshauptarchiv (w dalszym cü4gu cyt. SA Potsdam). 
W tym samym roku podobnej treSci dokumenty sporzqdzi1ly wladze prowincji dolno
Slc1skiej, Die Lage NiedersChZesiens, AP Wroclaw, WSPr $1., nr 790. Kilka innych. 
podobnych memorial6w przytacza A. B r  o Z e k, Udzial niemieckich czynnik6w ofi
cjalnych na SZqsku w przygotowaniu. memorialu ,,Die Not der preussischen Ost
provinzen" (Studia Sl&skie, Seria Nowa, t. XV, Opole 1969, s. 19). W styczniu 1930 r .. 
wystosowano na rE:ce Hindenburga memorial Die Not der preussischen Ostprovinzen,. 
Wroclaw 1930. Dokument ten opracowal J. Kokot, ,,Swiadectwa Niemieckie", z. 3� 
Poznall Warszawa 1958. W 1931 r. Samorzcld Prowincjonalny Dolnego $Ic1ska opra
cowal nowy dokument: Das Schicksal des Ostens in statistischen Bildern, patrz. 
AP Wroclaw, WSPrSI., m:: 831. W czerwcu 1931 r. ukazal siE: r6wnieZ opracowany
przez Samorzqd Prowincjonalny memorial: Von Niederschlesiens Not. 
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wladzy, wzbudzilo niewiar,: w dotychczasowe przyrzeczenia. W zwüizku 
z tym 17 IX 1926 r. minister spraw wewn�trznych Rzeszy Külz pisal do· 
karnclerza Marxa: ,,Ludnosc teren6w wschodnich oczekuje, ze po serii 
wizyt i zapewnien o dobrej woli czynnik6w centralnych przyst,ipi si� do 
konkretnej ich realizacji. Oczekuje ona z zainteresowaniem na ostateczne 
decyzje w tej sprawie. Szybkie uchwalenie »programu natychmiastowej 
pomocy« przyniesie bowiem pewne uspokojenie i wzmocni zaufanie do 
r2qdu" 75• Po raz pierwszy tez minister okres!H sum�. kt6r,i miano prze
znaczyc I)a ow,i pomoc. Wspomnial o 30 min marek. Stawalo si,: wi�c 
jasne, iz nie chodzi tu o przyjscie z pomocq gospodarc2q ziemiom polo
zonym na wsch6d od Odry, lecz o stwarzanie pozor6w, ze wladze do-· 
strzegai'l problemy ekonomiczne ludnosci tarn mieszkajqcej i staraj'l si� 
im zaradzic. Külz zreszt'l cynicznie tego nie ukrywal 76. 

W tym samym czasie r6wniez w Ministerstwie Spraw Wewn�trznych 
Prus doszlo do wymiany zdan pomi�dzy przedstawicielami prowincji 
slqskiej a czynnikami rzqdowymi Prus i Rzeszy oraz reprezentantami 
prawicowych partii poli tycznych. N adprezydent Zimmer stwierdzil w swo- · 
im wystqpieniu, ze w pierwszym rz�dzie trzeba widziec potrzeby tere
n6w szczeg6lnie zagrozonych przez parcie slowianskie. Do takich zaliczal 
powiaty nadgraniczne prowincji dolnoslqskiej sqsiadujqce wedlug niego 
w 750/o h'ldi to z Polsk,i, bqdz tez z Czechami. Jako przyklad podal 
powiat strzelinski, w kt6rym znajdowaly "Si,: czeskie kolonie piel�gnujqce 
j�zyk i kultur,: swego narodu. Ponownie domagano si� stworzenia sieci kas 
pozyczkowych i dotacji pieni�znych na cele gospodarcw-kulturalne. 
Przedstawiciele Prus zgadzali si,: w zasadzie z wywodami reprezentanta 
Dolnego Slqska, podkreslali jednak, ze w podobnej sytuacji znajduj'l 
si� i inne prowincje: Pogranicze, Prusy Wschcldnie czy nawet Pomorze 
Zachodnie. Zwracano tez uwag,:, ze zatwierdzaj,icy dotacje dla wschodu 
kierowac si,: muszq wytycznymi sprecyzowanymi w czasie marcowej 
debaty w Reichstagu, tj. wzmozenia osadnictwa wewn,:trznego i akcji 
kredytowej dla rolnictwa, pomocy dla bezrobotnych z okr,:g6w przemy
slowych oraz wsparcia dzialalnosci kulturalno-oswiatowej w poszczeg61-
nych regionach wschodnich "· 21 wrzesnia, tym razem w Ministerstwie-

75 DZA Potsdam, 06.01, nr 204, k. 131. 
1e Zob. tamie, k. 142 n. ,,Der taktische Zweck des »Sofortprogramms« war 

der Bevölkerung und den Parlamenten zu zeigen, dass sofort nach Massgabe des 
Fortschreitens der Verhandlungen die beschlusstreffenden Massnahmen zur Aus
führung gelangen. Nur durch bestimmte Ankündigung wirksamer positiver Hilfe· 
lasSen sich untragbare weitergehende Parlamentsbeschlüsse verhindern . . . Mit
leeren Händen oder mit hinhaltenden Erklärungen vor dem Ostausschluss zu. 
erscheinen, würde die Vertreter der Reichsregierung nach allen vorausgegangen 
Versicherungen baldiger Hilfe in eine politisch unmögliche Lage versetzen". 

77 DZA Potsdam, 31.01, nr 17797, k. 234-240. 



•608 Karol Fiedor 

Gospodarki Rzeszy, podobne spotkanie odby!o si,: z reprezentantami Prus 
Wschodnich, na kt6re przybyli m. in. przedstawiciele bank6w central
nych Niemiec. Okaza!o si,:, iz instytucje te nie kwapiq si,: z udzielaniem 
kredyt6w terenom wschodnim 76• 

Od wrzesnia do pa..zdziernika notowano nadal ozywiorn1 dyskusj,: na 
temat planowanej pomocy. Zwolywano coraz to nowe spotkania i narady 
tak w Ministerstwie Spraw Wewn,:trznych Prus, jak i Rzeszy. Ich rezul
taty przekazywano najwyzszym czynnikom w republice weimarskiej. 
Koordynatorem i inspiratorem owych akcji by!o pruskie Ministerstwo 
Spraw Wewao,:trznych "· Niejednokrotnie usilowano organizowac je bez 
przedstawicieli ludnosci polskiej. Na tym tle dochodzi!o tez cz,:sto do 
gwaltownej wymiany zdari. i protest6w z ich strony. Jednym z najbardziej 
znanych by!o starcie posla Baczewskiego z cz!onkami Komisji Wschod
niej Sejmu Pruskiego w dniu 7 X 1926 r. Na posiedzenie owej komisji 
·przyby! Baczewski, choc nie by! jej czlonkiem. Jako pose! zas mia! 
prawo przys!uchiwania si,: jej obradom. Obecnosc pos!a Baczewskiego nie 
by!a na r,:k,: obradujqcym, kt6rzy tez kategorycznie zaz„dali, by opusci! 
sal,: obrad, na co ten si,: nie zgodzi!. Posiedzenie musiano przerwac, 
a przedstawiciel ludnosci polskiej z!ozy! protest na r,:ce przewodnicz„cego 
Sejmu przeciwko niedopuszczalnym metodom pracy w Komisji Wschod
niej. Mia!o to niew„tpliwie swojq wymow,: •0• 

Ostatecznie 19 X 1926 r. Ministerstwo Spraw Wewn,:trznych Rzeszy 
przes!a!o Komisji Wschodniej w Reichstagu projekt doraznej pomocy 
dla niemieckiego wschodu, zw!aszcza Prus Wschodnich, G6rnego i Dol
nego Slqska, Pogranicza oraz rejencji Koszalin, okreslany jako „Sofort
programm". Przewidywa! on sum,: 32 min marek na rozw6j gospodar
czy i kulturalny wspomnianych teren6w 81• W listopadzie plany „natych
miastowej pomocy" przedstawiono pod obrady Reichstagu. W burzliwej 
debacie brali udzia! przede wsiystkim pos!owie z ziem wschodnich. Ka.z
,dy z nich .zqda! uwzgl,:dnienia potrzeb regionu, kt6ry reprezentowa! 82. 

Na poparcie te.z swoich reprezentant6w lokalne w!adze administracyjne 
ponownie rozwin,:ly akcj,: wysy!ania memoria!6w do Komisji Wschod
niej oraz rzqdu Rzeszy, np. Komisja Czterech Wschodnich Prowincji wr,:
czy!a ministrowi gospodarki Rzeszy wspomniany juz memoria! Die Schä

den der Provinz Grenzmark dotyczqcy Pogranicza, a magistrat Legnicy 

1a Tami:e, k. 242. 

10 Tami:e, k. 231. 
80 AAN, Ambas. Berlin, nr 723, pismo z 3 XI 1926. 
s1 TamZei k. 279. 
81! DZA Potsdam, 31.01, nr 17797, k. 337 n. Bogaty material przedstawiajqcy 

caloSC dyskusji nad „Sofortprogrammem" zawiera DZA Merseburg, Rep. 120 C, 
Abt. IX, Fach 2, nr 50, Bd. 1-3. 
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rezolucj<; protestacyjrn\ przeciwko znikomemu uwzglt;dnieniu potrzeb Dol
nego Sl1jska w nowych planach pomocy wschodniej. Graniczljca z panstwa
mi s!owianskimi prowincja _:_ dowodzono - narazona jest szczeg6Inie 
na infiltracj<; obcego elementu. Nie jest jeszcze nie stracone, mozna 
wszystko odrobic, trzeba jednak przyst,ipic do natychmiastowego dzia
!ania 83• Podobne dokumenty przedstawi!y w!adze wschodniopruskie. Re
zolucje domagaj,ice si<; jak najkorzystniejszego podzia!u sum w ramach 
,,Sofortprogramm" inspirowa!y miejscowe ko!a Ostbundu oraz organi
zacji gospodarczo-spo!ecznych 84• 

10 listopada Reichstag uchwali! ostateczny podzia! przyznanych fun
dusz6w na 1926 r. Z owych 32 mln marek 24 mln przeznaczono na 
obiekty o znaczeniu administracyjno-gospodarczym, a 8 min <na dodatko
we kredyty dla przemys!u, rzemios!a i rolnictwa. Akcj,i „Sofortpro
gramm" w 1926 r. obj<;tych by!o - jak juz wspomniano - 5 wschodnich 
prowincji Prus. Podzia! owych 24 mln kszta!towal sit; nast<;puj,ico ••: 
Prusy Wschodnie - 8 300 600, Gorny Slqsk - 8 021 600, Dolny Sl,isk -
4 205 000, Pogranicze - 2 205 000, Rejencja Koszalin - 552 800 marek. 
Najwit;ksze sumy przyznano Prusom Wschodnim i G6rnemu Sl,iskowi, 
tj. prowincjom o najsilniejszym skupisku ludnosci polskiej. Charaktery
styczny by! rowniez podzia! owych kwot w ramach poszczeg6lnych pro
wincji, np. na G6rnym Sl,isku 400/o przyznanej sumy przekazano na 
inwestycje koscielne. Kosci6! katolicki bowiem w tym regionie odgrywal 
powazn,i rolt;. Przy jego pomocy czynniki rz,idowe usi!owa!y oddzia!ywac 
na miejscow,i ludnosc, w 90°/o katolick,i. Pokazne sumy przeznaczono tak
ze na urz,idzenia i obiekty wznoszone wzd!uz granicy polsko-niemiec
kiej, jak drogi, dworce kolejowe, mosty, bU:dynki szkolne i obiekty spor
towe. Mia!y one tworzyc kontrast z zaniedbanymi tego typu obiektami 
po stronie polskiej i stanowic wazny element propagandowy. Ostatecznie 
pozosta!e 8 mln marek podwyzszono do 1 7 mln i przeznaczono przede 
wszystkim na pozyczkt; dla rzemios!a, handlu i cz<;sciowo rolnictwa w Pru
sach wschodnich, <na Sl&sku i Pograniczu. Totez trafnie oceni!a „Ga
zeta Olsztynska" owe zabiegi gospodarcze czynnik6w niemieckich, pisz'! c, 
iz „Sofortprogramm" jest jedn& z metod bezwzgl<;dnej walki rzqdu i na
rodu niemieckiego z polsk& mniejszosci& w republice weimarskiej 86• 

Dokonany podzia! wydawa! si<; ko!om prawicowym, zw!aszcza w Prusach 
Wschodnich, krzywdz&cy dla tych ziem. Juz w grudniu 1926 r. na !amach 
,,Ostland" zamieszczono apel do najwyzszych czynnik6w Rzeszy o popar-

83 DZA Potsdam, 31.01, nr 17797, k. 345, 357 n. 
84 Tami:e, nr 17798, k. 11 n., 76 n. 
85 AAN, Ambas. Berlin 723, k. 60. 
se „Gazeta Olsztyriska", 20 XI 1926. 
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cie i pomoc dla wschodu w jego walce o podzwigni�cie si� gospodarcze. 

Jako pierwszy odpowiedzial nan w imieniu marszalka Hindenburga sekre
tarz kancelarii prezydenta 0. Meissner, zapewniajqc, i:i: s�dziwy marsza

lek dolo:i:y wszelkich staran, aby tereny wschodnie otrzymaly nale:i:n'l, 

im pomoc B7
• 

Na wiese o podj�tej debacie na forum Reichstagu i przyznaniu wschod

nim rubiezom Rzeszy dotacji na cele gospodarcze jeszcze w grudniu tego:i: 

roku o zasilki dla „zagro:i:onych" terei,6w rozpocz�ly ubiegac si� niekt6re 

regiony zachodnich Niemiec, m. in. Bawaria, Badenia, Szlezwik-Holsztyn, 

a nawet zagl�bie nadrensko-westfalskie. Domagano si� sum na rozbudo

w� obiekt6w przemyslowych, kulturalnych i turystycznych. I tu r6wnie:i: 

zastosowano wypr6bowany ju:i: na wschod.zie spos6b przedstawiania „nie

bezpieczenstwa" z zewniitrz. Przedstawiciele Bawarii np. stwierdzali, 

:i:e ich prowincja nara:i:ona jest na „niebiezpieczenstwo czeskie" .. Kapital 

finansowy tego kraju skutecznie konkuruje z miejscowym przemyslem. 

Propaganda czeska demoralizuje nadgraniczne regiony, bawarskie oraz 

przesiqkni�te elementem slowianskim l:,u:i:yce. Referujiicy · to zagadnie

nie w Reichstagu dr Gradnauer oswiadczyl, :i:e zwlaszcza ten zakiitek 

Rzeszy podatny jest na infiltracj� organizacji serbolu:i:yckich majiicych 

swe gl6wne siedziby w Paryzu i Pradze ee. 

Akcji na rzecz poparcia zachodnich rubie:i:y Rzeszy patronowalo po

wolane do :i:ycia w 1923 r. Ministerstwo Teren6w Okupowanych (Reichs

ministerium für die besetzten Gebiete) 89
. Z jego te:i: inicjatywy opraco

wano program pomocy dla nadgranicznych teren6w zachodnich (V{est

programm). Dzialajiice i tutaj organizacje spoleczno-polityczne, tak samo 

jak i na wschodzie, przedkladaly wladzom zwierzchnim petycje, doma
gajqc si� fundusz6w dla „zagro:i:onych" gospodarczo region6w 99

• 10 XII 

1926 r. Ministerstwo Teren6w Okupowanych donosilo kanclerzowi Rzeszy, 

i:i: jest zaniepokojone rozwojem aktywnosci przedstawicieli wschodnich 

prowincji w Reichstagu. Uwzgl�dnienie wysuwanych pod adresem wladz 

centralnych ziidan mo:i:e - jak stwierdzano - powaznie zachwiac r6wno
wag� finansowii panstwa. Sq one bowiem znacznie wyzsze ani:i:eli te, 

kt6re po 1918 r. przyznano terenom niemieckim na zachodzie. Tymcza
sem - konstatowano dalej - nast�pstwa ukladu wersalskiego sq tutaj nie 

" ,,Ostland", 17 XII 1926. 
ss ANN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 78, oraz DZA Potsdam, 31.01, nr 17797> 

k. 404 i 417. 
s, Reichsministerium für die besetzten Gebiete jak r6wnieZ Reichskommissariat 

für die besetzten rheinischen Gebiete byly podporz<1dkowane ministerstwom: Spraw 

WewnE:trznych, Finans6w i Pracy Rzeszy. Patrz ,,Reichsgesetzblatt", I, 28, XII 

1930, s. 430. 
so DZA Potsdam, 31.01, nr 17800, memorialy dotyczqce Westprogramm. 
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mrueisze niz na wschodzie, przy czym powazna cz,:sc ziem zachodnich 
Nierniec znajduje si<: pod okupacjq, eo szczeg6lnie ujemnie odbija si� na 
zyciu kulturalnym i gospodarczym rnieszkajiicej tarn ludnosci. W kon
kluzji ministerstwo przestrzegalo przed nadrniernym faworyzowaniem 
teren6w wschodnich i r6wnoczesnie dopominalo si,: uwzgl,:dnienia za
chodnich rubiezy w planach pomocy finansowej z centralnych fundusz6w 
Rzeszy 91• 

Wyzej przytoczone glosy pokrzyzowaly plany or,:downik6w popiera
nia wschodu za wszelkii cen,:. Jeszcze w styczniu 1927 r. w Kornisji 
Wschodniej Sejmu Pruskiego w czasie ustalania wst,:pnych plan6w „na
tychrniastowej pomocy" na najblizszy okres nie przewidywano podob
nych akcji dla ziem zachodnich. Domagano si� jedynie, aby sumy na 
1927 r. nie odbiegaly zasadniczo od przyznanych na ten cel fundusz6w 
z ubieglego roku. Takie tez dezyderaty przeslano do Reichstagu. Tym
czasem wladze centralne powaznie zredukowa!y kwoty przedstawione 
w projektach pomocy dla wschodu (przewidziano jedynie 15 min marek), 
przy cfym postanowiono takze rozciiigniic wsparcie pieni,:zne na Bawari,:, 
Saksoni<:, Badeni�. To zas z kolei wywolalo burz,: protest6w ze strony 
czynnik6w pruskich. Rozpocz,:to gwaltowny atak na tego rodzaju posta
nowienia. Fala protest6w narastala z dnia na dzien. Inspirowaly je 
Reichsverband der Himattreuer Ost- und Westpreus.sen, Deutscher Ost
bund, Izba Rolnicza w Kr6lewcu oraz czlonkowie Komisji Wschodniej 
Sejmu Pruskiego 92

• Zaangazowala si� do owej akcji prasa nacjonalistycz
na. Przodowal na tym polu „Ostland". Raz po raz pismo to atakowalo pro
jekty pomocy dla zachodnich teren6w. Stwierdzano wr,:cz, iz to, eo ofia
ruje si,;; dla wschodu, jest niewsp6lmierne do jego potrzeb. Tymczasem 
przekazuje si<: powazne sumy dla zachodnich ziem Rzeszy, kt6re znajdujii 
si<: w o  wiele lepszej sytuacji materialnej. W artykule Und wo bleibt der 

Osten? zarzucono wr,;;cz czynnikom centralnym Rzeszy, iz nie uwzgl<:d
nily potrzeb ziem wschodnich, a zapatrzone sii jedynie na zach6d "· , 

W nast,:pnych miesiiicach dyskusja nad „programem natychmiastowej 
pomocy" na 1927 r. przekszta!cila si<: w jawnii walk<: rni,:dzy poszczeg61-
nyrni ugrupowaniami partyjnymi ••. Podsycala jq ponowna fala „memoria
!6w" spor2qdzanych przez lokalne w!adze administracyjne. Magistrat 
Wroclawia w rezolucji do Reichstagu podkreslal, ze przydzial srodk6w 
pieni,:znych dla Dolnego Sliiska na 1927 r. jest niesprawiedliwy, gdyi: 
krzywdzi miejscowe rzemioslo i przemysl znajdujqce si<: w oplakanym 

u TamZe, nr 17797, k. 428. 
"- AAN, Arnbas. Berlin, nr 723, k. 96. 
ts „Ostland", 25 II 1927. 
u DZA Merseburg, Rep. 120 C, Abt. IX, Fach 2, nr 50, Bd. 2., Auszug aus 

dem Bericht... 17 II 1927. 
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cie i pomoc dla wschodu w jego walce o podzwigni�cie si� gospodarcze. 
Jako pierwszy odpowiedzial nan w imieniu marszalka Hindenburga sekre
tarz kancelarii prezydenta 0. Meissner, zapewniajqc, iz s�dziwy marsza
!ek dolozy wszelkich staran, aby tereny wschodnie otrzymaly nalezn11, 
im pomoc 87• 

Na wiese o podj�tej debacie na forum Reichstagu i przyznaniu wschod
nim rubiezom Rzeszy dotacji na cele gospodarcze jeszcze w grudniu tegoz 
roku o zasilki dla „zagrozonych" tere'!ÖW rozpocz�ly ubiegac si� niektöre 
regiony zachodnich Niemiec, m. in. Bawaria, Badenia, Szlezwik-Holsztyn, 
a nawet zagl�bie nadrensko-westfalskie. Domagano si� sum na rozbudo
w� obiektöw przemyslowych, kulturalnych i turystycznych. I tu r6wniez 
zastosowano wypr6bowany juz na wschodzie sposöb przedstawiania „nie
bezpieczenstwa" z zewn11trz. Przedstawiciele Bawarii np. stwierdzali, 
ze ich prowincja narazona jest na „niebiezpieczenstwo czeskie" .. Kapitat 
finansowy tego kraju skutecznie konkuruje z miejscowym przemyslem. 
Propaganda czeska demoralizuje nadgraniczne regiony, bawarskie oraz 
przesi&kni�te elementem slowianskim Luzyce. Referuj11cy, to zagadnie
nie w Reichstagu dr Gradnauer oswiadczyl, ze zwlaszcza ten zak11tek 
Rzeszy podatny jest na infiltracj� organizacji serboluzyckich maj11cych 
swe glöwne siedziby w Paryzu i Pradze 88• 

Akcji na rzecz poparcia zachodnich rubiezy Rzeszy patronowalo po
wolane do zycia w 1923 r. Ministerstwo Teren6w Okupowanych (Reichs
ministerium für die besetzten Gebiete) 89. Z jego tez inicjatywy opraco
wano program pomocy dla nadgranicznych teren6w zachodnich (West
programm). Dzialajqce i tutaj organizacje spoleczno-polityczne, tak samo 
jak i na wschodzie, przedkladaly wladzom zwierzchnim petycje, doma
gaj11c si� fundusz6w dla „zagrozonych" gospodarczo region6w 90• 10 XII 
1926 r. Ministerstwo Teren6w Okupowanych donosilo kanclerzowi Rzeszy, 
iz jest zaniepokojone rozwojem aktywnosci przedstawicieli wschodnich 
prowincji w Reichstagu. Uwzgl�dnienie wysuwanych pod adresem wladz 
centralnych z11dan moze � jak stwierdzano - powaznie zachwiac r6wno
wag� finansowq panstwa. Sq one bowiem znacznie wyzsze anizeli te, 
kt6re po 1918 r. przyznano terenom niemieckim na zachodzie. Tymcza
sem - konstatowano dalej - nast�pstwa uk!adu wersalskiego Sq tutaj nie 

s1 „Ostland", 17 XII 1926. 
ss ANN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 78, oraz DZA Potsdam, 31.01, nr 17797. 

k. 404 i 417. 
se Reichsministerium für die besetzten Gebiete jak r6wnieZ Reichskommissariat 

für die besetzten rheinischen Gebiete byly podporzc\dkowane ministerstwom: Spraw 
Wewn�trznych, Finans6w i Pracy Rzeszy. Patrz ,,Reichsgesetzblatt", I, 281 

XII 
1930, s. 430. 

90 DZA Potsdam, 31.01, nr 17800, memorialy dotyczijce Westprogramm. 
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mniejsze niz na wschodzie, przy czym powazna cz,:sc ziem zachodnich 
Nierniec znajduje si,: pod okupacjq, co szczeg6lnie ujemnie odbija si,: na 
zyciu kulturalnym i gospodarczym rnieszkajqcej tarn ludnosci. W kon
!duzji ministerstwo przestrzegalo przed nadrniernym faworyzowaniem 
teren6w wschodnich i r6wnoczesnie dopominalo si<: uwzgl,:dnienia za
chodnich rubiezy w planach pomocy finansowej z centralnych fundusz6w 
Rzeszy 91. 

Wyzej przytoczone glosy pokrzyzowaly plany or,:downik6w popiera
nia wschodu za wszelk'! cen,:. Jeszcze w styczniu 1927 r. w Komisji 
Wschodniej Sejmu Pruskiego w czasie ustalania wst,:pnych plan6w „na
tychrniastowej pomocy" na najblizszy okres nie przewidywano podob
nych akcji dla ziem zachodnich. Domagano si,: jedynie, aby sumy na 
1927 r. nie odbiegaly zasadniczo od przyznanych na ten cel fundusz6w 
z ubieglego roku. Takie tez dezyderaty przeslano do Reichstagu. Tym
czasem wladze centralne powaznie zredukowaly kwoty przedstawione 
w projektach pomocy dla wschodu (przewidziano jedynie 15 min marek), 
przy ceym postanowiono takze rozciqgnqc wsparcie pieni<:zne na Bawari,:, 
Saksoni<:, Badeni<:. To zas z kolei wywofafo burz,: protest6w ze strony 
czynnik6w pruskich. Rozpocz,:to gwahowny atak na tego rodzaju posta
nowienia. Fala protest6w narastala z dnia na dzien. Inspirowaly je 
Reichsverband der Himattreuer Ost- und Westpreussen, Deutscher Ost
bund, Izba Rolnicza w Kr6lewcu oraz czfonkowie Komisji Wschodniej 
Sejmu Pruskiego ••. Zaangazowala si,: do owej akcji prasa nacjonalistycz
na. Przodowal na tym polu „Ostland". Raz po raz pismo to atakowalo pro
jekty pomocy dla zachodnich teren6w. Stwierdzano wr<:cz, iz to, co ofia
ruje si<: dla wschodu, jest niewsp6lmierne do jego potrzeb. Tymczasem 
przekazuje si,: powazne sumy dla zachodnich ziem Rzeszy, kt6re znajdujq 
si<: w o  wiele lepszej sytuacji materialnej. W artykule Und wo bleibt der 

Osten? zarzucono wr,:cz czynnikom centralnym Rzeszy, iz nie uwzgl,:d
nily potrzeb ziem wschodnich, a zapatrzone S'! jedynie na zach6d 93. , 

W nast,:pnych miesiljcach dyskusja nad „programem natychmiastowej 
pomocy" na 1927 r. przeksztakila si<: w jawnq walk,: rni,:dzy poszczeg61-
nyrni ugrupowaniami partyjnymi "· Podsyca!a i'l ponowna fala „memoria
!6w" sporZqdzanych przez lokalne wladze administracyjne. Magistrat 
Wroc!awia w rezolucji do Reichstagu podkreslal, ze przydzia! srodk6w 
pieni,:znych dla Dolnego Sl1jska na 1927 r. jest niesprawiedliwy, gdyz 
krzywdzi miejscowe rzemios!o i przemys! znajdujljce si,: w oplakanym 

9t TamZe, nr 17797, k. 428. 

92 AAN, Am bas. Berlin, nr 723, k. 96. 

93 „Ostland", 25 II 1927. 

94 DZA Merseburg, Rep. 120 C, Abt. IX, Fach 2, nr 50, Bd. 2., Auszug aus 

dem Bericht... 17 II 1927. 
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stanie 95. 4 maja premier rzqdu pruskiego Braun w memoriale do kanc
lerza Rzeszy wyrazil zdziwienie, iz zbagatelizowano niebezpieczenstwo 
grozqce wschodowi, dokonujqc podzialu srodköw pieni�znych niezgodne
go z potrzebami gospodarczymi niemieckich prowincji na wschöd od 
Odry 96. Obroncy röwnego podzialu zasilköw mi�dzy ziemie nad Renem 
i Odrq nie poddawali si�. Na na;adzie w Ministerstwie Spraw Wewn�trz
nych Rzeszy odbytej w maju tegoz roku stwierdzono wr�cz, iz lansowa
ny „Sofortprogramm" jedynie dla wschodnich rubiezy Rzeszy jest nie
popularny. Rz&d nie moze na ten cel przeznaczac wszystkich sum, jakie 
ma do dyspozycji. Zachodnie prowincje nadgraniczne bowiem tak samo 
narazone SI! na obcq infiltracj�, jak i ziemie s&sfaduj&ce z Polsk& czy tez 
z Czechami. Byly jednak i zdecydowane glosy, zwlaszcza przedstawicieli 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podkreslaj&ce szczegölne niebezpie
czenstwo ze strony polskiej i czeskiej. Wyrazano nadziej�. iz w nast�p
nych latach ten element b�dzie decyduj&cym czynnikiem przy rozpatry
waniu wniosköw „Sofortprogrammu" •1. Wedlug sugestii owych czynni
köw odbywal si� tez podzial srodköw pieni�znych w terenie. Korzystac 
mogla z nich j edynie ludnosc niemieclrn. J eszcze w wiE/kszym stopniu niz 
w 1926 r. uwzgl�dniano nie potrzeby gospodarcze, lecz cele polityczno
propagandowe. Spor& cz�sc funduszöw bowiem przekazano na rozbudow� 
urZ!!dzen socjalnych, obiektöw sportowych, domöw, schronisk mlodziezo
wych itp. w wi�kszych skupiskach polskich. Mialo to z kolei ulatwic re
alizacj� okreslonych koncepcji politycznych, tj. rozbijanie zwartych sro
dowisk tej mniejszosci i pozyskiwanie jej dla kultury i propagandy nie
mieckiej. 

W grudniu 1927 r. na wspölnym posiedzeniu rz&döw Prus i Rzeszy 
w obecnosci marszalka Hiindenburga zaakceptowano nowe plany dotacji 
dla niemieckiego wschodu. Jej glöwnym rzecznikiem byl s�dziwy pre
zydent. Dlatego tez t� subwencj� okreslono jego imieniem (Hindenburgs
programm). Przeznaczona ona byla w pierwszym rz�dzie dla Prus 
Wschodnich, zwlaszcza dla tamtejszego rolnictwa. Przewidywano takze 
powazne ulgi w dziedzinie komunikacji i taryf przewozowych. Zaröwno 
akcja propagandowa, jak i zdecydowane poparcie Hindenburga wplyn�lo 
na to, iz koncepcje pomocy lansowane przez prawicowe ugrupowania 
pruskie zdobywaly coraz to wi�cej zwo!enniköw i wypieraly postulaty 
gospodarcze przedstawicieli prowincji zachodnich Niemiec. Swiadczyl 
o tym wymownie podzial sum „natychmiastowej pomocy" na 1928 r. Byl 
bowiem zdecydowanie korzystniejszy dla prowincji wschodnich niz przed 

g5 DZA Potsdam, 31.01, nr 17798, k. 147, 150. 

9e TamZe, k. 117. 

97 TamZe, k. 103. 
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rokiem. I tak z og6Jnej sumy 15 min marek przypacilo w 1927 r. pro
wincjom Prus tylko 6 min, w 1928 r. z przewidzianYich 12 min az 9,5 min 
wyasygnowano clla teren6w wschodnich Niemiec, a jedynie 2,5 min clla 
zachodnich teren6w nadgranicznych 96. W maju 1929 r. Reichstag uchwa
lil now11 ustaw� okreslan11 jako „Ostpreussenhilfe". Rozszerza!a ona po
waznie dotychczasowy zakres pomocy, zw!aszcza clla Prus W schodnich. 
Przewidywala bowiem daleko id11ce ulgi podatkowe i udogodnienia frach
towe. W pierwszym rz�dzie otwiera!a clla rolnictwa mozliwosc uzyskania 
dodatkowych kredyt6w hipotecznych przyznawanych z kas zar6wno Prus, 
jak i Rzeszy, niezaleznie od sum asygnowanych na akcj� osadniczq i umo
rzenie podatk6w gruntowych. Udogodnienia frachtowe dotyczyly przewozu 
artyku!6w rolniczych na zach6d oraz przemys!owych, jak nawozy sztucz
ne, w�giel, niekt6re rodzaje pasz, do Prus Wschodnich 99. W styczniu 
1930 r. marsza!ek Hindenburg w czasie przyj�cia delegacji 6 wschodnich 
prowincji ponownie stwierdzil, iz Rzesza nadal b�dzie pami�ta!a o „za
grozonych" wschodnich rubiezach Niemiec. To samo uczyni! premier Prus 
Braun. 13 marca Hindenburg podpisa! plan Younga, odrzucajqc r6wno
czesnie polsko-niemiecki uk!ad likwidacyjny, eo by!o wyrazn,i demonstra
cjq antypolskq. Podpisa! go kilka dni p6zniej, przedstawiajqc r6wnoczesnie 
kanclerzowi Rzeszy wytyczne do programu wschodniopruskiego 100. Dia 
nikogo nie by!o tajemnic'I, iz by! to typowy przetarg mi�dzy zwolennika
mi uregulowania stosunk6w gospodarczych z Polsk11 a Hindenburgiem, 
kt6ry w zamian za to ust�pstwo wysun11! nowy plan pomocy korzystny clla 
warstwy junkierskiej. We wspomnianym dokumencie Hindenburg stwier
dza!, ze nalezy wzmocnic rolnictwo na wschodzie, bo jezeli si� tego nie 
zrobi, to nadal trwac b�dzie ucieczka z tych teren6w Judnosci wiejskiej. 
,,Jako prezydent - pisa! - nie mog� i nie ehe� dyktowac programu po
mocy i sposobu jego realizacji. Obowi11zkiem moim jest jednak zaapelowac 
da rz,idu Rzeszy, by ten jak najszybciej opracowa! i przecilozy! Reichsta
gowi tego rodzaju program. Mog� tego domagac �i� od rz11du, zw!aszcza 
ze wbrew mojemu przekonaniu podpisalem uk!ad o likwidacji oraz zgo
dzi!em si� na traktat handlowy [z Polsk11 - J<i. F.]" 101• 

Na wiadomosc o podj�tych przez Hindenburga krokach w zakresie po
mocy dla wschodu przewidzianych na 1930 r. na r�ce prezydenta i w!adz 
centralnych ponownie naplywa!y nowe memoria!y zqdajqce zasi!k6w 
pieni�znych. R6wnoczesnie przypominano, iz dokumenty te wysy!ane S'I 
w imieniu setek tysi�cy potrzebujqcych wsparcia 102• W Reichstagu grupa 

11s Tam:Ze, k. 56, 178, 185, 227. 

1111 AAN, A.mbas. Berlin, nr 723, k. 11, 82, 98. 

100 DZA Potsdam, 06.01, nr 209, k. 46. 

101 Tam:Ze, k. 60 n. 
102 Tam:Ze, k. 30, 63, 97, 213. 
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posl6w prawicowych na czele z hr. zu Eulenburg, von Richthofenem, 
drem Kleinerem i Hugenbergiem domagala si,: odpowiedzi, eo rZqd zamie
rza zrobic w sprawie uzdrowienia gospodarczego wschodu, ulzenia doli 
cierpiqcych mas na skutek dyktatu wersalskiego 10•. 

W takiej atmosferze przystiipiono do opracowania programu pomocy 
na 1930 r. Zgodnie z zaleceniem Hindenburga dotyczyc on mial przede 
wszystkim teren6w przylegajqcych do granicy polskiej '"'· Chciic uprze
dzic ewentualne ataki opozycji na tak pomyslane plany zasilk6w, mini
sterstwa Spraw Wewn�trznych i Finans6w juz wczesniej przeslaly do 
kancelarii Rzeszy wytyczne ich obrony. Przede wszystkim stwierdzano, iz 
nie mozna wszystkich ziem po!ozonych na wsch6d od l:,aby traktowac 
jako teren6w przezywajiicych kryzys gospodarczy. Opracowane przy 
wsp6!udziale czynnik6w R.zeszy i Prus za!ozenia dostatecznie jasno doku
mentowaly, ze nalezy je ograniczy.c do ziem leziicych przy granicy pol
skiej. Szczeg6lnie dotyczy to prowincji wschodniopruskiej oraz okr�g6w 
przylegajiicych do „polskiego korytarza". Obaj ministrowie podkreslali, 

' iz sq to tereny rolnicze, a najbardziej palqC'l sprawii dla wschodu jest 
pomoc dla gospodarki rolnej 10•. W maju zosta! uzgodniony pomi�dzy 
poszczeg6lnymi cz!onkami gabinetu Rzeszy kompleks zagadnien okreslany 
p6zniej jako „Osthilfegesetz". Zawarte w nim wytyczne zmierzaly w na
st�pujiicych kierunkach: konwersji dlug6w w rolnictwie prowincji wscho
dniej, udzielania d!ugoterminowych pozyczek gospodarstwom rolnym, 
rozbudowy sieci kolei, inwestycji na cele spoleczne i kulturalne. Wysokosc 
sum przewidywanych na „Osthilfe" wynosic miala 500-700 min marek 
zrealizowanych w ciiigu 5 lat. Jedynie na konwersj� dlug6w przewidywa
no 300 min, na pozyczki d!ugoterminowe - 200 min, na budow� kolei 
130 min marek. W ciiigu pierwszego roku wydatkowac miano 116 min 
marek, kt6re mialy byc sciiigni�te ze srodk6w na zapomogi dla bezrobo
tnych. Projekt ustawy przewidywa! daleko id,ice pe!nomocnictwo dla 
rziidu, kt6ry m. in. m6gl wprowadzac zmiany dotycZqce zar6wno teryto
ri6w, na kt6rych miano owq pomoc realizowac, jak i czas jej trwania. 

Prace nad projektem ustaw o „Osthilfe" otoczone byly wielkq tajem
nicii 10•. W czasie opracowywania kolejnych wersji ustawy dochodzilo do 
tarc i dyskusji pomi�dzy instytucjami rolniczymi a czynnikami rziido
wymi. 16 czerwca wreszcie rziid Rzeszy przed!ozyl Reichstagowi ostate
czny projekt pomocy dla ziem wschodnich (Gesetz über Hiljsmassnahmen 
für die notleidenden Gebiete des Osten-Osthilfegesetz)1•1. Pomocii objte 

103 Tami.e, k. 62 i 100. 

1011 DZA Potsdam, 3tl.01, nr 199. 

tos DZA Potsdam, 06.01, nr 209, k. 163. 

ioe AAN, Ambas. Berlin. nr 723, dok. 12 V 1930. 

101 DZA Potsdam, 06.01, nr 210, k. 80a. 
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mialy byc jedynie ziemie wschodnie. W ten spos6b wyeliminowano kon
kurent6w do zasi!k6w z teren6w zachodnich. Uzasadniaj„c 6w projekt 
w czasie debaty parlamentarnej, minister rolnictwa Schile stwierdzi! po
nownie, ii: nie nalezy traktowac podj�tych przez rz<jd krok6w jako kolej
nej dotacji pieni�znej dla wschodu. Jest to bowiem nowy krok w kierunku 
prawid!owego rozwiqzania zagadnieti ludnosciowych i narodowopolitycz
nych. Tylko na drodze zdecydowanej polityki popierania zywotnych spraw 
wschodnich, tj. tworzenia wa!u antypolskiego ze zdrowych gospodarstw 
rolnych, zabezpieczy si� wschodnie rubieze Rzeszy. W polityce tej -
-stwierdza! dalej minister - rz11d niemiecki idzie za przyk!adem Polski, 
kt6ra w znacznie szerszym zakresie i wi�kszym nak!adem srodk6w, niz 
to pozwala stan finansowy N iemiec, d11zy do zag�szczenia swego osadnic
twa na zachodzie, Podj�cie pomocy wschodniej jest zgodne z ·niemieckq 
racj 'l stanu 108. N iezaleznie od wyj asnieti ministra do proj ektu do!<jczono 
szczeg6!owe jego uzasadnienie. W ten spos6b niemiecka prawica wykorzy
sta!a „polskie niebezpieczenstwo" do przeprowadzenia swoich plan6w, tj� 
wyciqgni�cia jak najwi�kszych sum dla ratowania wielkiej w!asnosci rol
nej na wschodzie. Nie czekajqc na ostateczny rezultat dyskusji parlamen
tarnej nad planami nowych sum dla wschodu, 26 lipca prezydent Hinden
burg wyda! dekret stanowiqcy podstawG wcielania w zycie projekt6w 
pomocy rz<jdowej dla rolnictwa wschodnioniemieckiego 100. 14 sierpnia 
.utworzono specjalnq kom6rk� przy rz<jdzie Rzeszy zajmuj'!C'l si� wciela
niem w zycie uchwa! ,,Ostpreussenhilfe". Jej kierownikiem w randze 
ministra zosta! komisarz Rzeszy G. Treviranus (Reichskommissar für die 
Osthilfe). Wsp6!pracowa! z nim z ramienia rz<jdu pruskiego minister Hir
-tsiefer. W terenie z kolei powo!ano pelnomocnik6w dla poszczeg6lnych 
_prowincji. Funkcje te najcz�sciej powierzano nadprezydentom 110• 

Mimo odniesionych sukces6w lokalne w!adze prowincji wschodnich bez 
pr;erwy upomina!y si� o nowe sumy, podkreslaj,ic r6wnoczesnie znaczenie 
polityczne wschodnich rubiezy dla Niemiec m. Znamienna pod tym wzgl�
<lem by!a seria list6w hr. Garnier-Turawy z Opolszczyzny oraz K. Wege, 
reprezentanta Pogranicza i posla do Parlamentu Rzeszy, do Hindenburga, 
oceniaj11cych dotychczasowq pomoc pieni�zn<j dla wschodu jako niedosta
teczn<j. Obaj zarzucali 6wczesnemu rz<jdowi Rzeszy opieszalosc w reali
zacji plan6w, kt6re wysun<jl s�dziwy marsza!ek 112• W lutym 1931 r. od-

1oe ANN, Ambas. Berlin, nr 723, k. 128. 
10& "Reichsgesetzblatt", 27 VII 1930, nr 31, oraz DZA Potsdam, 31.01, nr 13605, 

l<. 111. 

110 DZA Potsdam, 06.01, nr 210, k. 161. 
111 DZA Potsdam, 06.01, nr 210 oraz 21,2. 
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powiedzial na nie Hindenburg, zapewniaj,ic ponownie, i.i sprawa pomocy 

dla wschodu leiy mu bardzo na sercu. Dodal jednak, ie nie wystarcZq 

tylko apele, lecz trzeba samemu whiczyc si� do realizacji owego przedsi<i

wzi�cia 113. 

W marcu 1931 r. podj<ito w Reichstagu debat<i nad ustawq o „Ost

hilfe". Bylo to w duiej mierze zaslugq G. Treviranusa, kt6ry najpelniej 

chyba 'Odczytal mysl Hindenburga. Dzi<iki niemu tei poszczeg6lne resorty 

przygotowaly material dowodowy przemawiajqcy za przyznaniem dotacji 

pieni<iznych dla wschodu. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami 

trwala kilka tygodni. 31 marca uchwalono ostatecznie ustaw<i powszechnie 

okreslanq jako „Osthilfe" "'· Miala ona spelnk dwa wyrazne cele: polity

czny, tj. utrwalenie niemczyzny na obszarach graniczqcych z Polsk'! i po

siadajqcych duiy odsetek ludnosci polskiej. Nie jest przypadkiem, ii lud

nosc polska mieszkajqca na niemieckim wschodzie byla tej pomocy pozba

wiona. Uzyskac i'I mogli ci, kt6rzy zdecydowanie opowiedzieli si<i po stro

nie niemieckiej i wyparli swego polskiego pochodzenia. Drugim celem by

la pomoc gl6wnie dla wielkiej wlasnosci ziemskiej. Nie chodzilo tu o u

zdrowienie gospodarki rolnej teren6w wschodnich. Akcja pomocy nie 

obejmowala gospodarstw drobnych, najcz�sciej krancowo zadluionych "'· 

und über Bedenken nicht hinaus. Auch was jetzt von der neuen ))Osthilfe(< bekannt 
wurde, ist nicht geeignet, neue Hoffnungen zu erwecken. Namens meiner Berufs
genossen in der Grenzmark, meinem Wahlkreise, bitte ich Euer Excellenz aufs. 
inständigste, dafür Sorge zu tragen, dass etwas Durchgreifendes geschieht und 
dass es ungesäumt geschieht. Der preussische Grosse König Friedrich hatte einen 
Krückstock, der seine Wirkung nicht verfehlte. Ich bitte Euer Excellenz diesen 
Krückstock wieder in die Hand zu nehmen und ihn zu gebrauchen, solange es 
nicht für altes deutsches Land zu spät ist". List ten zostal om6wiony na lamach 
,,Deutsche Zeitung", 21 II 1931. 

11a DZA Potsdam, 06.01, nr 212, k. 56. 
114 „Reichsgesetzblatt" I, nr 14, 8 IX 1931, Gesetz über Hilfsmassna.hm.cn für 

die notleidenden Gebiete des Ostens. Zagadnienie „Osthilfe" ma juZ stosunkowo 
bogatq literature;:. Opr6cz szeregu dysertacji doktorskich podejmowanych w Niem
czech tak przed 1945 r., jak i po II wojnie Swiatowej na uwage;: zasluguje kilka 
prac, jak np. L. D r e s c her a, Entschu.ldung der ostdeutschen Landwirtschaft 
auf Grund einer Untersuchung von Osthilfe, Berlin 1938, czy teZ B. B u c h t y, 
Die Junker und die Weimarer Republik. <;harakter und Bedeutung der Osthitfe 
in den Jahren 1928-1933, Berlin 1959. W tym okresie takZe na uniwerytecie w Halle 
(Saale) R. Elsner napisal dysertacj� doktorskq pt. Der Charakter und die Bedeutung 
der Osthiife während des Hitlerfaschismus. W poJskiej literaturze problematyke;: 
te;: podjql ostatnio B. 01 s z e w s k i, oglaszajqc w „Stud.iach Slqskich", Seria Nowa, 
t. VIII, IX, XV trzy artykuly: Z zagadnie1l. zadluienia rolnictwa Slqskiego w okre
sie mi�dzywojennym, lnterwencja pa?lstwa niemieckiego w rolnictwie Slqskim 
w okresie mi�dzywojennym oraz Miejsce Slqska w interwencjonizmie gospodarczym 

republiki weimarskiej, omawiajqc cele i zadania, kt6rym miala sluZyC „Osthilfe". 
115 Patrz szerzej O 1 s z e w s k i, Zadluienia ... , s. 19 n. 
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Nie bylo rowniez przypadkiem, iz Prusy Wschodnie, w ktörych znajdowalo 

si,: najwi,:cej maj„tköw obszarniczych, otrzymaly ze wszystkich prowincji 
wschodnich najwi<:ksze dotacje nie tylko do 1930 r., lecz i po wprowadze
niu w zycie „Osthilfe" 116. Dostrzegli to nawet wspölczesli.i badacze nie

mieccy. K. Thalheim pisal: ,,Nie mozna zaprzeczyc, iz »pomoc wschodnia« 
wplywala demoralizuj„co i niestety w wielu wypadkach doprowadzila do 
korupcji. Nie da si<: röwniez zaprzeczyc, ze przy podziale sum, ktöre na 

t� pomoc przeznaczono, wielka wlasnosc byla faworyzowana, choc to nie 
odpowiadalo ani ogölnym interesom gospodarczym, ani tei dobru naro
du" 117• Podobne zdanie wyrazal W. Volz, stwierdzaj&c niejednokrotnie, iz 
podj,:te srodki zaradcze w ramach „Osthilfe" nie przyniosly � jak si<: 
spodziewano - uzdrowienia gospodarczego us. 

Nie moglo byc zreszt„ inaczej. Totei bezposrednio po ogloszeniu 
„Osthilfe", dochodzilo do masowych wyst„pieli. protestuj„cych przeciwko 
tak pojmowanej pomocy. Inicjatorem owych protest6w byla KPD, ktöra -
jak juz wspomiano - wysun<:la jedynie skuteczny program pomocy dla 
wsi, ,,Bauernhilfsprogramm", uwzgl<:dniaj„cy w pierwszym rz<:dzie po
trzeby gospodarstw chlopskich 119• 23 kwietnia doszlo do wymiany zdan 
mi<:dzy prezydentem Hindenburgiem a kanclerzem Rzeszy Brüningiem 
w sprawie realizcji „Osthilfe". Prezydent stwierdzil, iz naplywaj„ do 
niego wiesci o zbyt biurokratycznym realizowaniu podj,:tych zadali., nie

ch<:tnym udzielaniu pozyczek przez instytucj e finansowe i wreszcie nie
zadowoleniu wsi z dotychczas podj<:tych w tym zakresie kroköw 120. Röw
niez Ministerstwo Gospodarki Rzeszy relacjonowalo, iz trzeba d„zyc do 
usuni,:cia wyst,:puj„cych w tym zakresie niedoci„gni<:c 121• W pazdzierniku 

z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewn<:trznych Rzeszy doszlo do narady 
w sprawie dalszej pomocy wschod!lliej na lata 1932-1936. Przy tej okazji 
zebrani krytycznie ustosunkowali si,: do koncepcji lansowanej przez Tre

viranusa. D„iyl on bowiem konsekwentnie do podporz.,dkowania „Ost
hilfe" swoim koncepcjom politycznym, tj. przede wszystkim walki z „nie
bezpieczenstwem" polskim 122. Kilka tygodni po owym spotkaniu, tj„ 
5 XI 1931 r., Treviranus zostal odwolany ze swego stanowiska. Na jego 
miejsce wyznaczono· deputowanego do Reichstagu, wlasciciela ziemskiego, 
H. Schlange-Schöningen. Podlegac on mial bezposrednio kanclerzowi 
Rzeszy. On tez wyst„pil z projektem, by komisarz Rzeszy do spraw Ost-

11& AP Wroclaw, WSPrSI., nr 254, raport z 11 VI 1931. 
111 K. Th a I heim, Der deutsche Osten, Berlin 1936, s. 477. 
11a W. V o 1 z, Die ostdeutsche Wirtschaft, Langensalza-Berlin-Lipsk 1930. 
119 Zob. szerzej GdDAB, t. 4, s. 29'2 i 545. 
120 DZA Potsdam, 06.01, nr 212, pismo z 23 IV 1931. 
121 TamZe, pismo z 6 V 193'1. 
m DZA Potsdam, 31.01, nr 17820, k. 7 n. 
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bilfe bqdz wyznaczone przez niego urz�dy mogly wykupywac w drodze 
_polubownej lub licytacji wszystkie obiekty rolne, kt6re wskutek nadmier

nego zad!uzenia i nierentownej gospodarki nie byly w stanie podzwign11c 
.si<: o w!asnych silach. Na rozparcelowanych majqtkach miano osiedlac 
bezrobotnych robotnik6w rolnych. Przewidywano osadzenie jedynie 
w Prusach Wschodnich 300 000-500 000 robotnik6w rolnych. Agrariusze 
wschodniopruscy zaprotestowali przeciwko tym planom. Ich postawa za
decydowala ostatecznie o upadku rz11du Brüninga. Upad!y tym samym 
plany Schlange-Schöningen. Aby ostatecznie je zdyskredytowac, okreslono 
je jako „bolszewizm osadniczy". Przeciwstawil im si� taki:e prezydent 
Hindenburg oraz 6wczesny minister spraw wewn�trznych Rzeszy, wscho
dniopruski junkier Gay!. On tez rozpoczql wielkq ofensyw,: na !amach 
prasy przeciwko pomyslom Schlange-Schöningena 123

• 

Mimo tak zdecydowanej obrony pozycji junkr6w w latach trzydzie
stych nast.1pila jednak cz,:sciowa zmiana profilu „pomocy wschodniej". 
Zapowiedziano przede wszystkim bardziej racjonalne wykorzystywanie 
miejscowych rezerw, a nie oglqdanie si� tylko na pomoc czynnik6w cen
tralnych, co nawet niekt6rzy badacze niemieccy okreslali mianem „inter
wencjonizmu" lub „pomoc11 na wniosek" •2•. Dopuszczono tez do g!osu te 
elementy, kt6re domagaly si,: rozwini,:cia wi,:kszej inicjatywy lokalnej. 
Jednym z nich by! prezydent prowincji wschodniopruskiej Siehr. �isal 
on jeszcze w 1929 r.: ,,Uzdrowienie nie inoze jedynie przyjsi: z zewn11trz, 
ludnosc winna opanowac si,:, rozpocz11c myslenie kategoriami zwyklego 
kupca lub finansisty. Pomoc panstwowa powinna dotyczyc jedynie war
sztat6w pracy, kt6re mogq si<: rentowac, natomiast gospodarstwa zbyt za

-dlu:i:one sq wlasnosciq wierzycieli i sztuczne podtrzymywanie ich op6znia 
tylko chwil,: przejscia ich w inne r<:ce, kt6re byc mo:i:e potrafi!yby lepiej 
gospodarowac" 125. W wi�kszym stopniu uwzgl,:dniac miano potrzeby go
spodarstw ch!opskich, drobnych zaklad6w rzemieslniczych oraz lokalnego 
·przemyslu, a nie tylko zadlu:i:onych wielkich latyfundi6w junkierskich 126• 

Przedstawiony w artykule material zr6d!owy nie jest jeszcze peln11 
dokumentacjq poruszonego problemu. Potrzebne Sq w tym zakresie dalsze 
gruntowne studia. I dopiero wtedy mo:i:na b,:dzie ocenic w pe!ni charakter 
,,pomocy" czynnik6w rz11dowych dla wschodu zapocz11tkowanej ju:i: 
w pierwszym okresie istnienia republiki weimarskiej, w latach nast,:pnych 
rozwijanej i wreszcie przej,:tej oraz udoskonalonej przez ekip,: rz11dz11c11 

12s DZA Potsdam
„ 

06.01, nr 212, k. 295, oraz nReichsgesetzblatt", nr 73, 7 XI 

1931. Patrz r6wniei: AAN, Amb. Berlin, nr 593, s. 59. 
12:4 E. Lu ca d o u, Strukturwandel Schlesiens. Zur Wirtschaftsgeographie des 

.Deutschen Osten, Amsterdam 1943, s. 63. 
m Cyt. za W. W r z es i I1 s k i m, Mi<:d?.y II Rzeczqpospolitq, s. 288-289. 
ue „Reichsgesetzblatt", nr 16, 14 III, nr 18, 20 III 1932. 
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Trzeciej Rzeszy. Dzis ju:i: jepnak zasygnalizowac mo:i:na, i:i: tzw. polskie 

niebezpieczenstwo bylo tu wykorzystywane przez okreslone kola nie

mieckiej prawicy dla swoich wqsko poj�tych interes6w. W imi� ,,obrony" 

kres6w wschodnich Niemiec domagano si� dotacji, kt6re przezmaczano 

zgola na inne cele. Patriotyczne hasla nawoluj,ice do obrony ojczyzny, 

krzewienia niemieckiej kultury stanowily jedynie form� skutecznego sci,i

gania sum, kt6re p!acily m. in. szerokie warstwy spoleczetistwa niemiec

Jkiego. 

VBER DEN CHARAKTER DER HILFE DES DEUTSCHEN STAATES FUR DIE 

OSTGEBIETE IN DEN JAHREN 1919-1933 

Der Verfasser hat anhand von deutschen und polnischen Archivalien, der Presse 
und Fachliteratur die sog. Hilfe des deutschen States für die Ostgebiete des Reiches 
Einer Analyse unterworfen. Mit dieser in allen Richtungen geführten Hilfe wurden 
vor allem politische Ziele verfolgt. Das betrifft sowohl das am frühesten unternom
mene Siedlungsprogramm, welches an den Kampf gegen das Polentum vom Ende 
des XIX. Jh. anknüpfte, als auch das sog. Sofortprogramm und das Arbeitsbes
chaffungsprogramm für Industrie- und Landarbeiter. An all diesen Formen der 
Osthilfe hatten sich politische Parteien, paramilitaristische und zivile Vereinigungen 
beteiligt, und dies sowohl auf zentraler Ebene als allch in allen Provinzen des 
-deutschen Ostens. Die sog. polnische Gefahr diente jedoch auf den genannten Ge
bieten dem Eigennutz bestimmter Kreise der deutschen Rechten. In den Berichten 
.an die zentralen Behörden hatten diese Kreise die sog. Rückständigkeit des deut
schen Ostens absichtlich übertrieben. Die Rückständigkeit dieser Gebiete sollte ihrer 
Meinung nach des Deutschtum schwächen und dem andrängenden polnischen Ele
ment den Weg bahnen. Deshalb verlangte man im Interesse der Verteidigung der 
Ostgebiete Geldzuweisungen, die jedoch ·nicht immer für wirtschaftliche Zwecke 
verwendet wurden. Die patriotischen Losungen, die zur Verteidigung desf Vaterlan
des und Pflege der deutschen Kultur aufriefen, waren lediglich ein wirksames Mittel 
:zur Geldeintreibung, wofür die breiten Schichten des deutschen Volkes zahlen 
mussten. 




