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ROZMOWY PRUSKO-ROSYJSKIE Z OSIEMDZIESii\TYCH LAT 

XIX WIEKU 

18 IX 1884 r. zjechali si� w Skierniewicach trzej cesarze. Pragn�li 
potwierdzic wzajemny sojusz, kt6ry mial zapewnic pok6j tej cz�sci Euro

py, utwierdzic panowanie wladzy monarszej w trzech wielkich panstwach 

naszego kontynentu i gwarantowac podzial Polski. Odsuwano bowiem 
grozb� wojny mi�dzy mocarstwami podzialowymi, zawsze mozliwej 
z powodu trwalej sprzecznosci interes6w mi�dzy Austro-W�grami a Rosj'l 
na Balkanach. W swicie trzech monarch6w znajdowali si� ich ministro

wie spraw zagranicznych, a wi�c Giers, prowadzqcy polityk� zewn�trzn'l 

caratu, Kalnoky, minister domu-dworu i panstwa cesarza Franciszka 

J6zefa, oraz Bismarck, kanclerz Rzeszy Niemieckiej. Zjazd ten mial byc 

demonstracjq dobrych stosunk6w mi�dzy trzema najpot�zniejszymi wlad
cami kontynentu europejskiego, byl tez potwierdzeniem naczelnej roli, 

jak'l w polityce mi�dzynarodowej odgrywal Bismarck, tw6rca i przy

w6dca zjednoczonych pod hegemoniq pruskq Niemiec. Jak zwykle jednak 
taka demonstracja polityczna miala tez zaslonic pewne ciemne rysy, kt6re 

mi�dzy tymi trzema mocarstwami istnialy, a kt6re trudne byly da ukry
cia przed dyplomacjq europejskq. Wszyscy wiedzieli, ze na Balkanach 

tltlo zarzewie konfliktu mi�dzy panstwem car6w a Monarchiq Austro

-W�gierskq. Panstwo Habsburg6w zdobylo sobie na kongresie berlinskim 
w 1878 r. mocnq pozycj� w zachodniej cz�sci P61wyspu Balkanskiego 

przez okupacj�, a faktyczne wcielenie Bosni i Hercegowiny, ponadto zas 
przez podporzqdkowanie sobie w roli wasala kr61estwa Serbii. Bulgaria 
miala pozostac strefq wplyw6w rosyjskich, ale rzqd carski nie umial 
no,vo powstale panstwo dosc zr�cznie od siebie uzaleznic. Bulgarzy nie 

chcieli po zrzuceniu jarzma tureckiego dostac si� pod protektorat rosyjski. 
Korzystala z tego dyplomacja austriacka, a takze osrodki finansowe 
austriacko-niemieckie (sprzymierzone w tym wypadku z bankami angiel-
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skimi), kt6re staraly si� wcüignqc Bulga_ri� w stref� swego dzialania 
przez opanowanie budujqcych si� tarn kolei zelaznych. 

Sytuacja mi�dzynarodowa zmusza!a jednak carat do trwania przy 
sojuszu trzech cesarzy; dyplomacja rosyjska godzi!a si� na utrzymanie 
przynajmniej pozornie dobrych stosunk6w z Austro-W�grami, skoro 
monarchia naddunajska miala oparcie w sojuszu z Niemcami. To rzuto
walo i na stosunki mi�dzy Berlinern a Petersburgiem. Nietajne bylo 
ponadto, ze w razie wojny z Austriq Rosja b�dzie si� musiala liczyc z pr6-
bami wywolania w Polsee powstania przeciwrosyjskiego. Wzmagala si� 
agitacja panslawist6w, kt6rzy mieli wielu zwolennik6w w otoczeniu cara 
Aleksandra III; zwracala si� ona nie tylko przeciw Austro-W�grom, ale 
i przeciw Niemcom. R6wnoczesnie panslawisci popierali mysl sojuszu 
rosyjsko-francuskiego; wobec tego Bismarck ze swej strony nie waha! 
si� jawnie grozic wysuni�ciem sprawy polskiej jako argumentu odstra
szajqcego wobec dyplomacji carskiej. Szczeg6lnie pod koniec 1883 r. g!o
sno si� w sferach dyplomatycznych m6wi!o o odnowieniu si� sprawy 
polskiej. Nawet dyplomacj� francuskq cz�stowal Bismarck tym argu
mentem. W grudniu 1883 r. dawal ambasadorowi francuskiemu wyraznie 
do zrozumienia, ze po stronie niemieckiej istnieje konkretny i od dawna 
opracowany plan wywolania w Polsee powstania na wypadek wojny 
z Rosjq 1• M6wi!a tez o tym inspirowana prasa niemiecka zapowiadajqc 
na wiosn� 1884 r. wybuch insurekcji w Polsee. Francuscy dyplomaci 
Sqdzili, ze jest to pulapka, a mianowicie, ze Zelazny Kanclerz chce wy
badac, jak daleko posuni�te sq nici porozumienia mi�dzy Paryzem a Pe
tersburgiem. Tymczasem Bismarck m6wi! dlatego o Polsee, aby o tym 
wszystkie osrodki dyplomatyczne wiedzia!y i nie ukrywa! tego takze 
przed Rosjanami. Totez kiedy w listopadzie 1883 r. spotkal si� z Giersem, 
powiedzia! mu wyraznie, ze wojna Niemiec z Rosjq bylaby nieszcz�sciem, 
ale wtedy Niemcy uzylyby nawet takiego srodka jak sprawy polskiej '· 

1 Ambasador francuski w Berlinie De Courcel donosil 14 XII 1883 o rozmowie 

z Bismarckiem, kt6ry m6wil o ewentualnoSci wojny z Rosjq. Przyklady Karola XII 

i Napoleona LI Swiadczq o tym, jak bardzo bylaby ona niebezpieczna. Wobec tego 

nalei.aloby utworzyC Polski;: gdzieS a:i po Smoleilsk, da.SC silm1, aby siE: mogla utrzy

maC i byla obromi dla Niemiec. ,,Du reste, le projet d'une reconstitution du royaume 

de Pologne avec un Archiduc d'Autriche a sa tete, est un vieux plan de la politique 

autrichienne; elle en reunit depuis des annees les eiements. Quant a nous, nous 

n'avons pas de predeliction pour les Polonais; mais, si nous devons avoir un voisin peu 

sympathique sur nos frontieres, nous aimons naturellement mieux ce voisin faible 

que fort. Une Pologne refaite dans ces conditions serait moins redoutable pour 

nous qu'une Russie hostile, conservant ses pösitions actuelles". Documents Diploma

tique Francais (daLej: D. D. F.), t. V, s. 176 n. 

2 Bismarck do ces. Wilhelma, Friedrichsruh 16 XI 1883. Zdajqc sprawe z roz

mowy z Giersem, w kt6rej wyrazil sie, Ze -;vojna Niemiec z Rosjq bylaby nieszcze-
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Taktyka ta okazala siE: o tyle skuteezna, ze juz w mareu 1884 r., a wiE:e 
na kilka miesiE:ey przed wygasniE:eiem tajnego uk!adu z 18 VI 1881 r., 
zostal on odnowiony na dalsze trzy lata. Nazywa! siE: <lose szumnie so
juszem trzeeh eesarzy, ale w!aseiwie by! tylko ezyms, eo mozna okre
slie jako pakt o neutralnosei. To w!asnie umozliwi!o spotkanie siE: Ale
ksandra III z Franeiszkiem J6zefem I. W zasadzie ear powinien by! 
zgodnie z wymaganiami protokolarnymi pierwszy zlozye wizytE: eesarzo
wi austriaekiemu; skoro jednak od ezasu smierci Aleksandra II bezpie
ezenstwo osoby earskiej wydawalo siE: doraznie i stale zagrozone przez 
zamaehowe6w rosyjskieh, postanowiono, ze Habsburg pierwszy spotka 
Romanowa na ziemi bE:dqeej pod panowaniem rosyjskim. W ten spos6b 
uzyskali tez pewnq satysfakejE: panslawisei, kt6rzy zdeeydowanie prze
eiwstawiali siE: sojuszowi Rosji z eesarstwami niemieekimi, a szezeg6lnq 
nienawiseiq pa!ali do Austrii. 

0 sprawie polskiej w ezasie zjazdu w Skierniewieaeh m6wie nie by!o 
potrzeba; sprawa ta niejako samym faktem zjazdu by!a zafatwiona. 
Przeciez zapewnienia pokojowe wymieniane przez trzeeh monareh6w 
panujqeyeh nad ziemiami polskimi zabezpieeza!y istniejqey stan rzeezy 
w Polsee. Niemniej uezestniey zjazdu mysleli o niej. Pod tym wzglE:dem 
wiele m6wiqee jest sprawozdanie, jakie z!ozy! Bismarekowi po powroeie 
na plae6wkE: petersbursk'! Bernard Bülow 3, p6zniejszy kanclerz Wilhel
ma II, kt6ry wtedy pelni! funkejE: pierwszego sekretarza ambasady 
w Petersburgu; pozostawal on w <lose bliskieh stosunkaeh z Bismarekiem 
jako przyjaciel jego syna hr. Herberta, najblizszego wsp6!praeownika 
Zelaznego Kanclerza. Bülow wraeal do stoliey earskiej speejalnym poeilj
giem, kt6ry wi6zl dygnitarzy rosyjskich towarzyszqeyeh earowi w spo
tkaniu skierniewiekim. Przejezdzano przez Kr6lestwo i rozmawiano 
o Polsee i Polakaeh. Trzeba tu dodae, ze ei genera!owie i dyplomaei ro
syjsey byli odpowiednio dobrani; reprezentowali orientaejE: porozumienia 
z Niemeami, a wiE:e byli przeeiwnikami krE:g6w zblizonyeh do panslawi
st6w. Ci ostatni mieli w najblizszym otoezeniu earskim swego przed
stawiciela w osobie nadprokuratora Sw. Synodu, bylego wyehowawey 
Aleksandra IlI, Pobiedonoseewa. Najwybitniejszy rosyjski publieysta po
lityezny, Katkow, uehodzil r6wniez za zwolennika idei panslawistyeznyeh. 

Sciem dodal· Ich erwähnte dabei absichtlich, dass selbst ein siegreicher Krieg gegen 
Russl�nd fü� ·�ns die Gefahr neuer Verwirrung auf polnischem Gebiete nach sich 
ziehen würde; eine Begünstigung der polnischen Nationalbestrebungen sei für uns 
ein grosses Unglück, aber doch noch das kleinere im Vergleich mit der Besiegung 
Deutschlands durch Russland". Grosse Politik der europäischen Kabinette 1871-1914 

(dalej: G. P.), t. III, s. 303. 
3 B. Bülow do Bismarcka, Petersburg 22 IX 1884. Public Record Office w Lon-

dynie (dalej: P. R. 0.), mikrofilm sygn. U. C. I. 98. � 
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W!asnie do tej grupy zblizonej do panslawist6w naleza! 6wczesny gene
ral-gubernator Kr6lestwa · gen. Hurko, bohater niedawnej wojny rosyjsko
•tureckiej 1877/78 r. 

W wagonie, w kt6rym odbywa! podr6z Bülow, znalezli sif! m. in. tacy 
dygnitarze, jak general-adiutant, dow6dca gward\i hr. Pawel Szuwalow, 
wkr6tce, bo w. roku nastf;pnym, ambasador w Berlinie, a potem od 
1894 r. gen.-gub. Kr6lestwa. Razem z Bülowem jechali tez mistrz cere
mo.nii dworu ks. Iwan Golicyn, adiutant carski ks. Piotr Wittgenstein 
oraz inni dostojnicy dworscy. Rozmowa zaczf;!a sif; od plotek politycznych 
zwiqzanych z damami z otoczenia gen. Hurki. Jak informowano Bülowa, 
ad kilku miesif;cy starano sif; na dworze carskim podkopac pozycjf; Hurki, 
przy czym akcjf; tf; mial prowadzic ordynat Tomasz Zamoyski, a poma
ga!a mu w tym ksif;zna Koczub'ej. Jedynym jednak widomym sukcesem 
tych zabieg6w by! fakt, ze rzekomo wbrew radom Hurki car w czasie 
pobytu w Warszawie zwiedzil kosci6! Sw. Aleksandra i przezegnal sif; 
przed gl6wnym o!tarzem. Z tego w warszawskim „towarzystwie" wyci'!
gano wniosek, ze teraz Hurko albo stanie sif; wobec Polak6w bardziej 
ustf;pliwy, albo odejdzie z Warszawy. Jako jego nast<';pc,: wymieniano 
hr. Piotra Szuwalowa, eo juz samo wskazuje na to, skqd sif; te plotki 
braly. Piotr Szuwa!ow pozostawa! w nielasce ad czasu kongresu berlin
skiego, poniewaz uchodzi! za tego, kt6ry by! na tym kongresie zbyt ust,:
pliwy i ulega! Bismarckowi. By! an poprzednio, nim zosta! ambasadorem 
w Londynie, a potem delegatem na kongres berlinski, szefem III Oddzia
lu. Kierowal w6wczas policjq polityczrn1 w duchu skrajnie konserwatyw
nym, a wi�c wrogim Polakom; uwazano go tez za zwolennika zblizenia 
da obu sqsiednich monarchii wlasnie na zasadach solidarnosci monarchi
cznej. Bülow referowa! . zdania swoich rozm6wc6w o gen. Hurce jako 
o dzielnym zolnierzu, ale nietaktownym administratorze. M6wiono tez 
o kuratorze Apuchtinie, kt6rego ceniono jako uczciwego, ale ze wszech 
miar znienawidzonego urz,:dnika. Wspomniano tez niech,:tnie o zonie 
gen. Hurki, kt6rej nie odmawiano inteligencji, ale zarzucano jej nie
przyjemne i nietaktowne obejscie. Trzeba dodac, ze byla ona z pochodze
nia Francuzk'l i utrzymywala zywe kontakty z Francjq. 

Tak wi,:c w wagonie salonowym rozm6wcy Bülowa niejako „wykon
czyli" Hurk�. ale dyplomata niemiecki doda! ad siebie sluszn'! uwag�: 
„Nalezy jeszcze odczekac, czy J. C. M. car Aleksander po powrocie do 
Petersburga pod wplywem Pobiedonoscewa i Katkowa nie da z powrotem 
wolnej r,:ki gen. Hurce. Juz bowiem »Moskowskije Wiedcmosti« [organ 
Katkowa] og!osily ex re wizyty cara w Warszawie artykul gwaltownie 
atakujqcy Polak6w, stwierdzajqc, ze istotnym celem dzia!an polskich jest 
odbudowanie panstwa Jagiellon6w, a zatem wszelkie na ich rzecz ust<;
pstwa S'l zdradq kraju". 
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W tym miejscu dodal Bülow bardzo ciekaw11 uwag,:: ,,Pomimo to 
bardzo charakterystyczny byl nieswiadomy podziw moich rozm6wc6w dla 
wytwornosci i elegancji (Vornehmheit u. Feinheit] Polak6w, a kt6ry mi 
przypomina! ton, jaki niejednokrotnie przybieraj11 nasi urz�dnicy w Alza
cji i Lotaryngii przyznaj11c w swojej · s!abosci wyzszosc Francuzom. Juz 
w Warszawie informowal mnie z zadowoleniem hr. Fersen, mlody oficer 
tamtejszych ulan6w gwardii, ze i jego pulk, i husarzy grodzienscy obra
caj,i si� tylko w polskim towarzystwie. Oficerowie liniowi i czynownicy 
irytuj,i si� z tego powodu, ale z t11 holot11 nie mo:i:na utrzymywac stosun
k6w towarzyskich". 

Je.fü idzie o po!o:i:enie gospodarcze Kr6lestwa, stwierozano, :i:e czyni 
ono znacznie wi�ksze post,:py w dziedzinie rolnictwa i przemyslu ni:i: 
Rosja w!asciwa. Polacy maj11 opini,: lepiej gospodaruj11cych, szczeg6lnie 
w dziedzinie rolnictwa, niz Rosjanie. Ks. Wittgenstein zwierzal si�, :i:e 
w .swoich dobrach na Litwie i Podolu przez dluzszy czas usilowal pos!u
giwac si<: rosyjskimi dzierzawcami i inspektorami, ale w koncu doszedl do 
tego, :i:e moze zatrudniac tylko Polak6w. Przy tej okazji wspomnia!, ze 
wital cesarza Franciszka J6zefa przy jego· wje:i:dzie do Kr6lestwa, a w cza
sie podr6:i:y od granicy do Skierniewic monarcha austriacki uderzony 
byl, o ile bogatsza to cz,:sc Polski ni:i: granicz11oa z ni11 Galicja. Przyczyn,: 
tego wyjasnit Wittgenstein cesarzowi tym, :i:e wprawdzie Kr6lestwo rz,i
dzone jest niezr<:cznie, ale autokratycznie, natomiast w Galicji w ustroju 
liberalnym interesy materialne zaniedbywane sei na rzecz walk partyjnych. 
Z takim tlumaczeniem cesarz miat si<: zgodzic. Mo:i:na podziwiac zr<:cznosc 
dworaka rosyjskiego, ale dosc trudno uwierzyc, czy rzeczywiscie Fran
ciszek J6zef dat si<: przekonac podobnymi argumentami; mo:i:e tylko 
z grzecznosci nie zaprzecza!, a mo:i:e te:i: i temu w gl<:bi duszy absolutyscie 
taki pogl,id odpowiadal. 

Bülow kontynuuj,ic swoje sprawozdanie zauwa:i:y!, :i:e w ostatnich 
czasach przemysl Kr6lestwa gwaltownie si<: rozwija. Kiedy o tym m6wio
no, zblizyt si� hr. Tolstoj, minister spraw wewn<:trznych, i wyjasni!, 
:i:e odk,id zniesiono granic<: celn,i mi�dzy Kr6lestwem a Cesarstwem 
Polacy sei chronieni wysok,i taryf,i celn,i. ,,Ale my - dodal - jestesmy 
przez nich wysysani; rynek rosyjski jest zasypany tanimi a lichymi wy
robami polskimi; welniane i bawelniane towary z Lodzi, maszyny metalo

we i fabrykaty sk6rzane z Warszawy, pl6cienne wyroby chalupnicze 
i cukier z calego Kr6lestwa zalewaj,i wprost Rosj�. Polscy bankierzy 
wypo:i:yczaj,i ubogiej kapitalowo Rosji pienü1dze na 15 do 200/o. C'est 
la revanche des Polonais" - zakoilczy{ minister swoje Zale. Oczywi.kie 

wzgl�dna wyzszosc gospodarcza Kr6lestwa nad Rosj;, osi,ign�la w6wczas 
wlasnie sw6j szczyt, ale w slowach Tolstoja jest wiele przesady wynika
j,icej z nienawisci do Polak6w. 
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Bülow podsumowal swoje wrazenia z tych rozm6w stwierdzaj11c, ze 
wypowiedzi dygnitarzy rosyjskich ponownie potwierdzily jego przekona
nie, ze Rosjanie jako Azjaci mog11 asymilowac Tatar6w i Turkmen6w, 
ale nie plemiona europejskie. ,,Na wi�kszq sil� atrakcyjn11 polskiego zy
wiolu moze jeszcze wskazywac okolicznosc, ze zyj11cy w zachodnich gu
berniach Rosji Niemcy, kt6rzy tarn, jak prawie wsz�dzie, rychlo si� wyna
radawiajq, staj11 si� nie Rosjanami, ale Pola:kami, aby si� potem jako 
Polacy okazac bardziej szowinistyczni niz rdzenna szlachta [wie der 
eingeborene Schlachtzitz]. W sumie, jak s11dzili moi wsp6lpodr6zni, Rosja 
w Polsee od stu lat nie posuwa si� naprz6d". W Warszawie wsr6d Rosjan 
istniej11 dwie partie, jedna, kt6ra chce Polak6w brutalnie wyt�pic (mit 
Stumpf und Stiel ausrotten), i druga, kt6ra chce ich kokietowac. W Pe
tersburgu takze chwiej11 si� mi�dzy zarzqdzeniami t�picielskimi a sen
tymentalnymi pr6bami zblizenia. Co trzydziesci lat Rosjanie robi11 ogrom
ny wysilek, aby skonczyc z Polakami. Kiedy jednak fala przesladowan 
opadnie, Polacy potrafi11 stracony teren z wolna odzyskac, a nawet jeszcze 
nowy zdobyc. W czasie zjazdu w Skierniewicach rozeszla si� w Warsza
wie pogloska, ze Polska: dostanie si� pod panowanie austriackie. Wszyscy 
rozm6wcy Bülowa byli w tym zgodni, ze w zadnym wypadku Kr6lestwo 
nie powinno si� znalezc pod wladz11 katolickiej monarchii habsburskiej, 
natomiast dano wyraz przekonaniu, ze Rosja najm11drzej by zrobila, gdy
by kraj nad Wisl11 oddala Prusom. Na to Bülow odpowiedzial, ze „za tak 
wielk11 przyslug�, to znaczy wzi�cia sobie na szyj� z milosci do Rosji 
tylu Polak6w, musielibysmy otrzymac odpowiedni ekwiwalent, a skoro 
nie mamy zapotrzebowania na terytoria rosyjskie, ekwiwalent ten mu
sialby zasadzac si� na pieni11dzach. »Ilez wi�c miliard6w moglibysmy jako 
odszkodowanie otrzymac?« - zapytal dyplomata pruski. Na to wszyscy si� 
rozesmieli i cala rozmowa slronczyla si� konkluzj11, ze w silnym zwi11zku 
trzech cesarstw jako podstawy utrzymania obecnego status quo istnieje 
jedyna mozliwosc o b  r o n ie n i a s i � [podkreslenie maje - H. W.] 
przed Polakami". 

Raport Bülowa zostal przedlozony kanclerzowi, kt6ry go opatrzyl 
marginaliami w pelni uznaj11cymi wywody i stanowisko zaj�te przez mlo
dego dyplomat�. Bülow wiedzial bowiem, ze Bismarck juz od dluzszego 
czasu zapewnial dyplomacj�, ze Rzesza nie ma zadnych zakus6w na nowe 
nabytki terytorialne, nie chce nowych podboj6w i nie mysli o rozszerza
niu swoich granic. ,,Mamy dosc Polak6w, Francuz6w i Dunczyk6w" po
wtarzal wielokrotnie. Oczywiscie politycy, kt6rzy mieli do czynienia 
z Bismarckiem, odnosili si� do niego nieufnie i w kazdej nieomal jego 
wypowiedzi wietrzyli podst�p. Ostatecznie zapewnienia pokojowe mogly 
byc tylko zaslon11 zamiar6w agresywnych. Jesli jednak Bismarck zapew
nial, Ze Rzesza przez niego prowadzona nie ma zamiaru rozpoczynania 
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zaczepnej wojny, to. jednak bynajmniej nie zastrzegai si�, ze wojny 
w og6le prowadzic nie b�dzie. Przeciwnie zar6wno wobec Francji, jak 
nawet i Rosji dawai do zrozumienia, ze gdyby stwierdzii ch�c rozpocz�cia 
wojny przeciw Niemoom u jakiegos osciennego mocarstwa, to bynajmniej 
nie wyczekiwaiby na moment, kt6ry wr6g b�dzie uwazai dla siebie za 
najkorzystniejszy. Natomiast podkreslai stale i stanowczo, ze byiyby to 
wojny ze strony niemieckiej w istocie obronne, poniewaz nie dawa!yby 
one zadnej perspektywy na terytorialne nabytki. Nawet Francuzom tlu
maczy!, ze gdyby byl zmuszony do wojny z nimi, a wojna skonczy!aby 
si� niemieckim zwyci�stwem, w6wczas nie anektowa!by zadnych nowych 
terytori6w francuskich. W latach osiemdziesü1tych cz�sto mpewnial dy

plomat6w francuskich, ze aneksja cz�sci Lotaryngii byla bl�dem, a do 
zagarni�cia Metzu zmusili go generalowie '· Znajqc dokladnie zr6dla do 
ostatnich miesi�cy 1870 r. mo<ina Wqtpic w prawd� tych wynurzeri '· 
Szczere byly one moze o tyle, ze Bismarck po kongresie berlinskim, 
kiedy si� uksztaltow.aly nowe mi�dzynarodowe stosunki w Europie, zdal 
sobie spraw� z tego, iz skoro Francja nigdy nie pogodzi si� z utratq 
Alzacji i Lotaryngii, stwarza to sytuacj� dla Niemiec n.a dluzsz'l met� 
niekorzystrn1, a nawet niebezpiecznq. Bismarck rozumial, ze pr�dzej czy 
p6zniej Francja znajdzie sojusznik6w, a wtedy Rzesza Niemiecka lezqca 
w srodku Europy zostanie otoczona przez koalicj�. eo moze doprowadzic 
do upadku dziela przez niego dokonanego, to znaczy nie tylko podwazy 
hegemoni� prusko-niemieck'! na kontynencie europejskim, ale nawet 
doprowadzi do utraty Alzacji i Lotaryngii, a moze i ziem zdobytych na 
Danii, a nawet i utraty ziem polskich. To co si� stalo w 1919 r. nie byloby 
dla Bismarcka zbytnim zaskoczeniem, gdyby by! dozyl kl�ski cesarstwa 
niemieckieg,o., ktüre uwaZal za swoje dzielo. 

MoZna w tym miejscu zauwaZyC, Ze przesuni�cie granicy pruskiej na 

Wschodzie bylo przeciez przez caly XIX w. niejako aktualne. Nazywalo 
si� to lini'l Knesebecka, od nazwiska generala pruskiego, kt6ry w 1813 r. 
proponowal korektur� graniczn'l przez oparcie granicy pruskiej na linii 
Dolnej Wisly i Narwi. Ale co ciekawe i po stronie rosyjskiej o tym 

4 Ambasador francuski Saint-Valier w Berlinie donosB 14 XI 1879 z Warcina 

o rozmowie z Bismarckiem, ktöry powiedzial: ,,On detruit une nation si votre force 

vous le permet ou si votre interet l'exige, on ne la mutile pas impunement, et 

l'histoire, ce grand maitre des hommes d'ttat, nous apprend qu'on a toujours a s'en 

repentir. En mutilant et humiliant la Prusse, Napoleon a fait naitre les Stein et 

les Scharnhorst; en vous enlevant, a vous, Metz et un lambeau de la Lorrain, 

L'Empereur mon maitre et les militaires qui lui ont inspire cette resolution ont 

commis la plus grave des fautes politiques". D. D. F., t. II, s. 582. Bismarck kilka

krotnie powtiarzal analogiczne wypowiedzi w latach nastE:pnych jak np. tami:e, t. V, 

s. 271, czy t. VI, S, 25. 

s H. W e r  e s  z y c k i, Sojusz trzech cesarzy, Warszawa 1965, s. 256 n., 266 n. 
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myslano. Wiadomo, ze w czasie powstania listopadowego, kiedy wojska 
carskie ponosily kl�ski, car Mikolaj nosil si� z mysh\ odst,ipienia Prusom 
lewego brzegu Wisly, aby w ten spos6b oslabic Kr6lestwo, a wlasciwie 
je zupelnie zlikwidowac. To wi�c, eo uslyszal Bülow w 1884 r. od dygni
tarzy rosyjskich orientacji niemieckiej, nie bylo zadn,i nowo.sciq. Koncep
cja ta powracala zawsze wtedy, kiedy rzqdy carskie widzialy swojq sla
bosc w Polsee i chcialy si� w og6le pozbyc Polak6w, bo w ten spos6b 
pragn�ly wzmocnic swojq pozycj� mi�dzynarodowq. Wspominalismy, ze 
wlasnie w 1883 r., a wi�c niecaly rok przed zjazdem monarch6w w Skier
niewicach, Bismarck m6wil o tym, iz w razie wojny mocarstwa centralne 
uzyjq przeciw Rosji broni polskiej. Historyk polski moze slusznie po
w<1tpiewac, czy w la\ach osiemdziesi<1tych bron ta bylaby skuteczna, czy 
w og6le dalaby si� byla uruchomic. Dzialaly tu jednak tradycje. Zar6wno 
dy,plomaci, jak sztabowcy przyjmowali jako aksjomat, ze w razie wojny 
przeciw Rosji mozna b�dzie wyw&ac w Polsee powstanie •. Wiara ta byla 
mocna i trwala. Dzialala i w r. 1914 zar6wno po stronie sztab6w austria
ckiego, pruskiego, jak i rosyjskiego. Historyk polski wie, ze jesli w 1914 r. 
miala ona niejakie uzasadnienie, poniewaz istnialy w6wczas grupy poli
tyczne i organizacje, kt6re gotowe byly wywolac takie powstanie w mo
mencie wybuchu wojny na ziemiach polskich, to jednak wlasnie w latach 
osiemdziesi<1tych zadnych takich organizacji nie bylo. Liga Polska powsta
la dopiero w 1886 r., ale wydaje si�, ze do konca jej istnienia, to znaczy 
do r. 1893, byla ona zbyt slab'l organizacjq, aby mogla byla porwac spo
leczenstwo polskie do powstania. W kazdym razie wtedy, kiedy najwi�cej 
si� m6wilo w sferach dyplomatycznych i sztabowych o polskim pow.sta
niu, to znaczy w 1883 r., zadna organizacja powstancza w Polsee nie 
istniala. Ponadto nie bylo warunk6w spolecznych dla takiego ruchu spisko
wo-insurekcyjnego. Zar6wno jednak dyplomacje, jak i sztaby generalne 
zy.i'l zawsze w pewnej izolacji, cz�sto nie majq odczucia realnych ruch6w 
spolecznych, widzqc tylko gr� politycznq. Oczywiscie fluktuacje wewn�
trznej polityki w panstwach zorganizowanych i opartych na jawnym zyciu 
politycznym daj'l wystarczajqce przeslanki do prowadzenia gry mi�zy
narodowej; znacznie jednak trudniej jest oceniac sily spoleczne w kra
jach, w kt6rych nie ma jawnego zycia politycznego. 

Niemniej dla nas interesuj<1ce jest w tym wypadku eo innego, miar,o
wicie negatywne ustosunkowanie si� do koncepcji rozszerzenia granicy 
pruskiej na Wschodzie. Kiedy Bismarck obejmowal rzqdy w Prusach, 

6 Moltke do ces. Wilhelma 16 IX 1879 o tym, Ze w razie wojny na dwa fronty 

trzeba bt::dzie uZywaC wszelkich Srodk6w, ,,namentlich Polen insurgieren, soweit 

Rücksicht auf Österreich dies gestattet. Beide Eventualit-äten sind übrigens bis ins 
Detail geplant und ausgearbeitet". G. P., t. III, s. 76. 
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to przy pierwszym zawiklaniu mitcdzynarodowym, tj. po wybuchu powsta
nia styczniowego, zaj11! postaw,a zgodn11 z tradycj11 prusk11, a wlasciwie 
og6lnoniemieck11. W lutym 1863 r. dawal do zrozumienia, ze jesliby Polacy 
okazali si,a dosc mocni wobec wojsk rosyjskich, to got6w by byl wkroczyc 
do Kr6lestwa, przy czym bylo jasne, ze by juz stamt11d niech,atnie wyco
fal wojska pruskie. Wiedzial, ze po stronie rosyjskiej istnialy tendencje, 
aby si,a Polski po,:byc jako nieznosnego ci,azaru. Polska opuszczona przez 
rz11dy carskie dostalaby si,a albo pod bezposredni wplyw austriacki, albo 
posredni francuski. Tak11 ewentualnosc Bismarck uwazal za sprzeczn11 
z interesami pruskimi i dlatego byl zapewne got6w rzucic od razu na 
szal,a wydarzen armi,a prusk11. Nie bral w6wczas w rachub,a tych wzgl,a
d6w, o kt6rych m6wil p6zniej, to znaczy, ze i dla Prus przybytek pol
skich ziem bylby obci11zeniem nie do zniesienia. W Jatach, w kt6rych 
Bismarck zdobywal wiedz,a i doswiadczenie w sprawach politycznych, 
przekonanie o sile kulturalnej i gospodarczej zywiolu niemieckiego na 
ziemiach wschodnich bylo tak mocno zakorzenione, ze wydawalo si,a, iz 
paitstwo pruskie moze aspirowac do dalszych zdobyczy na Wschodzie 
zgodnie z wielowiekow11 tradycj11 niemieckiego Drang nach Osten. Ale 
wlasnie w latach siedemdziesi11tych zacz,ato rozumiec, ze mozliwosc wchlo
ni�cia Zywiolu polskiego przez Zywiol niemiecki staje si� coraz mniejsza. 

Jesli wi,ac w 1863 r. Bismarck rzeczywiscie bral pod uwag,a ewentual
nosc okupacji Kr6lestwa, to kiedy o tym samym m6wil w 1883 r., mialo 
to juz nieco inny charakter. Na pewno przez Bismarcka inspirowana 
w „Kölnische Zeitung" korespondencja rzekomo przyslana z Petersburga 
pod koniec grudnia 1883 r. ' donosila o tym, ze w Polsee moze wkr6tce 
wybuchn11c powstanie. Gdyby powstaitcy wykazali odpowiedni11 sil,a, aby 
zagroziC panowaniu rosyjskiemu, snul swe rozwaZania inspirowany dzien

nikarz, w6wczas Austria i Niemcy muSialyby interweniowaC, a wojska 

ich wkroczylyby na teren walki i narzucilyby najbardziej korzystne dla 
siebie rozwi11zanie sprawy polskiej, oczywiscie bez wypowiadania Rosji 
wojny. Jasne jest, ze mialo to oznaczac stworzenie jakiegos buforowego 
paitstwa polskiego uzaleznionego od mocarstw centralnych. Zatem w tym 
wypadku w r. 1883 juz nie aneksja ziem polskich, ale podporz11dkowanie 
ich posrednie lezalo w planach -Bismarcka. To wlasnie jest signum tem
poris. W ci11gu tych 20 lat Bismarck zdal sobie spraw,a ze zmian w ukladzie 
stosunk6w prusko-polskich. Chyba wlasnie odrodzenie narodowe na Sl11s
ku bylo jednym z niemalo waznych sygnal6w odmienionej sytuacji na 
etnicznym pograniczu niemiecko-polskim. To co si,a dzialo na G6rnym 
Sl11sku zaraz po stworzeniu Rzeszy cesarskiej, zwr6cilo baczn11 uwag,a 
Zelaznego Kanclerza. Znane s11 jego wyst11pienia przeciw Karolowi Miarce„ 

' D. D. F., t. V, s. 192. 
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Kiedy zas w lecie 1871 r. w momencie, kiedy Bismarck juz zdecydowal si� 
na rozpocz�cie Kulturkampfu i w pewnym sensie notyfikowal to papie
zowi Piusowi IX, wlasnie na G6rny S!,:isk wskazywa! Stolicy Apostolskiej. 
Eo oto Pius IX zwr6cil si� listem odr�cznym do cesarza Wilhelma z prosb,:i 
o poparcie dla Kosciola, a 'w szczeg6lnosci o popieranie kleru katolickiego 
w Niemczech. Argumentowal to potrzeb,:i wsp6lnej walki konserwatywnej 
monarchii i kosciola przeciw komunistycznemu niebezpieczenstwu. Bis
marck doradzil cesarzowi, aby zwr6cil uwag� papieza, ze ruch komuni
styczny objawia si� nie tylko w Paryzu, ale takze i na G6rnym Sl'lsku, 
g<;lzie dzialacze katoliccy popieraj'I Z'ldania robotnik6w, a wi�c wsp61-
dzialaj'I z silami przewrotu spolecznego. Bismarckowi szlo o strajk w Kr6-
lewskiej Hucie, rzekomo organizowany przez dzialaczy katolickich, a przez 
Miark� w szczeg6lnosci, eo jak wiadomo nie bylo zgodne z prawd'I, ale 
zapewne tego rodzaju doniesieniom Bismarck przyznawal racjt;: 8• 

Zresztq w papierach kancelarii kanclerza wlasnie w tym samym 
dossie, eo wymiana zdan mi�zy cesarzem a Bismarckiem w sprawie od
powiedzi dla Piusa IX, lezq notatki o sprawach sl'lskich. Znajduje si� 
tarn takze koncept pisma do ministra Falka z 1873 r., poprawiony oso
biscie przez Bismarcka w sprawie wydawnictwa Piesni zabawne !l/a 
k6lka polskich G6rnoslqzak6w Akademik6w, kt6re si� ukazalo we Wroc
lawiu w 1868 r. • Nie ulega zadnej W'\tpliwosci, ze fakt, iz wyborcy pol
scy G6rnego Sl'lska przestali glosowac tak, jak tego chcialy wladze prus
kie, a szli za agitacj'I klerykaln'I, mial istotny wplyw na pogl'ld Bismarcka 
na rolt;: ludnosci polskiej w Prusach. 

Pierwsz'I rzeczywist'I okazj'I, jaka nadarzyla si� Bismarckowi, aby 
sondowac mozliwosc przesuni�cia granic pruskich na Wsch6d, byl kryzys 
wschodni z lat 1875-1878. W 1876 r. rz'!d rosyjski oczekiwal zaj�cia sta
nowiska przez Bismarcka w razie przygotowywanej przez Rosj� wojny 
z Turcjq. Z propozycjami tymi mial wyjechac do 6wczesnej siedziby cara 
w Liwadii ambasador niemiecki gen. Schweinitz, kt6rego w tym celu 
wezwal Bismarck do Warcina, aby z nim t� spraw� osobiscie om6wic. 
Schweinitz w swoich wspomnieniach da! wyraz zdziwieniu, ze w6wczas 
Bismarck nie nie wspomi.nal o rewizji granicy pruskiej 10. Schweinitz 
nalezal od wielu lat do bardzo bliskich · wsp61praoownik6w Bismarcka. 
Byl zwiqzany z kolami wojskowymi i dworskimi, znal panujqce tarn 
pogl'ldY i dlatego byl przekonany, ze Zelazny Kanclerz wykorzysta l� 
szczeg6ln'I okazjt;: do wysunit;:cia pod adresem Rooji zqdan terytorialnych. 

s H. W er es z y c k i, Walka o pok6j europejski 1872-1878, Warszawa 1971, 

s. 34 n. 

9 Pismo da ministra Falka 23 VI 1873, P. R. 0. mikrofilm sygn. G. F. M. 10-303. 
10 H. L. S c h w e i n i t z, Denkwürdigkeiten, Berlin 19271 t. I, s. 355 n. 
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Zreszt,i Schweinitz znal te:i: doskonale pogl,idy panujqce w najwy:i:szych 
sferach rosyjskich i z tego tez wzgl"du 5qdzil, :i:e taka propozycja nie 
bylaby natrafila na zbyt zdecydowany op6r. Przeciwnie bylaby dopro
wadzila do tego, eo bylo idealem tych sfer zar6wno po stronie rosyjskiej, 
jak i niemieckiej, a mianowicie do ponownego zwiqzania si" obu panstw, 
jak to p6iniej okreslil sam Bismarck, aby isc razem we wszystkich oko
licznosciach (durch dick und dünn). Ale wlasnie w6wczas Bismarck nie 
za:i:qdal przesuni,;cia pruskiej granicy. Kiedy zas w rok potem rozeszly 
si,; w prasie pogloski, :i:e za poparcie Rosji ju:i: w czasie w6wczas toczqcej 
si" wojny Prusy otrzymaj'l kawal ziemi Kr6lestwa, w6wczas Bismarck 
kazal prasie p6lurz<;dowej wyjasniac, :i:e Niemcy maj'l i tak za wiele lud
nosci polskiej i :i:ydowskiej, a tak'l wlasnie uzyskalyby przy jakiejkolwiek 
aneksji na Wschodzie 11. 

W tym miejscu mo:i:na by cytowac ogromnie liczne 6wczesne wypo
wiedzi Bismarcka na ten temat. Nie mo:i:na w,itpic, :i:e byly one w tym 
wzgl<;dzie szczere. W moim przekonaniu swiadcz'l one o tym, :i:e ten 
arcy-Prusak zdal sobie spraw,; z tego, :i:e :i:ywiol niemiecki nie mo:i:e ju:i: 
czynic dalszych podboj6w na Wschodzie. Zreszt'l, jak wiadomo, parcie 
:i:ywiolu niemieckiego na W schad odbywalo si,; przecie:i: te:i: drog'l calko
wicie· pokojowq przez kolonizacj" wlasnie na ziemiach polskich. Liczba 
osad niemieckich w Kr6lestwie Polskim przez caly XIX w. wzrastala. 
Zrazu rzqd rosyjski widzial w tych kolonistach :i:ywiol dla swego pano
wania korzystny, poniewa:i: stawal si" on przeciwwag'l polskosci. Ale 
wlasnie wzmagaj,ice si" w Rosji po zjednoczeniu Niemiec poczucie zagro
Zenia niemieckiego i w tej sprawie kazalo zmieniC nast.awienie rzqdu ro

syjskiego. Ten:i:e sam Bülow, cytowany powy:i:ej, w jednym ze swoich ra
port6w z Petersburga z r. 1886 donosil o rozmowie z adiutantem general
nym cara Aleksandra III, gen. Czerewinem; zaufany carski m6wil dyplo-
1nacie niemieckiemu o koniecznoSci sojuszu niemiecko-rosyjskiego, ale bez 

wsp6ludzialu Austrii "· Wymienil trzy punkty, kt6re Niemcy powinni 
brac pod uwag,;, jesli im zale:i:y na dobrych stosunkach z Rosj'l, a to po 
pierwsze: sklonic Austri", aby wycofala si,; ze spraw bulgarskich, po dru
gie: aby rzqd niemiecki nie popieral Niemc6w w prowincjach baltyckich 
i po trzecie, aby powstrzymywal kolonist6w niemieckich udajqcych si,; 
do Kr6Jestwa. Co do punktu pierwszego Bülow odpowiedzial, :i:e Austria 
prowadzi bardzo powsciqgliw'l polityk,; w Bulgarii, ca zreszt'l bylo tylko 
pozornie zgodne z rzeczywistosci'l; wkr6tce bowiem po upadku ks. Alek
sandra Battenberga w 1886 r. zjawil si" tarn jako kandydat do tronu 
ks. Ferdynand Koburg, porucznik wojska austriackiego; zresztq i tego 

11 Wer es z y c k i, Walka o pok6j ... , s. 373 n. 

12 B. Bülow do Bismarcka Petersbu rg 10 VIII 1886. G. P., t. V, s. 51 n. 
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ksi�cia dyplomacja austriacka oficjalnie nie popierala, choc w rzeczy
wistosci bylo inaczej. Natomiast odnosnie do dwu nast�pnych punkt6w 
m6gl Bülow zgodnie z prawdq odpowiedziec, ze rzqd niemiecki nigdy nie 
-interesowal si� losem baron6w inflanckich, to znaczy nigdy nie angazo
wal si<, w to oczywiscie wewn<,trznopolityczne rosyjskie zagadnienie. Co
do sprawy kolonist6w niemieckich w Polsee Bülow zaznaczyl, ze ustawy 
niemieckie nie pozwalajq na ograniczanie swobody osiedlania si� i prze
siedlania •swoich poddanych. Przy tym dyplomata niemiecki dodal, na
pewno zgodnie ze stanem faktycznym, ze rzqd niemiecki nie patrzy 
-ch�tnym okiem na emigracj� do Polski, poniewaz w ten spos6b majqtki 
niemieckie tracq sil� roboczq, a r6wnoczesnie dostarczajq jej swojej kon
kurencji. W tym miejscu zapytal dygnitarz rosyjski, czy gdyby car wyda! 
zarzqdzenia przeciw cudzoziemcom osiedlajqcym si� nad Wislq, to rzqd 
niemiecki stawia!by temu przeszkody? Bülow zapewnil, ze rzqd niemiec
ki nie ma najmniejszego zamiaru kr�powac cara w jego wewn<,trznych 
zarzqdzeniach. Bismarck, kt6remu ten raport przedlozono, w marginesowej 
uwadze potwierdzil to stanowisko swego przedstawiciela · i cjodal, ze takie 
rosyjskie zarzqdzenia by!yby nawet dla Niemiec· korzystne. Aby t� rozmo
w� dokladniej zrozumiec, nalezy sobie przypomniec, ze w roku poprzed
nim wschodnie prowincje Prus staly si� teatrem tzw. rug6w bismar
kowskich, kiedy zacz�to usuwac obcych poddanych narodowosci polskiej; 
wywo!alo to retorsje ze strony rz,idu carskiego i poddani austriaccy oraz 
pruscy zostali z Kr6lestwa usuni<,ci. Trzeba w tym miejscu zauwazyc, ze 
wprawdzie w tych latach kolonizacja niemiecka w Kr6lestWi.e nadal si<, 
rozwijala, ale nie wynikalo to z naplywu Niemc6w na ziemie polskie. 
Kolonizacja ta miala w6wczas charakter wt6rny "· mianowicie istniejqce 
w zachodniej cz�sci Kr6lestwa osady niemieckie przenosily si� bardziej 
na Wsch6d, gdzie grunty byly tansze, wobec czego kolonisci zbywajqcy 
,we posiadlosci w zachodnich guberniach Kr6lestwa, a kupujqcy je w gu
berniach wschodnich zarabiali na tym dosc powaznie. Zresztq migracja ta 
szla dalej na Wsch6d, bo az na Wolyn - stqd w czasie II Wojny Swia
towej przesiedlanie tzw. Wolhynien-Deutsche6w. Nalezy takze wspomniec, 
ze jesli nawet zjawiali si<, wtedy w Kr6lestwie nowi osadnicy - poddani 
pruscy, to byli to przewaznie Mazurzy z Prus Wschodnich, trudno wi<,c 
w tym wypadku m6wic o parciu zywiol:u niemieckiego na Wsch6d. Za 
panowania Aleksandra III, ulegaj,icemu wplywom panslawist6w, stosunek 
rzqdu rosyjskiego do kolonizacji niemieckiej ulegl zasadniczej zmianie 
i doczekal si� ustawowych zarzqdzen. 14 III 1887 r. wyszedl ukaz zabra
niaj,icy obcym poddanym kupna i dzierzawienia grunt6w w Kr6lestwie 

13 W. S lad k o w s k i, Kolonizacja niemiecka w poludniowo-wschodniej cz�Sci 
,Kr6Iestwa Polskiego w latach 1815-1915, Lublin 1969, s. 111. 
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i guberniach zachodnich "· Tak wi<,c wtedy, kiedy gen. Czerewin rozma
wial z Bülowem o kolonistach niemieckich w Polsee, ukaz ten byl wlasnie 
w przygotowaniu i, jak z tej rozmowy wynika, rza,d carski uwazal za 
wskazane zorientowac si<, przed jego wydaniem eo do stanowiska rza,du 
pruskiego. 

Gdy zas chodzi o ustosunkowanie si<, do Niemc6w rosyjskich, w pierw
szym rz<,dzie do tzw. Ostzejc6w, czyli baron6w kurlandzkich i inflanckich, 
to rza,d pruski uwazal zawsz� t<, spraw,a za problem najzupelniej we
wn,atrzny Rosji, pomimo bardzo bliskich rodzinnych i osobistych stosun
k6w l11cz11cych szlacht<, prusk11 i nadbaltyck11. Na pewno szczerze zwie
rzal si<, Bismarck pewnemu obcemu dyplomacie, m6wia,c: ,,Od dwu wie
k6w wszystko, eo Rosja ma dobrego w otoczeniu jej cesarza i na stano
wiskach rz11dowych, pochodzi ze szlachty niemieckiej z Liwonii i Kur
landii... Jesli idzie o mnie, nie mog<, dla tych Niemc6w w prowincjach 
baltyckich nie zrobic; S'I zbyt daleko, bo az przy wrotach Petersburga. 
Byli cenn11 podpor11 dla Rosji; ona uwaza za sluszne ich si„ pozbyc; wydaje 
mi si�, Ze nie zna wlasnego interesu, ale to nie zaleZy ode mnie ... " 15 

J esli teraz spojrzymy na stosunki panuj11ce w owym czasie na wlasci
wej granicy etnicznej polsko-niemieckiej, to mozna stwierdzic, ze w okre
sie po zjednoczeniu Niemiec nast11pila tarn stabilizacja, eo ze stanowiska 
polskiego nalezy uwazac za faktyczne zahamowanie ekspansji niemiec
kiej. Wszyscy historycy polscy .zajmuj11cy si„ tymi zagadnieniami nie 
maj& eo do tego w11tpliwosi,i. Jesli zas idzie o teren Sla,ska,. kt6ry byl 
chyba wtedy najslabszym odcinkiem frontu zmagan polsko-niemieckich, 
to i tarn calkiem wyraznie post„p niemczyzny zostal zatrzymany. Naj
bardziej kompetentny w tych sprawach polski historyk pisze 1•: ,, ... mo
zemy smialo stwierdzic, ze atak na polskosc Sl11ska podj<,ty przez rza,d 
pruski w dobie Bismarcka nie spelnil pokladanych w nim nadziei". Doda

jE dalej: ,, ... w ci&gu trzydziestu lat dziel11cych oba spisy (tzn. z r. 1861 
i 1890) nie nasta,pily zadne przesuni„cia w stosunku liczbowym na korzysc 
elementu niemieckiego". Podobnie autor ten stwierdza, ze i w nast„p
nym okresie, a to mi<,dzy 1890 a 1913 r. nie nasta,pily zadne istotne 
zmiany w zasi„gu iywiolu polskiego i niemieckiego ·n 

u Tami.e, s. 115. 
1s Przy czym jeszcze zauwa:Zyl: ,,Ils veulent maintenenant ctetruire ce corps de 

noblesse, l'absorber dans la race russe. Ils lui in occuleront seulemeht les vices de 

cette race, et ils ne se doutent pas du resultat qui les attend. Ils ne connaisseent pas 
notre energie teutonique. Le Russe vole au jour Ie jour, dans la mesure de ses 

besoins. Mais l'Allemand, une fois corrompu, vole par prevoyance, pour le lende
main, pour ses enfants". D. D. F., t. VI, s. 125. 

16 A. G a 1 o s, PolskoSC Slqska w XIX wieku (Szkice z dziej6w Sh1ska, t. II, 

Warszawa 1956, s. 26 n.). 
17 Tam:Ze, s. 36. 
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Wszystko to Sq sprawy konkretne, szczeg6lowe, ale w sumie oznaczaly 
one pewien istotny zwrot w migracji nadgranicznej polsko-niemieckiej. 
Fala zywiolu niemieckiego, kt6ra szla w stron� Polski przez dziesiqtki 
lat XIX w., teraz jesli si� calkiem nie zatrzymala, to jednak zostala sku
tecznie pohamowana. Przyczynily si� do tego zresztq i inne okolicznosci . 

. W granicach panstwa niemieckiego zaznaczyly si� nowe tendencje demo
graficzne; po zjednoczeniu Niemiec najzywiej zacz�ly si� rozwijac osrod
ki ,przemys!owe na Zachodzie, one sciqgaly ludnosc z mniej rozwini�tych 
prowincji wschodnich. Byla to tzw. Ostflucht, ucieczka ze Wschodu. Ona 
to wlasnie najbardziej skutecznie powstrzymala posuwani!! si� ekspansji 
niemieckiej na Wsch6d. Ona przyczynila si� w wysokim stopniu do 
wzmocnienia si� zywiolu polskiego, tak bardzo zagrozonego poprzednio 
w zaborze pruskim. Kiedy w r. 1886 Bismarck oglaszal w sejmie pruskim 
ustanowienie Komisji kolonizacyjnej, tlumaczyl to koniecznosciq obrony 
zywiolu niemieckiego zagrozonego wzmagajqcym si� naciskiem polskim. 
Przyj�to to powszechnie jako haslo demagogiczne, jako zamaskowanie 
ch�ci wyt�pienia polskosci w granicach polskich. Oczywiscie ch�c taka 
istniala, ale trzeba przyznac, ze w istocie byl to moment, kiedy juz wy
raznie odwieczna fala niemiecka idqca na Wsch6d zostala nie tylko za
trzymana, ale zaczynala si� cofac. Wiadomo, ze cale zagadnienie bylo 
ogromnie skomplikowane i w kazdym niejako szczeg6le wymagaloby 
wielostronnego wyjasnienia. Ale jedno jest pewne, ze to, co si� potem 
w nast�nych dziesiqtkach lat stac mialo na etnograficznej granicy pol
sko-niemieckiej, potwierdzilo fa:kt, iz og6lna tendencja w wielu dzie
dzinach stosunk6w polsko-niemieckich miala wlasnie ten charakter og61-
ny: Drang nach Osten znalazl sw6j kres! 

ALS DER „DRANG NACH OSTEN" GEHEMMT WURDE. 
DIE PREU�SISCH-RUSSISCHEN GESPRÄCHE AUS DEN 1880-ER JAHREN 

Der Artikel behandelt einen Bericht von dem Gespräch, welches Bernard Bülow, 
der spätere Kanzler des Kaisers Wilhelm II., damals erster Sekretär der Botschaft 
in Petersburg, mit russischen Würdenträgern dUrchgeführt hatte, als sie vom Drei
kaisertreffen in Skierniewice im Jahre 1884 zurückkehrten. Den bisher unverölfent
lichten Bericht hatte der Autor unter den Mikrofilmen mit deutschen Archivalien 
gefunden, die sich nach 1945 in den Händen der Alliierten befanden und im Londoner 
Public Record Office deponiert wurden. 

Der Bericht wirft ein bezeichnendes Licht auf das Verhältnis der russischen und 
deutschen Diplomaten zur polnischen Frage. Unter den russischen Würdenträgern, 
die sich mit dem damals schon sehr einflussreichen jungen deutschen Diplomaten 
unterhalten haben, herrschte die Überzeugung, dass sich die Polen weder rus
slfizieren lassen noch mit der zaristischen Herrschaft abfinden werden. Es impo
nierte ihnen auch die Überlegenheit der Polen auf kulturellem und wirtschaft
lichem Gebiet. Die Deutschen haben zwar weder die kulturelle noch die wirt-
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schaftliche Überlegenheit der Polen empfunden, doch herrschte schon damals in 
den preussischen Regierungskreisen die Überzeugung, dass man auch in dem von 
Preussen annekitierten Teil wird die Polen weder ausrotten können noch 
zur Annerkennung der Fremdherrschaft bewegen; Polen ist also sowohl für Russland 
als auch für Deutschland eine politische Belastung. 

Der Autor projiziert diesen inzidenten preussisch-russischen Meinungsaustausch 

auf einen breiteren Hintergrund der polnisch-deutschen Beziehungen und vertritt 
den Standpunkt, dass die geäusserten Ansichten Ausdruck einer grundsätzlich neuen 
Phase der jahrhundertealten deutsch-polnischen Auseinandersetzungen sei. Der 
Drang nach Osten ist offensichtlich zusammengebrochen. Der Verfasser weist darauf 
hin, dass die nationale Wiedergeburt in Schlesien eines der Merkmale dieser allge

meinen Erscheinung war und dass gerade damals die ethnische polnisch-deutsche 
Grenze sich deutlich stabilisierte. Zur selben Zeit wurde man sich auch auf rus

sischer Seite der deutschen Gefahr bewusst, was dazu beitrug, dass sich die Politik 
der Behörden gegenüber der deutschen Kolonisierung auf polnischem Boden än
derte. Die Regierungskreise revidierten auch ihr Verhältnis zum deutschen baltischen 
Ade], der bisherigen treusten Stütze des Zarismus. 




