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ADAM GALOS 

„NOWA ORIENTACJA" WOBEC POLAKÖW W 1915 ROKU 

W odr6znieniu od stanowiska Berlina wobec sprawy polskiej, zwlaszcza 

wobe� Kr6lestwa, politykq niemieckq wobec Polak6w na terenie zaboru 

pruskiego zajmowano si<a dotqd niewiele. Z wyjqtkiem nielicznych now
szych prac 1 opierano si<a przy tym najcz1as�iej na zr6d!ach drukowanych, 

wsr6d kt6rych najwi<akszq rol<a odgrywa!y pami1atniki B. Hutten-Czap

skiego '· Uwag1a zwracano szczeg6lnie na nominacj<a Likowskiego na arcy

biskupa w sierpniu 1914 r., aby nast<apnie stwierdzic, ze ust<apstwa dla 
Polak6w dotyczy!y zagadnien drugorz1adnych, rych!o si<a wyczerpa!y i ze 
w gruncie rzeczy polityka okresu wojny nie r6znila si<a wiele od lat 

poprzednich. Nie chodzi tutaj o przedstawienie ca!ego problemu, wcale 
obszernego, ale wydaje si<a, ze ponizszy fragment rzuca pewne swiatlo 

na g!6wne cechy polityki w!adz w latach 1914-1916 •. 

I wojna swiatowa by!a pod wieloma wzgl<adami okresem prze!omo

wym w dziejach Niemiec. Ta pierwsza wojna o charakterze totalnym 
zmuszala nie tylko do maksymalnego zmobilizowania wszystkich rezerw, 

ale wywarla takze g!1abokie pi<atno na stosunkach wewn1atrznych. Przygo
towywana d!ugo - okaza!a si<a w swoim charakterze i skutkach zgola 

odmienna od wszelkich przewidywan. W niejednym wypadku panstwo 
bylo slabo lub wcale nie przygotowane do sytuacji, w jakiej si<a znalazlo 

1 Ostatnio pisali o tym: W. Ba s 1 e r, Deutschlands Annexionspolitik in Polen 

u.nd im Balticmn; 1914-1918, Berlin 1962, oraz L. T r z e c i a k o w s k i, Niemcy a pol

skie ugru.powania polityczne w zaborze pruskim w okresie I wojny Swiatowej 

(Zeszyty Naukowe U. A. M. w Poznaniu, Historia z. 8, Poznall 1968). Dla p:erwszego 
jednak stanowilo to jedynie spraw� uboczm1, a drugi skupil uwag� na pr6b2ch po
pierania proniemieckich polityk6w. 

2 B. Hu t t e n  - C z a p s k i, 60 lat Zycia polityczn.ego i towarzyskiego, t. II, 
Warszawa 1936. 

3 Stosowane skr6ty: DZAM Deutsches Zentralarchiv Merseburg; DZAP 
Deutsches Zentralarchiv Potsdam, WAPW RO - Wojew6dzkie Archiwum Pat'lstwo
we we Wroclawiu, Zesp6l Rejencji Opolskiej. 
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,,.. trakcie zmagan obliczonych na wyczerpanie 4• W znacznym stopniu 
wystqpilo· to takze, gdy chodzilo o polityk� wobec ludnosci polskiej. 

Wbrew r6znego rodzaju twierdzeniom antypolska polityka Prus w koü
cu XIX i na poczqtku XX w. dostosowana byla do warunk6w pokojo
wych, byla zwlaszcza wykladniq tradycyjnych stosunk6w z Rosjq carskq. 
Gl6wnie ze wzgl�du na opini� wewn�trznq szermowano haslami polskie
go niebezpieczenstwa i twierdzeniami, ze ruch polski zmierza do rozbicia 
Prus. Przekraczalo to znacznie mozliwosci tego ruchu i przez wi�kszosc 
ugrupowan antypolskich w Rzeszy nie traktowane bylo powaznie. Ale 
stopniowo wielu ludzi w Niemczech, w tej !ic2Jbie takze przedstawiciele 
wladz na r6znych szczeblach, zacz�lo ulegac tym sugestiom i wierzyc 
w realnosc podobnego zagrozenia. Z drugiej strony tulaly si� jeszcze 
poglqdy, ze polski ruch zbrojny z natury rzeczy musi zwracac si� prze
de wszystkim lub nawet wylqcznie przeciwko Rosji, eo podsycala dodat
kowo dzialalnosc niepodleglosciowa na terenie Galicji. I tu zarysowala 
si� pierwsza sprzecznosc w polityce niemieckiej wobec spraw polskich. 
Sprzecznosc ta wystqpila wyraznie w okresie wojny, ale poczqtkami 
si�gala jeszcze okresu przed 1914 r. Antyrosyjski ruch w Galicji mial dla 
Niemiec swoj

°

e dobre strony w okresie przygotowan wojennych, ale-jedno
czesnie obserwowany byl bardzo podejrzliwie. Tak bylo w czasie kryzysu 
mi�dzynarodowego w 1912 r. 

Szeroko rozbudowany aparat policyjny, maj11cy na celu sledzenie 
dzialalnosci polskiej gdzie si� tylko dato, zbieral informacje, kt6re przez 
czolowych przedstawicieli administracji pruskiej komentowane byly z naj
wy:i:szym niepokojem. Nie chodzilo przy tym o podburzanie opinii nie
mieckiej obliczane na uzyskanie poparcia dla nowych antypolskich kro
k6w. To ju:i: nie setki artykul6w prasowych zapowiadaly groföy ze stro
ny polskiego ruchu zbrojnego, ale wysocy urz�dnicy przypuszczali, ze 
Polacy szykuj11 si� do walki. Wyolbrzymiano przy tym rzeczywiste przeja
wy polskiego ruchu niepodleglosciowego. Na wiese o zjezdzie zakopianskim 
w sierpniu 1912 r. projektowano interwencj� w Wiedniu dla ukr6cenia 
wszelkich tego rodzaju poczynan 5. W par� miesi�cy p6zniej obawy przed 

4 W odniesieniu do stosunk6w gospodarczych juZ w 1917 r. pruski minister han

dlu i przemyslu, Cl. von Delbrück, pisal, Ze w przeciwier'lstwie do przygotowania 

militarnego ·gospodarcze bylo niedostateczne i pelne luk (Die wirtschaftliche Mo

bilmachung in Deutsi::htand, München 1924, s. 63-64). 
5 Por. np. list prezydenta rejencji opolskiej do ministra spraw wewn. z 20 IX 

1912 (WAP RO Biuro Prez. 134). Pröbcl uspokojenia nastroj6w byl raport poznar'l

skiej dyrekcji policji z 31 X 1912, szeroko kolportowany (tami.e, oraz DZAM, Rep. 

77 Tit 343 A, nr 179 Adh. 1 t. 2), kt6ry stwierdzal wprawdzie, Ze Polacy nie czujcl si� 

obywatelami pal1.stw rozbiorczych i chcct wojny, eo pobudzila wojna balkal1.ska, ale 

za gl6wny cel tego ruchu okreSlal Rosj� oraz dodawal, Ze febra wojenna nie do

tkn�la Polak6w z zaboru pruskiego. 
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polskim ruchem zbrojnym przybraly jeszcze ost�ejszy charakter, czego 
dowodzi scisle poufny ok6lnik ministra spraw wewn�trznych do nadprezy
dent6w prowincji z 26 XII 1912 r. 6 W pierwszych miesüicach 1913 r. 
zaczi:to szukac dowod6w, ze Polacy w zaborze pruskim gromadz<1 bron, 
przy czym doszlo do sporadycznych rewizji '· Choc akcja ta ustala okolo 
polowy 1913 r., nie znikn<;ly jednak przyczyny, kt6re jq wywolaly. Na 
tym tle paradoksalnie wyglqdalo liczenie na powstanie polskie w Kr6le
stwie przy zachowaniu pelnej lojalnosci przez Polak6w w zaborze prus
kim. A przeciez nadzieje takie, jak wiadomo, zywione byly w Berlinie, 
w jesieni zas 1914 r. przedstawiciele orientacji austrjackiej narazeni byli 
na wym6wki, ze do niego nie doszlo. 

Takich sprzecznqsci w polityce w 1914 r. bylo wii:cej. W pierwszych 
tygodniach wojny wprowadzono w zycie jedynie nieliczne represje wobec 
Polak6w w postaci aresztowan na terenie G6rnego Sl<1ska i na Pomorzu, 
przy czym dotkn<;ly one tylko cz�sc dzialaczy zamieszczonych na przygo
towanych uprzednio listach, oraz zawieszono na pewien czas sporq liczb� 
polskich gazet. Z .drugiej strony gl6wnym pociqgni<;ciem maj<1cym sta-

6 Ok6lnik z 26 XII 1912 (WAP RO Biuro Prez. 134). Sformulowania tego listu 
byly przy tym bardzo charakterystyczne: ,,Die Militärbehörden haben Meldungen 
erhalten, wonach unter den Polen zur Zeit wieder das Dreier-Werbesystem besteht 
wie es 1848 eingerichtet war. Jeder Pole muss danach zwei andere für die grosse 
Sache werben und diese wiederum zwei weitere usw. Die Polen hoffen dabei auf 
Verwicklungen zwischen den Grossmächten, um ihre Absichten wegen Wieder
aufrichtung eines Königreichs Polen zur Ausführung zu bringen. Weitere Meldun
gen besagen, die Polen hätten beschlossen, im Krie·gsfalle zwar der Einberufung 
Folge zu leisten und sich einkleiden und sich ausrüsten zu lassen, dann aber, mit 
Waffen und Munition versehen, zu desertieren und eine polnische Truppe zu bilden. 
Mögen auch solche Pläne ebenso wie der Waffenschmuggel nach Russisch-Polen und 
die Verteilung aufhetzender Flublätter in Russland in erster Linie gegen den rus
sischen Staat gerichtet sein, so erfordern sie doch auch in hohem Grade die Auf
merksamkeit der preussischen Behörden". 

7 Tajny raport policji poznariskiej z 20 I ·1913 (DZAM Rep. 77 Tit. 343 A, nr 179, 
adh. 1, t. 2, k. 16) donosil o transportach broni dla polskich ziemian w Prusach 
Zachodnich. Raport ten minister spraw wewn. przekazal kanclerzowi (pismo z 3 LI 
1913, DZAP 07.01 Reichskanzlei. Reg. 1900-18, t. 7, k. 17). Jeden z wyslanych 
agent6w policji mial rzekomo wykryC w majc1tku hr . .Z6ltowskiego, Ujazdek, trzy 
skrzynie z amunicjc1, a w iolwarku Gr&blewo skrzynie z 80 karabinami. Dyrekcja 
policji poznariskiej pragn�la przygotowaC wielki proces o zdrad� stanu, starajqc si� 
o wciqgniE:cie do niego or"ganizacji „Sok61" i harcerstwa, ale na specjalnej konfe
rencji ministerialnej za wiedzq kanclerza postanowiono najpierw sprawdziC infor
macje, a nast�pnie ograniczyC si� tylko do procesu o bezprawne posiadanie broni. 
Rewizja przeprowadzona pod pozorem naruszenia przepis6w celnych nie dala iad
nych rezultat6w i cala afera zakoriczyla si� kompromitacjq policji poznariskiej (ma
terialy w tej sprawie: DZAM Rep. 77 Tit. 343 A, nr 179 adh. 1, t. 3, i DZAP 07.01 
Reichskanzlei. Reg. 1900-18, t. 7, k. 66-70). 
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nowic ust,wstwo wobec Polak6w byla zgoda ruidu na mianowanie Likow
skiego arcybiskupem (poza tym wchodzily w gr„ jedynie drobne posuni"
cia natury administracyjnej, jak pozwolenie, aby w Poznanskiem ksii:za 
podj"li nauk„ religii tarn, gdzie bra!kowalo na skutek mobilizacji nauczy
cieli 8). Nie chodzi o to, ze nominacja Likowskiego w rzeczywistosci przy
gotowywana byla juz wczesniej ani ze od czasu niepomyslnych doswiad
czen z Dinderem, kt6rego rz,idy w archidiecezjach nie wladzom nie daly, 
rz,id pruski nie myslal o powolywaniu Niemca. Najwazniejsze jest, ze 
wielk,i wag„ przywi,izywano do tego kroku, mial on bowiem sam stano
wic peln,i realizacjP, programu ust<,pstw. Wyrazil to najlepiej kanclerz 
Bethmann-Hollweg na posiedzeniu gabinetu pruskiego w dniu 15 sierp
nia, gdy zegnal si<, z ministrami przed wyruszeniem wraz z cesarzem do 
kwatery gl6wnej 9• 

Cofanie si" przed zastosowaniem na peln,i skal<, represji, eo zreszt,i 
w 6wczesnych warunkacn przyniosloby wi"cej szk6d niz korzysci, i brak 
jakiegokolwiek pozytywnego programu, to cechy stanowiska wladz prus
kich. Wynikalo to niew,itpliwie z calej tradycji polityki wobec polskosci 
w okresie przed 1914 r. Konsekwencj,i tego bylo gor,iczkowe staranie si<, 
o to, aby sprawy polskie nie byly poruszane, i to najlepiej w zadnej 
postaci 10. To tez byl jeden z powod6w, dla kt6rych Niemcy z najwyzsz,i 
nieufnosci,i traktowaly wszelkie pr6by obozu legionowego uzyskania 
wplyw6w w zaborze pruskim, a nawet niekiedy poczynania wladz austria
ckich "· 

Tego rodzaju stanowisko tworzylo takze podstaw„ polityki wladz wo
bec k6l polskich w Berlinie 12. W spos6b najbardziej sprecyzowany 

8 W praktyce zarzqdzenie to prawie nigdzie nie bylo stosowane, jak twierdzily 
same wladze (DZAM Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, t. 1, k. 55). 

' DZAM Rep. 90 a Tit. III 2b, nr 6 Abt. B, t. 163, k. 132, i tamze 90 a Abt. 

D Tit. I 2, nr 1, t. 7, k. 3: ,,Er sei der Überzeugung, dass diese Massnahme, mit 
der, wie er hoffe, das Staatsministerium einverstanden sei, die Polen fest an unsere' 
Fahnen halten werde". Na zupelnym pieporozumieniu opieraly sie przypuszczenia 
prasy, Ze nominacja Likowskiego wraz z ogloszeniem przez niego listu pasterskiego 
otwiera „perspektywe gruntownej zmiany polityki pruskiej" (Berliner Tageblatt nr 
408 z 13 VIII 1914). 

10 Przykladem mogct byC losy memorialu prof. W. Forstera i bylego landrata 
K. Puttkamera z 6 X 1914, kt6rzy dla skuteczniejszego oddzialywania na ludnoSC 
polsk,l proponowali zniesienie ustaw wyjcttkowych. W odpowiedzi kancelarii kan
clerza pojawily si� twierdzenia, i.e Bethmann nie chce w og6le poruszania spraw 
polskich (DZAP 07.01 Reichskanzlei. Reg. 1900-18, t. 7, lt. 127-128, 129, !30, 

133-143). 
11 Ttak bylo np. w paZdzierniku 1914 r. wobec pr6by ambasady austriackiej po

'Zyskania organizacji „Sokol" w Berlinie (tajny raport prezydium policji berlillskiej 
do min. spraw wewn. z 12 pafdziernika, poufny raport min. spraw wewn. do 
kanclerza z 14 X, sprawa otarla siE: taki.e o Auswärtiges Amt, tamZe, k. 144-146). 

12 T r z e c i a k o w s k i, op. cit., s. 149 i nn. 
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w 1m1emu reprezentacji parlamentarnej w pazdzierniku 1914 r. wystf\pil 
W. Tn1mpczyliski z programem zniesienia ustaw antypolskich. Poruszenie 
spraw polskich na forum parlamentarn}'m byloby dla rz,idu bardziej nie
wygodne, niz mogli przypuszczac przyw6dcy Kola prowadz&cy z wladzami 
pertraktacje. St&d plyn�ly starania poszczeg6lnych ministr6w przede 

wszystkim a odwleczenie sprawy, o uspokojenie Polak6w p6lobietnicami, 
wsr6d kt6rych najwi�ksz& rol� odgrywalo powolywanie si<, na przygotowy
wan& na okres powojenny „now& orientacj�". Dla trudno.§ci rz&du charak
terystyczna byla dyskusja na posiedzeniu gabinetu w dniu 411915 r." 
Wobec obaw, ze Polacy nie zadowol& si� og6lnikowymi obietnicami i ze 
nie da si� ich powstrzymac przed zlozeniem zasadniczych oswiadczeli, 
jeden z ministr6w wysun&l nawet projekt zast&pienia debaty prostym 
przedluzeniem budzetu, eo bylo niewykonalne. Uczynienie w latach przed
wojennych z polityki antypolskiej kanonu postawy partii prorz&dowych 
uniemozliwialo nawet zlozenie jakichs wyrazniejszych deklaracji o prze
widywanej zmianie tej polityki, bo w6wczas mozna bylo nie bezpodstaw
nie obawiac si� wrogiej reakcji calej prawicy, nawet gdyby nie zamierzano 
tych obietnic nigdy realizowac. Ostatecznie na jednym z nast�pnych po
siedzeli gabinetu, w dniu 6 lutego, postanowiono przedlozyc poslom 
oSwiadczenie, w ktörym z ubolewaniem stwierdzano, Ze n.iemoiliwe jest 

w czasie wojny usuni�cie pozycji antypolskich, a to ze wzgl�d6w gospo
darczych, a takze wobec faktu, ze skreslenie tych sum spowodowaloby 
„gl�bokie przeciwielistwa mi�dzy partiami, kt6re zagrozilyby jednosci 
i zwartosci narodu oraz zaszkodzilyby powazaniu i pozycji Niemiee na
zewn&trz". Niemniej obiecywano rewizj� polityki maj&c& polegac na
usuni�ciu ustaw o charakterze antypolskim, a nie wspomagaj&cych niem
czyzn� 14. Tego rodzaju deklaracja praktycznie nie oznaczala niczego, 
wszystkie bowiem ustawy antypolskie uchwalane byly wraz z motywacj&, 
ze nie maj& na celu szkodzenie Polakom, ale wyl&cznie obron� Niemc6w. 

Starania rz&du o niedopuszczenie do „debaty polskiej" zakoliczyly si� 
polowicznym sukcesem. Choc minister spraw wewn,:'trznych, Loebell, przy
gotowywa! si� do przedstawienia oswiadczenia. rz&du takze na posiedze
niu plenarnym, ostatecznie poslowie polscy ograniczyli si� tylko do poru
szenia sprawy ustaw wyj&tkowych w czasie debaty nad budzetem Komi-

13 DZAM Rep. 90 a Tit. J.II 2 b Abt. B, t. 164. Por. teZ tajne pismo Loebella 
do Bethmanna z 9 II 1915 (DZAP, 07.01 Reichskanzlei. Reg. 1900-18, t. 7, k. 161). 

u. Rzqd pruski „verschliesst sich nicht der Notwendigkeit, infolge dieses Krieges 
und in voller Würdigung der darin hervorgetretenen Einmütigkeit und Geschlossen
heit des ganzen Volkes ernsthaft zu prüfen, ob etwa die Richtung der inneren Politik 
auf wichtigen Gebieten der Zeitumständen entsprechend neu bestimmt werden 
muss" {DZAM, ,,Rep. 90 a Tit. III 2b Abt B, t. 164, k. 97). 
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,ji Kolonizacyjnej na posiedzeniu Komisji Budzetowej na poczqtku mar
ca 1915 r. 15 

Podobnej polityki nie dalo si,: dluzej prowadzic, gdy w lecie 1915 r. 
zaj�te zostalo Kr6lestwo. Zmusilo to rzqd do przygotowania pierwszych 
projekt6w zmian polityki wobec Polak6w na terenie zaboru pruskiego 1•. 
Drugim czynnikiem byla sytuacja wewn�trzna w Rzeszy i ewolucja pro
gramu „nowej orientacji" (chodzilo zwlaszcza o zagadnienie kolonizacji 
wewn�trznej, ulatwienia w osiedlaniu si� na ziemi, o zmian� ustawy 
o zwiqzkach i zebraniach oraz o reform� pruskiego prawa wyborczego). 
Zbie:i:nosc sprawy polityki wewn,:trznej z powi,:kszajqcym si� zaintere
sowaniem losami Kr6lestwa wynika chocby z chronologii wydarzen. 
Pierwszym przejawem nowej fazy polityki stalo si� pismo kanclerza 
Bethmanna-Hollwega z 15 VII 1915 r." Ale i ono bylo przykladem tego, 
ze nad calq h\ ,,nowq orientacjq" w sprawach polskich od poczqtku ciq
:i:yly niezwykle silnie dotychczasowe przekonania i przeslanki polityczne. 
I kanclerz bowiem stwierdzal, :i:e utrzymana byc mµsi skuteczna obrona 
niemczyzny, a w gr� wchodzi tylko usuni�cie tych ustaw i rozporzqdzen, 
kt6re nie popierajqc niemczyzny uwa:i:ane Sq przez Polak6w za niespra
wiedliwe, za „niepotrzebne udT�czenie" (unnötige Drangsalierung). 

Bethmann-Hollweg przewidywal bardzo Wqski krqg ludzi, kt6rzy mieli 
przygotowac zasady nowej polityki. We wspomnianym wy:i:ej pismie do 
Loebella wspomnial jedynie, ze w razie potrzeby mo:i:e on poufnie skon
taktowac si� z ministrami rolnictwa i finans6w, a wi�c szefami tych 
resort6w, kt6re tradycyjnie w najwi�kszym stopniu zaanga:i:owane byly 
w polityk� wobec ludnosci polskiej (niemniej jednak charakterystyczne 
bylo pomini�cie ministra oswiaty). Nie znamy przebiegu obrad w tym 
Wqskim gronie i powod6w, dla kt6rych dalszy przebieg narad wyglqdal 
inaczej, dosc :i:e w dniu 22 wrzesnia Loebell zwr6cil si� do nadprezy
dent6w prowincji o wypowiedzenie si� w sprawie projekt6w ••. 

Zanim to jednak nastqpilo, sporzqdzona zostala lista ewentualnych 

1s Par. np. ,,Dziennik Poznaiiski z 28 II, 11 MI, 12 III, 23 III, 5 V, 10 V, 7 VI 

1915; ,,Berliner Tageblatt z 4 III 1915. 

" Por. pismo Loebella do Bethmanna z 31 VII 1915 (DZAP, Rep. 90 a Tit. III 

2b Abt. B t. 164, k. 191-192). 

17 DZAM Rep. 77 Tit. 1884 nr 4, t. k. 10; B a  s 1 e r
1 

op. cit., s. 116. Wprawdzie 

trafiajc1 siE;: wczeSniejsze pisma w tej sprawie, ale byly one wyjijtkowe i nie ozna

czaly zmiany dotychczasowej taktyki rz<1du. Gdy w maju 1915 r. Delbrück postal 

Bethmannowi uwagi o „nowej orientacji", dotyczylo to bardziej stosunku do socja

list6w, a drobne wzrnianki o sprawach polskich wynikaly z jednoczesnego podit:cia 

przez Reichstag sprawy zmiany ustawy o zwic1zkach (list z 23 V, DZAP I gr. 20. 

Landesverwaltung l. Innere Politik, t. 1, k. 65---69). 
1s DZAP 07.01 Reichskanzlei. Reg. 1900-18, t. 7, k. 224; T rz e c i a k o w s k i, 

op_ ctt., s. 146. 



Nowa orientacja wobec Polak6w w 1915 r. 601 

zmian i powstaly pierwsze, scisle wewn"trzne memorialy przedstawiajqce 
stanowisko wladz centralnych wobec tych projekt6w. Lista ta byla bardzo 
dluga i obejmowala az 20 punkt6w ": 1. ograniczenie kolonizacji anty
polskiej i umacniania, dopuszczenie z ograniczeniami Polak6w do kolo
nizacji popieranej przez panstwo; 2. zniesienie wywlaszczenia; 3. ograni
czenie ustawy z 1904 r. uzalezniajqcej tworzenie osad od pozwolenia 
wladz; 4. znaczne obnizenie fundusz6w dyspozycyjnych nadprezydent6w; 
5. dopuszczenie sp6ldzielni polskich do stosunk6w z Zentral-Genossen
schaftskasse, tzw. kasq pruskq; 6. danie prawa dokonywania rewizji we
wlasnym zakresie Zwiqzkowi Sp6ldzielni Slqskich; 7. zlagodzenie zakazu
nalezenia urz�nik6w do sp6ldzielni polskich; 8. przyznawanie zam6wien 
rzqdowych polskim rzemieS1lnikom; 9. zniesienie zakazu ucz�szczania Zol

nierzy do polskich restauracji; 10. ograniczenie paragrafu j"zykowego 
(zakazu odbywania zebran publicznych w j"zyku polskim) poprzez obni
zenie minimalnego odsetka ludnosci polskiej wystawiajqcego dla odby
wania takich zebran do 250/o (dot,id zebrania takie odbywac si" mogly 
tylko tarn, gdzie mieszkalo co najmniej 600/o Polak6w) i utrwalenie tego 
na stale (wedlug ustawy z 1908 r. tytko przez 20 lat); 11. dopuszczenie 
nauki religü w j"zyku polskim wedlug stanu sprzed 1905 r.; 12. lagod
niejsze stosowanie przepis6w o zakazie m6wienia po polsku poza sluib'! 
dla pracownik6w panstwowych; 13. dopuszczenie gazet polskich do sprze
dazy na dworcach; 14. ulatwienie w stosowaniu j"zyka polskiego w obro
cie pocztowym (z wyj,itkiem nazw miejscowosci); 15. zlagodzenie_ przepi
s6w dla urz"dnik6w stanu cywilnego (pozwolenie na wpisywanie nazwisk 
kobiet z konc6wk'! -ska); 16. zmiana ordynacji wyborczej do sejmu prus
kiego; 17. zlikwidowanie dodatk6w urz"dniczych na ksztalcenie dzieci, 
stopniowo tez dodatk6w kresowych (Ostmarkenzulagen); 18. rewizja roz
porzqdzenia z .12 IV 1898 r. nakazujqcego urz"dnikom czynne· popieranie 
niemczyzny; 19. ulatwienia w dopuszczaniu Polak6w do stanowisk urz"d
niczych oraz 20. uwzgl"dnianie Polak6w przy nadawaniu order6w, odzna
czen itp. 

Realizacja takiego programu bylaby z niewielkimi zmianami powrotem 
do stanu z lat ery Capriviego 20 i r6wnie jak tamta bylaby nietrwa!a. 
Ale nie to jest nawazniejsze. Projekt zrniany, choc wyrastal w okresie 
wojny i w zmienionych warunkach, zbyt by! obci,izony ca!'! przeszlosci,i 

19 DZAM Rep. 77 Tit. 1884 nr 4, t. 1, k. 11. Zestawienie punkt6w podano do

kladnie wedlug brzmienia projektu, u Baslera i Trzeciakowskiego streszczenia. 
20 Tak to te:i 6wczeSnie traktowano, por. np. pismo min. spraw wewn. do 

kanclerza z 13 XII 1915, DZAP 07.01 Reichskanzlei. Reg. 1900--18, t. 7, k. 229, czy 

raport nadprezydenta Prus Zachodnich z 29 X 1915, DZAM Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, 

t. !, k. 237. 
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polityki antypolskiej, aby mozliwe bylo wprowadzenie.w :i:ycie chocby po
wa:i:niejszej jego cz<:sci. Starannie unikano takich projekt6w, kt6re nasu-. 
walyby koniecznosc wprowadzenia zmian ustawodawczych (na 20 punkt6w 
ewentualnosc tak,; pr�ewidywano w 2 b,;dz w 3 wypadkach), a szczeg6lnie 
wymowne bylo sformulowanie wst<:pu do pisma ministerialnego: ,,Panstwo 
pruskie nie moze niweczyc swoich dotychczasowych osi,;gni,:c na polu 
politycznym. Niemcy nie przestan,; byc narodowym panstwem niemieckim, 
opartym wyl,;cznie na niemieckim j,:zyku i charakterze i dlatego nie nie
mieckim j<:zykom musi si<: odm6wic r6wnouprawnienia" "· Okreslenie 
panstwa jako „narodowego" w kontekscie stosunku do ludnosci polskiej 
u:i:ywane bylo dopiero od 1908 r., a wi,:c od okresu najwi<:kszego napi<:
cia walki przeciw Polakom. Powt6rzenie tego w momencie, gdy w obliczu 
warunk6w wojennych zamierzano polityk<: zmienic, bylo niew,;tpliwie 
jeszcze jedm1 wewn<:trzn,; sprzecznosci,;. 

Konsekwencj,; tego byl taki stan rzeczy, :i:e wraz z ok6lnikiem nadpre
,:ydenci prowincji otrzymali obszerny memorial, z g6ry nakreslaj,;cy za
sady zmian i odrzucaj,;cy caly szereg wymienionych uprzednio pun
kt6w 22. I tak w sprawie walki o ziemi,: odrzucano mo:i:liwosc zmiany jej 
podstawy, a mowa byla jedynie tylko o likwidacji wywlaszczenia, kt6rego 
wyj,;tkowe zastosowanie nie przynioslo zadnych korzysci, o ograniczeniu 
lub nawet likwidacji ustawy z 1904 r. oraz o wi<:kszym zr6znicowaniu te
rytorialnym w zaleznosci od uznania danego terenu za mniej czy bardziej 
„zagrozony narodowo". Dopuszczenie Polak6w do kolonizacji na drodze 
tworzenia d6br rentowych mialo byc ograniczone do minimum, zwlaszcza 
zas pod znakiem zapytania stawialo je ewentualne wprowadzenie prawa 
pierwokupu dla instytucji panstwowych. Gwaltownie zwalczano projekt 
zmniejszenia fundusz6w dyspozycyjnych, a gdyby do tego mialo dojsc, 
podawano r6zne sposoby, jak nalezy to ograniczenie obchodzic. Jezeli 
godzono si<: na ta:kie ust<:pstwa, jak umo:i:liwienie sp6ldzielniom polskim 
otrzymywania kredytu panstwowego czy przyznanie Zwi,;zkowi Sl,;skie
mu prawa rewizji, to dlatego, ze te srodki antypolskie okazaly si<: malo 
skuteczne. Zwlaszcza ciekawe bylo stwierdzenie odnosz,;ce si<: do sp6l
dzielni polskich na Sl,;sku - zachowanie prawa kontroli urz,:dowej nie 
wywarlo zadnego hamuj,;cego wplywu na ich rozw6j, rewizji dokonywali 
nieoficjalne i tak przedstawiciele zwi,;zku poznanskiego, a przez nalezenie 

21 DZAP 07.01 Reichskanzlei. Reg. 1900-18, t. 7, k. 225. Sformulowari stawiajij

cych pod znakiem zapytania caly pro gram bylo wi�cej. Gdzie indziej pisano, Ze 

albo Polacy zrezygnuj<lc z aspiracji narodowych, albo Niemcy utracc1 charakter pall

stwa narodowego. PoniewaZ obie ewentualnoSci sij nierealne, wi�c moZna jedynie 

usumiC „manche Härten" walki narodowej (DZAM Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, t. 1, 

k. 13-14). 

" DZAM Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, t. 1, k. 13-74. 
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do Provinzialverband Schlesischer Genossenschaften we Wroclawiu do
szlo, niemal do jego zmajoryzowania. 

Podobne stanowisko powtarzalo si<, we wszystkich innych sprawach: 
ust<,pstwa 'Za mmliwe uznawano albo w kwestiach drobniejszych (dzialal
nosc urz<,d6w stanu cywilnego, polski j<,zyk w obrocie pocztowym, ale 
z wykluczeniem nazw miejscowosci, dost<,p zolnierzy do polskich restau
racji, sprzedaz gazet na dworcach itp.), albo obarczano je natychmiast 
ograniczeniami (zgoda na uzywanie przez pracownik6w panstwowych 
j<,zyka polskiego poza sluzbq, ale tym ostrzejsze pilnowanie, aby nie do
chodzilo do tego w czasie pracy, nowe sformulowanie zarz&dzenia z 1898 r. 
tak, aby wymierzone bylo przeciwko „polskim radykalom", dost<,p Pola
l<:ow, do slanowisk urz<,dniczych, ale z wykluczeniem stanowisk o znacze
niu politycznym i nie na terenach o najwi<,kszym nasileniu walki narodo
wej, wprowadzenie w Poznanskiem ordynacji prowincjonalnej i powiato
wej, ale tylko w poszczegolnych powiatach, ,miesienie dodatkow urz<,dni
czych, ale tylko cz<,sciowo itd.). Wychodzenie ze stanowiska uznawania 
Niemiec za panstwo „narodowe" powodowalo, ze najtrudniej bylo o zgo
d,; na ust<,pstwa w polityce j<,zykowej. Pod tym wzgl<,dem przewidywano 
mozliwosc jedynie pewnego zlagodzenia paragrafu j<,zykowego ustawy 
o zgromadzeniach, gdyz, jak zaraz dodawano, Polacy i tak na tym nie
wiele zyskajq. Natomiast polityka szkolna (wspomniano tu tez o sprawie 
utworzenia uniwersytetu w Poznaniu) mialaby pozostac niezmieniona. 

W podobnym stanowisku wladz centralnych (ministerstwa spraw we
wn<,trznych) przedstawionym juz na pocz11tku dyskusji nad „now11 orien
tacj11" wobec Polakow tkwila znowu wewn<,trzna sprzeczno.sc. Z jednej 
bowiem strony uznawano powi<,kszajqeq si<, swiadomosc narodow11 lud
nosci polskiej, z drugiej zas najbardziej kurczowo trzymano si<, walki 
z polskim j<,zykiem. Skutecznosc takiej formy polityki antypolskiej byla 
coraz mniej prawdopodobna i z tego zdawano sobie spraw", ale nie wi
dziano mozliwosci odejscia od tradycyjnych form zwal<;_zania polskosci. 

Nie wi<,c dziwnego, ze projekt zmian natrafil na jeszcze dalej id11cy 
opor ze strony nadprezydentow prowincji i prezydentow rejencji 23• Jezeli 
w Berlinie brakowalo jakiejs nowej koncepcji, to w wi<,kszym stopniu 
musiato tak byc wsrod przedstawicieli a(lministracji lokalnej. Prawie 
wszyscy oni uporczywie holdowali formom polityki, wytworzonym dlugim 
okresem przedwojennym. Najdalej w proponowanych ust<,pstwach wobec 
Polak6w szedl nadprezydent poznanski, H. von Eisenhart-Rothe, kt6rego · 
no�inacja uwazana byla za przejaw lagodzenia polityki ant11polskiej 

2s Najpelniejsze materialy w DZAP 07.01 Reichskanzlei. Reg. 1900-1918, t. 7, 

i DZAM Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, t. 1, k. 84-245. Trzeciakowski (na podstawie nie 

samych raport6w, a ich om6wienia przez Loebella) stwierdza tylko og61nie op6r wo

bec ustE:pstw (op. cit., s. 147). 
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i kt6ry takie poprzednio dawal dowody odmiennego nastawienia niz inni 
ki�rownicy administracji pruskiej na wschodzie ••. Wlasnie dlatego, ze 
stanowisko Eisenharta bylo wyjqtkowe, warto blizej mu si� przyjrzec. 
Dodac zresztq trzeba, ze obaj prezydenci rejencji poznanskiej i bydgoskiej, 
zwlaszcza ten ostatni, stali juz na zupelnie innym stanowisku, domagaj&c 
si� pozostawienia dotychczasowych form zwalczania polskosci 2s. 

Punktem wyjscia rozumowania Eisenharta bylo przekonanie o lojal
nosci Polak6w i o tendencyjnosci raport6w dowodzqcych czegos innego. 
Z takiego przekonania wynrkalo stwierdzenie, ze mozliwe jest zlagodze
nie polityki, kt6rego celem bylo dqzenie do pozyskania sympatii ludnosci 
polskiej w Kr6lestwie oraz do zawarcia sojuszu z ugodowymi konserwa
tystami i z kosciolem. Aby wykazac zaufanie, pragn'll on na stale unie
ruchomic cz�sc ustaw antypolskich. W zakresie walki o ziemi� planowal 
zamian� Komisji Kolonizacyjnej na instytucj� pozbawionq charakteru 
,,narodowego" (choc na drodze wewn�r-znych instrukcji miala ona osie
dlac gl6wnie Niemc6w, eo bylo wyraznym wylomem w wysuwanych przez 
niego zasadach). Polacy mogliby korzystac z kolonizacji prowadzonej 
przez Komisj� Generalnq i inne stowarzyszenia, ale nie wsz<;'dzie, a tylko 
tarn, gdzie nie szkodziloby to niemczyznie. Eisenhart wypowiadal si� 
za zniesieniem wywlaszczenia, ustawy z 1904 r. (ale dodawal, ze mozna 
by zastiipic i'l og6lnym przepisem uzalezniajiicym zgod<;' na budow<;' osady 
-0d prezydenta rejencji), dopuszczeniem sp6ldzielni polskich do kredytu 
panstwowego, powrotem w stos-owaniu j�zyka polskiego przy nauce ,eli
gii do stanu z 1873 r. i za innymi drobnymi ust�pstwami. Natomiast 
przeciwny byl zniesieniu paragrafu j�zykowego, dopuszczeniu j<;'zyka pol
skiego do obrotu pocztowego i do ksiqg stimu cywilnego, zniesieniu do
datk6w urz�dniczych i zarzqdzenia dla urz�dnik6w z 1898 r. Dwie cechy 
tego najdalej z projekt6w urz<;'dowych idqcego programu ust�pstw wobec 
Polak6w rzucaja, si<;' w oczy, a wi�c jego ograniczenie oraz sama podstawa. 
0 ile w projektach wladz centralnych na plan pierwszy wysuwal si� 
wzglqd na polityk<;' wobec Kr6lestwa, o tyle w stanowisku Eisenharta 
najwazniejsze bylo liczenie na grup<;' polskich ugodowc6w "· Slabosc tej 

24 Por. np. jego stanowisko wobec listu eks-kanclerza Bülowa zalecaj�cego za
stosowanie jak najostrzejszego kursu wobec Polak6w pod pretekstem nieSwi�towa

nia zwyci�stw niemieckich: Polacy sq :z:le traktowani, a Zqda si�, aby radowali siE: 

z ·naszych zwyci�stw. Hakata twierdzila, i.e w trakcie wojny wybuchnie powstanie 

polskie; teraz, gdy do tego nie doszlo, twierdzi si�, Ze powstanie mialoby miejsce, 

gdyby przyszli Rosjanie. Podobne twierdzenia sq bezsensowne. W czasie rewizji, 

wywolanych denuncjacjami, znajdowano konia i funt prochu (list z 21 IX 1'915; 
DZAP 07.01 Reichskanzlei. Reg. 1900-18, t. 7, k. 205). 

25 Tak stwierdza sam Eisenhart {DZAM Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, t. 1, k. 119). 
26 0 tej polityce wladz por. A. G a  1 o s w Historia Polski, t. III, cz. 3. Makieta 

powielana. Warszawa 1968, s. 143 i nn.; T r z e c i a k o w s k i, op. cit., passim. 
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grupy i brak jakiegokolwiek powazniejszego poparcia w spoleczenstwie 
polskim podwazaly tok rozumowania nadprezydenta poznanskiego. 

W por6wnaniu zas z jego stanowiskiem pozostale wypowiedzi na ok6i
nik ministerialny wyglqdaly wr�cz ponuro. Szczeg6lnie ostro wystqpil 
przeciwko wszelkim ust�pstwom nadprezydent Prus Zachodnich "· Ze 
Sl,tska naplyn�ly propozycje stanowiqce raczej projekt zaostrzenia niz 
zlagodzenia polityki "· Naczelne motywy wladz tej prowincji byly od
miennie niz ,,..Poznanskiem czy na Pomorzu Gdar\skim. Wbrew rozwojowi 
ruchu polskiego na G6rnym Sh:1sku w ciqgu ostatnich kilkunastu lat przed 
wojnq tradycyjne stanowisko wladz zaprzeczalo zwiqzkom mi�dzy Slqza
kami a Polakami. 0 „polnisch sprechende Preussen" pisa·l nadprezydent, 
,,Oberschlesier sind keine Polen" dodawal prezydent rejencji opolskiej. 
Totez celem polityki winno byc wedlug nich skierowanie caleg0 jej ostrza 
przeciwko przyslowiowym „polskim agitatorom". Poza nielicznymi pun
ktami programu reform, jak zniesienie wywlaszczenia, kt6re dla G6rnego 
Slqska i tak nie posiadalo znaczenia, inne mialyby byc sformulowane 
w spos6b umozliwiajqcy elastyczne ich stosowanie w zaleznosci od tego, 
czy chodziC b�dzie o „lojalnq ludnoSC", czy o „wichrzycieli", a jeszcze inne 

nie mog'l byc na Sl'lsku wprowadzone. Za to dochodzily projekty utru
dnienia dost�u na G6rny Slqsk przybysz·om z innych prowincji polskich, 
zwlaszcza z Poznar\skiego. Zgoda na niekt6re drobne ust�pstwa (jak sprze
daz gazet na-' dworcach, bo i tak wsz�dzie, wedlug Schwerina, poza tym 
mozna je dostac) nie zmienia tego og6lnego obrazu. Nieufnosc wladz do
tyczyla nawet dzialalnosci Napieralskiego (,,ein schlauer düpierender 
Taktiker" - okreslil go Schwerin), doszukujqc si� powod6w proniemie
ckiego stanowiska w trudnosciach finansowych) 29. 

Jak w wielu innych wypadkach, tak i tutaj stanowisko wladz na Slq
sku bylo w znacznej mierze anachrm;riczne. Zafascynowanie powodzeniem 
mobilizacji i brakiem wyrazniejszych przejaw6w oporu, kt6re w Poznar\
skiem prowadzilo do przekonania o lojalnosci Polak6w, tutaj odnowilo na
dzieje na zlikwidowanie zwü1zk6w mi�dzy Sl'lzakami a polskosciq. W nie
kt6rych sformutowaniach widac wprawdzie pewne wahania '°, ale og6lny 
obraz przepojony jest takim nastawieniem. Podobne stanowisko pojawilo 
si� takze w raportach z terenu Mazur, przy czym silniej podlegal mu pre
zydent rejencji olsztyr\skiej Hellmann niz nadprczydent prowincji Prus 

21 DZAM Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, t. 1, k. 103-130. 

:?s Raport nadprezydenta Günthera z 11 XI 1915 (tamie, k. 132-9) i prezydenta 
rejencji opolskiej Schwerina z 8 XI 1915 (tamie, :!60-233). 

20 Tamie, k. 225. Bliiej stanowiskiem wladz Sl,:\skich zajmujE: siE: w osobnej pracy 
(w przygotowaniu). 

30 Schwerin pisal np., ie wplywy Napieralskiego z jego proniemieckim progra

mem nie wychodzct poza wlasnct prasE: (tamie, k. 227). 
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Wsehodnich l'.lat.oeki 31• Stqd te:i: Batocki nieeo dalej szedl w zgodzie na 
ust�pstwa wobee Polak6w (dla tego przedstawiciela skrajnego konserwa
tyzmu typowe bylo stwierdzenie, :i:e Polaey nie powinni byc traktowani 
gorzej niz socjaldemokraci), ale myslal przy tym bardziej o Poznanskiem 
niz o swojej prowincji. Wyrainiej sprecyzowane stanowisko prezydenta 
rejencji w niekt6rych sformulowaniach przypominalo memorial Schwe
rina. 

We wszystkich tych memorialach, choc pojawialy si�•czasem zdania 
o sprawie Kr6lestwa, dominowaly wzgl�dy wewn�trznopolityczne, eo by
lo naturalne. Najbardziej jednak logiczne stanowisko zaj&l nadprezydent 
Pomorza Zachodniego "· Stal on eo prawda na czele prowincji, w kt6rej 
walka narodowa nie odgrywala tak wielkiej roli, jak w pozostalych, ale 
byl to W. Waldow, nadprezydent Poznanskiego z okresu najwi�kszego 
nasilenia polityki antypolskiej. Stwierdzajiic, ze polityka niemiecka 
w Kr6lestwie nie moze miec wplywu na stosunki w zaborze pruskim, wi
dzial zasadniczii sprzecznosc pomi�dzy najbardziej nawet umiarkowanymi 
postulatami polskimi a ·polityke, prusk&. Konsekwentnie wi�c wypowiadal 
si� przeciwko wszelkim ust�pstwom (wyjiitek czynil tylko dla osiedlania 
na ziemi Polak6w-inwalid6w wojennych, ale i w tym wypadku ograniczalby 
kolonizacj� jak na3bardziej). 

Nie dosc jednak na tym. Nie tylko ze strony przedstawicieli pruskiej 
administracji lokalnej pojawily si� zasadnicze opory przeciw zmianie 
polityki wobec Polak6w. Podobne zastrzezenia mno:i:yly si� coraz bar
dziej takze ze strony poszczeg6lnych ministr6w. Szczeg6lnie zdecydowanie 
wystqpil przeciw ust�pstwom minister wojny, zarzucajiic zdrad� calym 
oddzialom polskim 33, Niemal r6wnie wrogo wypowiadal si� minister 

31 Pismo Batockiego z 29 X 1915 (tamZe, k. 84-7) i Hellmanna bez daty (tam:ie, 
k, 8&---102), 

" Pismo Waldowa z 29 X 1915 (tamze, k. 234-245). 

33 Tajne pismo ministra wojny do ministra spraw wewn�trznych z listopada 
1915 r. (tamZe, k. 246): i• .. das Verhalten der an der Front befindlichen Polen keines
wegs überall einwandsfrei gewesen ist, vielmehr aus dem Osten, wie aus dem 
Westen häufig Klagen über Unzuverlässigkeit der Polen hier zur Sprache gebracht 
worden sind. Die von der französischen Heeresverwaltung betriebene lebhafte 
Propaganda hat, wie sich sowohl aus den bei Gefangenen vorgefundenen Papieren, 
als auch aus Mitteilungen von deutschen Austauschgefangenen ergibt, dahin 
geführt, dass im Westen von mobilen Verbänden, denen Mannschaften pol
nischer Abstammung in grösseren Zahl angehörten, nicht nur einzelne Leute, son
dern ganze Gruppen poln. Mannschaften zu unseren Feinden übergegangen und 
teilweise wohl auch in französische Dienste getreten sind. Das Kriegsministerium 
hat sich daher zu einem Austausch der Mannschaften polnischer Abstammung aus 
den östlichen Korpsbezirken genötigt gesehen und bei der Einstellung von Ersatz
mannschaften von vornherei°' die polnische Mannschaften aus Korpsbezirke mit 
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sprawiedliwosci, stwierdzaj,ic, :iie nalezy spraw" odlozyc na okres po 
wojnie, ze zawsze na to b"dzie czas, ze najpierw trzeba uregulowac sto
sunek do Kr6lestwa i ze dot,id wszelkie pr6by stosowania polityki us
t�stw konczyly si" niepowodzeniem ". Takze i Loebell, przedkladaj,ic 
Bethmannowi wyniki przygotowan do „nowej orientacji", nie tail swojej 
niech"ci do wszelkich wyrazniejszych ust�stw "· Zreferowal memorialy 
nadprezydent6w w ten spos6b, ze z calego zestawienia ewentua!nych pro
pozycji pozostalo ledwie kilka: zniesienie wywlaszczenia budz,ice od po
cz,itku najmniejsze w,itpliwosci, dopuszczanie sp6ldzielni polskich do 
kredytu panstwowego, pozwolenie na sprzedaz gazet polskich na dwor
cach, nadawanie order6w czy w pewnym zakresie dopuszczanie Polak6w 
do niekt6rych urz"d6w. Poszczeg6lne punkty mialy jeszcze podlegac dal
szej dyskusji - jak bardzo silnie okrajana sprawa udzialu Polak6w czy 
tylko polskich inwalid6w wojennych w osadnictwie, sprawa zmiany para
grafu j"zykowego. Inne wreszcie uzaleznione mialy byc od tego, czy Polacy 
b"d,i dopominac si" ich realizacji (np. praktyki urzfcdow stanu cywilnego). 

Tak skorygowany program od stycznia 1916 r. poddany zostal dlugim 
i zmudnym naradom przedstawicieli poszczeg6lnych ministerstw ", ale 
sledzenie tych narad mijaloby si" z celem. Powtarzaly si" stale te same 
sform ulowania, kt6re wyst<apowaly w ci,igu poprzedniej dyskusji, a jedno
cze.Snie coraz wyraZniejsze stawalo si�, Ze „nowa orientacja" w zakresie 

stanowiska wobec ludnosci polskiej rodzila si" z g6ry jako martwy pl6d. 
Podobne zjawisko widac takze na podstawie debat nad wprowadza

niem zmian w stosunkach wewn"trznych bez szczeg6lnego wyodrfcbniania 
spraw polskich. Tak bylo, gdy planowano rozszerzenie wewn"trznej kolo
nizacji " afüo gdy na posiedzeniach gabinetu pruskiego omawiano zmiany 
ustawy o zgromadzeniach i zwi,izkach, maj,ic zreszt,i na wzgl"dzie przede 
wszystkim spraw" uznania zwi,izk6w zawodowych za organizacje niepo
lityczne "· W czasie debat nad osiedlaniem inwalid6w wojennych pr6by 
zniesienia ograniczen dia zolnierzy narodowosci polskiej natrafily na 
zdecydowany op6r "· Nawet jedno z tych ust"pstw, kt6re uznawane bylo 

deutscher Bevölkerung verteilt". W zalclczniku minister dodawal sporo raportöw 
uzasadniajqcych te twierdzenia. 

34 Tam:Z.e, k. 296--304, pismo z 16 I 1916. 
3.s Pismo z 13 XII 1915 (DZAP 07.01. Reichskanzlei. Reg. 1900-1918, t. 7, k. 222-

251, i DZAM Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, t. 1, k. 258-285). 
3e-· Materialy w: DZAM, jak wyiej, k. 294 i nn. 
37 Materialy w: DZAM Rep. 90, a Tit. HI 2b nr 6 Abt. B, t. 164, k. 314 i nn. 
38 Np. posiedzenie z 4 XII 1915 (tam:Z.e, k. 337-343), z 11 XII 1915 (tamie, 

!<· 350-356). 
39 Za uwzgl�dnieniem inwalid6w polskich wypowiedzial siE: min. rolnictwa 

(votum z 8 XII 1915), przeciwko ministrowie finans6W, spraw wewnE:trznych i wojny 
oraz nadprezydenci Prus Zachodnich, Prus Wschodnich, Poznaflskiego i Pomorza 
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za niegro:i:ne i do przyj<,eia, a mianowicie udost�pnienie sp6ldzielniom 
polskim kredytu Zentral-Genossenschaftskasse, napotkalo wcale powazne 
opory ••. 

W ciiigu wi�c wielu miesi�cy 1916 r. sprawa „nowej orientacji" wobec 
Polak6w ulegla calkowitemu zahamowaniu. R6zne byly tego powody. 
Wzrastajiice starcia mi�dzy Bethmannem-Hollwegiem a konserwatywnii 
prawicii, rozgrywki mi�dzy kanclerzem a kolami wojskowymi, skompli
kowaly dostatecznie caly problem „nowej orientacji" "· Ale niezaleznie 
od tego oddzialywala zasadnicza sprzecznosc pomi�dzy ugruntowanymi 
tradycjami polityki antypolskiej a tendencjami do dokonania pewnych 
zminn pod wplywem nowej sytuacji wojennej. Dawne tradycje nie tylko 
mialy swoich licznych zwolennik6w w szeregach ministr6w i szef6w ad
ministracji lokalnej (nie m6wiiic o calej rzeszy urz�dnik6w ni:i:szych sto
pni), ale nadal o:i:ywialy je panujiice w panstwie stosunki polityczne 
i spoleczne. Walka z polskosciii stala si� w przedwojennych dziesi�ciole
ciach taJc nieodliicznym atrybutem dzialalnosci wladz, :i:e trudno bylo 
sobie wyobrazic w ·panujiicym systemie prowadzenie polityki bez anty
polskich poczynan. 

Z dw6ch zas :i:r6del, z kt6rych brala si� ,,nowa orientacja" wobec 
Polak6w, sprawa popierania ugodowc6w i lojalist6w byla, jak z calej 
dyskusji wynika, motywem zbyt slabym, W polityce zas wobec Kr6lestwa 
brakowalo w tym czasie ostatecznych decyzji, natomiast pojawily si� 
w kolach urz�dowych (nie licziic lepiej znanych glos6w publicystycznych, 
jak artykul Schmollera) stwierdzenia, :i:e w razie przyznania Kr6lestwu 
jakiegos statusu niezale:i:nosci nale:i:y poprzec to tym ostrzejszii praktykii 
administracyjnii na terenie zaboru pruskiego, aby uchronic si� przed 
polskii irredentii. Na razie jednak wszystko ,pozostawalo w zawieszeniu. 
Daremnie jeszcze we wrzesniu 1916 r. Eisenhart upominal si� o powzi�cie 
jakiejs decyzji, przestrzegajiic przed odwlekaniem sprawy, a zwlaszcza 

Zachodniego (m. in. posiedzenie gabinetu z 11 grudnia). Obawiali siE: oni, Ze stanowiC 

to bE:dzie precedens wprowadzania „nowej orientacji" juZ w czasie wojny. Kompro

misowe wyjScie znalazl kanclerz, proponujc:\C og6lnikowq deklaracj� o uwzglE:dnieniu 

inwalid6w „bez wzgl�du na narodowoSC, wyznanie i przynale:Z.noSC partyjml", ale 

dodajl:}c, Ze nie oznacza to bynajmniej prawa Polak6w da osiedlania siE: tarn, gdzie 

zechcc:1. 
40 Na posiedzeniu gabinetu 6 I 1916 przeciwstawil siE: temu minister finans6w, 

proponujc1c odsuniE:cie sprawy na okres powojenny, Wi�kszoSC ministr6w · byla 
jednak sklonna zgodziC si� na takie pocic\gni�cie, przy czym gl6wnym argumentem 

byly nadzieje, Ze rozluZni to stosunki Banku Zwiqzku Sp6lek z bankami niemiec

kimi (Dresdner Bank) i ulatwi kontrolE: nad sp6ldzielniami polskimi (DZAM Rep. 

90 a Ti\. 111 2 b, nr 6 Abt, B, \, 164, k. 21-24), 

41 Brakuje pelnego opracowania tego zagadnienia. Z pamiE:tnik6w najwi�cej 
moZna znaleZC u K. W e s t a r  p a, Konservative Politik, t. II, Berlin 1935. 
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przed ograniczaniem si� do czqstkowych i stopniowych zmian, kt6re nie 

wywr& wplywu na ludnosc polskq "· Mial on na mysli przede wszystkim 

poparcie dla ugodowc6w, gdy w tych miesi11cach ponownie na ewolucj� 

polityki we1bec Polak6w oddzialac mialy bardziej plany niemieckie wobec 

Krolestwa. 

„NEUORIENTIERUNG" GEGENUBER DEN POLEN IM JAHRE 1915 

Die Einstellung Deutschlands während des I. Weltkrieges zur polnischen Frage 
auf internationaler Ebene sowie zum Köiligreich Polen war vielmals Gegenstand 
wissenschaftlicher Forschungen, viel seltener befasste man sich da·gegen mit der 

deutschen Politik gegenüber der polnischen Bevölkerung in dem von Preussen 
annektierten Teil Polens. Anhand von Dokumenten der Behörden, insbesondere 

aus den Archiven in Merseburg und Potsdam, stellt der Artikel die wesentlichen 
Merkmale dieser Politik in der ersten Phase des Krieges dar. 

Die Situation, die der auf Erschöpfung des Gegners berechnete Krieg her
vorgerufen hatte, bewegte die Deutschen zur Revision ihrer bisherigen Handlungs

weise gegenüber den Polen. Im ersten Kriegsjahr waren aber die preussischen 
Behörden sehr darum bemüht, dass die polnische Frage in Vergessenheit bleibe. 
Das einzige Zugeständnis war, dass das Erzbistum von Gniezno-Pozna:6. von einem 
polnischen Geistlichen, E. Likowski, besetzt werden durfte. Die Vertreter der 
Regierung drängten die polnischen Abgeordneten, damit sie keine Forderungen 
vorbringen betreffs der Liquidierung antipolnischer Gesetze und Verordnungen. 

Erst im Jahre 1915 beriet man über die Vorbereitung eines Projekts der 
Änderung der Politik gegenüber den Polen. Es gab zwei Beweggründe für diese 
Aktion. Die zentralen Behörden, insbesondere der Reichskanzler Bethmann-Hollweg, 
nahmen Rücksicht auf das gerade kürzlich besetzte Königreich Polen. Die provin-

. ziellen Behörden dagegen, vor allem der Oberpräsident der Provinz Posen, H. von 
Eisenhart-Rothe, hofften durch gewisse Zugeständnisse für die polnische Bevölkerung 
die Lage der kleinen Gruppe versöhnlerischer Konservativen zu verbessern, die 
keine Unterstützun·g bei der polnischen Bevölkerung fanden. Da die Mehrzahl der 
Vertreter deutscher Behörden zu den Änderungen in der Polenpolitik feindselig 
eingestellt war (man einigte sich nur auf wenige Schritte in dieser Richtung, wie 

die Liquidierung des Enteignungsgesetzes von 1908), gerieten die Vorbereitungen zu 
dieser „Neuorientierung" gegenüber den Polen bereits n.ach einigen Monaten, zu 
Beginn des Jahres 1916 ins Stocken. Die Traditionen des Kampfes ·gegen das Po
lentum wirkten immer noch mit unveränderlicher Kraft; die neuen Kriegsbedingun

gen konnten ohne Veränderung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse 
zu keiner deutlicheren Wendung in dieser Hinsicht herbeiführen. 

42 Pismo do Loebella z 19 IX 1916 (DZAM Rep. 77 Tit. 1884, nr 4, t. l, k. 412-
413). 




