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Rewolucyjne wydarzenia w Rosji szerokim echem odbily si� w prasie 
og6lnoniemieckiej i slqskiej. ·z uwagq sledzila ich przebieg r6wnie1z prasa 
wroclawska. Przed wybuchem rewolucji lutowej siprawy rosyjskie nie 
budzily wi�kszego zai1nteresowa,nia niz zachodnioeuropejskie. Gazety wy
chodzqce we Wroclawiu posiadaly dosc szeTOki serwis inforrna.cyjny i pod 
tym wzgl�dem wyraznie g61mwaly nad prasq polskq pozbaW!iOIIlq w za
sadzie wlasnych oficjalnych korespondent6w. Wprnwdzie i prasa nie
miecka dosc cz�sto korzystala z informacji z d['ugiej r�ki, zdarzalo si� 
to jednak niepomiernie rzadziej i dzi�ki temu - mimo ograniczen 
wywolanych wojnq - mogla wzgl�dinie szybko. i szerolro informorwac 
swych ezytelinilk6w o najrr101wszych wydarz,eniach w swiecie 1. 

Napi�cie panujqoe w Rosji w przeddzien rewolucji oczywiscie nie 
moglo ujsc uwagi prasy. Poczqt:kowo traktowano je wszakze na r6wni 
z informacjami na temat trudnosci wewn�trznych wyst�pujqcych r6w
niez w iinnych panstwach prowadzqicych woj:n�. P['zejawy niezadowole
nia i mnozqce si� strajki robotnik6w z reguly kladziono na �arb ruie
wlasciwej organizacji zaopatr2;eni:a, drozyzny oraz innych trudnosd. Nie 
dopatrywano si� w nich natomiast oddzialywaniia czynnika politycznego, 
kt6rego rr-oli. nie srpos6b prze'Cie.z iüe docenic, zwlaszcza jezeli si� zwazy, 
iz intensywnq dzialalnosc w tym kierunku prorwadzil rewolucyjny ruch 
,robotniozy Rosjii. 

1 E. M e n d e 1, Echa Rewolucji Pazdziernikowej w g6rno§lqskiej prasie miesz

czanskiej, ,,Kwartalnik Opolski", 3/1967, s. 52-62; Sesja naukowa w Katowicach 
poswi<:cona 50-leciu Wielkiej Rewolucji Pazdziernikowej, Katowice 1968; por. 
T. Sie r o c k i, L. Sm o s a r s k i, Rewolucja Pazdzriernikowa w opinii prasy
polskiej (7 XI 1917-7 II 1918), ,,Z Pola Walki", 3/1967, s. 151-212; A. S 1 i s z, 
Odbicie Rewolucji Pazdziernikowej w czasopismach polskich wydawanych w Pio

trogrodzie i Moskwie (pazdziernik 1917-1918), ,,Rewolucja Pazdziernik,owa a Pol
ska", pod redakcjq T. Cieslaka i L. Grosfelda, Warszawa 1967, s. 383-428.

1 - Sob6tka 4/61l 



488 S. Michalkiewic�

Zmiana w posta1Wie prasy - niezaleznie od jej odcieni - dolkonala 
si� wyraznie z chwi1c1 wy'buchu reiwo1ucji. Odtc1:d informacje na tema1t 
wydarzen rosyjskich zaiczynajc1 ·zajmowac cale kolumny druku i przy
ku�ac uwag� czytelnik6w juz samc1 wymowc1 tytulowych doniesien. Po
dawane wiadomosci oczywiscie posiadaly r6znc1 wartosc. Obok informacji 
prawdziwych albo zblizonych do prawdy poijawialy si� donies1ienia celo
wo wyolbrzymiajc1:ce r6zne ujeITl!ne strony zjaiwli.sk towarzyszqcych kazdej 
rewo.lucji. Akcenit ten szczeg6lnie oz�sto pobrzmiewal na lamach gazet 
prawicowych oraz konserwatywnych, z mniej1szym lub wi�kszym nasile
niem w zalefo·osci od potrzeb aktualnej polityki niemie�kieij, a scislej 
biorqc agresywnych k6l militarnych sztabu generalnego, sfer przemy
slorwych i junkierstwa, ZJainteresowanych ekS1pansjc1 na wsch6d. Tenden
'cji tej nie zaiwsze ustrzegla si� nawet socjaldemokraityczna „Volks
wacht", jakkolwiek niej,ednokrotmie polemizowala na ten temat zar6wno 
z „Schlesische Zeitung", jak i „Breslauer Zeitung" 2• 

Dzi�ki szerokiemu zakreisorwi informacji p�asa wroclawska stanowi 
istotne zr6dlo do po1znania nie ty le moze dziejbw przebiegu rewolucji 
(do tego istniejq bogate zasoby archiwalne}, ile jej odbicia na Slc1:slku. 
Nie skqdinqd boiwiem, a z informacj1i prasowe'j dowiadyrwal si� czytelnik 
na biezqco o absorbujqcych oipini� calego swiata wydarzeniach rosyj
skich. Oczywiscie wiadomosci z Rosji pTzenilkaly takze innymi kanalami, 
ale z pow.aznym niejednokrotnie op6znieniem i w postaci bardziej frag
mentarycznej, np. osobistych relacj1i zdairzen i przezyc itp.3 Wp1"awdzie 
nadawalo to im cech · autentycznosci (wiele informacji bylo takze za
slyszanych), trafialy one j,ednaJk tylko do ogranicoonych kr�g6w spole
czenstwa. Silq rzeczy ich oddzialywanie przynajmniej w poczc1:tkowym 
oikresie rewolucji byro stosunkowo nieznaeZ1I1e. Zmiana sytuacji pod tym 
wzgl�dem nastqpila p6zniiej, �rasz•C!za od momentu, 'lciedy z frontu 
zacz�li przybywac niezdolni do dalszej sluzby wojskowej zolnierze, a na
stE;pnie takze j,ency. 

2 0 celach · niemieckiego imperializmu zob. F. F i s c h er, Deutsche Kriegs
ziele, Revolutionierung und Separatfrieden im Osten 1914-1918, ,,Historische Zeit

schrift", 188/1959, z. 2; W. Gut s c h e, Erst Europa - und dann die Welt. Pro
bleme der Kriegszielpolitik des deutschen Sozialdemokratie im Kampf gegen Mi
litarismus und Krieg, Berlin 1958; J. P a  j e  w s k i, ,,Mitteleuropa". Studia z dziej6w 
imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny swiatowej, Poznan 1959; W od

niesieniu do Slctska zob. K. P o p i  o l e k, Zaborcze plany kapitalist6w slqskic1 , 
Katowice-Wrodaw 194.7; F. B i  a l y, G6rnoslqski Zwiqzek Przemyslowc6w G6rni
c;zo-Hutniczych 1914-1932, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1967, s. 68-92; tarn tez 

szereg dalszych pozycji bibliograficznych. 
3 Odgfosv 1917 roku w Zagl�biu Dqbrowskim, Cz�stochowie i na Slqsku, pod 

redakcjq J. Chlebowczyka, Katowice 1967. 
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,,Russland das Sorgekind seiner Verbündeten" - pisala 1 III 1917 r. 
„Breslauer Zeitung" z okazji otwarcia kolejinego posiedzenia Dumy, na 
kt6rym jej przewodnrczqcy w.yglaszal patetyczine, peline patriotycznych 
sl6w prz,em6wienie podnoszc1c bohaiterstiwo i po1swi�cenie zornierzy frc:m
towych. Diagnoza gazety :nie by�a .--bezpodstawna, gdyz opierala siE: na 
an'aliizie konlkretnych fakt6w. Z doniesi,en agencyjinych publi'kowanych 
w tymze dzienniku mozna bylo dorwiedziec siE: o rosnc1cym niezadowo
leniu proletaria.tu Piotrogrodu. Ze niezadowolenie w dzielnicach robot
niozych, i to nie tylko stoliicy Cesarstwa Rosyjskiego bylo powazne, nie
trudno wyczytac z lam ·r6wniez innych gazet wrodawskich 'i. Przyw6dca 
kadet6w P. N. Milukow byl pelen oba:w. Przestrzegal on proleitariat 
Piotrogrodu przed rozruch'ami, gdyz - Jego zdaniem - tego rodzaju 
postawa moglaby jedynie zaszkodzic interesom Rosj.i. Nie zapominajmy, 
ze interesy te w programie Milukowa - najostrozniej liczqc - spro
wadzaly si� do aneksji Kcmstantynoipola, a wiE:c realizowania daleko
siE:znych zamierzen car6w jeszcze z XIX w. 

W przeddzien rewolucji lutow·ej ta sama „Breslauer Zeitung" pisala 
o rozdaw:niictwie broni robotinilkom Piotrogrodu i sympatiach Ententy dt>
opozycji. 3 mar.ca na lamach g,aizety pojawila siE: :ünformacja pod jakze
znamiennym tytulem: Die Arbeiter Unruhen in Russland. Z doniesien11a
czytelnik m6gl zmientowac SQE:, ze zanoSQ Sli.E: na poli tycznq demonstracj�
robo1miczq przed Dumq. Nie m6gl jednak wyczytac nie wi�cej, tym bait
dziej, ze nastE:II)ne dni nie iprzyniosly zadnych rewelacj1i poza notatkq
o pobycie cara na froncie w celu rwzmocni!enfa ducha bojowego armii
ora•z nieudany,ch pr6bach uzyisikania ,poz�c:zJki dla Rosji w krajach En
tenty 5. Dopiero 12 marca „Breslauer Zertung" ponownd·e pisala o anon
sowanych juz poprzednio tiruJdnosciach w zaopatr�eniu robotnik6w
w chleb i o daLszych wystqpieniach proletariatu. Zdan1iem gazety, 'o po
wadze sytuacji swiadezyl fakt, iz dowo<ka garniizonu piotrogrodtkiego
uwazal za stosowne przestrzec miesZJkanc,6w stoHcy przed antyr.zqdoiwymi
demonstracjami i grazil ich uczestni!kom uzyiciem broni palnej. Grozba
ta byla podyktowana obawq, by zaburzenia nie pmybraly zbyt niebez
pie.cznych rozmiar6w. Jak W�.'adomo, w PiotrogLrodizie w tym ezasie strajk
sparalizowal ealkowiciie ruch tramwajowy w miefoie. Przestala ukazywac ·
siE: stoleczna prasa 6• ,,Breslauer Zeitung" nie doceiniara jednak nadal po
wa,gi sy.tuacji panujqcej w pansitwie Romanowych. Wszystko to bowiem,

4 W ar,tykule wyzyskano dzienniki wroclawskie za okres iuty 1917 - marzec 
1918. 0 wspomnianym niezadowoleniu pisala m. in. obszernie „Volkswacht" 

,,Schlesische Zeitung". 
5 „B_reslauer Zeitung", 9 III 1917 i 11 III 1917, wydania poranne. 
8 Tamze, nr 190 A, 12 III 1917. 
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co dzialo si<i dotqd, miesctilo si� jieszcze w ramach wydairzen nawiedza
jc:1cych ·:oar6wno jeden, jak i drugi z walozc:1cych oboz6,w. 

Tego samego dnia, kiedy wspomniana wyzej gazeta zajmowala si� 
strajkiem drukarzy i tramwajarzy Piotrogrodu, ,,Schlesi'Sche Zeitung" za
niieszczala na swych lamach wtl.adomosc otrzymanc:1 dopiero eo z Kopen
hagii o drugim posiedzeniu Dumy. Nie tein fakt jednak byl najbardziej 
istotny, ale wyistqpienie na ,posd:edwniu A. F. Kierenski€go, pominü�te 
przez „Breslauer Zeitung". Ten utalenitowany niewc:1tpliwie pirzyw6dca 
trudowik6w i jeden z gl6wnych aktor6w p6zniejszych wydarzen (syn 
profesora gimnaizj.um w Symb:iJrsku, do kt6rego ucz�szozal W. I. Lenin), 
dokonal ataku na aktualnq polityk<i rzqdu, zarzucajqc mu, ze op,iera si<i 

. na falsz.ywej ocenie sytuaicji. K1Jerenski, polemrzujqc ze swymi oponen
tami polit�znymi na· temat polozenia Cesa.irstwa Rosyjskiego, mial 
oswJaidczyc, iz wojna oslalbila nie tyi]ko panstwa centra11ne - co pod-· 
kreslaly w czasie debaty czyllltl!iki rzc:1dowe - ale r6wniez Rosj�, podmi
nowujc:1c jq od weiwnqtrz, przez co stawaly si� merealne plany zaborcze 
caratu. ,,Znajdujemy si� - dodawal - w podobnej sytuacji, co Paryz 
podczas Wieilkiej Rewolucji: dolkola panuje rn1zprz�zenie i demorali:za
cj,a" 7•

Powyizsze slowa ·zacytowane na lamach „Schlesische Zeitung" nie 
wymaga'jq komentaTza. Kierowaly one niezalezni€ od tego, jakie wzgl�dy 
przyswiecaly redakcji, uwag� czytelinikow w stron� wydarzen rosyjskich 
i nadawaly im odpowiedniq rang� i wag�. Gazeta nie pisala jes�c:ze 
jednak o rewoluejd., a czytelnik prawdopodobnie - mimo odezytania 
cytowanych slow - nie podejrzewal, ze nadciqgajqca burza to cos wi�cej 
nrz perspektywa zaostrzen:ia si� wewin�trznego kryzyslU w carskdm im
perium. 

Serwis informacyjny „Schlesische Zeitung" z. pierwszych dini marca 
nie przynosil ·z Rosji rewelacyjnych wi'adomosci. Szybko jednak sprawa 
ulegla zasadniczej zmä.ani€. 0 panuj,qcym w Cesarstwie napi�ciu czytelnik 
m6gl zoden'towac si� z kr6tkich, niekiedy zdawikowych doniesien praso·
wych. 1 marca „Schlesische Zeitung" .powolujqc si� na „Nowoje WTie
mia" pisala o podburzan:iu mieszkanc6w Pdotrogmdu przez niekt6rych 
ezlonk6w Dumy. Gazeta nie wyjasniala, o kogo konkretnie chodzi, r6vv
noczesnie zas informowala, iz miniister spraw wewn�trznych zakazywal 
od godz. 9 rano sprziedazy wsziel'kich w6dek, motywujqc siw6j krok ko
nieczinosciq poczynienia zapas6w. Zaka,z nie o'bjql jedyinie p�w,a i wina. 
Przyczyn tego pociqgni�da nie ujarwrüono. NiewqtpHwie dzdalal tu ten 
sam motyw, kt6ry poW1Strzymal cara Aileksandra II przed o.glos:zeniem 
ukazu z 19 II 1861 r. w dniu wpust6w, by w czasrie „gulanija" nie spo-

7 „Schlesische Zeitung", 12 III 1917. 
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wodowac zamieszek Srodek ten 01k1azal si� wszakze malo skuteczny. Rosja 
wkraczala bowiem zdecydowaITTde w okres rewolucjii.. 

W serwisie iinformacyjnym z pi�sziego ikwartalu 1917 r. ciqgle 
jeszcze powraoal ,na lamy praisy problem glodu. Byl to temat dogodny. 
Z Jednej str'ony czynil ·z kryzysu wiewn�trznego w Rosji kwesti� podobnq 
w pewnym sensie do wyist�pujctcych w innych krajach, z drugiej -
pozwalal poka�ac dezorganizacj� i rnieudolnnsc administracji i zaopatrze
nia w obozie wroga. Ze pmblem grodu byl rzeczywiscie istotny, swiadczy 
szereg informacji prasowych, m. in. m6wiqcych o decyzji wysiedlenia 
z Rewalu (obecnie Tallinn) 20 tys. Jego mieszkanc6w w celu zapobiezenia 
glodowi s. Tego rodzaju decyzj,a mogla jedna!k doprowadzic do nieprze
widzianych konselkwencjri. Tiflansfer ludnosci w warunkach wojny i nie
udolnosci oraiz przekupstw;a apara:tu administracyjnego grozil bowiem 
dalszym wzrostem napi�cia, zwlas2JcZa ze dotyc'Zyl ludnosci w duzym 
stopniu obcoj�zycznej, i mogl byc traktowany jako wyraz dyiskryminacji 
wobec Estonczyk6w. 

Nie tytko zres:zjtq wiadomosci na tema.t glodu elektryzowaly miesz
kanc6w Wroc1awia i Slctsllm. Wi�ksze zainteresowanie budzily informacje 
o przej.aiwach kryzysu i rozprz�zenia uwidoczniajqcego si� we wszystkich
dziiedzdnach zycia gospoda�czego, politycznego i spolecZ1I1ego. Juz 12 III
1917 r. ,,Schleskhe Zeitung" zamiescila sensacyjnq wiadomosc pt. Nie
pokoje w Piotrogrodzie. Na'St�nego .dnia czytelnicy tego pisma dowie
dzieli si� o przybyciu do stoHcy Cesarstwa Rosyfskiego nowych formacji
'kozackich. ,,Z poiwodu kontynuorw.ania prze·sladotwan socjalist6w obser
wuje s1� w kraju silne wzburzenie kfasy r0lbo1micz,ej" - c]i()[losila ta sama
gazeta 9. 13 marca opublikowala infoTmacj� z Piotrogrodu pod tytulem
Rewolucja w Rosji. Odtctd haslo to b�di:zJie powtarzac si� na lamach gazety
przez szereg dni, informujqc ezytelnik6w dokladnie o przebiegu wy
da�zen.

„Schlesische Zeitung" mimo swego konserwatywnego, pra'wicowego 
stanowiska ustrzegla si� od upiros1zczonego spojrzenia na rewolucj� lu
towq i nie traktowala jej jako skutku intirygi angieliskiej. W · jednym 
z numer6w pisma podlkreslan'o slus:mie, ze wydarzenia rewolucyjne nie 
mogq byc rozpatrywane jaiko sku:tek dzialalnosci nawet najlepiej zorga
nizowanej grupy obaego wywiadu. Oezywiscie ulegajqc og6lnie panujq
cej tendenc'ji, ,,Schlesische Zertung" nie krwestionowala calkowicie poczy
nan „angielskiej rr-�ki", ale star.a�a si� je sprowadzic do wlasciwych wy-

8 0 sytuacji w Estonii zob. Istorija Estonskoj SSR (s driewniejszych wriemien

do naszych dniej), pod redakcjq G. I. Naana, Tallinn 1958. 
9 „Schlesische Zeitung", 12 III 1917. 0 przebiegu rewolucji lutowej zob. I. I.

M i n  c, Istorija wielikogo Oktiabria., t. I, Swierzenije samodierzawija, Moskwa 1967; 
por. takze Istorija. Kommunisticzeskoj Partii Sowietskogo Sojuza, t. II, Moskwa 1966. _ 
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miiar6w. Gazeta podkreslala z calym naciskiem, ie wybuch rewolucji lu- · 
towej nie bylby mozliwy bez istnieniia odpowdedniego poq.lo.ia spolecz
·nego 10. Zdaniem „Schlesische Zeitung" Niemcy nd.e majq podstaw do
niepolroju i mogq spokojnie oczekiwac dalszego przebiegu wydarzen.
Obawiac si� natorniast powinny panis:tiw.a Ententy, gdyz rewolucja moze
wymknqc si� spod kontroli ugrupoMTan proailianckich. Dalsze doniesienia
gazety wska-zywaly z:reszitq wyraznie, iz takie niebeLZpieczenstwo istnialo
rea1lnie, masy lUJdowe bowieim oldwrncaly si� nie ty(llko od rzqdu, aile tak
ze od dotychczaisowej opozycji UJprawianej na forum Dumy. Przesuni�cie
na lewo bylo niewqtpliwe. Zmniejs�aly si� :wiplywy prnwicy Rzt1du Tym
czasowego na rz.ecz elementow raldy{kalnych i zwolennik6w poikoju 11.
,,Schlesische Zeitung" nie dostrr-'zegla oczywiscie, ze lewica rosyjsika z cza
sem zacznie oddmalywac röwniez na posta:w� niemiecki!ch robotnik6w
i w tym sensie zagroz:i jej wlasnym pozycjom podczas. rewolucji listo
padowej.

,,Schlesische Zeitung" nie darzyla r,erwo�ucji lutowej swojq sympatiq.
W jednej ze swoich korespondencji okres[ilia nawet Rzqid Tymczasowy,
nie ·wylqczajqc zen A. F. Kierenski1eigo, mianem rosyjskiej zyrondy.
Podobne oktres1enie nie poja�ilo si� nigdy na lamach „Breslauer Zei
tung", ja(ltlrolwiek i to pismo wiele uwagi poswi�oalo wydarzeniom ro
syj1skim. _O irewolucji w Piotrogirodizie pisala oibszernie, chociaz po raz
pierwszy o:kireslenia: rewo.luoja, uzyla dopiero 15 marca. W dniach po"
przednich w doniesieniach przeiplaitaly si� informacj1e pod r6znymi tytu
lami, jak Die Lebensmittelnot in_ Russland, Die russische Krise, Die
Teuerungsunruhen in Russland, Die Unruhen in Russland, Die Unruhen
in Petersburg, Maschienengewehre in den Hauptstrassen aufgestellt, E-ine
Newabrilcke durch Revolutionäre gesprengt, Die Teuerungsrevolten in
Russland itp.12 W1spomnfant1 wyizej wiadomosc z 15 marca podawano w ar
tykule pod tytulem Die Petersburger Revolution. Dob6r tytulu nie byl
przypadkowy, sugerowal, iz reW1olucja obj�fa tylko stolic� Rosji. Takie
sformufo,wan1e jednak z uwagi na 'nlalpi�ie panujc:ice w calej monarchii
Romanowych pomniejszafo wag� maircowych wydarzen i ulatwialo lanso
wan'ie tezy o intrydze angielis.kiej. Tego rodzaju twierdzenie pojaw.ilo si�
tez 16 marca. ,,Breslau.er Zeitung" opublikowala w6wcza1s artykul pt. Die

10 „Schlesische Zeitung", 14 III 1917.
11 „Breslauer Zeitung", 28 III 1917, w airtykule pt. Weisser Zar und rote Macht

pisala: ,,Die russische Revolution nimmt den Lauf, der zu erwarten war: nach 
links, zum schärfsten Radikalismus". Zdaniem gazety, nawet Manifest Rzqdu Tym
czasowego powstal pod nadskiem bolszewik6w i Rady Piotrogrodzkiej. 0 ozywionej
dzialalnosci element6w rewolucyjnych mialy swiadczyc m. in. egzemplarze „Praw
dy" znalezi-one w pociqgu odchodzqcym do Pskowa. 

12 „Schlesische Zeitung", 10 III 1917 do 14 III 1917. 
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Ententerevolution in Petersburg. Relacja opierala si� na informacjach 
prasy zachodniej. Ga-zeta nie brala jednak w peln1 odpowiedzialn'Osci za 
scislosc tego rodzaju diagno1zy, jakkolwielk - podobnie jak „Schlesi,sche 
Zeitung". - nie wykluczala poczynan Ententy, z.wlaszcza ze s:trony. 
angielskiej, ambasador bowiem Wieltkiej Brytanii rozwijal w Rosji szcze
g6lni,e duiq aiktywnosc 13. Uwa1gi „BreslaueT Zeitung" nie usz.lo pogl�
bianie si� rnwolucji. W doniesiieniu z 16 marca �isano o „Starkes An
schwellen der revolutionären Bewegung in Russland". Gazeta informo
wala o wydairzeniach w Moiskwie, K,a,zaniu, Charlrowie, Odessie, Kronsz
tadcie itip. W artykule p't. Revolution und Krieg ipoddawala, analizie skutkti 
wojny; podkreslajqc silnie, iz 01bnaia ona w sz1czeg6lnie dob'itny spos6b 
sprzecznosd mi�dzy rzctdzqcymi i rzqcLzonymi 14_ Zdaqiem gazety w Rosji
od czas6w Napo1eona ka-zdej wojnie to,wairzys1z.y napi�cie w stosunkach 
spolecznych: po wiellkiej woljnie ojczyznianej doszlo do wystqpieniia de
kabryst6w, po wojnie 1krymskiej - do wrzenia rewolucyjnego lat szesc
dziesiqtych, po wojnie wschodniej (1877-1878) natStqpilo nasilenie aikcji 
terrorystycmej, po wojnie z Jaiporniq - r:eWfoJucja 1905-1907 r. W tym 
konte'kscie rewo1lucja lutowa musiala wi�c byc skutkiem zaostrzenia si� 
wspomnianyich wyzej sprzeczn'osd mi�dzy autolkra tycznym rzc.1dem Rosji 
a sp'oleczenstwem. StiWierdzen1e to zresz:tc.1 zna1jdloiWalo potwie,rdzenie 
w ininych spostrzezeniach redakcji ga,zety. 15 marca, a wi�c popr1zedniego 
dnia, ,,BreslaueT Zeitung" pisala, iz berzposredniic.1 przyczymi wybu<!hu 
stal si� gl6d, b�dqcy konsekweincjc.1 po1zbawien�a wtsi sily roboczej z po
wodu pobo,ru do, wojslka. Brak rc.1k do pracy doiprow.adzil do sipadku pro
dukcji. Reszty dok'onala dezorganiza:cj.a i korupcja administracji. Nieza
dowolenie mas wyzyskaly" z kolei sily rewolucyjne i 01pozycja burzu
azyjna, doprowaidzajc.1c do obalenda panowania dytnastiii Romanowych. 

So.Cijaldem�ra.tyczn,a „Volks1wacht" nie pozoistaiwara w tyle i podobnie 
j1ak po1zostale garzety wrocfaws1de sz.erolko informowala swoich czytelni
k6w o wydarzeniach w RJosji. Suz 12 marca opublikowala ar.tykul pt. 
Aufruhr in Petersburg. Nast�pnego dn�a w J'felacji Unruhen in Russland 

dawafa szeroki opis sytuacji panujc.1cej w ·cesars.t:wie Rosyjskim. 15 marca 
na czolotw'ym miejscu zami.es.cHa informacj� pt. Revolution in Russland. 

16 marca donoisila o abldykacjd cara MikofaJa II, siorr-mowaniu nowego 
rzqdu i dalsziym prr-zebie1gu wydar1zen. ,,Die Entente ist der Gebuirt.shelfeT 
der russischen Revofotion" - stwierd'�ala g,azeta 15, jed.naik te1zy te'i, 
zwlaszcza w miar� uplywu czasu, nie traktowala powa'znie. R6wnoczesnie 

13 0 roli ambasadora Wielkiej Brytanii szeroko pisala cala pTasa niemiecka, 
starajqc siE: niejednokrotnie udowodnic, ze rewolucja lutowa jest wlasnie dzielem 
intrygi angielskiej. 

14 ,,,Breslauer Zeitung", 16 III 1917, nr 201. 
15 „Volkswacht", 16 III 1917, nr 64. 



494 S. Michalkiewicz

gazeta polemiwwala z dezirnfmmacjq, uiprawianq przez. niekt6re dzienniki 
zamieszczajqc artylkul pt. Was ist Wahrheit, was ist Lüge? 16 „Volks
wacht" odcdnala si� od praktyiki zamieszcrzainia zamiast rzetelnej infor
macji, r6znych tzw. Räuberg.eschichten, torw.arzyszqcym nieodmiennie 
kazdej rewolucji. Zamiast tego dawala analrzy przebiegu wydarzen, 
a nie spraw'dzone doniesienia zaopa:tirytwala dopiskiem „unverbürgtes". 

Czytehrik prasy wrodawskiej m6gl si� dolWliedziec z j,ej lam6w nie 
tylko o przebiegu rewolucj1i lutowej, ale :r6wniez o ukladzie sil w obozie 
rewo'1ucji. Juz wyzej wspomrniano o. istnieniu „rosyjslkiej" zyrondy. 
,,Volksiwacht" w knrespondencji z 21 maroa wyodr�bniala w Rosji 3 ·sdly: 
roibo•tnilk6w, mieszczanstwo i ob6iz caTski, przy czym w kazdej z nich 
dostrzegala podziial na mniejsze grupy 17. W podobny s,pos6b do zagad
nienia podclrodzily r6wniez dzienniiki mies1zczanskie. Z doniesien praso
wych nietrudno przy tym wyczytac, iz od pier.wszych dni rewolucji 
luföwej dokony,wal si� wyrazny ZWlfo,t na lewo. 20 marca „Breslauer 
Zeitung" stwierdz1ala np., ze porwstala 12 marca Rada Delegat6w Robot
niczych zdobyla rzeczywistq wladz� i siprawowala jq r6wnolegle do 
Rzqidu Tymczasowego. Teigo saimego dnia na lamach „Schlesische Zei
tung" pojawil •si� airtyikul Russische Revolution und Preussische Wahlre

form. Krytykujqc Scheidemarnna, po:dkres,lano: ,,Ci roisyjscy buntownicy 
Sq dla na,s oczywö.scie wzorem bez wairtosci" 18. Nie byla to jedyna tego 
rodzaju de'Maracja ze strony pilsma. Swiadczy orna niedwuznacznie o po
stawie gazety i jej stosunku do rewolucji lutowej. Niie o to tu jednak 
ch:odzi. Chcielibysmy rpodkireslic, ze r6wniez „Schl,esische Zeitung" do
strz:egala doilrnnujqcq si� pofaryzacj,� sil, i to nie tylko na stereotypowq 
prawrc� i lewic�, •ale takze w ramach samej lewicy. Nie omies�kala wi�c 
poinformowac swych czyteiln1k6w o peirsipektywach po1koju i wzmacnia
niu .si� tendencji antywo1jennych w Roisji, wysuwanych zwlaszcz.a przez 
tzw. maiksymalilst6w (t.zrn. bolszewik6w) 19. NaZ!Wa: maksymalisci, b�dzie 
przetwijac si� przez famy wszy:stJkich dziieinnik6w vhodawskich„ przy 
czym obok niej zacznie rwysit�powac r6wni€z okreslenie bolS'zewicy. 

Jnformacje „Schlesische Zeitung" nie pozostawialy wqtpliwosd, w ja
kim kierunku id.q Zqdania bo1Slzierwik6rw. Donie1sieni,a gazety m6wily nie:
dwuzinaeznie, ze dom1agano si� nie tylko na1tychmiastowego przerwania 
dzia!an wo'jennych, ale ta!kze wywlaisziczenia ampitalu i podzialu ziemi 

16 Tamze, nr 65. W notatce pt.: Räubergeschichten� gazeta dawala og61mt ocen�
tego rodzaju doniesien. 

17 Tamze, nr 68.
18 „Schlesische Zeitung".
19 0 tendencjach antywojennych ch�tnie informowaly takze pozostale gazety

wroclawskie, r6wnoczesnie ostro atakujqc sfery rzqdzqce Ententy, oskarzajqc je 
o szowinizm i podzeganie do wojny.
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mi�dzy chlop6w 20. ,,Volkswacht" zamieszczala tak:ze wiadomosci, naj
pierw m6wüice og6lnie o wzroscie wplyw6w robotniczych, pod kt6rymi 
rozumiala wplywy r6znych ugrupowan ·socjaHstycznych i rewolucyjnych, 
a nastE:�pnie takze maksymalist6w. ,,Breslau er Zeitung" 20 marca opu
blikowala notafä� pod znamiennym� tytulem: Die zweite Revolution auf 

dem Marsche. Wprawdzie nie chodzilo tu jeszcze o perspektyw� rewo
lucji socjalistycznej, niemniej z doniesienia wynikalo niedwuznacznie, ze 
opinia publiczna Piotrogrodu odwraea si� powoli od Rzqdu Tymczaso
wego kierowanego przez Lwowa i Milukowa. Wedlug tejze ga·zety Kie
renski w tym czasie okazal si� iprawdlziwym zbawcq nowych wladz, gdyz 
wyst�pujqc przed wzburzonym tlumem 1rob0itnik6w potrafil swym 

oswiadczeniem, ze jest ministrem sprawiedliwosci tego rzqdu, spacyfi
kowac nastroje i naklonic ludzi do roze1jscia si�. J ego interwencja stala 
si� oczywiscie bardziej skuteczna niz r6wnoczesnie odprawiane w cer
kwiach „modly za Rosj�" 21.

Tymczasem wedlug naplywajqcych z Pio.trogrodu doniesien praso
wych rewolucja byla w perni i grnzila no·wymi powiklaniami. Przypusz
czenia gazet wroclaiwskich, ze wydarzerniia wymlknq si� spod kontrorli no
wej wladzy, zdawaly si� znajdowac pO'twie�dzenia w owych doniesie
niach. 21 marca „Breslauer Zeitung" pis,al1a, ze Rosja „stoi w obliczu 
nowego przewrotu". Stwierdzenie gazety nie bylo 1bezpodstarwne. Z jednej 
strony coraz. porwszechniej roizlegaly si� glosy za wstrzymaniem dzialan 

wojennych i zawarciem rnatychmiasfowego ,polkoju, z driugiej - zaostrzaly 
si� przeciw'ienstiwa mi�dzy Rzqdem TymoZ!asorwym i rewolucyjnym odla
mem ruchu robotniczego, nie m6wiqc o mnozqcych si� zaburzeniach na 

wsi i ujawnianiu si� tendencji odsrndkowyich r6znych lud6iw Rosji 22.

Gazeta inform01Wala s,wych czytelnik6w o ogloszeniu niepodleglosci przez 
Fin6w, manifestacjach pok01joiwych w Piotrogirodzie i innych miastach 
Rosji, as,piracjach wolnosciowych ludaw Kaukazu itp. 

Konflikt Rzqdu Tymczasowego z Radq Delegat6w Robotniczych skon
czyl si� zwyci�s,twem tej oistatniej. W artyikule Die historische Entwick

lung der russischen Revolution „Breslauer Zeitung" stwierdzala wprost, 
ze toczy si� mi�dzy nimi walka o wladz� 23. Wprnwdzie kierownictwo
w Radzie posiadali mienszewicy, niemniej jednaik nie chcqc utracic 
wplyw6w i popa,rcia mas �decydowali si� wystqpic przeciwko polityce 
Rzqdu Tymczasowego w s,prawie przeprowadzenia rozm6w z carem i us1ta-

20 „Schlesische Zeitung", 17 III 1917. 
21 „Breslauer Zeitung", 20 III 1917, nr 211: Kerenski als Retter des Dumakom

mites. 
22 Tamze, nr 212, wydanie poranne. Poza informacjami por. opublikowany teg0 

dnia artykul pt.: Die historische Entwicklung der russischen Revolution. 
23 Tamze.
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nowienia rzqd6w regenta. Zar6wno Czcheidze,- jak i Kierensiki zagrozili 
dymisjci i proklamowaniem re,publi'ki. RZqd Tymczasowy ugiql si� pod 
naporem tej grozby. Skompromitowany Milukow musial oswiadczyc, ze 
to, ,,eo jeszcze rankiem bylo �ecydowanym zamiarem rzqdu'', bylo „je
dynie wyrazem jego osobistych pog'1cid6w" 21i. Wkr6tce po tym Rzqd Tym
czasoiwy wydal odpowiedni manifest. Kontynuowanie wojny przez Rzqd 
Tymczas:owy podkopywalo jego Wplyiwy, tym bardziej ze röwnoczesnie 
nie przedsi�wzi�to zadnych reform, kt6re by w zasadniczy spos6b roz
wiq2'aly kwes.ti� roibotniczq i ,chlops1kq. Wprnwdzie zwyci�stwo rewolucji 
lu towej zapewnilo Rosji swoibody poilityczne o nie s,pot)nkanym dotqd 
zaikresie, .nie pop�a1wilo to jednaik sytuacji materialnej mas ani kraju. 
Pragnieniie pako'ju stawalo si� natomiast powszechne. 21 marca „Bresla
uer Zeitung" podawala, ze ruch na rzecz pokoiju w Rosiji stale przybiera 
na sile, zwla1szcza wsr6d element6w „aniar1chiis:tycznych". Na ulicach pow
szechnie wyglaszano przem6wienia �zeciwko rzqdowi i domagano si� 
socjalistyczne1j 1po'1ityki pracy. ,,Ludzie Dumy" spotykaH si� z coraz wü�k-:
szq niech�ciq spolec�en,stw.a. Ga;zeta informowala o braku dyscypliny
wsrr-6d zomierzy, rozruchach maryna,rizy, zamachu na Kierenskiego, s.traj
kach robotnik6w Tuly, zqdaniach republiki itp. Zdandem ga:zety przy
n1aijmniej 31.t ludnosci oczelldwalo dalszych zmian 25• W opinii „Breslauer
Zeitung" przyszlosc Rosji rysowala si� nieibez'piecznie. Rady - to byla 
„undenikbare ·Körperschaft", w kt6rej rywalizowaly z sobq elementy 
umiarkowane ze skrajnie an'a:rchistyazinymi 26. Budlzily grnz� zab6jstwa
oficer6w. Mimo to „Breslauer Zeitung" na og6l z pewinq satysfakcjq od
notowywala te wydarzenia - podoibnie jak „Schlesiche Zeitung" - li
czqc, ze ewentua1lne obalenie Rzqidu Tymczaoowego moze przyblizyc 
zawarcie tak pozcidanego dla niemieckich k6l mili'tarnych odr�bnego po
kojlu. Co prawda w en:uncjacjach wspomnianych dzieninik6w dzwi�czal 
zal, ze nie stafo si� to za panowania cara, mimo to gotowe one byly 
przyjqc propozycje pokojoiwe r6wniez od innego rzqdu, byleby tylko 
wyra1z'il gotowosc zaa'kceptowania warunk6w niemieclkich 27.

W kwietniu i maju 1917 r. informa,oje z Ros'ji ze·szly na drugi plan. 
Publiikowano je nadail, ale na röwni z doll1iesieniami z innych kraj6w. 
J edynie w okresie szczeg61.nych napi�c prbblematyka rosyjska ponownie

� Tamze. 
25 Gazeta z zadowoleniem podkreslala, ze „Laut L. A. nimmt die anarchistische

gegen Krieg gerichtete Agitation in Petersburg immer gefährlichere Formen an". 

,,Breslauer Zeitung", 1917, nr 214, Die Friedensströmung in Russland. 
26 Wsr6d informacji zamieszcz,ono notatk� o telegramie M. Gorkiego skierowa

nym do kolonii emigracji rosyjS1kiej w Nicei pt. Kehrt alle zurück; ten wybitny 

pisarz wzywal r6wnoczesnie do ochrony sztuki przed zniszczeniem. 
27 „Breslauer Zeitung" z 22 III 1917, wydanie poranne.
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wracala n,a pierwsze miejsce. Na og6l jednak prasa wroclawska usto
sunkowywala si� do Rzqdu Tymczasowego negatywnie. Nawet „Volks
wacht" nie darzyla go swojq sympatiq. Informacje na temat bolszewä.k6w 
pojawialy si� dosc cz�sto, poczc1tko1Wo jednak nie zajmowialy zbyt duzo 
miejsca. Ga;ety staraly si� przy tym o zachowanie postawy „obiektyw
nej", tzn. wlasciwie tylko informowaly, rzadziej interpretowaly zawar
tosc przekazywanych informacji. Taka postawa nie byla przypadlkowa. 
Prasa na og6l nie solidaryzo,wala si� z haslami spolecznymi i polrtycznymi 
bolszewiik6w, ale z drugiej S'trony liczyla si� z tym, ze ich ZiWyci�stwo 
moze przyblizyc perspektyw� zaiwarcia poikoju, gdyz bylo to wlasciwie 
jedyne ugrupowanie reprezentujcice Tealnci sil�, kt6re wypowiadialo si� 
za bezzwloc:zmym zawaraiem pdko1ju. 

Lipiec 1917 r. ponownie IJ)rzykul mvag� opinii publicznej. Konczyl S'i� 
pierwszy etap rewolucji lutowej - okres dwuwladzy. Konczyl si� kl�sikci 
Rad i zwyci�stwem Rzctdu Tymczasow,ego 28• Opinra publiczna zadawala
sobie pytanie: na jak dlugo? Prasa 'Wroclawska odzwierciedla 'do pew
nego stopnia ten pelen dramatyzmu otkres, kiedy decydowaly si� dalsze 
losy rewolucji na przecicig przynajmniej ikHtku miesi�cy. Zwyci�stwo 
reakcji okazalo si� przy tym pyrrusowym ZiWJci�stwem. Kryzys werw
n�trzny w Rosji poprzedzila letmia ofensywa. 4 lipca „Volkswacht" pisala 
o „ci�zkich a tai]mch rosyj,skfoh", 7 lipca o „nowych rosyjski1ch sziturmach",
na,st�pnie jednaik juz coraiz cz�scie1j o niepowodzeniach i kontra,takach 
armii panstw centrafo:;nch. 13 lilpca na lamach gazety czytelnicy mogli 
przeczytac arty'kul redakcy'jny pt. Vorwärts, w kt6rym byla mo,wa na 
temat „wolnosci i pokoju". Pojawienie si� artykulu wiqzalo si� ze wspom
niainym wyze1j kryzysem rosyjsik'im. Jalk wylka.zaly wymiiki wybrnr6w do 
wladz w Radach Delegat6w Roibotniczych, bolszewicy - mimo nieiwcitpli
wego WZJrostu ich wply'w6w - nadatl .miajdowali sif;. w mniej'SZ'osci. 
Wedlug informacji ga,zety wybra:no b'owiem zaledwie 35 bolszewik6w 
i 8 internacjonaliist6w, gdy tymc.zasem mienszewicy uzy1skali 104 man
daty, bundysci - 4, eseroiwcy - 100, socjaHsci zydowscy - - 3, socja
lisci ludowi (trud01Wicy) - 3 29. W tej sytuac'ji podj�cie decyzji o oba
leniu Rzcidu Tymczasowego byloby bl�e�. Bolszewicy zres.ztci nie apro
bowali takiego kroku. Niemniej dos-zfo do burzliwych demonS1trac1ji ro
botniczych. Wtedy bO!lszewicy wlqczyli si� do ruchu, chccic zapobiec 
pr2'eksztalceniu si� ich w antyrzcidowe polW!stanie 30. Pra.sa wiroclawska 
spraw tych jednak nie dostrzegala, Te<�acj1onujcic jedynie na biezqco 
o przebiegu �ydiairzen w Piotr'ogrodzie, w kt6rych mialo wzicic udzial 

28 „Volkswacht", 26 VII 1917, zamiescila artykul pt. Die Tragedie eines Volkes.

29 „Volkswacht'', 13 VII 1917, nr 159-161. 
90 Istorija Kommunisticzeskoj Partii Sowietskogo Sojuza, t. III, Moskwa 1967. 
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okolo 500 tys. os6b. 18 lipca „Volkswacht" piszc1c o manifestacjach ro
botintk6w zaopatirywalia je w Zinak zapytania, 19 lipca informowala o „roz
ruchach w Piotr'Ogrodzie", 20 liJpca o „przerwrotach w Rosji", ,,twol'zeniu 
socj1alistycznego g1abineitu rzc1dorwego, ,walkach ulicznych w s.tolicy", 21
l'ipca o „zmaganiach w R'OlsJji", 23 lipca o „odglosach z zew.nc1trz" i odez
wie Kierenskiego, 24 lipca o ,kl�sce roib1oitnilk6w i manifescie rzc1du, 
25 liJpca o „zmag1aniach '\V1ewnc1trz Rosji" i posiedzeniu Rad Delegat6w 
Robotniczych i Chlopskich, .powstaniach, decyizji Lenina stawienia si� 
przed sc1d itp. 27 lipca „Voitkswacht" .zamiescila artyk!Ul pt. Die Tragödie 

eines Volkes. To co ,si� dzialo p6zniej, byfo juz tylko koinsekwencjq 
kl�ski. Prasa wroclawska informowala wi�c srwych ozy.telnik6'w o prze
sladowaniach bols1zewik6w, aiktywizacji sil ko1ntrrewolucyj.nych (nazwy 
tej unfkano, m6wiono o Korrnil0iwie itip.), mos1k1ewskim Kongresie 
z udzialem 229 przedstawicieli Rad Delegat6w Robotniczych itp. 31

Poczc1w1szy od sierpnia naiplyw infmmac,ji z Rosji ponownie 01Slabl. 
Mimo to pirasa niemiecika, .a wsr,6d nieij italkze slc1ska, baczmie sledzila roz
w6j sytuacji wewn<1trznej pod rzqdami Ki€ren,stkiego. We wrzesniu za
cz�ly pojaiwiac si� poinownie pierwsze doniesimia o wzroscie wplywo iw 
boa1szewik6Jw. Jak wy.nikalo z infoTmacji zamieszcwnej w „Volksrwacht" 
w czais.ie wybo�6w do Rad Delegat6w Roibotniczy,ch Piotrogrodu w sze
regu fabryk bo1lszewicy zdobyli po1wyzej 70°/o ma1Ildat6w 32• W drugiej
delkadzie miesicica pojawily si� informacje o girozbie kontrrewolucji 
w Piotroigrodzie. 12 wrzesnia „Violkiswacht" m6wila o „wojnie domowej 
w Roisji". Byla to oczywiscie przesada. T:rzeba jedtnak dodac, ze w podob
ny t01I1 uderzala r6wniez prasa mie�czanska, m. in. pr:awicowa „Schle
sische Zeitung". ,,Volkswacht" ,ze swej :sitroiny nowe zaos1mzenie si� sytu
acji wewtr1�tirznej w Rosji wic1zala z ikl�skami, jakie poniosla Ros'ja na 
fronde. Ofensywa niemiecka doprnwadzHa bowiem do za,j�cia D.2iwinsika 
(obecnie Daiugavpils), pogl�ibia,jqc jes�ze bardziej dezorganizacj� armii 
msyjsikiej. 14 wrzesnia „Vo'1kswacht" zaipytywala reto1rycznie, ,,cz,y Kor
nilow rozbity?", a r6w1n'oaziesinie wskazy,wala, ze robotnicy Pio.trogrodu 
cwiczq si� w ostrym strzelaniu. 15 wr,zesnia czyteln'ik6w tego pisma 
musiala zelelk'tryzowac wiadomosc pt. Macht Kampf in Russland. Gazeta 
stwierdzala, ze przeciwko Korrnilowowi wystcrpili robotnicy i chlorpi. 
„Schlesische Zeitung" i „Breslauer Zei.tung" r6wnoczesnie informowaly 
o proklamacji Kier,enskiego skiierowane1j cio narodu. 17 wrzesnia pojawi1a
si� wiadomo,sc o ogloszeniu repubHJki i uchwaleniu nowego programu
rzc1dowego. Wed}ug „Vo,lkswachit" nowy progiram przyj�la takze Rada
Robotnik6w i Zolnierzy PiotTo�odu z Ozcheidze na czele. W tym samym

31 „Volkswacht", .nr 169-172 i n.
32 Tamze, 6 IX 1917, nr 208.
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czaisie bolszewicy wy:sUIIl�li program z zc1daniem demokratycznej repu
bliki, przetkazania chlopom ziemi, wprowadzenia konkoli mbotniczej, 
uniewaznienia tajnych traktat6w, zniesi,enia kary smierci, wolnosci pro
paga!Ildy i ipraw politycznych, roZJWüµania Dumy, wyboru komisarzy 
woj1skowych, r6wnosci wszystkich obywateli, prawa do samookreslenia 
Finlaindii i Ulrrainy itp. 33 

Rozigrom1enie kornilows21czyzny postawilo socjalist6w w roli zbaw
c6w rewo1ucji. Pociqgn�lo tez za so1bq zwo-lnienie aresz1tJowanych dziala
czy bolszewickich. Wplywy Rad zacz�ly - wedlug informacji praso
wej - wydatnie w�astac. Gaze1ty wrodaiwiskie c01raz cz�sdej wskazy
waly na dzialailnosc „maksyma1lis1t6w". 19 wr:zesnia „Volkswacht" pisala 
o hasle „cala wladza :w r�ce Rad", 20 wrzesnia drukowala artykul pt.
Der Arbeiterrat als Regierung?, :informiujqc czytelnfk6w o uchwaleniu
przez Rady rezolucji bo1szewilk6w i ustqpieniu dotychczasowego Prezy
dium z C�cheidze na czele. 21 wrzesnia podano wiadomosc, ze Komitety
Robotnicze wbrew Kieren1skiemu· toczq obrady, 24 wrzesnia,, ze bolszewi
cy zq'dajq rokowaii poko1jowych, 1 pazdziernika o wywieszeniu czerwonej
flagi na jedinym z rosyjskich olkr�t6w, 3 pazdziett'nika o p6lmilionowej
manifestacji na rzecrz pokoiju w Pio1tro:grndzie. Prasa wroclawsika· nte
ukrywala, ze mainifesuacje mtaly wyDazn1ie oikir1eslony charakter politycz
ny. Czyteilniik laitwo m6gl skonstafolwac, ze wydarzenia te majq zupelnie
ininq j.akosc niz te, ikt6re rrrialy miejsce przed wybuchem rewoliucji
lutowej.

Jako pierwsza o wytbuchu Rewo1lucji Pazdzile!I'nikowej w Rosjii. powia
domila swoich czytelnik6w „Vo11kswacht". 7 XI 1917 r. na czolowym 
miejscu grubq czcionlkq ukawla si� informa1cja pt. Revolution in Russ

land 34• S1zczeg6ly przyniosly dopiero nast�� dni. Czytelnik gazety 
d:owiedzial si� z mie_j,sca o epolkowym wydarizen�u. 8 listopada na pier:w
szej stronie zamieszczono wiadomosc o nowym powstaniu w Rosji i bun
cie marynarzy. Tym razem nie uzytlo j1uz okreslenia rewo1ucja. 9 liis:t'o
pada „Volkswacht" �wy,ci�stwo lbo.1szewilk6w okreislila jako „zwyd�stwo 
przyjaci6l pokaju" i r6wnoczesnie informo1wala o prze'j�ciu wladzy pr1zez 
Rady. 

W te same dni, kt6re w obrazowym uj�Cliu Reada, wstruisn�ly swia
tem, ,,Schlesische Zeitung" zapelniala r6wniez sworje koilumny doniesie
niami z Rosji. Zabraklo w nich jednaik tych oikreslen, kt6re pojawily 
si� na lamach „Volkswacht", a kt6re nie ulkrywaly sympatii organu 
slqskiej socjaldemokracji dla sprawy rewolucji w Rosj.i, chociaz te sym-

33 Tamze 17 IX 1917, nr 217. Gazeta opublikowala na swych lamach r6wniez 

program Rad Delegat6w Robotniczych i Zolnierskich, kierowanych przez miensze

wik6w, oraz program tzw. radykal6w, czyli bolszewik6w. 

34 Tamze, nr 261. 
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patie z ozasem, z uwa,gi na og6lnq ewolucj� postawy kierownicitwa SPD 
i USPD, stawaly si� coiraz mniej widoczne i ust�powaly rezerwie, zwlasz
oza po ra21p�dzeniu Konstytuanty i przeciqganiu si� rokowan brzeskich. 
„Schlesische Zeitung" juz 6 list01pada po.informowala swych czytelnik6w 
o posiedzeniu Rady Delega.t6w Robotntcizych i Zolnierskich oraz wyborze
stalego Komitetu Rady z jego przewodnicuicym, kt6rym zostal Trocki.
Wydana w6wcza.s odezwa do garnizonru piartmgrodzJkiego stanowila -
zdaniem gazety - pieTWS\Zq prob� opalllowania wladzy przez bo1lszewi
k6w. Poza wspomnianq informacjq, zam�esziczonq oezywiscie na czolo
wym miejscu, gazeta pisala o postula tach poko1jo.wych wysuwanych prrzez 
spolec1zenstwo Rosji 01raz o dziahlllinosci maksymalist6w (bolszewik6w) 
w Piotroig1rodzie. 7 listopada w artyku1le Rosja „Schlesische Zeitung" 
donosila o zaistnialym sporze mi�dz.y Reqdem Tymezasowym i Radq 
Delegat6w Robotniczych i Zolniers:ldch oraz o niepodleglosciowych dqze
niach Finlandii; 8 listoipada relacjono1wala o wybuchu wojny domowej 
i msnqcych WlpJ:ywach bolszewik6w. Podobne informacje pojawily si� 
r6wniei 9 listopada. Dopiero 10 listoipada gazeta uzyla okreslenia „nowa 

\ rewolucja w Rosiji". Przyznawala to w por6wnaniu z „Voilkswacht': 
z op6znieniem i bez entuzjaizmu, chociaz i ona liczyla na pows1t:anie 
lepse:ych warunk6w do zawarcia pOlkoju po obaleniu rzqd6w Kierenskie
go. Wiadomosci na temat wyd!arzen w Rosji - jezeli abs,trahowac od 
informareji podk;reslajqreych chaos i tow'airzys'Zqce im rabUIIlki i gwalty -
byly <lose pelne i rze.telne. Gazeta wydrukowala prawie in extenso · 
odezw� b0I1szew1irk6w domaigajqCq si� za,warcia natyclmüastowego. poikoju 
oraz przeka:ziania ziemi chlopom i calej wladzy w rE:ce Rad. Podohnie 
pos.tqpila r6wniez z odezwq „Do narnd6w i rrzqd6w wszystkich kraj6w 
wa1czqcych", w ktörej rewolucyj1na wladza radziecka prq,ponowala pok6j 
bez aneksji i od'S'zkodowan 35. Bardziej powsciqg'1iwa byla gazeta jedynie 
w odniesieniu d'o pra,wa na.rod6iw do samookresienia. Zresztct prawo to 
podohnie jak „Breslauer Zeitung" inteTpreforwala w spfcyficzny dla 
siebie spos6b, mianowicie jako prawo odeirwania si� teTyto.rium od Rosji, 
ale ni,e od Niemiec, i to nie ty lilrn terytori6w wchodzqcych w sklad R.ze
s17,y, ale nawet okupowanych ·na w1schodzie w toku ostatnich dzialan 
wojennych. Tego rodza'ju stanowisko ostro kTytylkowala „Volkswacht", 
szczeg6lnie w okresie rokowan brzeskich 3G. 

Stanowi:sJko prasy wroclawslkiej wobec Rewolucji Pazdziernikowe,j 
w duzym stopniu bylo oikreslone nadziejq, ze nowa wladza stwoTzy do-

35 „Schlesische Zeitung", 13 XI 1917, nr 703. 
36 Por. ,,Volkswacht", 14 I 1918, nr 11; 16 I 1918, nr 13 (Das Elend unserer 

Politik); 13 II 1918, nr 37 (Weitergehen oder sitzenbleiben - polemika z Bresla� 
uer Zeitung) itp. 
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godniejiS1ze warunki do zawarc�a pöko,jiu na wschodzie niz Rzctd Tym
czasowy. Z tego wzg,lE:diu byla ona dosc po,wsciq,gliwa w ocenie tych cizy 
innych wydarzen, a ograniczala si� jedynie - chociaz nie zawsze - do 
suchej relacji lub opisu. T1atkq ipostaw� za•jmowala nawet „V olkswacht", 
kt6ra - jak, wspomniano juz na innym miej,scu - z pe.wnq dozq sym
patii odnio.sla si� do rewoluoji 1socjail:rstyic2mej w Rosji, ja:kkolwieik na og6l 
nie uzywala okreslenia „socjaHstycizna". W pra.sie wroclawskiej zazwy
cza,j wspominano o twm·zeniu rZqdU soicj1aUs,tycrznego ozy koalicji parti'i 
socjalistycZ1I1ych. Cz�sciej tez pojawiialo si� okres'11enie „wladza ra
dzieoka" 37• 

W miair� ro1ziwoju rewoluciji msY1jslki�j i przeciqgania si� rokorwan 
brzeskich - i to bY1rmjmniej nie z powödu stanowiska Rosji radziec
kiej - stosunek prnlS)7 do bo1sizewik6w uilegal zmianie. ,,Volkswacht" 
np., kt6ra poprzednio dosc sikwaipliwie pisala o wztroscie Wplyw6w bol
szewi!k6w, z zaklopotaniem i niech�cici - jezeli nie dezaprobatq -
przyj�la wiadomosc o rozp�dzeiniu Konsitytuanty 38

• ,,Schlesische Zeitung" 
i „Breslauer Zei1tung" coraz krytycZ1I1iej odnosily si� w swoich oce
naich do pociqg111i�c wladzy radziec'kiej i .jawnie wyst�owaly z popar
ciem militairystyrnmyc.h k6l niemieokich. W Lutym obie gazety wro
clawskie juz dosc cz�sto pisaly o roZ1pmz�zeniu w Rosjri, stosowaniu 
teriroiriu, bandyityzmie, girabiezach i g1wialt'ach. Na lamach prasy publi
kowano tez artyk!uly, w ktörych podkresialo si�, ze zolnierz niemiecki 
ni,e opusci t)Tich ziem, kt6re oibficie 21rosil swo1jq krwiq. W1prawdzie 
roikowania pokojowe w Brzesciiu podj�to na wairunikaich radzieckich, 
tzn. zawaircia pdkoju bez anelksji i odise;lkodowan woj,ennych, mimo to 
nie tylko delegaeja niemiecka, ale r6wniez prasa na kazdym kmku 
odchodJZ1ila od tego •sfanowislka i nie zawisze pirzY'ztriawala si�, i!z p�ze
chodzi w zasadzie na stan1owisko ainelklsji, zwla.szcza w poczct,tkowym 
okresie rokowan 39

. Z czasem gl0isy za za;trzymaniem okupowainych 
teryt1ori6w, szczeg6lnie ·zas za przylq.ozeniem do Niemiec ok-r�gu cz�sto
chowskiego i sruwalsiko-augustowsikiiego, slta.waly si� jednalk cnraz cz�
stsze i bardzie1j .agresyw111e. 

Pod tym wzgl�dem kor:zystnie wyrozniala s.i� jedynie „Volkswacht". 
Oczywisde z nieuikrywainym zadowoleniem prny1j�la ona do wiadomosci 

37 Nawet „Volkswacht" nie uzywala w zasadzie okreslenia wladza socjalistycz

na. 9 XI pisala np. ,,Der Sieg der Friedensfreunde" i „Das Arbeiterrat an der 

Regierung", ale 20 XI 1918 „Sozialistenregierung in Russland". 
38 „Volkswacht", 21 I 1918, nr 17. 

39 Por. przypomniami przez „Volkswacht" zasad� przedstawiciela niemieckich 

k6l wojskoiwych gen. Hoffmanna: ,,Hia- bin ich, hier bleibe ich!", oznaczaijqcq, 
ze Niemcy nie majq wcale zamiaru wycofywac si� z okupowanych obszar6w Euro

PY wschodniej (nr 12, 15 I 1918). 
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podj�cie rokow;an brzeskich 40. Demasikbiwala tez obludne stan0:wisko
prawkorwych ga!zet wroclawskich. W po�emice ze „Schl,eisis:che Zeitu111gn 

zairzucala jej wprost, iz jesz.cze nie tak dawno wypowiadala sd.� ona. 
przychy}nie o bolszewikach, obecnie zas zacizyna „psioezyc" i „wykli
nac". Skqd taika zmia111a pos1tawy, z�ytywala retnrycznie i odipowia
dala, ze wynilka z wrogiego stosunlku do pok0iju bez aneksji i odsz:ko
d01wan woj.einny1ch, za kt6rym wypowi1adwjq si� bo1sze:wicy. Ga.zeta prze
strzeig,ala prizeid za;borczymi planami na wschodizie zar6wno w od!nie
sieniu do Polski (problem Cz�stochowy i Suwalszczyzny), j.ak i Ro
sji 41. Obaiwiala si�, nie b� podstaw, ze tego rodzaju ,graibiezczy poik6j 
moz.e przyniesc tyliko szkod� pirzys"Zlym stosunkom mi�dzy obu pan
stwamli, tzn. mi�dzy Rosjq a Niemcami. Podpisanie traktaitu brzeskiego 
„Volkswacht" .przyj�la z zadowoleinirem. Z d�ugiej strony j,ednak nie 
ukrywalia, iz j est to pok6j wymuswny. Pismo poinformowaro swych 
czy,telnik6w, ze delegacja ra.dziecka po zlozeniu podpis6w pod trakta
tem zalozyla protes't podkreslaJjqc jego gralbiezczy charakter. Tekst 
tego oswiadczenia w nieznacznym s:kr6cie zamiescila tez na swych 
ramach 42•

,,SchJ1esische Zeitung" podozas roikowan brnesktich wyzlbyla si� swe
go dawnego obiektywiZJmu w stosunku do Rosiji. Wprawdzie · nadal 
informowala czyteln�k6w o rozg1rywajqcyich si� tarn wydarizeniach, ale 
podawane wiadomosci nie byly poZJbarwione okresilonej tendeincji. Z nie
kt6rych ar.tykul6w bHa wiprosit wrogosc w sfosun!ku do wr.adzy radziec
kiej. Podobnq p01sltaw� zaijmowala r6wniez „Breis.lauer Zeitung". I jej 
stanowiisiko oikreslaly bowiem dorazne interesy niemieckich k6l mili
ta:rnych. Dla obu wymienionych gazet Rosja byla jiedynie krajem po
konanym, z kt6rym nie powin1110 si� liozyc, a kt6remu nalezy dyktowac 
wail'unki. Stq1d tez rosly apetyrty zaborcZ€, znaijdujqc swe odbicie na 
lamach prasy. Stqd rodzilo si� to sizc:zeg6'lne zainteresowanie tenden
cijami odsrodkorwymi, kt6re ujawnily si� w Rosji po rewoilucji luto
wej. Prasa WToclawska szeroko inforrmowara opini� publicznq o ruchach 
narodowych poszczeg6lnych narod6w, sikie1roiwanych ,przeciwiko Rosji. 
Rozpisywano si� na temat Litiwy, Kudia1ndii, Estonili, Finlandü, Ukra
iny, lud6w Kaukazu, Srodlkowe1j A12)ji itp. · Oczywiscie informacje te 
byly przewa,znie prawdiziwe w tym sensie, iz rzeezywiscie wsr6d cle
mi�zoinych dotychczas narod6w wszczql si� fe�ment, niemniej brzmia-

40 20 II 1918 pisala oina z uczuciem ulgi: ,,Neue:s Friedensangebot! Russland gibt

nach!" (nT 43). ,,Volkswacht" odci�la si� r6wnoczesnie od stanowiska reprezentowa

nego przez mieszczanskq pras� wroclawskq i krytykowala wystqpienie Kühlmanna. 
41 Zob. doniesienie z 14 I 1918 pt. In Brest Litowsk, w kt6rym gazeta pole

mizuje z glosami domagajqcymi si� aneksji nowych ziem polskich (nr 11). 
42 Tamze, nr 55.
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ly dosc jednostronnie, gdyz nie uwzg1l�dnialy w ;r6wnym stoprniu los6w 
tych narod6w, kt6re alktualnie znalazly si� pod oikuipacjq niemieclkq. 
Z tego m. in. wzgl�du ,sprawa P011ski zna:lazla w pra:sie wrodawsikiej 
mniejsze odbicie niz Ukrainy, jakk01lwieik p:oisiadala dla przysrz.losd tej 
cz�sci Eurupj eo najmniej ir6wno�z�dne znaczenie. J est to jednaik kwe-
stia, kit6ra wychodzi poza .ramy niniejszego artykuru i stanie si� prned
miotem odr�bnych rozwaizan. Tu nailreza:loiby tylko dodac, ze skwa,pli
w:ie podchwytyw.ano te glosy, kt6re m6rwily o wszelkich kT01kach wladz 
oikupacyjnych stwanzajqcych wraz.enie, iz zmierzajq do za_pewinienia 
,,sqmodzielnosci" za:j�tym przez wo'j-ska niemieckie terytoriom 43.

Niniejsze uwagi opierajq si� gt6wnie na ana,lizie zawartosci ·trzech 
dziennik6w wr'Odaiwsldch, a'le o :oa,si1:;gu og6'ln'Os1lq1S...�im. Z tego punktu 
widz.enia pozmanie ich tresci mo1ze przynajmniej w ez�sci odpowiedziec 
na pytanie, w jakim sto,pniu wyda��nia ro:syjskie mo,gly byc poznane 
i oddzialywac na kszitaltowanie zair6wno oipiinii .publieznej, jak i formo
wanie si� nastroj6w rewolucyjinych. Wzg1l�dnie SJZeroki wiachlarz infor
macji na og6l zaipewnial .czyteiJ.nilkoiwi dosc doibre rozeznainie w sytua
cji panujqcej w Rosiji, ale tyllko w og6Jmym zarysie. Sama prasa bo
wiem, zwlasz.cza w poczqitkowym 01kresie, nie dostmegala wiszystkich 
prqd6w politycznych, sz;czegölrnie znac.zenia i roili bolszewik6w. Silq 
rzeczy nie znajdtziemy w niej informaoji o preyjezdzie Lenina z emi
grncji do Rosji, aini tez o tezach kwietniowych czy zjie.'ZJdzde SDPRR, 
ani o dzia.J:a.ic,zach ruchu. rewo1lucy jinego. 

Podsumowujqc wypada wi1:;c s,twierdzic, ze prasa w.roclaw:ska mo�e 
stanowic pewne zr6dlo dla og6lnego po1znania dziej6w rewn1ucji, prze
de WS1Zystkim jednak pozwa,la zorien:to1Wac si�, jalkie informacje docie
raly na biezqco do sp'olec.zenstwa slqslk1ego i jak wypadki msyjskie byly 
omawiane przez pos21czeg6lne odlramy p'Olitycizne. Posrednio zas daJe 
moznosc poznac, eo na biezq'co wi,edziala o rewolucji rosyjskiej lud
nosc ·Wr'Odawia i Dolnego oraiz G6rneg:o Slctska. 

DI.E STELLUNGNAHME DER PRESSE IN WROCLAW ZU DEN EREIGNISSEN

IN RUSSLAND IM JAHRE 1917 

Die revolutionären Ereignis·se in Russland fanden auch in der Wroclawer 

Presse lebhaftes Echo. Die Spannungen in der Monarchie der Romanows vor dem 

Ausbruch der Februarrevolution entgingen keineswegs der Aufmerksamkeit der 

Zeitungen. Anfangs behandelte man sie ebenso wie die inneren Schwierigkeiten 

43 Informacje na temat Polski: nasilaly si� przede wszystkim w okresie WY·

darzen marcowych, pazdziernikowych i rokowan brzeskich, zwlaszcza w6wczas gdy 

kwesti� t� stawiala rewolucja. W innych wypadkach nikn�ly one w powodzi 

rozmaitych wiadomosci swiatowych. 
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anderer kriegsbeteiligten Staaten. Alles änderte sich ab März 1917, die grossen 

in Wroclaw erscheinenden Zeitungen, widmeten seither den russischen Ereignissen 

ganze Spalten und fesselten die Aufmerksamkeit der Leser mit ihren Schlagzeilen. 

Es handelte sich natürlich um Informationen über den Verlauf der Februarrevo

lution und der grossen Oktoberrevolution. Nicht minderes Interesse wurde auch 

zahlreichen anderen Ereignissen gezeigt, wie den WaMen für die Konstituante, den 

Unruhen unter den Bauern und Arbeitern, der Tätigkeit kontrrevolutioinärer Kräfte, 

den Verhandlung in Brest, den zentrifugalen Tendenzen verschiedener Völker Russ

lands usw. Der Fächer der angebotenen Nachrichten war breit und ermöglichte 

dem Leser sich im allgemeinen ein richtiges Bild über die russische Revolution 

zu machen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Wroclawer Zeitungen keine be

stimmten politischen Tendenzen verfolgt hätten. Die „Schlesische Zeitung" und die 

,,Breslauer Zeitung" z. B. verhielten sich der Februarrevolution gegenüber miss

trauisch und sahen darin zum Teil eine Intrige Englands. Geneigter zeigten sich 

die Zeitungen der Oktoberrevolution gegenüber in Hoffnung, dass diese zu einem 

Friedensabschluss führen werde. Gleichzeitig wiesen sie auf die negativen Beglei

terscheinungen jeder Revolution hin. Anders die sozialdemokratische „Volks

wacht". Diese Zeitung verfolgte die Revolution in Russland mit gewisser Sympa

thie, obwohl auch sieht ohne ·Einwände und Zurückhaltung. Bei einer allgemeinen 

Einschätzung der Informationen über die russischen Ereignisse im Jahre 1917 in 

der Wroclawer Presse kann man feststellen, dass diese trotz einer gewiessen Ent

stellung des Bildes - verursacht durch die Tätigkeit der Zensur, sowie die ero

berungssüchtigen Tendenzen des militaristischen deutschen Staates, denen die 

Wroclawer Zeitungen erlagen beziehungsweise deren Wortführer waren - dem 

intelligenten Leser erlaubten, sich eine der wirklichen Sachlage entsprechende 

Ansicht über den Charakter der Veränderungen in Russland 2JU bilden. Dies konnte 

um so mehr geschehen, da sie Zeitungen auch manche Dokumente der neuen Re

gierung fast in extenso veröffentlichten. 




