
ANTON! CZUBINSIKI 

WPLYW REWOLUCJI 1918 R. W NIEMCZECH NA ODBUDOW� 
NIEPODLEGLEGO PANSTWA POLSKIEGO 

Sposr6d 25 panstw wchodzqcych w sklad II Rzeszy kiwesitia na
rod'Owa wys1t�powala w za,sadizie ty1Jko w P!I'usach, kt6re obejmujqc 
640/o terytorium i okolo 600/o liudnosci R1zeszy byly n:ajrwi�kszym i naj
silniejszym panistwem ZWiqzkowym. Wedlug spisu z 1900 r. ludnosc 
Prus liczyla 33 472 509 os6b. W tym mniejs:zosci stanowily 3,8 mln, tj. 
11,5'0/o og6lu 1; Polak6w byro okolo 3,5 mln, a wi� 10,310/o og6lu miesz
kanc6MT. Ludnosc polska zamieszikiwala prnede wszystkim podibite prze1z 
Rzesz� polskie prowincje wschodnie (Prusy W schodnie, Prusy Zacho
dnie, Pomorne, Poznanslkie, Slqslk), Bfillin i cz�sciowo uprzemyslowioine 
prowincjie zachodinie (Nadreni� i Westfali�). Ludnosc po1lska zamiesz
kiwala wi�c 8 sposr6d 13 prowlincji Pms. W ostatnich pirzed wybu
chem wojny wybornch do Parlamen.tu RJzeszy Polacy zdobyli 441,7 tys. 
glos6w, tj. 3,6°/o og6lu oddanych glos6w, i 18 m�mdat6w. Rzqdy pru
skie od czaos6w Bismarclka zmierzaly do pe�nego zasym.ilowania mnie'j
szosci narndowych i przek,s�takenia Pruis w paiistwo j,ednolite narodo
wo 2• Ta1k Polak6w, jak Duiiczytk6w kalktowano j.a'ko Prusak6MT pol
skiego lub dufrsiki,ego pochodzeni1a. Poliitytka germamJizacyjna umacniala 
si�- zwla1szcza na przelomiie XIX i XX w. 3 

Kola rzqdzqce w Niemczech wychodizily z zalozenia, ze od c:zasu 

1 Preussische Statistik�. Bd. 177, t. 1, s. LII-LIII. W tym bylo: Polak6w -
3 063 490, obywateli m6wü1cych j�zykiem polskim i niemieckim - 164 221, Mazu
r6w - 142 047, Kaszub6w - 100 212, Litwin6w - 106 230, m6wiqcych po litew
sku i po niemiecku - 9132, Dunczyk6w - 136 793, m6wiqcych j�zykiem dunskim, 
niemieckim i norweskim - 3842, Francuz6w - 7827, Walon6w - 11 360, Fry
z6w - 20 640, Holendr6w - 77 413, m6wiqcych po holendersku i po niemiecku -
4285. 

2 Z. G r o t, Pruska polityka narodowosciowa w Szlezwiku. 1864-1920, Poznan
1967, s. 345-353. 

3 Dzieje Hakaty� praca zbiorowa pod red. J. Pajewskiego, Poznan 1967.
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. upadku powstania styczniowego w 1864 r. kweS'tia polska przestala 
w polityce eurt>peij:skiej odgrywac jakqko:J.wiek rnl�, ze znikn�la ona 
z politycznej sceny w Europie 4• W lderunku tym usi.lnie p['acowala 
dyiplomacja BiismaTcka 5•

T·rudnosci w:ojienne sprawily, ze wbreiw tej poHtyce ·same Ni€mcy 
w 1916 r. mrusialy t� kwe:S'ti� na nowo podjqc 6. Podj�cie kwestii pol
skiej mialo dla Niemiec znaczenie taiktyczne. Przy j,ej pomocy chciano 
oslabic R01sj�. Oderwanie od nie1j Kr6leistwa Kolll!gresowego mialo wy
wrzec duzy wplyw taik na dalszy przeibieg wiojny na wschodzie, jak 
i na uksztaltowanie stosunk6w porwojenn)7ich 7• Wysuwajqc ze wzgl�
d6w taiktyczmych program odbudowy panstwa po1'skiego z zi,em bylego 
zaboru rosyjskieigo rzqd pruiski zmierzal do maksymalnego ograniczenia 
obszaru tego panstwa. Wlq1czenie don ziem polskich zaiboru pruskiego 
nie wchodzilo w og6le w rnchub�. Nie podejmowano na ten temat 
dys'lmS'.ji 8• Planawano wr�cz obcd.qc pewne obszaJ'y z bylego Kr6lestwa 
Kongr,esowego 9• Okroijone teirytoriafoie buforowe Kr6lestwo Poilsikie 
pozositafoby pod bezposredniq kura telq Rzes-zy NiemieckieJ; narazone 
byloby stale na czulq opiek� zje strony wielkieigo sqsiada. Perspektywy 
roizwojowe tego pansitwa rysowaly si� bardizo mgllicie. 

Rzecz znamien.na, ze prograim ten w Niemczech reprezen1towaly 
nie tylko kola konserwa1tywne i burzuazyjne. Popierali go r6wniez 
przyw"6dcy SPD (Socjaildemokira.tycz1na PaJ"tia Niemiec). 

Pali tyka wschodnia SPD ksztaltowala si� pod silnym Wpiywem nie 
tyle doktryny ideowej, ile wymagan taik1tyki poilitycznej. Do wytbuchu 
·pierws,zej wojny swiafowej SPD nie posiadiafa w og6le programu
w kwestiii narodowej 10. Przyw6dcy jej uznawali w zasadzie wysuwanq

4 W. R e c k e, Die polnische Frage als Problem der europäischen Politik,
Berlin 1927, s. 103-153; G. L ab u da, Dzieje Prus jako zagadnienie historio
graficzne (P rzeg lc1d Zachodn i ,  1967, n r  1, s. 1-20). 

5 J. Fe 1 d m  an , Bismarck a Polska, Warszawa 1966.

6 R e c k e, op. cit., s. 239; H. R o o s, Geschichte der polnischen Nation 1916-
-1960, Stuttgart 1961, s. 26-28.

7 Dla o sic1 gni�cia tego celu dyplo mac ja niemiecka nie cofn�la si� nawet p rzed

poparciem agitac ji rewo luc yjnej w Ro sji. Zob. W. S c h a r  1 au, Z. A. Z e m a 11, 

Freibeuter der Revolution Parvus-H elphand. Eine politische Biographie� Ko lonia 

1964; L. Gro s f e 1 d, Polityka parnstw centralnych wobec sprawy polskiej w la
tach 1914-1918, Warszawa 1962. 

a H. Ja b l o n s k i ,  Polityka. PPS w czasie WOljny 1914-1918 r., Warszawa 

1958; J. K n e b e 1, Rzqd pruski wobec sprawy polskiej w latach 1.914-1918, 
Po znan 1963; J. P a  j e  w s k"i, Mitteleuropa. Ze studi6w na,d politykq imperializmu 
niemieckiego w czasie wojny, Po znan 1959. 

9 I. Gei s s, Tak zwany polski pas graniczny 1914-1918, Warszawa 1964. 

10 Po r. K .  K au t  s k y, Zasady socjalizmu, Londyn 1902. 
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przez pofüyk6w burzua'zytjnych tez� o jedmolitym narodowo chaTak
ter2ie Rzeszy Niemieckiej. Sitanowisko ich w kweistii polS1kie1j z czasem 
ulegalo pewnej ewolucji. K,srz:ltaltowalo si� ono po� przemoznym wply
wem kwestii rosyj,skiej. Bylo niejaiko pochodinq stanowiska SPD wobec 
caratu i rna1}rnjii rosyj,skiej. Pod wzigil�dem formalnym p['zyw6dcy SPD 
nawi�zywali do poiglqd6w Marksa i Engelsa w tej kwestii. Jak po
wszechnie wiadomo, tw6rcy naukowego socjaHzmu nie tylko popieral,i 
dqzenia narodu pol1sikiego do odbudowy niiepodleglego pansltwa, ale 
nawet domagali si� UZiilania teigo dqzenia za jeden z cel6w dzialania 
mi�dzynarodowego ruchu robotniczego. W roiZJUmieniu ich odbud.owa 
tego panistwa miafa donio1sle znaczienie nie tylko dla narrodu pols:kiego, 
ale r6wniez dla politycznego pr2ieobrazenia calej Eurapy. Sz�eg6lne 
:zmaczenie kwest:ili poiliskiej mialo wynilkac z pofozenia geografic2inego 
i :zmaczenia po11itycznegio Polski 11. W SPD przyjmowano, ze �aintere
sowanie Mair1ksa i Engelsa kweistiq polskq wyiplywaro tylko ze wzgl�
d6w taktycznych. W polowi1e XIX w. sitanowila ona bowiem jeden 
z gl.6wnych czynnikow walki z reakcyjnym blokiem swiE:tego przy
mierza z Rosjq na czele. W koncu XIX w. Rosja stracila na znaczeniu. 
Ponadto w samej Rosji roizwinql si� rodzimy ruch rewolucyijny, kt6ry 
dla miE:dzynaTodowego ruchu roboi1miczego mial olhrzymie znaczenie. 
Przyw6dcy SPD dowodlz�N, ze samti tw6rcy naukowego socjializmu 
w koncu swego zycia r6wniez zmieni'H storull1ek do kweis.tii polsikiej. 

Duzy wplyw na kS1Ztaltowa111ie si� poghl'd6w SPD w kwestii po·lsikiej 
wywa,rlo rowniez s11Janowisiko SocjaJMemoik["acji Kr6lestwa Polskiego 
i Litwy, k:t6ra u:zmala opracowanq przez R. Luiksemburg teori� tzw. 
organiczneg1

0 wrosni�cia ziiem poLskich w obszar panstw zaborczych. 
SDKPiL nie doceniala znaczenia klwestii narodorwej w og6le, a polskiej 
w s.:z;czeg6lnosci. R. Lu'ksemlburg dowodzila, ze odbudowa niepodleiglego 
panstwa polskiego jest: 1. sipr1zec�a z interesami klasy rohotnicze'j 
i zasadniezymi celami swiiaJtowej rewolucji socjailis1tyczrnej, 2. niemozli
wa do przeprowadz.enia ze wzig'1�du na rozw6j obiektywinych prnces6w 
integracyjnych. Stanowislkb Marksa w kwestii polskieij uznala ona za 
sprz.eezne z zalozren'iami ruchu socj1a1ldemokratycz.ne,go 12. Poglqdy te

11 „Dopiero wtedy, gdy Polsika zdob�dzie na nowo swct niepodleglosc, dopiero 
wtedy b�dzie m6gl si� rozpoczqc znowu jej rozw6j wewn�trzny, wtedy b�dzie 
ona mogla wsp6ldzialac w spolecznym przeobrazeniu Europy ... Drugq przyczynq 
sympatii, jakq partia robotnicza zywi dla sprawy odrodzenia Polski, jest odr,�bne 
geograficzne, militarne i historyczne polozenie tego kraju". Marks i Engels o Pol

see. Zbi6r material6w w dw6ch tomach, opracowala i do druku przygofowala 
H. Michnik, t. II, Warszawa 1960, s. 103-104.

13 Dyskusj� na ten temat zob.: Kwestia polska a ruch socjalistyczny. Zbi6r

artykul6w w kwestii polskiej R. Luksemburg, K. Kautskiego, F. M ehringa, Par

vusa. i innych z przedmowq R. Luksembur9
1 

Krakow 1905, 
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podtrzymywali r6wmez iinni przyw6dcy socj1aldemokracji polsikiej. 
A. Warski w 1903 r. pisal: ,,Poglqdy poilsk,ie MaTksa nie mogq wi�c
dzis stanowic wl·asnosci soojalimnu pol:skiego" 13•

W ok:resie przygotowan do Kongiresu II Mi�dzynarod6wiki w Lon
dynie w 1896 r. przeciw s1tanowistku Marksa w· kwestii po1ls!kiej · wy
powiedziala si� w zasadzie wi�ksZ!os·c przyiw6dc6w II Mi�dzynarod6wki. 
Gl6wny ideolog ideo,wy SPD, K. Kauits1ky, w slad za R. Luksem'burg · 
stwi,erdzil, ze kwestia po1ska stracila sw,e mi�zynarodowe znaczenie. 
Nie zgodzil si� nafomiast z jej twierdzeniem, jakoby odbudowa nie
podleglej Po,lski w ustroju kaipiJtalistycznym nie byla juz mozliwa. Od
budow� niepodleglej Pol'Ski wiq·ZJal on z przewrotem poilitycznym w Ro
sji 14. Jedna1k przez Polsk� Kaurtsky rozill'lnial ty;liko ziemie polskie za
boru rosyj,Slkiego. Juz w6wczas (1896 r.) zakladal OITT, ze przeiwidywania 
dotyczqce odlbudowy nieipodlleglego pafrstwa pol,slkiego nie dotyczq Po
lak6w zaboru austriacktiego i prusk,iego. Auitoir przecenial swobody 
naTodorwe panujq�� w Prusach. Celorwosc pop,arcia przez Mi�dzynarodo
wy Kongres Socjalisltyczny postuilatu odbudowy niepodleglej Polsiki 
widzial tyliko w jego aspelkcie antyrosyijislkim. Odrzucal on argumenta
cj� t PPS w tej sprawie piszqie: ,,Gdyby si� Kongr,es zgodzil z tego 
rodzaju argumentacjq, fo Rusini, Rumunczycy, Slowacy, irrendanty
sci z Tyroliu i Triestu, Czesi, Irlandczycy itp. mieHby prawo wy
magac za:twierd2ernia przez Kon1gres nie:zfö�inosci swych zqdan narodo
wych. Dofkqd by nas to za,prowadzilo!" 16. A wi�c Kautsky wypowiadal
si� przeciw generalnemu popa�ciu przez Kongres dqzen wszystkich 
narod6w uciskanych do niepodlegrosci. Haslo odbudawy Polski po
pie,ral ty,llko w tej cz�sci, w tytin a'Slpelkcie, w ktorym god21ilo ono w re
akcyjny system carski. System panujqcy w II Rzeszy uznawal za 
znacznie bardziej demroforaityiczmy, post�powy, za system, w kt6rym 
rozne narody mogly ze sobq wsip6ldziafac. Podobnie ocenial sytuacj� 
w monarchii Halbsburg6w. Kawtslky .byl a.uto.rem programu na.rodowe
go austrr-.iaokiej SD z 189� r., w ikt6rym brnnil on postu'latu zachowania 

13 A. W a r  s k i, Karol Marks a Polska (Wyb6r pism i przem6wie:n, t. I, War
szawa 1958, s. 137). ,,Tym sposobem Marks, kt6ry zawsze glosil potrzeb� odbudo
wania Polski, dal nam naukowct metod�, za pomocq kt6rej moglismy krytycznie 
oswietlic samego Marksa na punkcie poglqd6w jego na kwesti� polskq". Zob. 
tamze, s. 134. 

14 „Zadne pa:n.S<two europejskie nie jest przeto tak bliskie rewolucji politycz
nej, jak Rosja. Ale rewolucja ta nie moze nastqpic bez wskrzeszenia zarazem 
kwestii polskiej, c2;ekajqcej na swe rozwictzanie nie dopiero wi�c w panstwie 
proletariackim, lecz juz w dzisiejszym panstwie klasowym". K. K a u t  s k y, Finis 

Poloniae? (Kwestia polska a ruch socjalistyczny ... , s. 51). 
15 Tamze, s. 86. 
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monarchii Habsburg6w w carosci, a wi�c posredn1io wypowiadal si� 
przeciw po1skiemu ruchowi ·nall'odowowyzwolenezemu 16• 

R6wniez F. Mehring twieridzil, ze stanowisko Mar ksa w kwestii 
polskiej nie jest do wtrzymainia w konou XIX w. i ze sprawa odbudowy 
niepodleglegoi panstwa po1sldego strncila dla mi�dzynarodowego ruchu
robotniozego swoje daw1ne zmaczeinie 17. Bardziej · jedinoznaczme stano
wisko w tej kwesfö zajql dziala,jqcy w SPD emigrant rosyj1s'ki A. Hel
phan:t-Pairvus. ,,Kwes1tia kul!tura'lnej j·ednosci Polski - pisal on - nie 
ma nie wsp6lnego z walikq kilasowq prol,etairia'tu". Negatywne stano
wisko w sprawie odbudowy panstwa polskiego Parvus motywowal 
w spos6b nast�pujqcy: ,,Znaczenie polityczne niezaleznej Polski polega 
na jej wlasciwosci jako panstwa buforowego w stosunku do Rosji ... 
Polqczenie rozdartych cz�sci Polski w jednq calosc politycznq odbyloby 
si� oczywiscie nie tylko kosztem Rosji ... 0 s l a b  i e n i e  p a n s  t w a 
n i e m i e c k i e g o za pomocq oderwania jego prowincji polskich by
loby najmniej pozqdane. A dla Austrii w jej obecnej postaci odci�cie 
Galicji byloby wprost fatalne. Jezeli jednak istnieje panstwo, kt6re 
z natury rzeczy wrogo jest przeciw Rosji usposobione, to jest nim Au
stria. A u s  t r i a c k a p r z e c i w w a g a wzgl�dem Rosji jest dla nas 
o wiele donioslejsza niz ewentualne buforowe panstwo polskie" 1s.

Poglcidy lewicy ,SPD w kwestii ·polskiej przyjmowane byly stopnio
wo przez calq parti�. SPD w okresie poprzedzajqcym wybuch pierw
szej wojny swiatowej zabierala wielokrotnie glos w. kwestii polskiej 
bqdz biorqc w obron� ludnosc polskq przed uciskiem narodowym 
w Prusach, bqdz popierajqc dqzenia do odbudowy niepodleglego pan
stwa polskiego z ziem zaboru rosyjskiego 19. Bylo to jednak tylko cz�s
ciowe nawiqzanie do marksowskiego stanowiska w kwestii polskiej. 

16 Na temat aus.triackiej socjaldemokracji w kwestii narodo.wej zob.: H. M o  m

m s e n, Die Sozia.ldemokratie und die Nationalitätenfrage im habsburgischen Viel

völkerstaat, t. I, Wieden 1964. 
17 „Polska nie stanowi juz od dawna jedynego punktu natarcia, na kt6rym

. rewolucja zwalcza despotyzm carski, jak i inne mocarstwa podzialowe. R-0sja juz 

od dawna nosi rewolucj� we wlasnym swym lonie. Gdyby proletariat p,olski na 

sztandar21e swoim chcial wypisac odbudowanie polskiego panstwa klasowego, 

o kt6rym klasy panujqce same nie wiedziec nie chcct, to dalby swiatu widowisko

historycznej maskarady, eo doskonale przytrafic si� moze klasom posiadajc:1cym, 

jak przytrafilo si� szlachcie po1lskie)j w r. 1791,, ale eo z klaiSq pracujqcq nigdy

zdarzyc si� nie powinno ... Min�ly czasy, kiedy rewolucja mieszczanska stworzyc 

mogla niepodleglc:1 Polsk�; dzis wskrzesz.enie Polski mozliwe jest tylko . drogq

rewolucji socjalnej, w kt6rej proletariat nowozytny skruszy jednoczesnie wlasne 

kajdany". Kwestia polska� s. 122-123. 
18 Tamze, s. 57. 
19 H. He i d e  g g e r, Die deutsche Sozialdemokratie und der nationale Staat

1870-1920, Getynga 1956; H. He r z  f e 1 d, Die deutsche Sozialdemokratie und die 
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Partia tylko formalnie uznawala prawo narod6w uciskanych do samo
okreslenia. W praktyce wyzyskiwala to haslo do walki z Rosjq. Nie 
dopuszczala natomiast do dyskusji na temat samookreslenia mniejszosci 
narodowych wchodzqcych w sklad Prus. Poglqdy te zaprezentowala 
szczeg6lnie dobitnie w okresie pierwszej wojny swiatowej. Kierowni
ctwo SPD poparlo antyrosyjskq polityk� rzqdu Rzeszy domagajqc si� 
wyzwolenia Polak6w spod ucisku carskiego 20. Rzesz� Niemieckq uzna
no za kraj jednolity narodowo, · broniono go przed rozdrobnieniem. Zna
mienne byly zwlaszcza publikacje Kautsky'ego, kt6ry opowiadajqc si� 
za utrzymaniem jednosci i calosci Rzeszy Niemieckiej odrzucal zqda
nia Francji w sprawie Alzacji i Lotaryngii, a Danii w sprawie Szlez
wiku-Holsztyna oraz pot�pial dqzenia Ludnosci pol�iej zaboru prruskie
go do polqc·zenia si� z Polaikami z zaboru rosyjskiego 21. K;autsky do
wodzil, ze haslo samookresilenia narod6w nie jest prawem absolutnym 
i na'lezy je podporzqdkowac polityce og6lnej mchu robotiniczego, tj. 
wsp6lrpracy z klasami posiadajqcymi Rzeszy SPD. Przyw6dcy SPD po
parli akt 5 listopada i w zasadzie wsp61ipracowaili z rzqdem w realizo
waniu jego poliityki wschodniej. 

Istotne :zJmiainy w tym srtanowisku nastqipily dopiero po wybuchu· 
rewolucj,i lutowej w Rosji. Kocyigujqc siwo,jq poHtyk� wobec Rosji pTzy
w6dcy SPD podj�li krr-oki ceilem niedopuszczenia do ewentualnej od
budowy Polski w porozumien1iu z Rosjq w oiparciu o Manifest Rzqdu 
Tymczasbwego Rosji z 29 III 1917 r. Jak wiadomo, manifest za.powia
dal odbudow� ,,nieipodlleglego panstwa po'lskiego, utwo:rzonego ze 
wszystki.ch ziem za1uJdtnionych w wi�szosci przez nar6d po�Slki" 22,
a wi�c bral pod uwag� r6wniez 1ziemie polskie zaboru pruskiego. Godzil
wi�c w dotychczasowq polityik� Rzeszy Niemieckiej i SPD. Upadek 
caraitu stwarzal realne szanse urzeczyiwisitniienia tego programu. 

W zwiqzku z tym s:trona niemieclka pr6boiwala dojsc do porozumie
nia z socjal'i!sfämi rosyjskimi. Z inicjaty'wy Elberta pr6bowano nawet 
bez:sikuitecznie niawiq·zac ko111faklt z Leninem. Rzqd Rzeszy pom6gl emi
graniföm rosyj1skim prnedostac si� ze S1z:wa1jcari!i do Szwecji 23. Temu ·

Auflösung der nationalen Einheitsfront im Weltkriege, Lipsk 1928; E. M a t h i a s, 
Die deutsche Sozialdemokrati.e und der deutschen Osten 1914-1945, Tybinga 1954. 

2il Od 1915 r. w SPD wyst�powala opozyc,ja, kt6ra Zqdala zrewidowania poli

tyki partii wobec Rosji, domagajqc si� porozumienia z Rosjq przeciw panstwom 

zachodnim jako bardziej groznym dla Rz.eszy. Kierunek ten odrzucal haslo samo� 
okresl�nia r6wniez dla zaboru rosyjskiego. 

21 Por. J. K n e b e 1, SPD wobec sprawy polskiej (1914-1918), Warszawa 1967,
s. 87-89.

22 M. S e y d a, Polska na przelomie dziejow. Fakty i dokumenty, t. I, Poznan
1927, s. 618. 

23 Zob. Sc h a r 1 a u, Z e m a n, orp. cit.
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celnwi miala mi�dzy innymi sluzyc pr6ba z;wolania mi�dzynarodowe1j 
konferencji socjalistycznej w Sztoikholmie. Ebert wystc:ip'il przeciw 
zjednoczeniu ziem polskich. Na konferencji w Sztokholmie „SPD nie 
'przyznawala prawa do nieipodl�glego bytu tym terenom, kt6re »nie
gdys« rntracqy swq samodziielnosc narodowct, lecz zostaly ujarzmione 
;przez Niemcy i Aus1tro-W �igry. Poruszajqc problem p6lnoc.nego Szlez
Wiku, P o  z n a n i a i Pr u s Z a c h o d n i c h  SPD zapewnila, ze 
b�dzie wakzyc o r6wnouprraiwnienie ludnoscti. tych teren6w, o j,ej prawo 
do uzywania j�zylka ojczys,tego i roz:powszechiniania kultury narodo
�ej" 24. 

Przedstawiciele powstalej w kwietmiu 1917 r. Niezaleznej Socjal
demokratycznej Partii Niemiec (USPD) zajmowali w tej kwestii inne 
stanowisko. Przyznawali oni w zasadzie prawo ludnosci polskiej za
boru pruskiego do polctczenia si� z ludinoscict polskct innych zabor6w 
i odbudowy n�epod_leglego, zj,ednoezonego pianstwa polskiego 25• ,,USPD 
wys1t�pU'jqc za polkojem bez aneksji i koll1'trybucji na bazie samooikres
lenia nairod6iw nie prn.pagowafa wa]ki naTod6w ujarzmionych o wyzwo-
1enie. Taikie samo stanowisko · zaj�la USPD r6wniez wobec siprawy 
pol,skiej" 26. Przyw6dcy jej wystctpili przeciw an1tyipolskiemu ustawo
dawstwu, a za przyznaniem pelnych praw PoJalkom w Niemczech, 
wyipowiedzieli si� przeciw projektowa:nemu okrojeniu Kr6'lestwa, prze
C'i:w grabdezom dokonywanym w Kr6lestiwie przez niemie.dkie wladze 
okupacyijine, domagali si� zaiprzestania stosowania terroiru wobec lud
hosci polskie1j itp. W Sztokholmie USPD poparla Wlniosek socjalist6w 
w�gierstkich w sprawie odbudowy niepodleglego panstwa polskiego „na 
bazie zjednoczenia wszyshldch zd.em pols!kich" 27. 

Sily rewolucyjne w Niernczech w czasie w0 1j1ny, reprezen.towane 
gl6wnie przeiz gru1p� Spartalkusa, w krwesitii narodowej staly na plat
formie luksembu:rig'izrnu. Nie docenialy one kwestii narndowej pot�ia
jqc wsze11kie tendencJe odsrodkowe jako tendenC'j,e oslabiajqce jedno
Hty front rewolucyjny. PodJtir·zymywano nada,l przes;wiadczenie o nie
moznosci odibudowy pan,stw na,rodowych w ramach ustrnju kapitali
-stycznego 28• Uwazali oni, ze ZiWyci�stwo rewo.lucji soejaHstycznej roz-

24 K n e b e 1, SPD wobec sprawy polskiej ... , s. 253.
25 Zob. He i d e  g g e r, op. cit., s. 142; He r z  f e 1 d, op. cit., s. 63. Odmienne

stanowisko w USPD zajmowal E. Bernstein, kt6ry odmawial ludnosci polskiej 

zaboru pruskiego prawa do samookreslenia. Zob. K n e b e 1, SPD wobec sprawy 

polskiej ... , s. 257-268. 
26 Tamze, s. 256-257.
21 Tamze, s. 159.
28 „W epoce tego rozpasanego imperializmu nie sct mozliwe zadne wojny na

rodowe . . . Z polityki panstw imperialistycznych i wojny imperialistycznej nie 
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Wiqze wszystkie problemy spolecizne likwiduijiqc wszelki udsk i wy
zyisk. 

Niezaleznie od subiek.tywnego Sltanowiiska partii polityczinych i ich 
.przyw6dc6w roizw6j wydarzen nia frontach i wewnqtrz kraj6w wojujq
cych zmuszal do podejmowa.nia krwesitii p01Wkieij i czynienia ust�pstw 
na rzecz pols'kich dq·zen narodowowyzwo1lenczych. Talk przemiany we
wn�trzne, jak i pohtylka wojenna Rzeszy Niemieokiej wywierr-aly coraz 
wi(?kszy wplyw na umacnia1nie tenidencji niepodleglosciowych w- lonie 
spoleczenstwa poliskiego i na uipowszechinrienie na forum mi�dizynaro
'dowym przeswiadczenia o konie:cznosci odbudowy panstwa polslkiego. 
Do je'sieini 1916 r. sprawa ta zajmowala prze'de wszystkim poti'tyk6w 
1pol$kich. S:po1eczenstwo polskie w siwojej masie nada1l zajmowalo p·o
·staw� wycz.ekujqcq i nieufnq. PeWiien przewr6t w nastrojiach spowodo
wal fa:1{,t ogloszenia w dniu 5 XI 1916 r. protkfamacji eesarzy 
i Austro-W �gier z zapowiedziq odbudowy Kr6lestwa Polskiego. 
akt 5 lisitopada po,siada juz bogatq Hterntu�� przedmiotu. J edni 
nadawali mu wielkie znaczenie 29, iirmi probowal'i go bagatelizowac 
Niekt6rzy Mstorycy Sqdzili, ze a\kt 5 listopada stanowil bez1po

prob� realizaicji koncepcjli Pilsudskiego 31, tymczasem gdy 
z nich dowodzi sl1uszrrie, ze geneza jego tkwi w kryzy,sie 
przez panstwa centralne, kt6re z jedne1j strcmy liczyly na 
sprawy polskiej przeciiw Rosji, a z drugiej zmierzaly do 
rekruta polski,ego 32. Bez wzg;l�du na stainowisko jego tw6rc6w doku
merrt ten wywarl wielki wplyw na da1sze losy. kwestii polskiej. 
slusznie zaurwaiyl M. KuJkiel: ,,A:k1t dw6ch ro�biorc6w zmierzal oczy
'wiscie do wydobyda z Poilski paruset tyisi�cy bi1tne,go iolnierza. 

moze wykwitnctc wolnosc i niepodleglosc dla zadnego ucisnionego narodu". J u

ni u s (R. Lu k s e m b u r  g), Kryzys socjaldemo1kracji, Warszawa 1951, s. 165.
29 Por. np. E. B e  r e z o w s k i, Powstanie panstwa polskiego w §wietle prawa 

narod6w, Warszawa 1934; W. Li p i  11 s k i, Walka zbrojna o niepodleglost Polski 
1905_:_1918, Warszawa 1935; W. P o  b 6 g - M a 1 i n  o w s k i, Najnowsza historia 
polityczna Polski 1864-1945, t. I, Paryz 1953; H. R o o s, Geschichte der polnischen 
Nation 19'16-1960; P. Ro th, Die Entstehung des polnischen Staates, Berlin 1926.

30 J. K n e b e 1, Rzqd pruski wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918, 
Pozna11 J 963; S. Mi g d a  l, Pilsudczyzna w latach pierwszej wojny swiatowe1, 
Katowice 1961; W. So b i e s  k i, Dzieje Poiski, t. III, wyd. 2, Warszawa 1938;

S e y d a, op. cit., t. I. 
31 „Wola Komendanta wymusila wi�c akt o mi�dzynarodowej wartosci". 

Z. W i e  1 i c z k a, Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918719, Poznan 1932,

s. 41.

32 L. G r o s f e 1 d, Polityka panstw centralnych wobec sprawy polskiej w la.
tach 1914-1918, Warszawa 1962; Ja b l o 11 s k i, Polityka PPS w czasie wo,jny ... ; 
J. Ho 1 z e r, J. Mo 1 end a, Polska w pierwszej wojnie §wiatowej, Warszawa 

1963.
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wy�olal spraw� paiistwa poliskiego na widowni�. I teraiz nie go juz 
odmienic nie moglo" 33. 

W odczudu opinii puibliczirrnj w Polsee okresu pierw�ej wo1jny 
swiaito'Wej akt ten nabral du:zego maczenia. Spoleczeiistwo polskie 
zinterpretowaJo go przede wszystkim jako przejaw kryzysu dotychcza
sowej wojennej polityki Rzes1zy Niemieckiej. Akt cesarzy umacnial 
wiar�, iz nadszedl czas rozwiqzania sprlaiwy pol1sik.iej. Umacnial przes
wiadczenie o tytm, ze sprawa odlbudowy niepodleglej Polski ma realne 
1:Jzanse. W ocenie W. Witosa: ,,AM z 5 listopada mial takz,e swoje dobre 
·strony, gdyz zmusil znacznq az�sc zawsze Olboj�tnego spoleczeiistwa do
gl�bszego myslenia i decydotw1ania si� w ,jednq lub w dr,ugq stron� ...
Niezaleznie od zaichowania si� naw�t ludzi czolowych dqzenie do od
zyskania i:stotnej niepodleglosci wzrastalo bezustannie wsr6d najszer
szych k6l chloip6w i robotnilk6w taJkze w Kr6leS1twie. Ruch ten ... r6sl
'i pnt�znial" 34.

Akt 5 listopada mial duze zinaczenie dla podniesienia ponownie
kwestii polskiej n1a fo:mm mi�,zynarnd01wym. Wyipowiedzenie si� dw6ch
paiistw wborczych za odbudowq paiistwa polskiego nie moglo przej,sc
bez echa. M. Seyda stwierdzil: ,,Prolklamacja Hstopadowa w rzeczy
samej pchnE:la spraw� polskq o walny krok naprz6d na teren.ie mi�
dzynarodowym, chociaz sama w sobie nie byla aktem miE:dzynarodo
wym obowiqizujqcym i chociaiz sama z,e swej s.trony zmierzala do celu
zupe1lnie inne:go" 35.

W killka miiesi�cy p6zniej na sku'tek wyhuchu rewolucji i obalenia 
·carntu w Rosji powstal R'zqd Tymc,zasowy, k1t6ry 29 III 1917 r. opubli
'kowal odezw� do nairodu poliskiego, popieriajqc w niej dqze1nia do od
'budowy pafrstwa ze wszysrttkich ziem ziamieszkalych w wi�kszosci p.rzez
ludnosc polslq 36. Byl to trzeoi z rz.�d6w panstw rozbiorowych. Fak
tyc!Znie wi�c na skutek kryzysu Slpow.odowa,nego prnedluza.jqcym si�
stan.em wojny i rewolueji rzqdy ws.zystlkich panstw zaborczych opowie
dzialy si� formalnie za odbudowq nieipodleglej Polski 37• Proklamacja
Rzqdu Tymczasowego wywa.rla wieliki wtplyw na spofoc1zenstwo polskie

33 M. Ku k i e 1, Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921, wyd. 2, przejrzane
POIPrawione� ;Londyn 1963, s. 598.

34 W. W i t o s, Moje wspomnienia, t. II, Paryz 1964, s. 124-125. 

35 Se y d a, op. cit., t. I, s. 344.
36 T'amze, t. II. 
37 W rewolucyjnej Rosji obok Rzqdu Tymczasowego polskie dqzenia niepodle

glosciowe popierane byly przez ruch rewolucyjny. Wyrazem tych tendencji byla 
opubli'kowana jeszcze przed odezwq Rzijdu Tymczasowego odezwa Piotrogradzkiej 
Rady Delegat6w Robotniczych z i7 III 1917 r. 
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wszystkkh ZJabor6w 38. Miala ona r6wnie1z doniosle znaezenlie mü�dzy
nairodowe. Cha'fakteryzujqca w pieirwszym olkresie wojny znacznq cz.�sc 
spoleczenstiwa poilsikiego ni:ewiara w mozliwosc odlbudowy panstwa zo
stala przelamana. Rosnqce na przelomie roku 1916/1917 przeswiadcze
nie o mozlliwosci zrea.lizowainia tego celu w polowie 1917 r. bardZ'o si� 
mzpowszechnilo. Na forum mi�dzy1narod6wym fakt odbudorwy nie
podleglosci Polski zostal niejaiko pr2iesq1dzoiny nieza1eznie od zwyci�
stwa jednego lub dr,ugie,go bloku wojernnego. Tezy o mozliwosci od
budowy �olski nilkt na oig6l nie kwestioinowal. Wedlug H. Zielinskiego: 
,,Pierwsze s:kon'kretyzowane prngramy w sprawie przyszlych gran.ic nie
podlegle,go pairstwa pälskiego po,jawil:y si� na powierzchni pols'kie.go 
zyciia polityeznego wiosnq 1917 r., wttedy gdy po obaleniu caratu przez 
rewoluej� rosyj1sikq sprawa odbudo.wy n�epodleglej Pol1ski stan�la na 
realnym gruncie mi�dzynarodowo-,poNityc:znym" 39. 

J esli przesqdzony byl'.' fak!t odbudorwy nJiepodleglosci, to nie ptrze
Sc}ldzony byl bynaijmniej przyszly ks:ztalt tej niepod1eglosd. Nadal nie 
by}o wiadomo, ja'kie obszary weijdq w sklad nowego panstwa, ani tez 
jaki b�dzie ono posi1adalo ustr6j wewtn�trzny. Broblemy te zalezaly od 
wielu skomplfürowainych czyrmilk6w. Przede wszysitkim od ukladu sil 
na forum mi�dzynarodo�vym w momencie zalkonczenia wojny i ksztal
towania poikojlU oraiz od akitywnosci i kierunku rozwojorwego samego 
spoleezenstJW!a po1lS1kiego, kt6re pustq jeszcze form� pan.Sltwowq mialo 
napernic zywq tresciq spolecmo-poliityo:?Jnq. Na podstawie 1ieZiilych prze
kaiz6w zr6dlowych moznia w1nosic, ze w polorwie 1917 r. rys'owala Sii� 
rnozliwosc odhudowy niepodleglej Polskd o us1trojtu monarchicznym na 
obsizarz'e okirojonego Kr6lestwa Kolll!g,resowego. Podnoszonych cz�sto 

38 Zob. np. Dokumenty i materialy archiwalne do historii stosunk6w polsko

-radzieckich, pod red. N. Gc1siorowski,ej, t. I, Warszawa 1957, dok. nr 48, s. 104-

-107; A. C z u  b i ii s k i, Wplyw proces6w rewolucyjnych w Rosji na umocnienie

ruchu niepodleglosciowego w Wielkopolsce (Przeglqd Zachodni, 1967, nr 3-4,

s. 152).

39 H. Z i e 1 in s k i, Poglqdy polskich ugrupowan politycznych na sprawy ziem

zachodnich i granicy polsko-niemieckiej (1914-1919) (Problem polsko-niemiecki 

w traktacie wersalskim. Praca zbiorowa pod red. J. Pajewskiego, Poznaii 1963, 

s. 181). Rozumial to W. Wiios, gdy pisal: ,,Juz w 1916 r. zdawalo si� byc rzeczc:1

pewnq, ze jakkolwiek si� wojna zakoiiczy, musi cma przyniesc niepodleglc:1 Pol

sk�". W i t o s, op. cit., s. 117. H. Jabloiiski dowodzi, ze kwestia ta zostala prze

Sqdzona dopiero przez zwyci�stwo rewolucji pazdziernikowej w Rosji, a wi�c do

piero na przelomie roku 1917/18. ,,Problem niepodleglosci narodu polskiego po

rewolucji socjalistycznej w Rosji byl juz historycznie rnzstrzygni�ty, gdyz pod

stawowy warunek tej niepodle.glosci byl spelniony. Listopad 1918 r. byl juz tylko

logicznym zakoiiczeniem rozwijajc1cego si� procesu". H. J a b  l o ii s k i, Mi�dzy

narodowe warunki odbudowy nieipodleglosci Polski w 1918 r. (Rqch robotniczy

i Iudowy w Polsee w Iatach 1914-1923, Warszawa 1960, s. 45).
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dqzen do oderwania od Prus ziem hrsltorycznie i etnicznie polskkh na 
forum miE:dzynarodowym w zasadzie niJkt nie popieral 40. Hzqid nie
miecki · nafomiast nie dopuszczal nawet do dy,skusji na ten tema t 41.
Bardzo mgliscie rysowal si� rbwniiez z.arys teryltorialny pans1twa pol
skiego na pPludiniu i na wschodzie. Ziemie polskie znajdowaly si� 
'yv calosci pod kontro,lq wojskowq pansitw centralnych. Ob6z aMywi
st6w s�dztil, ze ty'l'ko przez wS)p6liprrac� z nimi osic1gnie si� odlbudow� 
'pan·stwa. Rezygnowal w zia�aidJzri.e z ziem zaboiru pruskiego. W maTcu 
1918 r. panrstwa centra}ne narzJUcily Ros:ji Radzieckiej uiklad poiko1jo
wy, w ikt6rym zmusily jq do forma'1nej rezygnacji z przyslugujc1cych 
'jej praw do Kr6les1twa Polsikieigo 42• R6wnoczesnie niemal pa:'zekazano
nacjonalis1tom uikrainskim ziemi� chelmskq. Do udzialu w konferencji 
pokojowej w Brzesaiu nie dopus:ziczon10 przedstawicieli spolec:zenstiwa 
polskiego. Faikty te spowodowaly og,ronme wzburzen1e Stpoleczensitwa
polskiego-. Slabe dotc}!d Wlplywy a1ktywiist6w ulegly da.lszemu gwalto
wnemu sikurczeni,u 43. COT'a'Z wi�ksize wtpiywy zdobywala orientacja na 
koalicj� an,tyniemiectkq. Umac1nialy si� rowniez tendencje nieipodleglos
·ciowie obozu legionowego. Pofacy garn�li si� masnwo do ta'jnyc:h �rga
nfaacji wojsrkoiwych, gromadziili bron i przyg01towywali si� do akeji
zbrojnej. Ni:e1zaileznym nu1rtem rozwijala si� agd.itaicja w duchu socja,l
nym i rewolucyjnym. Bez tego ozywielllfa politycz;nego pelne zrzucenie
wladzy 01kwpaJ1Jt6w i utrworzenie rzqd6w polsikich nie byloby mo�liwe.

Losy kwestü polsrkiej w koncowej faz1e woj.ny powi�zaine byly 
'sdsle z losami panstw centralnych, a sizazeg6lnie z dalszymi losami 
Rze,szy NiemieC!kiej, kit6ra nadaiwala ton calemu bloikowi w'ojennemu. 
Zwyci�stwo wojenne tego bloiku ograniozalo dqzenia polskie, zaw�zajqc 
je do malych geoigraficznie i slabych poliitycznie ram uzaleznionej od 
Niemiec mona,rchli, utworwnej z cz�sci dawnego K,r6lestwa Kongre
sowego. Kl�sk.a wojenna pans1tw cenitiralm.ych otwierala przed kwestiq 
polskq sze1rsze perspektywy I"OZiWoju. Prz.eg:rallla wojna, pozostawiajc1ca 
'niezmieniony system spoleezno-poHtyezny f>ir:us, nie narusmjqca struik
tury i sily wewn�·trzne1j tego kTaj1u, og,ranic:zala te perspeiktywy tak 
w sensie te,ryt/O'riail.nym, jaik i ustroijowym. Nie ulega wc1tpliwosci, ze 
w takim uikladzie Niemcy zachowalyby dosyc sil, by obronic swe postu-

40 Se y da, op. cit., t. II, s. 39 passi m; Ja b l o n s k i, Mi�dzynarodowe wa
runki ... ; K. L a  p t er, Trzynasty punkt Wilsona (Sprawy Mi�dzynarodowe, 1954,

nr 1); J. A. W i 1 der, Wplyw rosyjskiej Rewolucji Pazdziernikowej na stanowisko 
zachodnich aliant6w wobec sprawy polskiej (Kw. Hist., 1957, nr 6). 

41 · K n e b e 1, Rzqd pruski ... 
42 B er e z o w s k i, op. cit., s. 81. 
43 Liczne dane na ten temat zob . Dokumenty i materialy ... Por. tez S. No g a j, 

Wspomnienia z walk o wolnosc narodowq i spolecznq w Poznaniu (1912-1918), 
Arch. Ref. Historii Partii KW PZPR w Pozn.aniu. 
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laty w stosunfku do ziem po}sldch za'boru pTIUS1kiego. Dla dqzen poJ.skich 
stan taki miaföy tylko ograniczone zinaczenie. Znaeiznie s'zeTszie per
spektywy rysowaly si� natomiast w warunkach rozlkladu starego syste
'mu 9poleozno�ofüycZinego w Ausitrii i w Niemczech. Przeoibrazenia 

· rewolucyjne tych panstw likwidowaly dO'tychczasowy niekorzy
stny dla narodu polskiego uklad sil w Europie srodkowej, stwa
rzaly nowe perspektywy rozwojowe na calym obszar�e Europy srod
kowo-wschodniej, pozwa'1aly uksztaltowac nowy, wzgl�dnie trwaly
uklad politycmiy. J ednym �lowem, perisipektywy bardziej dalekosi�zne
go i trwalego rozwiq1zania klwe1s'tii pol1skiej rysowaly si� w danej chwili
nie ty'liko w opa,rciu o dokonany juz przewr6t rewolucyjny w RoS'ji;
niezb�dny byl röw1I1iez pr·zewr6it rewo1ucyjny w Austrii i w Niem
czech. Jak pisal H .. Jablonski: ,,Moz1iwosc nie1podleglego panstwa pol
skiego powsta�a dopiero w6wczas, gdy wycizerpane wojnq, podminowane
rewolucjq zachiwialy si� wilhelmow;skie Niemcy, gdy zacz�ly p�'kac
wszystkie spojenia s�t1Ucz1nie siklejonego gmachu monarchii habsbur
s1kiej, gdy wsipanialy przy'klad bolszewriik.6w rosyjskich dodal moc:y
najb�rdziej usw:iiadomionym zywüolom proletariatu niemieokiego i przy
spieszyl ich rewolucJ1jnq decyzj�" 44.

Spoleczenstwo polskie nie zdawalo soibie sprawy z tego, ze szersze
pernpeikt)liWy na realizacj� po,lskich dctzen narodowowyz.wolenczych
stworzyc moze tylko rewolucja w obu panstwach niemieckich. Wy
czekiwalo ono przede wszystikim kl�ki woijennej Niemiec.

Na rewolucj� niemieckq czekaH natomiast przedstawiciele mi�dzy
narodowego obuzu rewolucyjneigo. Wiqzali oni z niq daleko idqce plany
i nadzieje. Na plan pierwsizy wysuwali si� przyw6dcy partii bolsze
wickiej w Rosji, ktorzy liczyli, ze rerwolucja niemiecka obaH militaryzm
i imperializm niemiecld, przekresli narzucone Rosji grabiezcze trak
taty pokojowe i stworzy mozliwosci ,ro.zwoju rewolucji w skali calej
;Eur?'PY· W dnilU 25 II 1918 r. W. I. Lenin pisal: · ,,Jesli Lieblknecht
pokona burzuaZJj� za 2-3 tyigoidnie (eo nie jesJt niemozliwe), to wy
plqcze nas z wszystkich trud/Ilosd. To jest bezspome" 45. Lenin bardzo
1Hczyl na blis'ki wybuch rewolucji w Niemczech i na szyblkie jej suk
cesy. Sqdzil on, ze reiwolucja ta pl!'lzelksztaki calq Europ�· w jeden wiel-

44 Ja b l o n s k i, Mi<:dzynarodowe warunki ... , s. 44. 
45 W. I. L e n i n, Dziela, t. XXVII, Warszawa 1954, s. 52. W innym miej�cu

juz w pazdzierniku 1918 r. Lenin pisal: ,,Byloby oczywiscie »przyjemniej«, gdy

bysmy mogli w bezposredniej wojnie obalic i Wilhelma, i Wilsona. Ale to sq 

brednie. Obalic ich w wojnie 2'l.ewn�trznej nie moiemy. Pchnqc zas naprz6d ich 

rozklad w e w n � t r z n y mozemy. Osiqgn�lismy to przez radzieckq, proletariac

kq rewolucj� w ogromnych rnzmiarach. W jeszcze wi�kszym stopniu osiqgn�liby 

taki sukces robotnicy niemieccy, gdyby zdecydowali si� na rewolucj� n i e  

1 i c z cl c si� z narodowymi dfiarami (tylko na tym polega wlasnie internacjo-
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ki system radziecki. Juz na wiadomosc o wybuchu rewolucji w �ustdi 
w pazidziemiku 1918 r. Len1n stwierdzil: ,,Na placach wiedenslkich 
swi<::ci s.i<:: zaipewne pierwszy dzien austrriackie'j rewolucji robotnicizej. 
Nieda.leka juz chwila, kiedy Ws'z�zie b�dz,ie si<:: swi<::cilo pierrwszy dzien 
rewolucji s�iatowej. Pracowalismy i ciel'lpie1lismy nie na darmo. Swia
towa rewolucja mi<=:1dzynarndowa zwyici<::zy" 46. Po wybuchu rewnlucji
w Niemczech Lenin pisal, iz wyda1rzenia w Niemcz.ech pot:wierdzily 
jego przewidywania: ,,Wydarzenia ta!k dailece potwierdzily slusznosc 
naszych poglc1d6w, ze nie ma tu czeigio dowodzic" 47. W reiprezen1to,wa
hej przez ruch rewolucyjny koncepcji rewolucji powszechnej nie bylo 
'miej,sca na odr<::bne panstwa narodowe. Rewolucja miala do1konac pro
cesu integracji swiata na zasadach socjalistycznych w ramach jedno
litego systemu r,adziecik'ieigo. 

W tym sensie powszechna rewoluC'ja socjalis1tycizna musialaby prz.e
kreslic dqzenia do odbudowy suwerennego narodowego panstwa pol
skiego. W rozumieniu pre:yw6dc6w ruchu rewolucyj.nego mo,glo si<:: ono 
odbudowac tyLko w ustroju kaipitalis1tycZ1nym jaiko panstwo buirzuazyj
ne. Stc1d tez polski ruch rewolucyj1ny dc1zenia niepodlegl1osciowe ocenial 
negatywnie. 

W odezwie CKW PPS-Lewicy z 7 X 1918 r. m. iin. czytamy: ,,Re
wolucja w panstwach cenitra,linych doj�zewa. Zbliza si<:: dzien wyzrwo
lenia dla proletariatu polskiego. Otwiera si<:: ozywcze zr6dlo, kt6re 
przypiesie tba.wienie i ratuneik szamocc1ce1j si<:: w smiertelITTych zapa
'sach rewolucji rosyj.skiej. Wyzszy stoipien rozwoju i sila proletari.atu 
'niemieckiego u1zdrowi i naprawi to, eo w rewollueji rosyjiSikiej bylo 
'Zboc·zeniem z dr6g socjaHzmu, odlbiciem wplyw6w drabnomieszczan
skiej 1deologii, wyrazem niskiego pO'ziomu ku1'tury masy walczqcej. 
Przerwanie zelaznej obr�czy d}awic1cej dizis repuiblik<:: sowiedkq, zlc1cze
'.nie wysilk6w proleta1riatu Niemiec, Austrii, Polslki i Rosji pozwoli do
piern roizwinc1c i prze·prowadzic tiw6rcze dzielo socjaHzmu" 48. Ode1zwa 
wyraz:ala gl�bo'kq wiair<:: p�zyw6dc6w PPS-Lewicy w rychly sukces 
swiatowej rewolucji s'OcjalistycZJnej. Dq'Zetnia niepodleglosciowe okres
lala jako kon'trrewolucyjne, sprzecZ1I1e z initeresami rewolucji. ,,Budo
wanie burzua,zy,jnej niepodleglosci i zaprzedanie si<:: burzuazji albo 
watka z niq nieprzejednana i socja,li'zm - czyitamy w odezwie - oto 

nalizm), gdyby powiedzieli (i czynem potwierdzili), ze interes mi�dzynarodowej 
rewo}ucji robotniczej stawiajq wyzej. niz calosc, bez.pieczenstwo, s,pok6.j tego czy 
innego i wlasnie swojego pan,stwa narodowego". Tamze, t. XXVIII, Warszawa 
1954, s. 105. 

4.6 Tamze, s. 125. 

4.7 Tamze, s. 204. 

4.8 Dokumenty i materialy ... , s. 374. 
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dwie jedyine dtrogi i nie masz poza nimi tI'1Zecie'j. Oszukancze haslo 
burzuazyjnej n1i!eipodleglosici Pols!ki, buJdoiWairrie bu1r�uazyjnego panstwa 

ma stac si� srodkiepi odgrodzenia proletaria tu polskiego od ognisk 
mi�dzynarndowej rewolucjii" 49• Ba!fdziej ja1sk,rawo tendencije te wy

razala ode:ziwa ZG SDKPiL z pazdziernilka 1918 r. pt. SDKPiL wobec 

nowego oszustwa niepodlegfosciowego 50. 

Jak z powyzszego wynilka, siily rewolucyjne nie wysuwaly w tym 

przelomowym momeneie wlasnej konieepcjd, wlasnego prngramu od
'budowy panstwa po}stkiego. Opowiadaly si� one za obalem.iem s·tairego 

systemu spoleoznego i pol:iitycznego na rzec:z systemu radzie'Cllciego. 

Paj�cie systemu radzie:ckiego nie _bylo jasno otkreslone. Nie wysuwano 

'W szczeg6lnosci hasla wai]ki o Polskq Republik� Rad. Tak og6lnie sfor

'mulowane haslo moglo miec szeroO:cie poparcie klaisy robo:tmiczej na

rodow, kt6re do tego c1zaisu posiadaly wlasne panstwa. Przeci�tny ro
·botni'k rosy'jskii lub niemiecki nie mal w praktyce z.ijawiska uc,islku
·na'fOdOwe:go, nie myslal on w og6le ka:tegoriami narodowymi, poniewaz

dqiyl w tym cza'Sie tyllko do olbalenia ucisiku i wyzyisku stpolecznego.

Na ziemiach polskich natomiaslt robotn:i:k walczyl r6wnoczesinie o znie

sienie wyzyslku spolecznego i uciisku na,rodowego, przy czym walka
o wyzwolenie narodowe posiadala starszq t:Jradytcj�, kt6ra w sipecyficz
ny spo66ib oddlzialywala na swiadomosc politycznq nie ty�ko robotn:ika,

ale r6wniez przedstawicieli 1nnych klas i g·ru,p spoleczmych, tworzqc

szcizeg6Lny splot interes6w narodowych. Spoleczenstwo polskie juz po
nad 120 lait wyczeki,walo moz1iwosci odbudowy wla,snege suwerennego

'panstwa narodowego. Eni1gmatyczny pro-gram wallki o stworzenie na

gruzach panstw zaborczych og6lnego sy,stemu radziec:kiego nie trafial

do przekonania narodowego �obotmilka polslkiego. Przyw6dcy ugruipo

wan rewolucyjnytch nie doceniali tych nastroj6w i d�zen. Okreslali je
jako dqienia buriuaizy,jne i kon'trrewolucyj.ne. W ten spos6b sami nie-

1jaiko reizygnowali z kierownictwa ruchem niepodleglosciowym na rzecz

stronnictw burzuazyjinych. Z chwilq polqc:zenia obu partii w g,rudniu
1918 r. sta'llowisko to nie zostafo skorygowane. Podkreslono ten fakt
w uchwalach podj�tych przez I Zjazd KPRP w dnru 16 XII 1918 r. 51

Nalezy tutaj przypomniec, ie stanowi6�m to wynikalo z tradyc1ji luk-
semburgizmu i bylo sprzeczne z lenimowskiim'i poglqdami w kwestii nal'o-

49 Tamze. 
50 Tamze, s. 283-284. 
5l W Platformie politycznej I Zjazdu KPRP z 16 XII 1918 r. m. in. czytamy: 

,,W okresie mi�dzynarodowej rewolucji socjalnej, burzqcej podstawy kapitalizmu, 
prolefäriat polski odrzuca wszelkie hasla polityczne, jak autonomia, usamodziel
nienie, samookreslenie, oparte na rozwoju form politycznych okresu kapitalistycz
nego ... Dla mi�dzynarodowego oboizu rewolucji socjalnej nie ma kwestii granic". 
KPP. Uchwaly i rezolucje, t. I, Warsza\\'.°a 1954, s. 42-43. 
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-ctowej. Pewne korektury w swym programie w kwestii narodowej KPRP
wiprowadzila juz w 1919 r., poiwazn:i�j1sze zm:rany j,ednaik doipierow 1923 r.

Program niepodleglosciowy podij�ly na!tomiast ugriupowania refor
mistyczne w ruchu robotnk1zym, ruch ludowy i r6zne partie miesizc:zan
'skie. W odezwie PSL-Wy:ziwolenie z pazidzie1:mika 1918 r. m. in. czyta
my: ,,Dzli1s, kie:dy upadl jeden nasz wr6g, carska Rosja, a drugi wali sli�,
'czas naijNVyzszy umocnic si� w sohie i stanqc jak mur przy swoim
kraju. P o 1 s ik a m .a b y c ·z j e d n o c z o n a i n i e p o d 1 e g l a.
P o 1 s k a m a b y c L u d o w q R ·z e c z, y p o s p o 1 i t q . . . Ale pra
wa ludowego w ·zjedinoc:zonej Po1sce nilk1t nam 'Z bozej lasiki nie da.
l,\'iy musiJmy sobie sami wi�iqc. T y m s p i es ·z n i e j p r z y g o t o w a c
's i �  musi m y  d o  l udo w e g o  s e jmu u s t a w o d a w c z ego
b powsze.chnym, röwnym, tajrnym, beziposrednim i prnporcjonalnym
prawie glosowainia dla wszysit!kiich, ktorzy u:konczyH 21 lat. Sejm wyloni
prawowity ·rzqid i uchiwali praiwa ludoiwe, szeToikie reformy spolecz.ne
i zaspokoi glbd ziemi" 52.

Prz.e!Wlr6t w Niemazech• ii. Austr-ii nie .prze�sztalcil si� jednak w re
wolucj� soojaliistycznq. Rewo1ucja ruemiec'ka uderzajqc w panujqcy
w Niemczech system dyiktartJUII'Y jurnikiersko-burzuazyjnej obalila system
monarchkzny-, oslabila wrplywy ju[1Jkiern1twa; umocnila wplywy burzu
azj,i i wyizwofüa tendencje odsrrodikowe. W toiku wydarzen rewolucyj
nych w Niemczech starly si� ze sobq r6zne koncepcje i tendencje. Sily
'rewolucY'jne popi�raly tendencje inteigracyjrne. WY'st�powa,ly przeciw
tendencjom odsrodkowym domagajqc si� stwor.z.enia jednolitej Nie
'mieckiej Repubiliki Radzieckiej 53. Pewne kola bm'2füazyj1ne podj�ly na
tomiast pr6by oderwania od Niemiec pt>1swzeg6lnych panrstw z;wictztko
'Wych. Tendencje separratyS'tyczne na1j1siJJniej ujawlilily si� w Bawarii
i .na obszaraich mieiszanych iriairodiowo 54.

Na terenie Austro-W�gier Tewolucja ograniczyla si� w zasadzie
ty Lko do wyzwolenia sil narodowowyzwoleniczych, k1t6rych rozw6j do
prowadzil do rozipaidu motnarchii Harbsbuirig6w i ,powstania nowych
panstw narodowych 55.

52 J. M o  1 en d a, Masy chlopskie i ruch ludowy w czasie wojny 1914-1918

(wybrane zagadnienia) (Ruch rob otniczy i ludowy w Polsee, 1914-1923, Warszawa 
1960, s. 407). 

53 „Die R ote Fahne" z 10 IX 1918 r. 
M A. C zu bin s k i, Rewolucja 1918-1919 w Niemczech, Poznan 1'967, s. 139-

-150; J. S. D r  ab k i n, Nojabrskaja riewolucyja w Giermanii, Moskwa 1967, 

s. 178. 

55 Zob. H. Ba t o w s k i, Roz.pad Austro-W�gier 1914-1918, Wroclaw-Warsza
wa-Krak6w 1965; J. K o z e n s k i, Wplyw rewolucji pazdziernikowej na ruch

narodowowyzwolenczy A ustro-W �gier rozpad monarchii (Przeglqd Zachodni, 
1967, nr 3--4, s. 134-159). 

3 - Snhntka 4lfl8 
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Upadek monarchii i zalamanie si� ,starego pruskiego aparaitu admi
nistracyjnego stworzyly T6wniez nowe mozliwosci dla tendencji naro
dowowyizwolen.Cfz)r:ch na ·memiac_h polsldch. Skorzystaly ·z tego faktu 
przede rw!Szystkim organizacje polslkie Kr6lestwa Kongresoweigo celem 
zrzuiceinia okiupac.ji austriaddej i niem�eckiej. Bez rewoluc'ji w Austrii 
i w Niemczech rozibrojenie niemieakich odJdzial6w okupacyjnych w Kr6-
lestwie nie bylohy mozliwe 56• Za1razone fermentem rewolucyjnym woj
ska niemieakie rezygnowaly ·z opoTu, ulaitwiaijc1c zadanie grupom nie
podleglosoiowym. N owy rzqid niemiedki przez kilJka miesi�y byl zaj�ty 
·sprawami wewn�trznyimi Rzeszy i nie mial mozliJwosci podj�cia bardziej
zdecydowanej akcjii w sprnwie Krblestwia. W czasie przew1mtu rewo
lucyjnego uwolniono initemowanego w Magdebwrgu J. Pilsudslkiego, by
przy jego pomocy podjc1c pTbo� ratowan'ia tradycyjnej polityiki wschod
niej Rzeszy Niemiec'kie1j. Nalezy przypuszc1zac, ze socjaldemoikra·tycmy
rzc1d Rzeszy (Rada Pelnomocnilkow Ludowych) 'Zrez)Tigno,wal ostatecznie
z dqzenia do utrzymania ko1rntroli nad ziemiami p011skimi zaboru ro
SY'j,skiego. Byl to jedyny rzqd, kt6.ry u121nal „samozwancze" rzc1dy Pil
sudskiego w Wa'1'1szawie 57• Z druigiej sitrtmy Pilsu!dski podj.ql natych
miast rozmowy z Niemcami przede wszystkim celem niedopuszczenia
'do rozwoju wa�k na terenie Kr6lestwa, a po opanowaniu sytuac1ji
w Kr6lestwie na temat po1rozumienia w sipra:wie ewaJmacjii przeiz a.rmi�
ni.emieckq tmv. Ober Ostu okupowamych przez nic1 obszarow wschod
nich 58• Znane jesit r6wniez stanowi,sko PHsudskiego w stosunku do ziem
polskiich zab0'1'u pruskiego. Tymczasowy naczelnik. panstiwa polskiego

1nie rozwijal planiu ode.rwa:nia tych ziem od Rzeszy Niemieckie1j. Pro-
gram zachodn'i PHsudskieg.o stresizczal si� w cytowanych cz�sto sformu
lowaniach glo-szc1cych, ze „wiszystko to, eo Po1,ska w sensie granic otrzy
ma na zachodlzie, b�dzie podariunkiem koalicji, bo tarn nie wlasnym
silom nie zawdzi�czamy" 59.

Bel;l)osrednio przed wybuchem rewoLuaji w Niemczech rZqd nie
mieclki pr6bowal porozumfoc ,si� � Pilsurl1skim w tej sprawie. 31 X
1918 r. hr. Kessler przeprowadzil rozmoiw� z przyszlym nac1zeln�kiem

56 I. Das z y n s k i, Pamif:tniki, t. II, Warszawa 1958, s. 333; s. l. a f:t c u c k i, 
Wspomnienia, Warszawa 1957, s. 222-223; W. L. Ka r w a c k i, Walka o wladz<: 

w l:.,odzi 1918--1919, l.6dz 1962, s. 45--53. 

57 Z. W r o n i a k, Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918-1919, 

Poznaf:t 1963, s. 31. 
68 Tamze, s. 36-37; J. Ku k u l k a, Problem uznania rzqdu warszawskiego

przez Pa.ryz (listopad--grudzien 1918 r.) (Materialy i studia WSNS, t. I, Warszawa 

1960, s. 102-127); Studia i materialy do dziejow Wielkopolski i Pomorza, t. V, 
1960, s. 161--164;

69 L. ·W as i 1 e w s k i, Jozef Pilsudski -- jakim go znalem, Warszawa 1935,

s. J72.
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odrodzonego parustwa polskiego, w lkt6rej Pilsudski mial oswiadczyc, ze 
„obecna generacja Polak6w nie b�dzie ,prowadzila wojny o Poznanskie 
i Pomorze. Jesli Ententa podaruje im (itj. Pola:kom) obie te prowincje, 
nie powiedzq oni nie, ale sami, obecna generacja, wojllly o to nie po
prowadzq". Pilsudski podkreslal, iz „Niemcy nie potrzebujq si� obawiac 
ataku obecneJ generacji na.rodu polskiego z powodu Prus Zachodnich 
czy Poznanskiego" 60. Rzqd Pilsudskiego - Mornczewskiego nie anga
zowal si� zdecydowanie w waLk� o polqczenie ziem polskich wszystkich 
trzech zaibor6w, koncentrujqc swojq uwag� przede wszystkim na kre
sach p6l.nocno-wschodn1tch. Losem ludinosci polskiej zaiboru pruskiego 
w z�saidzie si� nie interesowano, pozostawiajqc go w r�ku ZJWyci�skich 
mocarstw Enitenty. Tymczasem koalicja probllemu tego nie podejmo
wala. Sprawa ziem polskich 'Za!boru pruskiego nie zinalazla dostatecznego 
uwzgl�dnienia ani w or�d:ziu prezydenta W. WHsona do Kongresu USA 
z 8 I 1918 r.61, aini w wkladzie o zawieszeniu broni z 11 XI 1918 r.62

W Niemczech painowalo pow,szechne pr.zelkonanie, ie ziemie te pozos.tanq 
bezapelacyjnie . w ramach panstwa pruislkiego. Rzqd niemieclki nie do
puszczal do dyskusji ina ·.ten temat 63. 

Tymczasem ludnosc polska zaboru pruslkie,go nigdy nie zrezygnowala 
z prawa do samookreslenia. W czasie -wojny sympaityzowala w wi�k
szosci z prokoaHcyjnym obozem pasywist6w i zajmowala stan<_)wisko 
antyniemieckie 64• Wybuch rewolucji w Niemcze'Ch u'jmowala ona r6w
niez z punlktu w�dzenia mozliwosci rozwoju wlasnych dqien · narodowo
wyzwole:nczych. Nieza,leznie od oficja1nego sta111owiska rzqdu rewolu
cyjnego i po1szczeg6lnych partii ,po·li:tycznyich w Niemc:zech przewr6t 
stworzyl nowq sytuacj�. Obalenie monar,chii, oslahienie imperializmu 
i mili!taryzmu pruskiego, dezo�ganizacja pruskiej machiny biurokra
tyc:zmej, dezorientacja przyw6dc6w burzuazji niemiedkiej, okresowe 
umocnienie element6w i tendencj'i demokratycznych siprzyjaly bardziej 

60 Rozmowa Pilsudskiego z hr. Kesslerem, opracowal J. Holzer, ,,Kw. Hist.", 
1961, nr 2, s. 4.49-450. Na konferencji szef6w panstw zwiqzkowych w Berlinie 
w dniu 25 XI 1918 r. sekretarz urz�du spraw zagranicznych H. Solf poinformowal 
zebranych, ze liczy na Pilsudskiego, kt6ry mial przyobiecac, ze dolozy staran, by 

likwidacj� okupacji niemieckiej w Kr6lestwi,e przeprowadzono w drodze porozu
mienia bez przelewu krwi oraz ze do czasu podpisania traktatu pokojowego nie 
b�dzie popierac prob „zaj�cia obszar6w pruskich". Zob. Dr a b  k i n, op. cit., s. 181. 

61 Zob. La p t e r, Trzynasty punkt Wilsona, s. 37-53; t e n z e, Sprawa Gdan
ska i dost�pu Polski do morza na konferencji paryskiej 1919 r. (Przeglqd Histo
ryczny, 1954, s. 451-462). 

62 W r o n i a k, op. cit., s. 26-27. 

63 C z u  b i n  s k i, Rewolucja ... , s. 154-155.

� Te n z e, Wplyw proces6w rewolucyjnych w Rosji ... ; P. H a u s  e r, Lenin 

w polskiej prasie poznanskiej (marzec 1917 - styczen 1918) (Przegl::id Zachodni., 
1967, nr 3-4, s. 160-176). 
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swobodnemu roZJWojowi organizacji i dqzen polskich, szczeg61nie 
· w Wielkopolsce, gdzie istnialy duze sik,up[ska ludnosci pols:kiej nie
tyl/ko na wsiach, ale i w miastach 65• Obiektywnie biorqc, rewolucja listo
·padow:a w Niemczech posiadala wiE:;c doniosle, pozytywne znaczenie dla
umocnienia polskich tendencji odsrndlkowyrch itak w okupowanym pirzez
Niemc6w Kr6lestwie, jak przede W1Szysttlkim na terenie zaboru piruslkie
go. Og6l 1udnosci po1lslkiej w Prusach odnosil si� z syrnpatiq do ruchu
rewolucyijnego rw Niemczech, pöpiera.j�c og61ne dqzenie do przemiany
spoleczno""'politycznej 66.

Komenda Wojskowa w Po:znaniu juz w dniu 10 X 1918 r. alarmo
wala, ze nalezy liczyc si� z m01zliwosciq oderwania si� Po�anskiego 67•
Prezydent rejencji z Opola domagal si� zamJkniE:;cia gaze,t po,lskich I}.a
G6rnym SlqSku, aresztawania 20 pol,skirch aigitator6w i obrony graniqy
'przez oddzialy woijskowe •pochodzqce z innych cz�sci kraju 68. Dow6dz
two XX Okr�giu z OLsz;tyna domagalo si� od rzqdu zgody na obsadzenie

. pols'kiej granicy przez oddzialy woj'skowe 69
• Upadek dyiktatury wojsko

wej i reformy ustrojowe w Rzeszy z pazdziernika 1918 r. Polacy wy
'Zyskali w celu jasinego ok,reslenia swego stanowiska i leps.zeigo zorgani
zowania si�. W czasie debarty parlame,rntamej. nad Wilsonowskim pro
jeikrt:em poikoju w pazdziernikru 1918 r. reprezenta.nci Kola Polskiego 
w Reichstagu przedstawili pol-ski program narodowy 70

• 

Or.gainiza:oje pols�ie w Rzeszy Niemieokiej j1uz w dniiu 12 X 1918 r. 
ujaiwnily swoje stanowisko w sprawie stosunJku do Prus, publikujqc 
jednobrzm�qce oswiadazenie, wyraza,jqce ich dqzenie do pohiczelllia siE:; 
z -ludnosciq potskq po,zostalych zabor6w w jeidnym n'iepodleglym -pap· 
stwie pols'kim. W oswiadczeniru m. in. sitwiexdJzano: ,,Tyl'ko' ,zjednoezenie 
wszystkich cz�sci narodu osiadlych na ziemiach polskich w jednq calosc 
wyposazonq w pelni� praw panstwowych stanowic moze r�kojmiE:; trwa
lego przymierza narod6w ... W teij chwili rozstrzygajqcej o naszej 
przyszlosci nar6d caly na ca-lym obStzarze -zliem polsldch i we wszyst
kich swych war·stwach, wsp6lnq opromieniony myshi, tworzy jeden 
wielki, zwarty a scfüdarny ob6iz narodowy. My, Polacy w dzielnicy 

65 Zob. L. T r z e c i a k o w s k i, Walka o polskosc miast Poznanskiego na 

przelomie XIX i XX wieku, Poznan 1964. 
66 C z u  b i n s k i, Rewolucja ... 

J 
s. 164-165.

67 D r a b k i n, op. cit., s. 180. 

68 Tarnze, s. 181; T. H a w r an e k, Ruch komunistyczny na Gornym Slqsku 
w latach 1918-1921, Warszawa 1966; W. Sc human n, Oberschlesien 1918-1�19, 
Berlin 1961; H. Z i e 1 i ns k i, Polozenie i walka gornoslqskiego proletariatu w la
tac:h 1918-1922, Warszawa 1957. 

69 Dr ab k i n, op. cit., s. 181; Z. Li et z, Plebiscyt na Powi§lu, Warmii 
Mazurach w 1920 roku, Warszawa 1958. 

10 S e y d a, op. cit., t. II, s. 498-501. 
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prusikiej, ,stwierdzamy t� ·zigod� i Z1VVair1tosc podipisem wszystkich na
czelnych naszych organizacj1i poli.tycznych, ws,zystkich bez wyjqtku 
i'Stniejqcych stronnictw polsldch ornz calej prasy jaiko wyrazicieliki opi
nii publicznej" 71. Opublikowanie takiej uchwaly bylo mozliwe tylk'o 
w warunkacl) stworzoinych przez wybuch rewolucji w Niemczech. 
W slad ·za uchwalq szla bezposrednfa aikcja propagandowa i organiza
cyjna. Wyzyskano przede wszystJlcim takq Sitworzonq przez ruch rewo
lucyjny form� dzialania, j.ak rady rob01tnilk6w i zomierzy. W listopadzie 
1918 r. rady obj�ly caly obs:zar zaboru pruskie:go 72. Oboik rad robot
hik6w i zolnierzy przyw6dcy po'l'sikiego ruchu narodowego utworzyli 
siec polskkh rad ludowych. Byly one podiporzcidkowane hierarchicznie 
utworzone,j. w PO'znaniu Naiczelnej Radzie Ludowej (NRL). 

W pierwszyich dniach grudnia 1918 r. (3-5) ziwo_lano do Poznania 
polski sejm dzielnicowy, na klt6ry przyibyli przedstawiciele calej lud
nosci polslkiej zamiesZlkujqcej Prusy. WY1bory dele-gatbw na sejm ode
graly porwa�mi rol� w umoanieni,u swiadomosci narodowe·j ludnosci 
polskiej oraz w roZ!Woju organizacji polsikich. Stanowily o.ne r6Wl!liez 
swego rodzaiju pT6b� sil, rozstrzygni�:tq z korzysciq dla zywiolu pol
skiego. Realiwcja uchwal sejmu diziielnkowego w WieLkopolsce stiwo
rzyl� faktycznie system drwurwladey, mozliwy do uitrzymania takze 
tylko w warunlkach stworzonych prze� rewolucj�. Pod wplywem wz.ra
stajqcych tendenc·ji cen:traUstycz:nych i umacnia.nia wplyw6w SPD 
w cen•tralnym rzqdzie niemieckim w Berlirnie .niemieokie zywioly nacjo
halistyczne przys:tqpily do 'li!kwirlowania sysitemu dwuiwladzy. PoHtyika 
ta napotkala op6r ze strony polskiej, ktory w ositatnich dniach grudnla 
'1918 r. przerodml si� w powsitarnie wielilmpolskie. 

Powstanie to narodzilo si� w warunlkach rewoluc�jnego rozkladu 
starego systemu pai1:�tw?wego Prus; stanoiwilo faktycznie fragmern't og61-
nego procesu przeobrazen rewo1ucyjnych w tym ,kraju 73. Moglo miec 
ono ·zaipewne inny cha.raikter, gdyiby odgryiwajqca dominujqcq rol� w re
wolucji niemiedkiej SPD reprezentowala inny stosunek do kiwestii na
rodowe:j. Jak wspomniano juz wyzej, paTtia ta nie popierala polsikiego 
ruchu narodowowyzwolenczego w Prusach; w cz.asie woj.ny poipierala 
dqzenia imperlalistyczne rzqdu ces:arskiego, w oikresie rewolucj.i bronila 
zachwianych pozycji mHi:taryzmu i ilmperializmu prusko�niemieckiego. 
W tych warunkach na ziemiach zamieiszlkalych w wi��szo.sci przez lud
nosc po1skq procesy rewolucyjne musialy przeksz:talci'c si� w walk� 

71 Zrodla do dziej6w powstan slqskich, t. I: X 1918 - I 1920, cz. I, wybral
i opracowal H. Zielinski, Wrodaw-Warszawa-Krak6w 1963, s. 37-38. 

72 S. Ku b i a k, F. t. o z o w s k i, Rady Robotniczo-2olnierskie w Wielko
polsce 1918-1919," Po·znan 1959. 

73 C zu b i n  s k i, Rewolucja ... , s. 10. 
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a charakterze· na·rodawym, w kt6rej na plan pierwszy wysun�li si� 
przyw6dcy U1grupowan burzuazy,jnych. 

Rzcfd PHsudsikiega-Maraczewslkiega nie udzielil pawstancom wlasci
wej pamacy. Pomac ta byla a["ganioowana raczej spontanicznie przez 
bardziej patriotycimie nastawiane gru1py spalecz.enstwa. Pilsudski nie 
chcial zapewne z;by;t jaskrawie lamac umowy z Niemcami. Panadta 
'zainteresawainia swaje kforawal raczej na p6lnocny-wsch6d, a nie za
ch6d. Z ·drugiej strany reprezentujqcy mieszczanstwa wie1kapolskie Ka
misariat NRL nie wierzyl w mozliwasc zbrojnega razwiqzania panstwa
we'j iprzynaleznosci Wie1kapalski. Opierajqc si� na daswiadcz.eniach 
pawstan naradawych z XIX w. pnzy:w6dcy NRL a ba wiarli si�, by zywia
fowy zryw powstanczy nie doprowadzH da ponownega pogorszenia sy- . 
'tuacji. Damaigali �i� ani przerwania walk, uzyskania auitainomii w gra
nicach pansltwa p�uskiega i odczeka111ia na decyZJj� kanferencji paka
jowej w Paryzu w sprawie Wie}kapolski 74. Sac'jaldemokratyczna Rada
Pelnomocnik6w Ludawych w Berlinie, zagrofona pr·zez dajrzewajqcy 
mch rewolucyjny (grupa Spartta1lmsa), nie pa,siadala z kalei mazliwasci 
natychmiastawega Zibrojnega zilikwidawania pawsta.nia. Padj�ta decyzj� 
pod:trzymania rokawan celem zysikania na czasie 75. Ozas w tym wy
pad:ku pracawal jednalk dla powstanc6w. W wy.ni'ku aikcji dyplamatycz
nej podj�tej !)T'Zez Kami,tet Namdawy Polski w Paryzu sprawa Wiel
'kapolski trafila wreszcie na forum kanfere.ncji pokajawej w Paryzu. 
Padj�ta decyzj� zobowic1zujqcq Niemc6w da przerwania wal� na fran
'cie wielkapalskim. Pad nacis:kiem ma•rszarka F. Facha sprawa ta zo-

. stala wlqiezana da odnawimnego przez Niemcy ukladu rozejmawego, 
"kt6ry delegacja niemiecika padipisala os1tatecznie w Trewirze w dniu 
16 II i919 r.76 Linia rozeijmowa w czerwcu teg'O'z roku przekszitalcila
si� formalnie w granic� panistwawq. W ten spos6b zradzane w agniu 
rewalucji niemieckiej powstanie zbrojne w Wiellkopalsce zakonczylo si� 
sukcesem. Od Prus oderwano nie ty lko Wielkapalsk�, ale r6wnie·z cz�sc 
Pamorza. 

Nie wyjasniona byla nadail spral\Va G6rne:go S1c1s1ka, gdzie specy
ficZIDy uikla,d stasunk6w spoleczno-palirtycznych wywieral wplyw na 
'ksztaMowarnie si� tendencji rewolucyjnych. ,,W sprawie narodowej 
na G6rnym Slq1skiu tkwily ogromne rezeTWy energii rewolucyjnej nie 
'tylko dlatego, ze udsk narodowy byl tu 111iezwykle ostry i brutalny .' .. 
·ale i dlatego, ze linia podzialu klasowega zbiegala si� tu· wyjqtkowo
cidekwatnie jak na strnsUnki europejskie z liniq p:01dzialu n?:rodowego.

74 W i e 1 i c z k a, op. c-it., passim. 
75 D r ab k i n, op. cit., s. 298-299.
76 Spraw·y polskie na konferencji pokojowej w Paryzu w 1919 r. Dokument?./ 

·i materialy, t. I, Warszawa 1965, s. 385.
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Ni�liczna rodzima burzua�ja polska na tym terenie nie zmieniala 
w istotnym stopn1u linii podzialu. W tych warunkach poj�cie wyzyski
wacz .. _. kojarzylo si� w swiadomosci polskich mas ludowych G6rnego 
Slc:iska najcz�sciej z pojf;ciami jrun!kier, kaipitalista, policjan1t, urz�dnilk 
nie m i e c k  j, naitomia:st poj�ciu wyzyskiwany odpowiadalo najcz�sciej 
poj�cie: rob01tni!k, chlop, rzemiesln'iik polski" 77• W tych warunkach ten
dencje rewo1ucyjne na G6rnym Slc:i.sku przeiplataly si� rowniez z dc:ize
niami narodowowyzwolenczym�, chociaz ruch narodowy nie posiadal 
tarn tak boga:tych tradycji i taik rozbudnwa1I1ych organizacji, jak 
w Wielkopolsce. W Bytomiu dziala,l Podkomisariat NRL. Jednak pr6by 
przerzucenia powstania na G6.r.ny Slc:iisk nie powiodly si�. Tendencje 
powsitaimze hamowane byly przez rZqid polsiki w Warszawie 78. Ten 
stan rzeczy zadecydowal niewc:i1tpliwie: o tym, ze tr aikta.t poikO'jowy 
z 28 VI 1919 r. nie romrtrzygm1l jednoznacznie kwestii panstwowej 
przynaleznosici G6mego Slq-ska. 0 losach tej . ziemi -zadecydowac mialo 
powszechne glosowanie ludnosci. W warunkach is1tniejc:icych w pans,twie 
prus'kim plebiscyt ozinacza} tendencyjne poparcie koncepoji niemiec:kich. 
S,tanowisko poJskie mialo . wi�iksze szianse rea-Hzacji ty lko w wynilku 
rewolucyjnegö zrywu podrw6jnie uciJskanych po1lskich mas pracujc:icych 
G6rnego Slq�ka. 

RO'z:budzony przez fal� rewolucy}nc:i,, a nast�pnie powstanie wielko
po1sikie ruch mas ludol\vych odegral wielkq rol� r6wniez _w siprawie 
Sl,tska. W sieripniu 1919 r. masowe aklcje straijtkowe proletariatu slc:is
kiego przeksztalcily si� fakltyaznie w po-wstanie zb�ojne 79. Powsitania 
'wybuchly ponownie w 1920 i 1921 r.so 8tanowily one sweigo rodzaju 
przedluzenie proces6w irewolucyjnych w Niemczech z lat 1918-1921. 
W sumie wywarly decydujc1ce pi�tno na ksmai'towaniu si� obszaru od
:budowywanego w tych skomplilkowanych warunkach panstwa polskiego. 

Pod bezposrednim wplytwem rewolucyjnego „ducha czasu" ksz:tal
\owaly si� r6winiez stosunki wewn�itrzne, w panstwie polskim. Panstwo 
1to odhudowalo si� w formie reipubliki. Poszcz·eg6lne ugrwpowania pod
kreslaly srw6j radykalny, ludowy chairalk:1ter. Czynily to nie tylko dzia
lajc:ice w Kr6lestwie radykalne ipa,J."ltie chlopskie i soc·jaiistyo:?JI1e powo
lujc1c Tymczasowy Rzqd Ludowy 81, ale r6wniez dzialajqce w zaborze 
pruskim partie prawi,cowe i cenkowe, delegl\l!jqc swych przedstaiwi-

77 Z i e 1 in s k i, Polozenie i walka ... , s. 59. 

78 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Pa,ryzu ... , t. II, Warszawa
1967, s. 22-24. 

79 S c h u m  an n, op. cit., s. 212 i n. 
80 T. J � d r b s z c z a k, Powstania §lqskie, Katowice 1966; Z i e 1 ins k i, Po

lozenie i walka ... 
81 D a s z y :ri s k i, op. cit., t. II; W i t o s, op. cit., t. II, s. 216-221.
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cieli do rad roibotnik6w i zolnierzy, powolujqc samodzielne rady 1 u
d o w e itp. W uchwalach podj�tych przez Sejm Dzielnicowy w Pozna
hiu •w dniu 5 XII 1918 r. stwie�dzano r6wniez, ze przyszla Polsika b�
äzie „Po,l,skq ludowq" 82.

Jak z powyzszego wynika, •rewolucja listo,padowa w Niemczech wy
warla doniosly w1plyw na proces ksztaltowarnia si� niepodleglego pan
stwa polskiego. Zadecydowala ona niewqtpliwie o upadfku wplyw6w 
'niemieekich w Kr6lestwie, o przesun'i�ciu grarnic odbudowa.nego pan
stwa po}skiego na zach6d; miala duze znaczenie dla ksztaltowania si� 
ustroju weW'n�trznego Polski, przekres1a1jqc konce:pcje monarchicme na 
'rz.ecz burzuazyjrnej demokracjt parlamentarnej. 

DER EINFLUSS DER REVOLUTIEN IN DEUTSCHLAND 

AUF DEN WIEDERAUFBAU DES POLNISCHEN STAATES 

Im ersten Teil des Artikels charakterisiert der Verfasser die „polnische 
Frage" in Deutschland bis 1918. Er bespricht dabeL die Stellungnahme der deut
schen konservativen Kreise, der SPD und der revoluti:onären Strömung in der 
deutschen Arbeiterbewegung zur Perspektive der Entstehung des polnischen 
Staates. Es wird auf die Konvergenz der Ansichten und Tätigkeit der konserva
tiven Kräfte und der Sozialdemokratie hingewiesen, derer Doktrine in der natio
nal�n Frage im weiten· Masse von der ·politischen Taktik abhängig war. Ferner 
wird die Entwiciklung der Ereignisse in Deutschland und Polen im Jahre 1918 
dargestellt und die Auswirkungen der Revolution in Bezug auf Polen besprochen. 
Diese hat zur Abnahme q.er deutschen Einflüsse im Königreich Polen herbei
geführt, die Verschiebung der Grenzen des wiederaufgebauten Staates im Westen 
wesentlich beeinflusst und schliesslich anstelle einer monarchischen Konzeption 
zur Bildung einer bürgerlichen parlamentären Demokratie in Polen beigetragen. 

82 IYziennik polskiego sejmu dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918, 

Poznan 1918, s. 34---.35. 




