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ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE 

ST ANISLA W M!Cf!ALKIEWICZ 

STANOWISKO PRASY WROCI..AWSKIEJ WOBEC WYDARZEN 

W ROSJI W 1917 r. 

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 
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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. 



Pirasa wroclawska wobec wyda,rzen w Ro,sji w 1917 r. 491 

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. 
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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.



Prasa wroclawska wobec wydarzen w Rosji w 1917 r. 497 

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. 



498 S. Michalkiewicz

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. 



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.



Rewolucja w Niemczech a odbudowa panstwa polskiego 511 

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. 
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ARGUMENT ETNOGRAFICZNY PRZY ROZSTRZYGANIU SPRAWY 

GRANICY POLSKO-NIEMIECKIEJ NA KONFERENCJI POKOJOWEJ 

W PARY2U W 1919 ROKU 

Argument et_!lograficzny, pojawiajc1cy si� w ka1zdym niemal wystq
pieniu na konferencji paryskiej, oznaczal prak,tya21nq konsekwencj� 
przyj�cia zasady, kt6ra - przynajmniej w mysl oficjalnego stanowiska 
gl6wnych uczestnilk6w tej ko111fereincji - stanowic miala decydujc1ce 
kryterium -wszelkich zamierzonych rozstrzygni�c terytorialnych. Za
sada etno,graficzna lu'b zasada granic etnografic1zinych, kt6ra po pierwszej 
wojnie swiaitowej zysikala powsizechnq aprobat� swia:towej opinii pu
blicznej 1, wynikala z zastosowania przy rozsitrzyganiu sprawy granic
idei samostanowienia narod6w o wla,snym l01sie 2• Tym samym idea ·ta, 
ktbra przyswiecala wiszysi'k'i'm post�powym ruchom spole�nym i naro
dowym XIX w., przede wiszy,stikim ruchowi robot111iczemu 3, z czasem 

1 E. T a  r 1 e, Dzieje Europy 1871-1919, Warszawa 1960, s. 564-565; T. K o
m a r n i ck i, Rebirth of the Polish Republic. A Study in the Diplomatie Historu 
of Europe 1914-1920, Melbourne, London, Toronto b.r.w., s. 12-17 i 313-315, por. 
cytat na s. 4; Z. W r o n i a k, Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918-
-1919, Poznan 1963, s. 73-75; H. Z i e 1 i n s  k i, Znaczenie traktatu wersalskiego 
dla rozwoju stosunk6w polsko-niemieckich po I wojnie swiatowej, ,,Kw. Hist.". 
1963, z. 1, s. 28.

2 W. P e t  s c h, Narodowosciowe problemy 'granicy polsko-niernieckiej (Pro
blem polsko-niemiecki w traktacie wersalskim, Poznan 1963, s. 271). 

8 Mozna powolac sü� tu choicby na znane stanowisko K. Marksa i F. Engelsa
w sprawie niepodleglosci Polski lub na uchwal� londynskiego Kongresu II Mi�
dzynarod6wki z 1896 r., w kt6rej wypowiedziano si� za pelnym prawem wszyst
kich narod6w do samookreslenia. Jak stwierdzil Lenin, ,,proletariat nie moze nie 
walczyc pr21eciw trzymaniu przemocq narod6w ucisnionych w granicach danego 
panstwa,. a to wlasnie oznacza walk� o prawo do samookreslenia". · W. L e n i n, 
Rewolucja socjalistyczna a · prawo narodow do sa.mookreslenia (tezy) (Dziela, 
t .. XXII, Warszawa 1950, s. 169). 
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zas urosnqc miala do rangi norrny prawa mi�dzynarodowego 4, nabrala 
praktycznego :maiczenia w polityce mi�dzynarodowej 5, stajqc si� pod
stawq najistotniejszych polityicznych decy2Jji. 

Wiqzalo si� to z dwoma glosnymi do:kumerntami tego okresu, a mia
n'owicie bo'lszewickrlm Dekretem o poko1ju z 8 XI 1917 r., skierowanym 
do „rzqd6w i narod6w wszystkich 'kraj6w wojuijqcych" 6, oraz or�dziem
'pre,zydenita Sta1116w Zjednoczonych do Kongresu USA z 8 I 1918 r. 
znanym pod na·zwq „14 pU1I11kt6w Wilsona". Dekret o pokoju, odrzucajqc 
pok6j opierajqcy si� na kontryibucjach i aneksjach terytorialnych, na
wiq:zywal wyrazme do idei samostanowienia (lub samookreslenia) na
rod6w w definkji anelkJsji rozumiooej jalko ,,.zab6r cudzych ziem", 
'a scislej - jako „Wiszellkie przylqczeinie 'do wie'l:kiego lub silnego 
panstwa malej luib slabej narodowosci bez scisle, wyraznie i dobro
woln'ie wyrazonej 'Zgody i ch�ci tej na,rodowosci" 7. Wprawdzie w rozu
mieniu Dekretu chodzilo tu prizede wszysrtkim o przemoc w stosunku 1 

'do calych narodbw s, jedna1kze sformulowa.nie to odnosic si� moze r6w-

4 Po -drugiej wojnie swiatowej zasada ta skodyfikowana zostala w Karcie 
ONZ w postaci przepisu art. 1 par. 2 i art. 55. W pierwszym, okreslajqcym cele 
Organizacji, czytamy o „poszano,waniu zasady r6wnouprawnienia i samostanowie
nia narod6w". Zbior statutow i regulamin6w arganizacji mi�dzynarodowych, t. I: 
Organizacja Narod6w Zjednoczonych, Warszawa 1961, s. 13. 

5 Istnialy juz jednak w stosunkach mi�dzynarodowych pewne precedensy po
legaj,fce na traktatowej ochronie praw ludnosci znajdujqcej si� w obr�bie danego 
panstwa. Przykladem moze byc art. 5 traktatu berlinskiiego z 1878 r. Praktyka ta 
powt6rzona zostala r6wniez i na konferencji pary.skiej w postaci tzw. traktat6w 
mniejszosciowych, zawieranych z nowo powstalymi panstwami, m. in. z Polskq. 
Jednakze ograniczenie si� w tym wzgl�dzie jedynie do panstw nowo powstalych 
i slabych, przy pomini�ciu natomiast wielkich mocarshv, w tym r6wniez panstw 
tradycyjnie wyr6zniajqcych si� uciskiem mniejszosci narodowych, takich jak np. 
Niemcy, stanOi�rilo z pewnosciq naruszenie zasady röwnosci panstw i prostej 
sprawiedliwosci. 

6 Mozna tu r6wniez wymienic Deklaracj� praw narodow Rosji. Jak pisze 
Daniel Rotfeld, ,,ogloszone przed pol wiekiem pierws.ze dekrety paristwa radziec
kiego otwieraly jakosciowo nowy etap w historii przeksztalcenia si� prawa na
rod6w do samostanowienia z kategorii hasel moralno-politycznych w jednq z pod
stawowych zasad obowiqzUjqcego prawa mi�dzynarodowego". A. D. R o t  f e 1 d, 
Prawo ,narod6w do samostanowienia. Teoria leninowska i akty panstwa radz'iec
kiego (1917-1920) (Studia Prawnicze, 1967, nr 15. Tom wydany w zwic1zku z 50 
rocznicq Rewolucji Pazdziernikowej pt. ZSRR a problemy prawa i polityki 
miqdzynarodowej, s. 112-136).

7 Prawo miqdzynarodowe i historia dyploma.tyczna. Wybor dokumentow,
wst�p i opracowanie L. Gelberga, t. II, Warszawa 1958, s. 1-2 (dalej cyt.: Gel
berg). 

8 Do takiego rozumienia sklania definicja sformulowana przez Lenina w zna
nej pracy O prawie narodow do samookreslenia, w kt6rej czytamy: ,,Przez samo
okreslanie narod6w rozumie si� panstwowe ich oderwanie si� od zespol6w obco-
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nie dobrze do sytuacji, w kt6rej na s:lmtek niesprawiedliwego, wy
razajqicego anelksjonistyczne zamiary wytyczenia grainicy w obr�bie 
wi�kszej i silnej panstwowosci znalazly si�, wbrew wlasnym zyczeniom, 
'obce na-rodowo grupy. 

Wynikajqce stqd wyrazn1ie 'zqdanie ustanowiernia granic etmograficz
nych, czyli granic zgodnych z ideq samostanowienia narod6w, zositalo 
·expressis verbis sformulowane w or�dziu · prezytlenta Wilisona w pulilk
tach 9, 11 i 13. W pierwszym z nich czytamy o poprawieniu granic
Wloch, kt6re „winno byc przeprowadzone wzdluz dajqcej si� wyraznie
·oznaczyc linii rozgraniczenia narodowosd". N ast�pny, m6wiqc o sto
sunkach rpomi�dzy pans'twami balkan:skimi, nawiq-zuje do „historycZ1I1ie
'ustanowionych w�zlow iprzyna1leznosci i r6znic narodowosciowych".
W ostatnim wres�cie, 13, czytamy, ze ·postu'lowane, niezawisle panstwo
'polskie „winno obejmowac terytoria zamiesizlkale przez ludnosc nie
zarprzeczalinie polskc:1". W arto jeszcze dodac, ze Zqdanie ustanowienia
granic etnograficmiych wynikalo r6wniez z punktu 8, .w kt6rym sfor
mulowany zostal postula.t zwrotu Alzacji i Lotaryngii i w kt6rym
czytamy, iz „cale francus'kie terytorium winno byc uwolnione'' 9• 

Or�dzie prezydenta Wilsona i sformulowane w nim zasady uznane 
zostaly rprzez wszy,s:Vkie strony wa'lczqce 10 za podsta,w� nowego pokoju, 
z 'kt6rym um�czone wojnq ludy Eurorpy lqiczyly tak wielkie nadzieje. 
M6wiono powszechnie o „pdkoju wilsonowsikim", ,,pokoju demokratycz
nym", oipartym nie na iprzemocy i g,wa}cie, lecz na prawie i sprawie
dliwosci 11• Najwazniejszym elementem tego pokoju mialy byc grainice 
wytyczone w mysl zasady etnogra.ficznej. Scisle rzecz biorqc, pozosta
walo to w zgodizie z ideq samostanowienia narod6w o wlasnym losie, 
implikowalo jednak zastosowanie odnüennych sposoib6w post�powania. 
0 ile bowiem z idei samostanowienia wytplyrnil decydujqicy udzial czyn
nika subielktywnego, polegajqcy na S1Wobodzie wyboru w formie plebi
scytu przynaleznosci panstwowej 12, o tyle zasada etnograficzna zakla-

narodowych, rozumie si� utworzenie samodzielnego panstwa narodowego". W. L e
n i n, Dziela, t. XX, Warszawa 1951, s. 421. 

9 Gelberg, t. II, s. 12.
· 10 Niemcy uczynily to juz 5 X 1918 r. w depeszy kanclerza ks. Maksymiliana

, Badenskiego do Wilsona. J. P a  j e  w s k i, Historia powszechna 1871-1818, War
szawa 1967, s. 453; por. Ta r 1 e, op. cit., s. 524-526. W okresie p6znie,jszym Niem- , 
cy kwestionowaly moc wiqZqCq traktatu wersalskiego twierdzqc, ze byl on 
sprzeczny z zasadami gloszonymi w or�dziu Wilsona. K. S k u b i s  z e w s k i, 
Aspekt prawny zagadnien polsko-niemieckich w traktacie wersalskim (Problem 
polsko-niemiecki w traktacie wersalskim, Poznan 1963, s. 331). 

11 T a r 1 e, op. cit., s. 564.
12 „Plebiscyt w znaczeniu prawa mi�dzynarodowego jest glosowaniem, w kt6-

rym biorq udzial uprawnieni do tego1 mieszkancy terytorium i kt6re to glosowa-



530 A. Basak

dala stosowanie kryteri6w obie'ktywnych, takich jak narodowosc i j�zyk, 
ora·z poslugirwanie si� w celu ui�talenia rzeczywiste:go stanu rzeczy 
zat6wno naukowymi metodami, jak i naukowo sprawdzalnymi dany
mi 13. I w jednym, i w drugim wypadku oznaczalo to niewqtpliwie ogrom
ny post�p w dotychczasowej praktyce stosunk6w mi�dzynarodowych 14. 

J eq.naikze motiliwosd pehrngo zrea1lrzowania zaisady granic etn01grafic:z
nych, zwlas:zJcza jesli chodzi o granic� polsko-niem1i,e·ckq, oka,zaly si� 
w pra!kt:Y"ce bardzo ograniczone. Zlozylo si� na to wiele powod6w. 
Przede wszystkiim w wyniku prowadzonej systematycznie od dziesiqt
lk6w lat w celach germanizaicy'jnych akcji osadniczej nastqpilo na 
obszarach sltykowych daleko idqce przemieszanie ludnosci polskiej 
'i niemieckie1j. Przejawialo si� ono w istnieniu licznych enklaw, pa:sow 
ZJWartego osadniclt'wa niemieckiego w obiszarze etnicznie po1skim, a cz�
sto nawet mies:zanych malzenstw. Dalej, material statystycZITTy, na kt6-
1:Ym mozna bylo si� oprzec prtzy u,stalaniu granky zgodnej z zasi�giem 
etnicznym obydwu narod6w, byl z calq pewnosciq nieobiektywny, po.:. 

chodzH bowiem od jednej ty�ko strony, t'Zill. od wladz pruskich, zain
ter,esowanych w umniej,szaniu poliskiego stanu posiadania 15. Wreszcie
trwajqca od ki1kuldziesi�c1u lat wyt�zona akcja germanizacyjna musiala 
przyniesc cz�sciowe przynajmniej ef ekty w postaci wynarodowienia 
pewnych grup rdzennej ludnosci polskiej. W tych warunkach bezwzgl�dne 
przestrzeganie zasady etnograficznej stanowiloby po prostu premiE:: dla 
antypolskiej polityki wladz pruskich. Z tych tez powod6w zasada ta 
musiala byc lkorygowana przez wzglqd na racje historyczne, ekonomiczne, 
strategiczne, wreszcie nawet geograficzne, lub tez przez uciekanie siE:: 
w wypadkach Wqtpliwych do plebiscyt6w 16. J ej zastosowanie zas musialo 
z koniecznosci polegac cz�sto na wyborze mniejszego zla. 

Wszystiko to w powaznym rSfopniu umniejszalo znaczenie czynnik6w 
obiektywnych i wbrew pO'zorom nadawalo w istode rzeczy decyzjom 
wielkiej tr6jiki charalkter arbitralny 17. Ostartecznie, jalk to zwykle w ta-

. 
. 

nie rozsitrzyga o sytuacji prawnej terytorium, w szczeg61n-osci o przynaleznosci 
terytorium albo jego cz�sci do jednego albo drugiego panstwa". S k u b i s  z e w
s k i, o/p. cit., s. 342. 

13 P e t s c h, op. cit., s. 271. 
14 Tamze, s. 272. 
15 Na przeprowadzenie zas nowych ba.dan przy pomocy specjalnie powolany�h 

do tego komisji nie bylo po · prostu czasu. P e t  s c h, op. cit., s. 272 .. 
rn Tamze, s. 271-272.
17 „Ci trzej - Clemenceau, Wilson i Lloyd Geo,rge - decydowali samowol

nie o k�estiach najwazniej.szych dla przyszlosci Europy i calego swiata". P a
j e  w s k i, op. cit., s. 459. Por6wnaj tez K. W o  1 f k e, Great and Small Powers 

in Interna.tional Law from 1914 to 1920. (From the Pre-History ·ot the United 

Nations), Wroclaw 1920, s. 125. 
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kich wyipadkach bywalo, decyzje te lqcznie z rnzstirzygni�ciami · tery
torialnymi stanowily ba�dziej wynilk kompromisu pomi�dzy sprzecznymi 
cz�sto in teresami wielkich mocarstw i ich da1le'kos,i�znymi planami 
politycznymi ntz wyraz stosowania gloszonych oficjalnie i pi��ie 
brzmiqcych zasad. R6wnoczesnie jednak zasada granic etnicznych (po
doibnie ja� i' w og6le zasada samosfanowienia) okazala si� w praktyce 
po prostu przydat:nym instTumentem wie1kiej politytki, sluzqcym reali
zowaniu racji stanu poszczeg6lnych mocarstJw i lepiej dostosowanym do 
powojennej niespokojnej sytuacji spolecznej w Europie, bo lepiej odpo
wiadajqcym powszechnym ipra,gnieniom i oczekiwani_om. Mozna sqdzic, 
'ze z tych wZ!gl�d6w ;,nie bylo -· jak pisze Komarniciki - podczas 
paryskiej konferencji pokojowej mod:niejszego sloganu niz samostano
wienie narodowe" 1�, a argumen'.t etnograf.iczny nalezal .do najcz�sciej
uzywanych argumenit6w_. 

. .. 

Wydaje si�, iz byloby rzeC'Zq interesuijqcq zibadanie, wlasnie na p�zy
'kladzie sprawy granicy po'lsko-niemieckiej, zagadnienia roli tego argu
mentu w dyskusjach toczqcych si� na konferencji oraz wplywu, jaki 
wywieral ·zar6wno na propozyieje fmmulorwane przez poszczeg6lne orga
ny konferencji, ja!k i na ostateczne, zaipadle na niej rozstrzygni�cia. 
Wystarczajqcq 1podstaw� zr6dlowq do tego rodizaiju badan stanowic mo•ze 
wydana iniedawno 1publitkacja Sprawy polskie na konferencji pokojowej

w Paryzu w 1919 r.19, zawierajqca dokumenty i materialy, kt6re 
w gl6wnej mierze dotyczq sprawy graniic polskich. Tak Olkreslony 
przedmiot badawczy sprowadza si� do zagadnienia motyw6w i sposobu, 
w jaki poszczeg6lni przedstawiciele mocaristw, zwlaszcza trzej czlon
'kowie Rady Najwyzszej: Wilson, Lloyd George i Clemenceau, poslu
giwali si� przy omawianiu i rozstrzyiganiu sprawy zachodniej granicy 
Polski argumentem etnograficznym. Pozwoili to na odpowiedz, w jakiej 
mierze ·zasada, kt6rej argument ten byl wyTazem, stanorwila ·tylko 
skuteczny instrument wie�kiej polityki, w jakiej zas byla przejawem 
stosowania „nowoczes:nej i:dei .siprawiedliwosci mi�dzynarodowej i sa,mo
stanowienia narod6w" 20. 

Sprawa granicy polsko-niemieokiej stanowi w tym wzgl�dzie przy
klad szczeg6lnie charaMerystyczny. SlkU1pily si� w· niej bowiem pod
stawowe sprzecznosci, ktJ6re dzielily sojusznik6w i kt6re wyrazaly 

1s K o m a r n i c k i; op. cit., s. 313. 

19 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryzu w 1919 r. Dokumenty 

j materialy. pod red. R. Bierzanka i J. Kukulki, t. !-III, Wars zawa 1965-1968 

(dalej cyt.: Sprawy polskie). 
20 J. K ra s u s k i, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925, Po znan 1962. s. 22.
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si� w ich stosunku do pokonanego wlasnie przeciwnika. Clemenceau, 
uosabiajqcy uczuc:;ip F'rancuzbw, swiadomy groznej na dal,szq met� de
mograficznej i gospodarczej pot�gi Niemiec, dqzyl do ich maksymalnego 
oslabienia i skT�owania licznymi ograniezeniami w traktacie pokojo
wym. Jednym ze srodk6w wiodqieych do tego bylo popieranie polskich 
postulat6w terytorialnych. Lloyd George, ,przedsitawiciel kraju, kt6ry, 
jesli idzie o Niemcy, osic}gnql swoje cele juz w momencie podpisywania 
zawieszenia broni 21, kierowal si� wiprost odwrotnymi dq:zeniami. 
W obliczu francuskiej przewagi na · kontynencie, eo bylo tradycyjnie 
przedmiotem zywych obaw polityki hrytyjskiej, pokonane i niegrozne 
juz dla Wiellkiej Brytanii, bo pozbawjone floty wojennej, Niemcy sta
waly si�, jego zdaniem, koniecznq przeciwwagq tej dominacji i czyn
hrkiem r6wnowa,gi sil. Stqd tez sprzeciwial si� on energicznie wszel
kim da'lej idqieym polskim rewindykacjom terytorialnym, upa1trujqc 
w Polsee po prostu satelit� Francji. Oczywiscie i jeden, i drugi (w imie
niu Clemenceau wlaisciwie J. Cambon) powolywal'i si� w swoich dqze
niach na zasad� granii.c etnograficz:nych. Prezydent Wilson nie byl w ta
k±m stapniu zainteresowany proiblemamii europejslkimi, jedna.kze r6w
niez i on upatrywal interes swego kraju w obronie niemieckiego stanu 
posiadania 22• Tak wi�c stanowisko gl6wnych autorbw traktatu wersal-:

skiego w sprawie zachotdnich granic Polski bylo funkcjq ich stosunlku 
'do Niemiec. 

Stanowisko to zostalo juz obszernie i wielostronnie przedstawione 
w historiografii polskiej. Z nowszych i wyko.rzystanych w niniejszych 
badaniach publikacji mozna wymienic p�ace T. Komarntokiego, B. Do-

21 Ta r 1 e, op. cit., s. 561; P a  j e w s k i, op. cit., s. 455. Wielka Brytania 
uzyskala przede wszystkim likwidacj� niemieckiej floty wojennej, kt6rej istnie
ni� i stala grozba bylo gl6wnym powodem przystqpienia Anglii do wojny. Kon
wencja rozejmowa w Rethonde, podpisana 11 XI 1918 r., nakladala na Niemcy 
obowicizek przekazania sprzymierzonym w ciqgu 4-7 dni calej praktycznie floty 
boj01Wej, z wyjqtktem niewielkiej ilosci wyznaczonych, jednostek (art. XXII 
i XXIII). Gelberg, s. 26-27. 

22 Dobrowolska pisze, ze „na tle stosunku do Niemiec ujawnily si� znaczne 
sprzecznosci interes6w mi�dzy blokiem panstw anglosaskich a Francjq". B. D o
b r o w o 1 s k a, Stosunek mocarstw sprzymierzonych do sprawy zachodnich gran'ic

Polski w pierwszej fazie konferencji poko•jowej w Paryzu (Najnowsze dzieje 
Polski. Materialy i studia z okresu 1914-1939, t. I, Warszawa 1958, s. 72). Por. 
tam:ze, s. 68. Por6wnaj tez B. P e r  e 1 m u t e r, Sprawa granicy pqlsko-niemieckiej

na posiedzeniach Rady N ajwyzszej konferencji pokojowej w Paryzu (styczen

kwiecien 1919 r.) (Materialy i Studia, t. I, Warszawa 1960, s. 164). Niemalq rol� 
gral w tym motyw antyradziecki. Z i e 1 i n s ki, op. cit., s. 30. 
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browolskiej, B. Perelmutera, Z. Wroniaka i W. Petscha 23• Natomiast 
z prac o charnkiterze prawniczym wymienic trze:ba zwi�zlq analiz� tych 
postanowien trarkta tu wersalskiego, kt6re dotyezyly spraw polskich, pi6-
ra K. SkUJbiszewskiego 24 oraz obszernq monografi� S. Huberta Rozbiory

i odrodzenie Rzeczypospolitej 25• Hubert w jednym z rozidzial6w zwr6-
cil r6wniez u-&ag� na intereswjqce ,nas zagadnienie sposobu poslugiwania 
si� na konferencj1i argumentem etnografiemym przy rozstrzyganä.u spra
wy gTanicy polsko-niemieckiej. W pozos1talych wymienionych tu opra
cowaniach zagadnienie to pojawialo isi� jedynie incydentalnie. W nieco 
'szerszym stopniu poruszyla je w swoim artyikule B. Dobrowolska, 
'ogrankzajqc si� jednak tyliko do pierwszej fazy konferencji (do po
czqtku ikwietnia), prz.ez eo pomin�la prolblem ostateoznego uregulowa
nia sprnwy G6rnego Slqska. W. Petsch za,jql si� jedynie zagadnieniem· 
zgodnosci decyzji terytoria1Lnych konferencji „z zasadami teoretycznie 
uznanymi za decyiduj.qce" 26, a wi�c tylko jednym z aspekt6w badanego 
tu zagadnienia. We w,prowadzeniu sformulowal jednak kilka waznych 
'dla naszego tematu uwag terminologicznych. W zasadzie jednak za
gadnienie roli argumentu etnogra.ficznego przy rozstrzyganiu sprawy 
granicy ·polsko-"rüemieckielj nie doczekato· si� do tej pory osobnef i bar
dziej szcizeg6lowej analizy. Z ·tyich wzgl�d6w podj�ta tu pr6ba wydawac 
si� moze uzasadnionq. 

Dla rozpatirywania zagadnien zwiqzanych z przewidywanymi zmia
nami terytorialnymi i' formulowania w tej mierze odipowiednich propo
·zycji powolany zostal przez konferencj� specjalny organ w postaci
·centralnego Komitetu Te·rytorialnego. Ponadto na posiedzeniu Rady
Dziesi�du w dniu 12 :lutego powolano jeszcze dodait:kowo KomisijEt do
Spraw Polskich, zwanq powszechnie Komi.sjq Cambona 27, od nazwiska
jej przewodniczqcego, bylego ambasadora francuskiego w Berlinie,· Ju
liusza Cambona, kt6ra rozp,atrzec miala „kwesti� granic panstwa pol
skiego •celem jej zbadania i zreferowania" 28• Z kolei Komisja Cambona 
wylonila w dniu 1 marca specjalny ,podkotnitet ekspel}t6w dla opraco
·wania propozycji w sprawie granicy polsko ... niemieckiej, kt6remu prze-

23 Kom a r ni c k  i ,  op. cit .. ; D ob i: o wo 1 s k a, op. cit.;_ Per� 1 mute r, op. cit.; 

W r o n i a k, op. cit.; P e t s c h, op. cit.

24 S k u bis z e w s k i, op. cit. 
25 S. H u b er t, Rozbiory i odrodzenie. Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawa 

mic:dzynarodowego, Lw6w 1937. 
26 P e t s c h, op. cit., s. 2 73. 

· 27 Per e 1 m u t er; op. cit.� s. 142.
28 Papers· Relatin·g to the Foreign Relations o,f the United States, t. IV: The

Paris Peaee Conference 1919, W,ashi ngton 1943, s. 139 (dalej c yt.: PPC), poda j� za: 
Per e 1 mute r, _op. cit., s. 142. 
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wodniczyl francusiki general le Rond. Podtkomitet ten juz po niespelna 
tygodniu sformulowal swo'je propozycije, kt6re zostaly w pelni 29 za
'aprobowane prizez Komisj� Caffi!bona i uj�te w jej sprawozdaniu nr 1 
z dnia 12 marca.. W sprawo�da:niu tym Komisja podala r6wniez og6lne 
zaisady, tk.t6rymi kierowala si� w swoich pracach nad wytyczeniem 
granicy. Na pierwszym miejscu wymienila dq.ienie do respekitowania 
Hn.ii „podzialu etnicznego, i to w. ta'ki ,sposob, aby zapewnic mozliwie 
,najrzetelniejsze uregulowanie tej kwesitii dla obu zainteresowanych 
·narod6w". Doipusdla jedna'k mozliwosc rektyHkowania granicy bc:idz
:na, 'korzysc Polski, bqdz tez Niemiec, ,,w6wczas gdy inne zagadnienia
i zasady g6rujq nad faktami etnicznymi" 30• Postanowila wreszcie
,,zwr6cic odpowiedniq uwag� na linie reHgijnych przedzial6w". Powyz
;sze wzglE;dy okreslone zostaly jako „decydujc:ice przeslanki"' przy wy
tyczaniu .granicy. Dalej :podkreslono mozliwosc „malych po,prawek",
jesli powodowac by one mialy „zgodnosc proponowanej linii z uzgod
·nionc:i juz linic:i gra1nic hisitorycznych", m-az mozliwosc wzi�cia pod
uwag� na1turalnych stosunkow ekonomicznych i istniejqcych warunk6w
komunikacyjny,ch „celem mozliwie szY'bkiego przywr6cenia przemys.lo
wego zycia obydwu spoleczen,stw". Na ikoniec podkreslono dqzenie do
.tego, by „po odipowiednim uwz.gl�dnieniu w s z y s t k i c h  p o w y z
s z y c h c z y n n i k 6 w  zwr6cic z lk o l e i  [podkr. - A. B.] uwag� na
umocnieriie obronnych granic norwe,go panstwa ipolskiego" 31.

Zar6wno z uszeregowania powyzszych zaisad, jak i wyraznych w tej
mierze stwierdzen wynika, ze Komiisja do Spraw Polskich przestrzegala .
'pewnej hierarchii zasad, z ,kit6rych najwazniejszq byla niewqtpliwie
zasada etnograficzna, korygowana w poszczeg61,nych wypadkach racja
mi natury historycznej, ekonomicznej i strategiC'znej. Stanowisko to
wykazuje istotnq. r6znic� w porownaniu do tej hierarchii zasad, kt6ra
,przedstawiona zostala w nocie delegacji polskiej z 28 lutego, przesla
nej do J. Cambona. Delegacja po'lska bowiem, wychodzqc z zalozenia,
iz odbudowanie panstwa polskiego winno byc traktowane jako „ 1. akt
sprawiedliwosci i odsm{odowania za 2Jbrodnie ro�bior6w ... 2. wyni'k
-rozwoju pol,skich sil narodowych . . . i . . . rozpadni�cia si� Austro-W �
gier, roizlkladu imperium msyjsk'iergo i lk!lE;,Slki Niiemiec; 3. koniecznosc·
u1:Jworzenia mi�drzy Nrl.emcami a Rosjq panstwa silnego i p.rawdziwie
niepodleglego", pod'kresfüa w swojej nod.e wynlik1a1jqce stqid kons€1kwen-

29 D o b r o w o 1 s k a, op. cit., s. 54. 
30 Zdaniem Huberta oznaczalo to, iz „w lonie komisji do spraw polskich 

zdawano sob1e spraw�. iz sama zasada etnograficznych podzial6w nie jest w sta

nie rozstrzygmic wszystkich problem6w odnoszqcych si� do granic Polski". H u
b e r t, Rozbiorry ... , s. 253. 

a1 Sprawy polskie, t. I, s. 108-109.



Granica polsko-niemiecka na konf erencji w Paryzu 535 

cje w na1st�pujcl'CY spo·s61b: 1. punikitem wyjscia okreslenia granic winno 
byc terytoTium Bolski S/prz:ed pierwsizeigo rolzbio1ru; 2. iistnieje konä.ecz.
nosc poczynienia pew1nych zmian przez wlc1czen:ie tych ziem le�qcych 
poza gran,i.cami z 1772 r., ,,,gdzie tudniosc poJskia dafa dow6d swoje1j 
iy,wotnosci", praz prz.ez �reizy1gnowa1nie z tych, ,,gdzie sily nairo:dowe 
polskie ulegly znaic:memu zminJiejszeniru"; 3. trziede zafozend.e nar:2iuca 
wreszcie koniecznosc pewnej rektyfikaaji dawnych granic „przez przy
·stosowanie ich do wymagan ekonomicznych nowoiyitnego panstwa
i do jego obrony" 32. 

Stanowisko to pokrywalo si� w zasadzie z tresciq ,pierwszego wy
·Stqipienia R. Dmowskiego, kt6ry przemawiajqc w dniu 29 styc,znia na
forum Rady Dziesi�ciu (szefowie delegacji i ministrowie spraw zagra
nicznych) oswiadczyl, ie „w celu u,stalenia aktualnych granic Polski
trze'ba wzic1c za punkt wyj:scia granice . . . sprzed rozb�oru z 1 772 r.
i wprowadiic rektyf illrn�je uza·sadnfone wzgl�dami poHtycznymi, ekono
mtcznymi i przemyslowymi" 33. Zwraca uwag� ipomini�cie .wzgl�du etrio
graficznego. J ednak:ie Dmowslki poslu1giwal si� w dalisze'j cz�sci swego
.przem6wienia r6wniez i argumentem etnograficznym, a nawet powo
lujc1c si� na s'kutki poliityki germanizacyjnej oraz skomplikowanq
w ·�wiq!zku z tym map� etnograficznq wysunql trafny i praktyczny po
glqd, ie za ipolskie nalezaloby uznac wiszystkie te sporne terytoria, ,,na
'kt6rych antypols:kie ustawy ipozostaly w mocy" 34. 

Zc1danie delegacji polskiej, tby z.a .punkt wyjscia przy ustalaniu
granic Polski, w tym r6wniez granicy polsko-niemieckiej, przyjqc gra
nice sprzed pierwszego rozibioru, wydaje si� usiprawiedliwiöne i logiczne
w swietle tezy o odrodzeniu Rzeczypospoliitej 35• Zostala ona wprawdzie
dopiero p6zniej sformulowana i rnziwini�ta w polskiej nauce prawa
mi�dzynarodowego 36, jak jednak pisze jeden z gl6wnych jej autor6w,
od samego poczc1tku realizowana byla zar6wno w dzialalnosci wewn�,trz-

32 Tamze, s. 72.
33 Tamze, s. 52.

34 Tamze. 
35 Jak podaje Hubert, zasada restytucji stanowila podstawowci zasad� organi

zacji wewn�trznej panstwa. Komentujcic zas dekret J. Pilsudskiego w sprawie 

,,utworzenia najwyzszej wladzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej ... oibejmu

jcicej wszystkie trzy zabory'' stwierdza: ,,Bez wzgl�du na stan faktyczny i na 

realne mozliwosci przeprowadzenia swych zamierzen w chwili wydania tego de

kretu i p6zniejszych na nim opartych przy,jcil J. Pilsudski zasad�, ze wladza 

najwyzsza, kt6rci sprawowal i mial dalej sprawowac, obejmuje wszystkie trzy 

zabory, czyli Po.1sk� pirzedrozbiooowci". H u b e r t, Rozbiory ... , s. 214. Autor ten 

powolluje si� tu r6wniez na cy.towane wystcipienie Dmowsk:iego. Tamze, s. 251-

-252.
36 Prace L. Ehrlicha, a zwlaszcza S. Huberta.
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536 A. Basak

nej wladz polskich 37, zwla1szcza w orzecznictwie sqd6w 38, jak i w sferze
stosunk6w miEz(izynarodowych, gdzie s,potkala si� z pelnq aprobatq 3t
Nie _musialo . to oczywiscie oznaczac i - jak wyni-ka z noty delegacji 
polskiej - bynajmniej nie oznaczalo ani dqzenia do bezwzgl�dnego 
utrzymania tych granic w przyszlosci, ani tez swiadomego rezy;gno:
wania, zwlaszcza na zachodizie, z postulat6w wykraczajqcych poza tery
•torium z · 1772 r.40 '.Zqdanie to stanowilo jednaik nieuniknionq konse ... 
\kwencj� przyj�cia zasady, ze pairstwo, kt6re powstalo, nie jesit pan
stwem nowym, leez kontynuacjq dawnej przedrozbiorowej Rzeczypo
spolitej 41.

37_ 0Nie bylo czasu i miejsca - pisze Hubert - ani w stolicy Rzeczypospolitej, 
arii ,gdzie, ·indziej wobec tysi�cznych palqcych spraw, jakie czekaly natychmiasto
wego zalatwienia i jak najszybszych decyzji, na jakies mniej lub wi�cej teore
tyczne uzasadnienia, kto i dlaczego dzier.zy wladz�, na jakich zasadach opiera si� 
ona itd . ... Mimo wi�c, ze J6zed: Pilsudski jako Naczelnik Panstwa w okresie 
obejmowania rzqd6w i tworzenia podstaw ustrojowych dla organizujqcego s.i� 
p8(n1stwa nigdzie nie wyrazil mysli restytucyj,nej w spos6b formalny, to jednak ... 
nie ulega Wqtpliwosci, ze zasada przywr6ceQ.ia wladzy panstwowej byla przyj�ta 
od samego poczqtku za podstaw� dzialalnosci organ6w Rzeczypospolitej". H u
b e r  t, Rozbior_y ... , s. 226-227. 

38 Tak. np .. Sqd Najwyzszy w wyroku z 1922 r. stwierdzil: ,,Bl�dem ... hi
storycznym i prnwnym jest utrzymywanie, ze paristwo polskie przestalo istniec 
po trzecim rozbiorze. Panstwa upadajq tylko wtedy, gdy ludnosc traci poczucie 
odr�bnosci spolecznej wobec obcego najazdu, gdy zmienia si� psychika spoleczna 
mieszkanc6w, gdy stan0iwczo nast�puje, choc powolna, zgoda na nowy porzqdek, 
gdy w og6le znika tradycja i ßtala wola utrzymania przy zyciu dawnych aspi
racji

'. 
wier�en i form zycia gromadnego . . . Rzeczpospolita i po rozbiorach istnialr 

jako panstwo, aczkolwiek w sb\nie potencjalnym, z chwilc:l zas zerwania p�t na
jezdic6w · w listopadzie i grudniu 1918 r. . . . nastqpil tylko powr6t rodzimycp. 
swoistych organ6w wl-adzy". ,,Orzeczmictwo Sqd6w Polskich", t. II, s. 346, cytuj� 
za: L. Eh r 1 i c h, Prawo mi�dzynarodowe, wyd. 4, Warszawa 1958, s. 152.

39 Przeglqd praktyki mi�dzyparodowe,j w tej mierze podaje Hubert. Powoluje 
si�· on m. in. na· art. 2 traktatt.i ryskiego, w mysl kt6rego „Rosja, jak i Ukraina 
zrzekajq si� wsze1kich praw i pretensyj do ziem polozonych na zach6d od granicy 
wyznaczonej w art. 2 traktatu niniejszego. Ze swej strony Polska zrzeka si� na 
rzecz Ukrainy i Bialorusi wszelkich praw i pretensyj do ziem polozonych na 
wsch6d od tej granicy". H u b e r t, Rozbiory ... , s. 238-244. W swojej wcze§niej
szej pracy skomentowal ten airtykul w spos6b nast�pujqcy: ,,0 pretensjach wy
mieriionych w zdaniu drugim nie moizna by möwic, gdyby na terenie mi�dzy
naroäowym uznawano Polsk� za panstwo nowe''. S. H u b e r  t, Odbudowa pan
st.wa polskiego jako probLemat prawa narodow, Warszawa 1934, s. 15. 

40 Sprawy polskie, t. I, s. 72 i n .. 
'41 Poglqd przeciwny wyrazal w nauce polskiej m. in. C. Berezowski. Uwaza 

cm: ze 'przez ökres rozbior6w przerwana iostala ciqglosc istnienia panstwowego 
PolsRi i ze· paristwo , kt6re pJwstalo w 1918 r., jest panstwem nowym. C. B e·r e;. 
z o w s k i, Powstanie panstwa poLskiego w swietle prawa mi�dzynarodowego, 
Warszawa 1934.
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R6znica w spoisobie pode1j'scia rdo sp�awy us:talenia granicy po1sko
niemieckiej wicloczna w stanowisikach Komisji Cambona i de1egacji pol
·skiej, w szczegblnosci odmienny punikt wiidizenia w kwestii stosowania
·zasady etno1gra.ficznej,, spowordowal'a isitotne ograinic.zenie w siprawozdaniu
Komisji pols�iego programu rewindy'kacji terytorialinych na zachodzie.
-Jak pisze Komamic'ki: ,,Komi:sja do Sipraw Po1ski przyznaj,qc gl6wne
,znaczenie czynnikowi etnicznemu IZI'eduikowala zc1-dania polskie o jednq
trzeciq" 42. Zdaniem Dobrowolslkiej naitomias1t bylo to „rezultatem sto
sowania w Komisji zasady jednomyslnosci, kt6rq osiqgano, niestety,
·kosztem polsikich rewindyikacji" 43• Niemniej jednak uwaza ona, ze pro-
0pozycje Komisji „byly na. og6l obiektywne" 44.

J ednakze Kom:üsja nie poslugiwala s1� tq wsadq lub tym czynnikiem 
w spos6b mechaniczny. Talk rnp., ja'k czyitamy w 3 cz�sci sprawozdania 
zatytulowanej „Zastosowa.nie zasad do poszczeg6lnych pr.zypadk6w", na 
poludnie od Rawicza „nie mozna bylo utrzymac historycznej granicy 
dawnego Krblestwa Polskiego ze wZJgl�du na s.trategiczne powiqzanie 
rzeki Barycz z pohldniem wielikieigo wyst�u, ja'ki tworzy PoznanSJkie ... 
Dla.tego tez wyda;walo si� [Komisji] rzeczq stusz.nq, aby w tym przy
padku polozyc szczeg6lnq wag� na argument s:trategiczny" 45. Taik wi�c
punktem odniesienia byla tu nawet nie linia podzial6w etnicznych, lecz 
dawna przedrozbiorowa g,ranica. W rejonie Zbqszynia granic� przepro
wadzono wzdluz linii jezior ziblizonej do granicy etnicznej. Komisja 
podkreslila, ze „ tak wyraznie zaznaczona linia na turalnego rozdzialu 
usprawiedliwi drobne odchylenie od zasad etnicznych" 46. W okolicach
W arty i Noteei 1za:proponowana gra1nica pozostawiila po stronie polS1kiej 
i niemieckiej r6wnie Hczne gruipy mniejszosd narodowej. W o�u�gu 
Pily, jak podkreslono, przewag� posiadala wprawrdzie ludnosc niemie
cka, jednakze ze wzgl�du na to, iz 

"
od czasu pierwszego rozbioru Polski, 

a specjalnie od czasu Bismarcka, w rejonie tym s'tosowal rzqd prusk'i 
niesprawiedliw� dyskryminacj� wobec ,poddanych polskich .. . Komisja 
uznala za akt zwyklej sprawiedliwosci, a1by pominqc granice etniczne, 
'wlqczajqc ten okr�g do Polsiki" 47. Wzi�to tu ,r6wniez pod uwag�
wzgl�dy strategiczne oraz to, iz „Polacy stanowiq liczny element 

42 Ko m a' r n i c k  i, op. cit., s. 327. Wedlug Petscha: ,,Komi�ja ... zmodyfiko
wala, ze wzgl�du na zasad� samoistanpwienia i narodowosci, w sensie dla Polski 
nie}rnr_zystnym projekt polskiego dost�pu do morza". P e t  s c h, op. cit., s. 287.

43 D ob r o w o  1 s k a, op. cit., s. 57. Perelmuter podkresla, ze propozycje Ko-·
misji oznaczaly w duzym stoipniu zwyci�stwo „wsp6lnego stanowiska anglosas
skiego nad stanowiskiem francuskim". P e r  e 1 m u t e  r, op. eil., s. 142-143.

44 D ob r o w o  1 s k a, OJP. cit., s. 44. 
45 Sprawy polskie, t. I, s. 109-110.

46 Tamze, s. 110.

47 Tamze, s. 111. 
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w okr�gaeh wiejskieh Pily", zas niemieeka luclnosc miej,ska sklada si� 
gl6wnie z kolejarzy i kh TOdizin, ,,eo jest rezultatem ... dyskryminaeji 
·stosowanej woibee Polak6w" 48• ;Komisja uznala dalej jednomyslnie, ze
Gdansk ·wraz z portem powinien przypasc Polsee „w nkzym nie ogra
i:iiezone wladanie". W uzasadnieniu tej deeyzji ezytamy, ze: 1. jedynie
w takim wyipadku urzeezywistniloby si� ,,.sluszne aspiracje narodu pol
skiego do dost�pu do morza"; 2. in:teTesy 1 600 000 Nieme6w z Prus
W sehodnieh moigq zostac nalezyeie zabezpieezone w drodze zagwaran
towania im swobodnego tranzytu poprz.ez terytorium przyznane Polsee.
Byloby natomiaist rzeczq 1111:iJemozliwq, by dost�p do morza 25-miliono
wego narodu odbywac si� mial poprzez „terytorium obeego i najpraw
dopodohnie,j wrogiego moearstwa" 49; 3. poza Gdan.skiem i jego bezipo
sredniq o:kolieq przyznawane Peilsee obszary (korytarz) posiadajq wi�k
szosc polskq, kt6ra przy innym ro�q-zaniu znalazlaiby si� pod rzqdami
niemieekimi; 4. za rozwiqzaniem. proponowanym pTzez Komisji� przema
wiajq talkze interesy „niemieckich sifer handlowyeh Gdanska", kt6ry
jako por,t polski ·b�dzie posiadac lepsze mozliwosci rozwoju. Rozw6j ten
sp(?woduje zas w ikonsek1Weneji znaczny wzrost ludnosci pol,skiej na jego
za pleezu 50.

Wreszcie w odniesieniu do oikr�g6w lezqeyeh na wseh6d od Wisly
Komisja uznala za konieczne 1przyznac Polsee lini� kolejowq Gdansk
-Tezew-Mlawa-Warszawa, _nawet jesli pocic!Jgnie to· za sobq konieez
nos·c zaanektowania pewne,j licziby Niemeow. Komisja kierowala si�
w tym wypadlku waigq, jakq linia ta posiada dla Polski, po.trzebq za
pewnienia Polsee kontroli nad oibytdwu brzegami Wisly oraz istnieniem 

_ ·znaeznyeh ohszar6w (szezeg6lnie w po,wieeie sztumskim), na lkt6ryeh 
Polaey stanowiq wi�kszosc. Natomiast w protestanekich okr�gach po
ludiniowej ez�sci Prus Wsehodnich zaproponowala, w uni� nie tyle 
zasady etnografieznej, ile raczej zasady samostanowienia, przeprowa
dzenie plebiiseytu 51. 

Jak wi�e widac, Komisja opierafa si� istotnie w swoich propozyejaeh 
gl6wnie na zasadzie eitnograficznej lu1b - uzywajqe" stwierdzenia 
J. Cambona „kierowala si�, jak tyllko mozna bylo, zasadq etnogra-

4s Tamze. 
49 Wywöd ten przypomina bardzo argumentacj� Dmowskiego, kt6ry w swoim 

wystqpieniu w dniu 29 stycznia posluzyl si� nast�pujqcym por6wnaniem: ,,panstwo 
polskie nie chce ... wcielenia ... Kr6lewca, ale jesli pod pretekstem przylqczeaia 

Niemc6w z Kr6lewca do Niemiec pozbawiono by Polsk� dost�pu do morza, nie
sprawiedliwosc bylaby wi�ksza niz w przypadku przylqczenia Kr6lewca do Pol

ski". Sp·rawy polskie, t. I, s. 53. 

50 Tamze, s. 111. 

51 Tamze, s. 112. 
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ficzm( 52, w niek't6rych jednak wytpadlk:ach, skrupulaitnie zawsze uza� 
sadnianych, brala pod uwa,g� i inne czynni!ki. Przede wszystkim zas, 
stosujqc t� zasad�, starala si� uwzigl�dniac historyczny kontekst sto� 
sunk6w polsko-niemieckich, k..t6ry nakazywal nieraz 'kierowac si� po
·czuciem ,,·zwy�lej sprawiedliwosd", lub tez wybierac po prostu mniej
sze zlo. Centralny Komitet Teryttorialny po zapomaniu si� z propozy
·cjami Komisji .do Spraw Polskkh s1Jwierdzil, ze „zgadza si� z tq Ko
misjq, zar6wno jezeli chodzi o .zasady, na kt6rych opar.ta byla jej de
'cyzja, jak i o lini� granicznq, jaka podana jest w ... [jej] sprawuzida
niu" 53. Ta'k wi�c obydwa rzeczowo wbsciwe organy konf erencji opo
wiedzialy si� za rozwiqzaniem za1proponowanym przez ekspert6w. Jed
nakze, jak powiedzial Dmowski, ,,'ZUJpelnie innq rzeczq jest, eo m6wiq
profesorowie i eksperci ... a innq rzeczq, eo m6wiq ludzie, kt6rzy
äecydiujq, kt6rzy majq w r�ku roizstrzygni�cie" 54. _Wszystko zalezalo
zatem od tego, jakie stanow�sko zajmie Rada Dziesi�ciu, czyli w rze
czywistosci WHson, Lloyd George i Clemenceau.

Sprawozdanie Komisji Cambona przedstawione zostalo Radzie w dniu
19 marca. Na posiedzeniu tym niekt6re propozycje Kom.is'ji, mianowicie
·przy·znanie Polsee Gdanska i okr�gu kwidzynskiego, 'ZOstalo zakwes-tio
howane przez Lloyd George'a, ,,kit6ry uczynil to w spos6b podst�pny
i 2Jr�czny" 55. Argumentacja premiera bry'tyjsikiego poszla dwoma toTami.
Z jed'nej strony. poslugiwal si� o·n argumentem etnografi'cznym, w pew
nych wyipadlkach takze historycznym, ·z drugiej zas uciekal si� ch�tnie
do argument6w natury politycznej, przestrzegajqc przed z!byt suro
wymi warunkami, kt6rych Niemcy nie b�q w sfanie przyjqc lub kt6re
wztbudzajqc op6r mogq ich rzucic w obj�cia rrewolucji. Sposob, w jaki
Lloyd George roibil uzytek z argtimentu etnograficznego, zwraca szicze
g6lnq uwa,g�. Punktem wyjscia jego wywod6w stalo si� stwierdzenie,
ie w mysl przed!stawionych przez Komisj� prorpozycji zbyt duia liczba
Niemc6w (ponad 2 m1n) zostalaby wlqczona do panstwa polskiego.
Wprawdzie kiedy Cambon podkreslil niezmieme trudnosci pTzy ustala
hiu granicy tylko w oparciu o zasad� etnograficznq, zas Tardieu wr�cz
stwierdzil, ze „przy jak najlepszej woli" byloby to niemozHwe 56, Lloyd
George zgodzil si� natychmia·st, iz „jest prawie niemozlirwoscic}. wyty
czenie jakiejkolrwiek linii, po obu sitronach kt6rej nie znajdowaliiby si�
Niemcy". Nie mialo to jednak iadnego praiktycznego wplywu na jego
stanowisko w kwestii absolutnego priorytetu zasady etnograficznej nad

52 Tamze, s. 121. 

53 Tamze, s. 114.

54 Tamze, s. 84. 

55 K o m a r n i c k i, op. cit., s. 329. 

· 56 Sprawy palskie, t. I, s. 125.
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innymi wzgl�dami. Zaraz bowiem dodal, przechodzc1c do porzqdku nad 
'argumentami Cambona, ze „przylc1czenie 2 mln Niemc6w do Polski jest 
rzeczq bardzo nielbe2Jpieczm!" 57, a twierdzenie to, w polqczeniu z zarzu
tem, iz nar6d .polski tradycyjnie wykazywal brak samorzqdnosci, dalej 
poj'awiac si� b�dzie w jego wysteypieniach 58. 

Po uwadze Wilsona o niemieckiej „kolonizacji politycznej", zmierza
jqcej do stworzenia �,lko:rdonu od Pily do Kw�dzynia w •celu wyizolowania 
'Gdairnka ·z Polski", premier brytyJski zrezygnowal chwilowo z powoly
wania si� na wzgl�dy etnoigraficzne, lecz przypmszczaijqc a tak w no� 
wym kierunku si�gnql po argument historyczny. Odpairl mianowicie, iz 
·,,nie wnosi S'przeciwu, eo do okr�g6w ostatnio kolonizowanych przez
Niemc6w, ale nie wydaje mu si�, by m6gl przyistac na oddanie teren6w.
o k t 6 r y c h :n ,i e m i e c· k o s c i m 6 w i c a l a i c h h i s t o r i a'',
oraz ze to, co m6wil, oldrnosi si� nie tyle do Kwidzynia, ile do obszaru
na wsch6d od niego, ,,k r a j u rp o d w z g 1 � d e m h i s t o r y· c z n y m
n i e  m i e C k i e g o" 59• Nie oznaczalo to jednak ibynajmniej, iz pTemier
brytyj,gki zrezygnowal ·ze staran, by w imi� racji etnograficznych pozba
wic Polsk� wlasnie tych · okr�g6w, w kt6rych Niemcy rozwijali inten
sywnq kolonizacj� poliitycznq. ·Powr6cil bowiem zarnz d6 mysli zapew
nienia Polisce dost�u do morza w postaci mozlirwosci korzystania z Wi
sly i z istniejc1cych linii kolejowych 60,_ i·gnorujqc zupelnie zar6wno argu
'menty zawarte w sprawozdaniu Komi1sji, jak i to · wszystko, co przy
toczyl w czasie dyskusji Cambon, aby uzasadnic proipozycj� przyznania
-Polsee Gdanska i K widzynia. Nie wydaje si� wi�c uzasadniony poglqd,
opierajc1cy si� na cytowanych wyze'j wypowiedziach Lloyd Geor,ge'a,
iz „dlugie dyskus,je [z Wilsonem] wiply.n�ly na zmian� jego stanowi
ska" 61. W istocie rzeczy uwaga prezydenta nie wywarla wi�kszego
wplywu na jego rozumowa,nie, a ·spowodowala 'jedynie taktyczny i chwi
lowy odw.t6t 62.

Niemniej jednak Lloyd George przystqpil z energiq do podwazania
propo·iycji przyznania Polsee zachodnich okr�g6w Prus Wschodnich,
·przy czym skoncentrowal si� szczeg6Lnie na sprawie linii k9lejowej

. 57 Tamze, s. 123. 
58 Tak .np. w slynnym memo'l'iale z ;F'ontai,nebleau. pisze; ,,Propozycje Komisji 

Polskiej, aby��Y oddali 2100 tys. Niemc6w pod panowanie narodu o odmiennej 

religii i kt6'ry przez caly ciqg swojej historii ani razu nie zdolal wykazac uzdol

nienia do utrzymania stalej samodzielnosci, musi - moim zdaniem - wczesniej 

czy p6zniej do1prowadzic do no,wej wojny w Europie wschodniej". Sprawy polskie, 

t. I, s. 133.
59 Tamze, s. 124.
60 Tamze, s. 125.
6! H u b e r  t, Rozbiory ... , s. 254.
62 Por. w tej sprawie D ob r o w o 1 s k a, op. cit., s. .60. 



Granica polsko-niemiecka na · konf erencji w Paryzu 541 

Gdansk-Tczew-Mlawa-Warszawa. Kweistionujqc projekt oddania ·te� 
1inii Polsee stwierdzil demagogicznie, iiz „ uwaza . . . za blqd przekazy
wanie m i 1 i o n 6 w 1 u d z i znienarwidzonej przeiz nich wladzy · j e d·y
n i e z p o w odu l i n i i  ko l e'j o w e j  [podkr. - A. B.]"63. Stwier
dzenie to za:wiera wyraznq nieprawd�. Nie przekazywano oczywisde 
„milion6w ludzi" z takiego jedynie powodu. Propozycje Komisji, jak 
to · wyniika z motywacji zawarte1j w sprawozdaniu i rozwini�tej na
st�pnie podcza-s dyskusji w Radzie, stanowily bowiem powiqzanq ze 
sobq calosc. Wedlug Cambona „tworzenie Polski pozbawionej do'sit�pu 
'do morza jest rzeczq bezuzyteczmi ... Polska nie tyrko musi posiadac 
wybrzeze morskie, ale pel,nq i ,s,wo bodnq lqcznosc z Gdan,skiem". 1 Z tych: 
wzigl�d6w, jak stwierdzil dalej, ,,dwie linie kolejowe lqczqce Warszaw� 
z Gdanskiem [przez Torun i przez Mlaw�] majq absolutnie zasadnicze 
znaczenie dla Polski" 64. PO'za tym, pomijajqc juz fakt, ze wymieniana
przez Lloyd George'a lic�ba 2 132 000 Niemc6w w slabym tylko sfopniu 
usprawiedliwia operowanie poj�c'iem „miHon6w ludzi", lic�ba ta ozna
czala- ostatecznq konsekwenej� ws·zystkich proponowanych przez Ko
misj� rozstrzygni�c, w mysl kt6rych - ,na eo sluszde zwr6cil mu 
uwag� prezydent Wi1son - r6wniez i „wielu Polak6w na te�enach 
Mstorycznie polskkh ma pozostac w oibr�bie Niemiec" 65. Lloyd George 
natomiast traktowal jq 'jako argument w pol�mice z poszczeg6lnymi 
rozstrzygni�ciami. w tym wypadlku z ,projek1tem przyznania Polsee sze
'rokiego · dost�pu do morza po.przez wlqczenie Gdanska i Kwidzynia, 
h1hno ze - jak podkresla Perelmuter - ,,przytlaczajqca wi�kszosc . : . 
Niemc6w znajldowala si� nie w Gdansku i w Kwidzyniu, lecz wlasnie 
na terenach, eo do kt6rych . . . nie kwestionowal propozycji Komisji 
CamJbona" 66. W 1zestawieniu z pelnym ro7JWagi i starannie zawsize uza
sadnionym stanowiskiem Komisji, rozwinii�tym jeszcze w czasie dys..:. 

kusji przez Cambona, cytowane stwierdze.nie swiadczy wyraznie, iz 
'premier brytyj'ski nie kieTowal si� wzgl�damii sfosznosci i s,prai\viedli
wosci, kt6rym to wzgl�dom · sluzyc przeciez m'iala powolywana prze'z 
niego talk ch�tnie zasada etnograd:iczna. 

0 tym samym s·wiadczy r6wniez nader cz�ste na.wk1zywanie prze-z 
niego do okolicznosci politycznych. Znalazlo to wyraz przede Wszyst
kim w slynnym memoriale z Fontainebleau z 25 marca, w kt6rym 
w spos6b niemal apo'kaliipty�zny kresli wi·zj� rozwoju wydarzeii 
w Niemczech pozbawionych na rzecz Polski ziem wschodnich. ,,Naj
wi�kszym niebe2'p'ieczenstwem, jakie dostrzegam w dzisiejsze'j sytu-

63 Sprawy polskie, t. I, s. 124. 

64 Tamze, s. 124-125. 
65 Tamze, s. 124. 
66 Per e 1 m u t er, op. c_it., s. 163.
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acji pisze - jest, ze Niemcy moigq polqczyc si� z bolszewikami 
i oddac swoje srodki, rozum i niezwykle zdolnosci organizacyjne na 
·uslugi rewolucyjnych fanatyk6w, kt6rzy ma.rzq o podbiciu swiata".
Dlatego tez, pisze dalej, ,,musimy ofiarowac im warun!ki, jakie odpo
wiedzialny rzqd niemiecki moze podjctc si� wykonac. W razie gdy
'bE:dq niesprawiedliwe i zibyt uciqzliwe, zaden od�owiedzialny rzqd ich
hie podpisze, a _ przede wszystkim <lzisiej'Sza sla'ba administracja. Gdyby
to uczy!nila, wiem '[ !], .ze .sp'rzqtniE:to by jq w 

I 

dwadziescia cztery godz'i
ny" 67. Takimi niesprawiedliwymi i zbyt uciqzliwymi warunkami byly,
wedlug Lloyd George'a, warun1kii zaproponowane 1przez KomisjE: Cam
bona. Wczesniej jes�cze, w czasie omawianego posiedzenia Rady z 19
inarca, okreslil je jako „odchylenie od zasad 14 ·punkt6w przyjE:tych
przez so·jusznik6w" i dodal, ze „,przyjmujqc te propozycje, Rada od
stq1pilaby od swoich zasad" 68.

Prezydent Wilson zgodzil si� w6wczas, ze „wlqczenie 2 mln Niem
c&w dö Polski stanowi pogwakenie jednej z zasad". PodkresHl jedna,k
r6wnoczesnie, ze w sprawie tej cala „ trudnosc polega na osiqgniE:ciu
r6wnowagi pomiE:dzy spornymi wzgl�dami" 69. Zwr6cil tez uwag�, ze.
Polska b�dzie pa:nstweim sfabym i ze „w'O'bec tego konieczne jest roz
wazenie nie · tylko gospodarczych, ale i strategkznych potrzeb tego
pa:nstwa, kt6re musialoby siprositac Niemcom, majqc ich ,po obu swoich
stronach". Nie uniikni'e si� pT·zy tym - m6wil dalej - pewnego po
mieszania wroigie'j solbie ludnosd i idzie o to, by Rada zadecydowala,
,,kt6ry z tych sposob6w pomfos:zania ludnosci daje najlepsze perspeik
tywy bezpiecz.enstwa" 7o. Zaproponowal wreszcie, by Komisja ponownie
rozpatrzyla w swietle przeprowadzonej dyskusji swoje P!Opozycje oraz
by wziE:la pod uwagE: daw.m:i (stprzed 1772 r.)' granic� Prus Wschodnich,
kt6ra „w pewnych przypa'dkach je'St pm§reldnia miE:dzy Hniq zalecanc:1
przez Komisj� a liniq etnografücznq, poipierarnq przez p. Lloyd Geor
ge'a" 71. Premier hrytyjski. zgodzil si� z tq pTopozycjq, sugerujqc takie
wytyczenie granicy Pru1s Wschodni'ch, ,,azeby wyhlczyc z nowego oa:n
stwa ipo'lsk'iego teryt'orium historycznie i etnograficznie pruskie" 72.

Cytowane wyzej wypowiedzli prezydenta Wilsona wskazujq, ze -
przynajmniej na tym etap�e konferencji - nie traktowal on zasady
etnograficznej abstrakcyjnie. Podobnie jak i czlonkowie Komisji Cam
bona rozumial, ze obok czynnika etnicznego istnieje koniecznosc

67 Sprawy polskie, t. I, s. 135. 

68 Tamze, s. 125. 

69 Tamze, s. 126. 
70 Tamze, s. 127.
71 Tamie.
72 Tamze, s. 127-128. 
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uwzgl�dnlania w skomplikowanych warunkach pogranicza polsko-nie
tnieckiego r6wniez i innych, niemniej istotnych, a czasem nawet „anta
gonistycznych" czynnik6w, lqcznie z czynnikiem strategicznym 73• Lloyd 
!George natomiast, trakt:Ujqc argument etnograficzny jako bezwzgl�d
nie rozstrzyg�jqcy w kazdych okolicznosciach, byl w tej mierze o wiele
'bardziej „wilsonowski" 74. Wprawdzie i on nie wykluczal zupelnie mozli
wosci stosowania takie i innych ikryteri6w, a nawet cz�sto uciekal si�

do argumentu historyczne,go. W swoim memoriale z 15 marca pisze
jedynie, ze „ to kryterium [ etnografk'zne] nalezy postawic przed wzgl�
'dami strategiezmymi, ,gospodarczymi czy komunikacyjnymi, kt6re mogq
byc rozwiqzane w inny sposob" 75. W ipraktyce jednalk post�powal ina
czej i - jak piisze S. Hubert - byl „partyzanltem bezwzgl�c1'nego stoso
wania zasady podzialu etnograrficznego, z odrziuceniem innych argu
ment6w" 78•

Komisja Cambona po ponownym rozpatrzeniu swoich propozycji
'zdecydowala si� je w pelni podtrzymac, przy czym - jak z satyisfakcjq
pisze M. So'kolnicki w liscie do Paderewiskiego - ,,stanowisko angiel
skich rzeczoznawc6w bylo rozbiezne ze stanowiskiem Lloyd Geor
'ge'a 77. Sprawozdanie Komisji · bylo rozipatrywane ponownie na posie
äzeniu Rardy Dziesi�ciu w dniu 22 marca. Nie poswi�cono mu juz jed
'naik 2;byt wiele czasu. Lloyd George nie wycofal swoich zastrzezen,
'Cam'bo'n zas uzasadniajqc stanowisko Komisji podlkreslil, ze ciqzyl na
·niej o'borwiclzek ut:worzenia pan1stwa „z ,pewnq chocby szansq przetrwa
nia. I Komisja doszla do wnioskiu, ze nie�b�dnytm warunkiem tego jest
'szeroki dost�p do morza". Po kr6tkiej wymianie zdan postanowiono
sprawozdanie przyjqc i wykorzystac przy ostatecznym ustala.niu granic
niemieckich 78.

Sprawa Gdanska i Powisla omawiana byla w ostafoiej dekadzie
marca kilka'krotnie jeszcze na zamkni�tych posiedzeniach Rady Czte-

73 Komarnicki cytuje w zwictzku z tym fragment listu Wilsona do Lansinga 
(sekretarz stanu) z 29 I 1918 r. Czytamy w nim: ,,While, as you know, I am 
strohgly inclined to nationality as a basis for teui.torial limits. I believe that

it canndt be invariably adopted, bUJt that in certain cases physical boundaries 
must be considered and modify boundaries based on nationality". Podkresla tez, 
ze Wilson: ,,did not go so f ar as to exclude altogether the necessity f or taking 
into. account the ad!justment o;f national frontiers to the requirements of national 
defence". · K o m a r n i c k i, op. cit., s. 317. 

74 W taki spos6b nazwal go Dmowski. R. D m o w s k i, Polityka polska i od-

budowanie panstwa (Pisma, t. VI, Warszawa 1937, s. 169). 
75 Sprawy polskie, t. I, s. 133. 
76 H u b e r t, Rozbiory ... , s. 254 
77 Sprawy polskie, t. I, s. 129. 
1s Tamze, s. 131-132. 
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rech, -z kt6rych nie opublilkowano zadnych sprawo�dan 79.- Zhariy jest 
natomiast z notate'k tlumac·za przebieg posiedzenia w dniu 1 kwietnia, 
ha kt6rym ·zapadly w tej ,sprawie decydujc:ice :rozstrzygni�cia 80. Po
stanowiono mianowicie ptzeksztalcic Gdansk: w· wolne· miasto, mimo ze

_:__ jak oswiadciyl na ·poczc:itlku posiedzenia· prezyäen1t Wil'son - Wi�k
'szosc efospert6w -opowiadala si� za przy:znaniem go Polsee, 'zas w trzech 
zachodnich okr�gach Prus Wschodinich (prabuckim, sztumskim i kwi-" 
dzynskim) przeprowadzic plebiscyt. ZaJProponowal go· Wilson w odpö:.. 
wiedzi na zc:idanie Lloyd Georige'a, kt6ry poslugujc:ic si� argumentem 
etnograficznym domagal si� pozostawienia tych okr�g6w w Prusach. 
Oswiadczyl jednak, ze przyjmie decyzj� ludnosci s1. · 

Bardzo interesujc:ice z punktu widzenia badanego zagadnienia· wy
daje si� uzasadnienie decyzji w sprawie Gdanska. Warto jednak w iwic:i
zku z tym powr6cic raz jeszcze do punktu 13 or�zia prezydenta · z 8 I 
'1918 r. Brzmi ono w caJosci nast�pujc:ico: ,,Nalezy stworzyc hiezawisle 
pa,nstwo polskie, kt6re winno obejmowac terytoria zamieszikale'· przez 
ludnosc niezaprzeczalnie polskc:i, kt6remu nalezy zaipewnic swobodny 
i bezpieczny dost� do morza i kt6rego niezawislosc politycznc:i i gospo
darczc:i oraz integralnosc terytorialnq nalezy zagwarantowac paktem 
mi�dzynarodowym" 82 •. Jak widac, sformulowany w purikde 13 „postulat 
utworzenia niezawislego panstwa polskie.go mial byc urzeczywistniony 
przez spelnienie trzech potra'ktowanych zupelnie r6wnorz�dnie warun
'k6w: a) wlc1czenie wszystikich ziem etnicz:nie polskich, b) zapewnienie 
dost�pu do morza, c) udzielenie mi�dzynarodowej gwarancji. Wydaje 
si�, iz usprawiedliwia' to wniosek, ze w intenc1ji autora or�diia dost�p 
do morza ze wzgl�diu na znaczenie, jakie posiadal dla Po1'siki, nie zo
stal bynajmniej uzalezniony od iJstnienia bezwzgl�dnie polskfägd etnicz..; 
hie „korytarza". Wniosek ten znajdu:je pewne uzäsadhienie w wystc:ipie
niu Wilsona ria omawiany:m juz posie.dzeniu w dniu 19 ma'rca.· Wpraw
clzie przyznal on w6wczas w odpowiedzi Lloyd George'owi, iz wlc1cze
nie· do Polski ponad 2 mln Niemc6w stanowiloby naruiszenie jednej 
'z zasad, tzn. zasady etnograficznej, dodal· jednak zaraz, iz ,,Niemcy 
'zostaly ,powiadomione, ze b�dzie si� nalegac na wolny i bezpieczny 
·qost�p do mc;,r�a dla Polsld" s3

• Jak ·sh_1szn1e zas pi8ze Slmbiszew�ki,
dost� taki istnieje jedynie :wtedy, gdy pan1stwo posiada zarazem port,
kt6ry byllby w stanie zaspokoic jego potrzeiby gospodarcze 84. W .od-

79 Per e 1 rri u t e r, op. cit., s. 159. 
80 Tamze, s. 161. 
81 Sprawy polskie, t. I, s. 300-301. 
s2 Gelberg, s. 12. 
83 Sprawy polskie, t. I, s. 126. 
84 S k u b i s z e w s k i, op. cit., s. 348. 
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niesieniu do Polski dostEW· do morza musial zatem oznaczac przyznanie 
'jej Gdaiiska. Cytowany fragment wypowiedzi prezydenta Wilsona wska
·zuje, tz byl on w tym wypadku skfonny do pewnego ograniczenia ak
ceptowanej generalni,e zasady etnografkznej na rzecz innych czyn·ni..;
kow. Tymcza;;em na posiedzeniu w ·dniu 1 kwietnia w stanowisiku Wil
'sona wystqpila istotna zmiana, kt6ra w jeigo wypowiedziach wyrazila
siE: w subtelnym przestawieniJu akcent'6w. Komentujc:1c mianowicie za
padle juz postanowienia w sprawie Gdaiiska s1twierdzil on: ,,Wszystko,
eo rprzyrzeklismy Polsee, to dostE:P do morza, ale r6wnoczesnie oswiad
czalismy zaws:ze, ze w miarE: moznosci bE:dziemy respektowac granice 
etno,graficzne" 85. A WIE:C w z�sadzie zgoda na dost�p do morza, pod 
warunkiem jedna'k, ze nie naruszy to wzglE:d6w etnicznych, czyli do
stE:P · do morza na .spos6b proponowany przez Lloyd Geore'a, kt6ry 
zresztq nawic:1·zywal tu do amerykafüMiej wykladni punktu 13 z okresu 
przed konfere�cjq, przewidujqcej w tym wzgl�dz1e jedynie umiE:dzy
harodowienie WiisJy 86. 

Na posiedzeniu Rady Czterech w dniu 22 ikwietnia Wilson, referu
jc:1c juz uzgodnione arty'kuly, przyznal, ze „wszysitkie wzglE:dy gospo
aarcze i strateg'iczne przemawialy za ·polqczeniem Gdaiiska z Polska, 
jedn.alö:e w -celu za1do1scuczynie1nia og6lnym zasadom '[?], na kt6rych 
opierac si� ma pok6j, zastosowano metodE: nienaukowc:1 ... oraz przy
'kto zasad� plebiscy'tu" 87. Wydawaloby siE: wiE:c, jesli przez termin
,,og6lne zasady" rozumiec nalezy zasady sformulowane w 14 punktach, 
ze ·zadecydowal przede. wszystkim wz.glqd etniczny. Powolal siE: naii 
'r6wniez Lloyd George, uzasadniajc:1c w dniu 9 kwietnia decyz'j� o prze
prowadzeniu rpleibiscytu w zachodnich o'kr�gach , Prus Wschodnich. 
Stwierdzil mianowicie, opieraijc:1c siE: na niescislvch i tendencyjnych da
nych, ze „w rejonie Kwidzynia : .. ·zna1jduje siE: 169 tys. mieszkaiic6w, 
Polacy nie przekraczajc:1 liczby 26 tys. To uzasadnia polityk�, jakiej 
bronilismv" ss. Kiedy jedna'k premier WloS1ki Orlando zwr6cil uwage, 
ze po odliczeniiu og6lem 450 tys. Niemc6w z okre,gu gdaiisk1ego i kwi
äzyiiskiego w przyznanych Polsc� granicach pozostanie ich jeszcze 
1 800 000, Wilson przyzmal, ·ze „nie moze byc inaczej, gdyz ludnosc 
niemiecka jest rozproszona i jei obecnosc wiqze sie no wiekszej czesci 
z ·svstematy;cznc:1 kolon'izacjq", ·zas Lloyd Georg,e uznal. ze „to jest nie
uniknione". Stanowisko to nasuwa nowaizne watioliwosci eo do ·rzeczv
wistego znaczenia, jakie w motywach dzialania Lloyd George'a, a ta'kze 

85 Sprawy polskie, t. I, s. 302. 
86 Patrz obszerne uwagi w tej s,prawie D ,o b r o w o  1 s k a, op. cit., s. 39-42. 
87 PPC, t. V, s. 114, cytuj� za: P er e 1 m u t e  r, op. cit., s. 162. Protokolu 

tego brak bowiem w zbiorze Sprawy polskie. 
88 Sprawy polskie, t. I, s. 316. 
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i Wilsona, posiadala zasada etnograficzna, zwlaszcza ·ze premier angiel
ski dodal zaraz: ,,Pra,gniemy tylko uniknqc wzi�cia od Nieniiec ziem, 
kt6re· zaw'sze stanowily cz�sc Prus Wischodnich, nawet w ·czasie, gdy 
Polska byla niepodlegla" 89. W kilka dni p6zniej na posiedzeniu w dniu 
12 kwietnia ponownie stwierdzil, ze „pozosfawienie w panstwie pol_. 
skim terytorium tak niezapTzeczalnie nfomieckiego i kt6re zawsze sta
howilo cz�sc dawnych Prus, byloiby siprzeczne z wszystkimi naszymi 
zalozeniami" 90. W obydwu wi�c wypad'kach wyraznie wskazal ria ·wzgl�
äy historyczne jako gl6wny motyw decyzji w sprawie zachodnich okr�-
g6w Pms. 

Warto w zwiqzku z tym powolac si� na not� Komisji do Spraw 
Polskich z 20 marca, w kt6rej poinformowala ona Rad� o utrzymaniu 
w mocy swoich dotychczasowych propozycji w sprawie granicy polsko
-niemieckiej i w kt6rej poruszyla r6wniiez spraw� Powisla. ,,J est rzeczq 
hiemozliwc:i - czytamy w nocie - przyznanie calosci tego okr�gu Pru
som W schodnim, gdyz to pozwolifoby Niemcom na panowanie carko
wite nad Wislc:i, a z a s a d a h i s t o r y c z n a m u s i w t y m o k ·r E:
g u w k a z d y m r a z i e u s t c:i p i c p r z e d i n n y m i w z g 1 �
tl a m  i fpodkr. - A. B.], nawet jesli 1si� pominie kwesti� kolei Gdansik
-Mlawa" 91. Okazuje 1s·i� jednak, ·ze na olbs'zarze tym, na kt6rym 
zasada etniczna, obie'ktywnie rzecz biorc:ic, w spos6b wyrazny ust�po
wala prz,ed w:z;gkdami gospodarczymi ('komunikacyjnymi) i strategicz.:. 

hymi - wedlu1g oblkze:n Petscha przewaga Niemc6w ks.ztaltowala si� 
w stosunku 2 do 1 92, z tym, ze okolo 1/s stanowili urz�dnicy wojskowi
i kolonisci 93 - wzif.�to pod uwag� argumenty historyczne. W wypadku 
Gda:nska natomfast, gdzie argurrienty te przemawialy zdecydowanie na 
rzecz Polski, podobnie zresztq jak i wzgl�dy gospodarcze oraz strate
gkzne, · tw6rcy traktatu opar'li si� w swoich decyzjach wylqcinie na 
zasadzie etnograficznej, mimo iiz - jak wo1no sc:idzi6 na podstawie 
przeprowadzonej wyzej analizy 94 - nie uzalezniali z g6ry dost�pu
'Polski do morza od sytuacj1i etnicznej Gdanska. 

N as�wa si� wi�c pytanie, jakie ibyly rzeczywiste motywy ich decy
ziji. Pewnq wskaz6w'k� sfanowi tu dyskusja na wspomnianym juz po
siedzeniu Rady Czterech w dniu 1 kwietnia. Uj:mujqc calosc postano
'wie:n w spornej sprawie granicy polsko-niemieckiej w rejonie Gdanska 
i Kwidzynia prezydent Wfüon oswiadczyl: ,,W sumie rozwiqzanie tö 

89 Tamze, s. 317. 

oo Tamze, s. 321. 

91 Tamze, s. 286. 

92 P e t s c h, op. cit.,, s. 288 tab. na s. 291. 

93 Tamze, s. 285. 

94 Patrz wyzej, s; 62. 
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jest tym, kt6remu zawsze dawalem pierwszenstwo przed innymi". Ze 
strony Lloyd Geor,ge'a padly w6wczas nast�1pujqce slowa: ,,Domag&m 
si�, albysmy nie umieszczali w traktacie artykul6w, z powodu kt6rych 
nie bylibysmy gotowi w przyszlosci bic süf'. Francja, jak dodal, bilaby 
ßi� o Alzacj� 'i Lotaryngi�, ,,ale. czy my bHiibysmy si� o Gdansk?" Na 
to prezydent �Wi'lson dorzucil: ,,P o n a d  t o [podkr. - A. B.] nie powin
nismy naruszac zasad ustanowionych .pr-zez nas samych, jako podstawy 
pokoju". Clemen�eau natomiast stwierdzil kr6tko : ,,Nie jestem taki 
pewny, czy uda si� warn w ten spos6b przy,pochlebic Niemcom" 95• Wy
daje si�, iz cytowane wyzej wypowiedzi o'bydwu gl6wnych autor6w 
,traktatu wersa,lskiego, opatrzone sarkastycznym a zarazem trafnym 
komentarzem Clemenceau, stano�iq dosc aiu1torytatywne objasnienie mo
tyw6w, kt6rymi si� kierowali przy ustalaniu granicy polsko-niemiec
kiej. Kolejnosc tych motyw6w, wynikajqca ze slowa „ponadto", zdaje · 
si� wskazywac, ze gl6wnq rol� w · ich decyzjach odgrywaly jednak 
wzgl�dy natury politycznej, zasady zas, wsr6d nich r6wniez zasada 
etnograficzna, stanowily przede wszystkim dobry i skuteczny argu
ment w dyskusji oraz przekonywajqce uzasadnienie zamierzonych de
cyzji. Tlumaczy to zarazem takze widoczny nieraz bra'k konsekwencji 
w argumentacji, kt6ry oznaczal najcz�sciej, zwlaszcza w wypad'ku Lloyd 
'George'a, z g.6ry przyj�tq taktyik�. Od samego poczqtku stosowal on 
'metod� stopniowego osiqgania zamierzonych cel6w. Nie a.takujqc wprost 
calosci propozycji Komi:sji Caimlbona po:lemizowal z poszczeg6lnymi jej 
rozstrzygni�ciami. Po przeforsowaniu swojego stanowiska w pierwszym 
etaipie konferencji oswiadczyl np.: ,,Poza kwestiq Gdanska nie mialem 
zadnej innej uwagi w sprawie raiportu Komisji" 96. Mozna jednak sqdzic, 
ze w rzeczywistosci nie tracil z oczu mozliwosci dalszych jeszcze zmian 
w uzgodlnionym jurz pmjekie'ie ·1Jraikta,tu. IGedy iboiwiem pod kO!Illiec ma,ja 
jeden z ekspert6w amerykanskich zakwestionowal, ze wzglE;d6w for·
malnych, pewne postanowienia dotyczqce Gdanska, Lloyd George od
·parl: ,,B�dzi,emy mi.eli okazj� zmiany tekstu ... Nalezy ... oczekiwac,
ze Niemcy w tej kwestii b�dq stawiac najsiln�ejszy op6r i to pozwoli
riam na wprowadzenie zmian do tekstu" 97• Trudno nie przypuszczac,
ze bral on tu pod uwag� röwniez i inne postanowienia, np. postano
wienia w sprawie G6rnego Slqska.

Okazja, o kt6re'j wspomnial brytyjski premier, pojawila si� w chwili,
1kiedy delegacja niemiecka przedstawila konferencji swoje „Uwagi"
o warun'kach tra'ktatu pokojowego, stanowiqce w gl6wnej mierze kry-

95 Sprawy polskie, t. I, s. 302. 

96 Tamze, s. 309. 

f1'I Tamze, s. 339. 
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tyf� rozwiqzania sprawy granicy z Polskq 98
• W dokumencie tym strona 

ni�miecka wielo'lfl'otnie powolywala sii� na argument etnograficzny. Tak 
nPi, juz na wst�pie postawiony zostal -zarzut, ze projekt traktatu poko
jovvego zaklada odlc1czenie od Niem'iec terytori6w, ktore nie sq „bez
·Spfzecznie pols�ie". · ,,Z pomiir�i�ciem wszelkich wzgl�d6w. . etnograficz
nych - czytamy - przylq,cza si� do Polski . liczne miasta ni�mieckie
i znaczne obszary czysto niernieckie jt;dynie w tym cel1u, aby dac Polsee
wobec Niemiec dobre granice wojskowe i wazne w�'Zly kolejowe". Usta
nowienie tego rodzaju grani,c, czytamy dalej, ,,byloby aktem gwaltu doko
nanym na wi,elkkh obszarach niezaprzeczenie niemieckiego terytorium 99

• 

Strona niemiecka operowala szerokim wachlarzem argumen t6w,
wsr6d kt6rych argument etnograficzny nie nalezal bynajmniej., lub nie
zawsze naleza1, do najwazniejszych. W sposob naj1pelniejszy wystq.pilo
to w cz�sci poswi�conej Gornemu Slc1skowi, ktora stanowila zresztc1
najwa,znie'jszy odcinek ataku. Dla uzasadnienia. niemieckich racji w od
niesieniu do tego terytorium powolano si� w pierwszym rz�dzie na
al'lgument hiistoryczny, twierdzc1c np., ze w 1163 r. zerwane zostaly
,,wszelkie [?] w�zly p'o'lskosci pomi�dzy G6rnym Slqiskiem a Kr6le
stwem Folskim". Stwierdzono rowniez, wbrew prawdzie historycznej
oraz na dwa miesic1ce przed I powstaniem (!), iz mieszkaniec tego rejonu
,,nie bral . . . zadnego udzialu w walka,ch o niepodleglosc Po1ski ...
llecz] trzymal si� od nich na uiboczu i nie okazywal dla nich zadnego
zainteresowania" 100.

Dopiero na drugim miejscu powolano si� na argument etnograficz,;. 

ny. Jak czytamy, Polska „tym bardziej nie moze ... opierac si� , ... na
zasadach prezydenta Wilsona", ze terytoria G6rnego SlqSka, kt6rych
pr�ylc1czenia zc1da, ,,nie Sq zamieszkale pr.zez ludnos6 bezsprzecznie pol
sk� ... Polacy [lbowiem] mogq roscic pretensje najwyzej do trzeciej
cz�sci og6lnej lic2'by glos6w" 101

. Autorzy „Uwa.g" powolywali si� tu na
wyniki wyboröw do Reichsta,gu w latach 1903, 1907 i 1912. Stwierdzili
'te�, ze j�zyk, kt6rym posluguje si� ludnosc G6rnego Slqiska, jest na
rz�czem, kt6rego uzywanie „nie swiadczy bynajmniej o narodowosci
i nie wyklucza bynajmniej niemieckich uczuc narodowych" 102

. Ostatnie
zdimie zawiera wyraznc1 sugesti�, by w odniesieniu do G6rnego Slc1ska

. 
98 Jak pisze Kbmarn.icki: ,,the Germans understood very early that i:f they 

concen.trated their attacks against the proposed terms of the Peace Treaty on the 
provisions relating to Poland they may have a chance of obtaining consid�rable 
allrviations, being well informed of Lloyd George's unfriendly attitude towards 
Poland". Ko m a  r n i c k  i, op. cit., s. 338. 

99 Sprawy pol�kie, t. 1, s. 187. 
100 Tamze. 
101 Tamze. 
102 Tamze, s. 188. 
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nie stosowac kryteri6w obiektyvynych, .tak1.ch ja,k j�zyik i nar?do·wosc, 
lecz . odwolac si� do plebiscytu, tzn. przy'jqc kryteria subiekty:wne. 

N;a trzedm mi,ejscu . wymieniony· zostal ar.gu:µient, kt6ry bf mozna
okreslic jako.. arg1ument cywilizacyjny. Wyrazal si.� on w twi$rdzeniu, 
.ze nG6rny S1q$k zawdzi�cza caly. sw6j _rozw6j . umyslowy i m<jl terialny 
pracy niemiec1dej" oraz ze w zwicizku z tym w inter.esie jego _mieszkan
c6w l�y pozostawienie go w ·grai:üeach Niemiec 103• Lciezyl si� z . nim 

. argument gE>spodarczy, poniewai wedlug twierdzenia ·autor6w „Uwag" 
,,pdstqpi,eni� G6rnego Slq1S1ka Polsee nte tylko spowodowaloby ruin� 
przemyslowq tego kraju, ale zaszkodziloby powainie ekonomieznym in
teresom Niemiec" 104. Z te,go zas wyplywal z kolei nast�pny, szczeg6lnie 
tnocno akcentowany argument natury politycznej, w kt6rym brzmiala 
wyrazna nuta szantazu. Twierdzono mianowieie, ie oddanie Polsee G6r
nego Slq,ska staloby si� .zarodkiem nowych konflikt6w yv Europie i na 
swieeie, poniewai Niemey nigdy nie pogodziliby si� z utratci tego tery
torium.- ,,Totez - czyta:my w „Uwaigaeh" - naj1zywotniejisze interesy 
moearstw sprzymierzonyeh i stowarzyszonych wymagaj.q pozostawienia 
G6mego Slciska przy Niemcaeh, zwlaszeza ie - jak podkreslono - te 
Qstatnie b�q mo,gly wykonac zobowicizania· wynikle dla nieh z wojny 
Wszeehswiatowej jedynie wtedy, gdy G6rny. Slqgk b�zie im pozosta
wiony; ale nie ,po'dolajq nigdy temu ·zadainiu w przeei,wnym razie" 105. 

W stosun:ku · do ziem Poznanskiego „o charakte�ze niezaprz.eezalnie 
polskim" · delegaeja niemiecka wyrazila w . zasadzie gotowosc wyipelnie
'nia zo'bowicizan, kt6re wynikaly z przyij�cia za.sad Wi1sona, tzn. goto
wosc odstcipienia tych ziem . Polsee, podkreslila jednak zara.zem, ie 
propozycje konferencji w tej mierze „nie Sq opal,"te na zasadzie narodo
wos:ciowej ... , lecz na ·wzglE:dach stra'tegicznyeh przygotowanja a_taku 
na terytoria niemiee'kie" 106• W wyipad'lm P�us Zaehodnieh i fomorza 
zastos�wano r6wno1egle ar:gument etnograficzny i historyezny, Z jed
nej strony podkreslono bowiem przewag� Nieme6w w stosunkl do Po
lak6w, gl6wnie poprzez sztuezne wyodr�bnienie ludnosei kasfuibskiej, 
z drugiej zas rol� wkonu krzyiaekiego, 'kt6ry nadal temu kra�owi „na 
zawsze pi�tno niemieckie" 107• Autorzy „Uwaig" posluiyli si� 1 r6wniei 
argumentem cywilizaeyjnym, stwierdza'j.cie z duzci zr�eznosciq

1 
ie „eo 

si� tyczy czynni!k6w ekonomieznyeh, spoleeznyeh i kul tural"Qych ... 
'na kt6re powolujci si� Polaey w swoieh prowinejach wsehodniep w sto
sunku do Ukrainc6w i Litwin6w, to pod tym wzgl�c}em lud9osc nie-

rna Tamze, s. 188-189.
1� Tamze, s. 188. 
10s Tamze, s. 189 . 
. 106 Tamze. 
to7 Tamze. 



550 A. Basak

miecka zachowuje olbrzymiq przewag� nad ludnosciq polskq i kaszub
·skq" 1os. Strona niemiec'ka sugerowala wreszcie dosc osobliwq trans
akicj�, ofiarujqC Po1sce, w zamian za rezygnacj� . z ,;korytarza", ,,te
cz�sci Prus Zachodnich, kt6re Sq zamieszkale niewqtpliwie przez Pola
k6w" 109, choc w mysl zaakceptowanych przez niq zasad terytoria te
(i tak si� Polsee nalezaly.

W wypadku Gdanska autorzy „Uwag" poslugiwali si� wylc1cznie
argumentem etnograficznym, Powoluijqc si� na dane statystyczne pod
·kreslili czysto niemiecki charakter zar6wno sameigo miasta, jak i jego
bkolic, zas zamiar przeksztalcenia · Gdanska w wolne miasto i przyzna
nia w nim Polsee projektowanyich uiprawnien okreslili jako sprzeczny
z „zapewnieniami danymi przez prezytlenta Wilsona". Domagajqc si�
pozostawienia Gdanska w granicach Niemiec sugerowali r6wnoczesnie
mozliwosc przyznania Polsee dost�pu do morza przez utworzenie
w Klajpedzie, Kr6lewcu i Gdafrslm wolnych port6w, w kt6rych przy
znano by jej „1szerokie prawa" i do kt6rych zaipewniono by jej koniecz
ny tranzyt 110. Odr:mca'jqc nast�pnie mozliwosc przerwania lqcznosci
terytorialnej mi�dzy Rzeszq a Prusami Wschodnimi delegacja niemiecka
wyrazila o'baw�, ,ze „w ta:kim wypadku ziemie te musialyby z koniecz
nosci poduipasc i· w konct1; przejsc w r�ce pO'lskie" 111• Autorzy „Uwag"
przyznali wprawdzie, nawiqzujqc do projektu przeprowadzenia pleibis.;; 

cytu w poludniowych powiatach Pruis W schodnich, ze mies�a tarn
ludnosc, kt6rej j�zykiem ojczystym nie jest j�zyk niemiecki. Utrzymy
wali jednak, ze ludnosc ta utracila swojq wi�z z polskosciq, ,,a to
dzi�ki innemu od wiek6w ro-zwojowi historycznemu, cywilizacji
o sprzecznych ·�uipelnie tendencjach i religii innego wyznania" 112, oraz
ze powiaty te nie sq zamie,s�ale przez ludnosc „niezaprzeczalnie pol
skq" 113• W 'ZWiqz'ku z tym autorzy „Uwaig" energicznie protestowali
przeciwko celowosci plehiscytu, mimo iz - jesli pominqc kwesti�
religii - sytuacja w tym rejonie uzasadniala go eo najmniej w takim
'stopniu, jak i na G6:rinym Slqsku, gdzie z kolei p'lebiscytu tego sta
nowczo zc1dali. Racj� ma wi�c Komarnicki piszqc, ze „w swoich atakach
ha postanowienia [traktatu] wysuwali swojq wlaisnq interpretacj� za
sady samostanowienia, znacznie redukujqc w stosunku do Polski zakres
jej stosowania" 114.

108 Tamze, s. 190. 
109 Tamze. 
110 Tamze, s. 190-191.
111 Tamze, s. 191.
112 Tamze, s. 192. 
113 Tamze, s. 191.

114 K o m a r n i c k i, op. cit., s. 338
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3 czerwca, w kHka dni po przedstawieniu „Uwag" przez delegacj� 
hiemieckq, o.glnsila swojq odpowiedz na nie delegacja polska. W odpo
wiedzi tej stwierdzono na wst�pie, ze wbrew zarzutom niemieckim 
decyzje konferencji w kwestii granicy polisiko-niemieck�ej „sq absolu
tnie zgodne z � zasadami f1Zqd6w sprzymierzonych . . . w szczeg6lnosci 
z punktem 13 programu W:rlsona". W u_zasadnieniiu do tego twierdzenia 
delegacja po1ska podkreslila, ze obszary, kt6re w mysl projektu trak
\atu majq zostac odlc1czone od Niemiec, posiadajq ludnosc „w znacznej 
wi�kszosci polskc1", poniewaz nawet niewc1tpliwie tendencyjny spis pru
ski z 1910 r:. wska1zuje, ze znajdU'je si� na nich 3 071 000 Po1ak6w i tY'l
ko 1 821 000 Niemc6w, przy czym znacznc1 ich cz�sc stanowiq kolonisci, 
urz�dnicy i wojskowi 115. Uzaisadnienie to, rozwini�te nast(Wnie w po
lemice z poszczeig6lnymi twierdzeniami strony niemieckiej, swiadczy, 
iz delegacja polska poslugiwala si� w swojej odpowiedzi gl6wnie argu
mentem etnograficznym, stojqc na stanowisku, ze w wyrpadku roszczen 
polskich „prawo hi.storyczne i punkt widzenia in teres6w ekonomicznych 
ty1ko wzmacniajq ar.gument etnograficzny" 116.- Oznacza to pewnq zmia
n� w stosunku do stanowiska zajmowanego1 przez delegacj� w pierw
szym eta,pie konf erencji i wyrazonego w nocie do Komisji Cambona 
z 28 lutego, w kt6rej szczeg6lny nacisk polozony zostal na argumetacj� 
historycznq. Wydaje si�, iz zmiana ta spowodowana zostala defini tyw
nym przesc1dzeniem losu Gdanska i Powisla, a wi�c terytori6w, za kt6-
'rych wlc1czeniem do panstwa polskiego przemawialy wzgl�dy historycz
ne, gospodarcze i strategiczne, pozostawieniem zas tych, za kt6rymi 
przemawialy przede wszystkim wlasnie w�gl�dy etnograficzne. Nie 
bznaczalo to wi�c braku konsekwencji w pols'kiej argumentacji. 

Delegacja polska przyznala, ze przy zastosowaniu kryterium histo
tycznego mogloby si� wydawac, iz prawa Polski do G6rnego Slc1ska Sq 
„starej daty". Ale tez w takim wypadku Polska winna by odzyskac 
cale Poznanskie i cale Prusy Zachodnie, czy li Gdan,sk, Pow'isle i War
:mi�. J ednakze, niezaleznie od przek.sztakenia Gclanska w wolne miasto, 
Polska utracila ze swoich historycznych terytori6w abszary, kt6re ule
gly germanizacji, poniewaz „rzc1dy sprzymierzone wzi�ly za podstaw� 
dane etno,graficzne" 117. Z kolei na ohszarach przyznanych, a wi�c
w Wielkopolsce, na G6rnym Slc1sku i w Prusach Zachodnich, ludnosc 
po1ska posiada wyrazinq przewag� nad ludnosciq niemieckq. Decyzje 
'w tej sprawie Sq wi�c z,godne z zasadq etnograficznq. 

Wiele miejsca zajmuje w odpowiedzi polskiej polemika z niemiec-
kimi argumentami historycznymi w odniesieniu do G6rnego Slc1ska. 

us Sprawy p�lskie, t. I, s. 202.
116 Tamze 
117 Tamze.
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Zwr6cono ·wi�c uwag�, ze w 1163 r. Slqsk nie zostal bynajmniej przy
lqczony do Niemiec i byna1jmniej nie utracil swoich zwiqzk6w z pol
skosciq. Mimo polityki germanizacyjnej i „nieslychanego ucisku moral
nego" (m. in. naduzywanie w celach politycznych tajemnicy konfesjo
nalu), ,,masy ludowe w znacznej wi�kszosci zostaly polskimi" 118• Swiad
czq o tym r6wniez przytoczone przez delegacj� polskq niemieckie dane 
statystyczne. Na $lqsku oraz na innych obszarach,. kt6re majq byc 
Polsee przyznane, istniala przez caly czas ciq-glosc polskiego poczucia 
narodowego, o czym swiadczc:i doibitnie wyroki sc:id6w pruskich zwalcza
jc:icych polski ruch narodowy 119• Delegacja polska stwierdzila dalej, ze 
„mowa g6rnoslc:iska jest ... dialektem polsldm ... eo wi�cej, jest ona 
'bardzo pi�knc:i starc:i mowc:i ludowc:i". Na·tomiast w prasie i w literaturze 
„G6rnoslc:izacy uzywajq literackiego j�zyka polskiego" 120• W odpowiedzi 
ha niemiecki argument cywilizacyjny podkreslono dalej, ze „praca r�cz
na, na kt6rej opiera si� przemysl i rolnictwo, w przygniatajc:icej wi�k
szosci wypadk6w jest dostarczana przez polskiego robotnika i wiesnia
'ka". Jak traf nie przy tym stwierdzono, ,,niepodoibna, szczeg6lnie w na
szych czasach demokratycznych, nie oceniac tej sily tw6rczej i uwazac 
za takc:i sil� tylko kapital lub urz�nrk6w" 121. Odpowiadajc:ic zas na 
wysuni�ty w „Uwagach" argument gospodarczy delegacja polska 
stwierdzila w konkluzji szczeg6lowych ro(?:wazan na ten temat, ze wlc:i
czenie G6rnego Slciska do Polski „nie sprowadzajc:ic bynajmniej ruiny 
przemyslu niemieckiego odpowiada, przeciwnie, naturalnym potrzebom 
tego polskiego kraju, jak r6wniez calej Pol:ski" 122. Wreszcie zarzut, iz 
odlc:iczenie G6rnego Slc:iska stanie si� zr6dlem nowych konflikt6w oraz 
uniemozliwi Niemcom wypelnienie ich zobowic:izan finansowych w sto
sunku do sprzymierzonych, delegacja polska odparla, odwracajc:ic argu
hlentacj� niemieckq. Zwr6cila mianowicie uwag� na to, iz „generalowie 
'niemieccy . . . zupelnie inaczej rozumiejc:i niezb�dnosc zachowania dla 
Niemiec G6rnego Slc:iska . . . twierdzili oni, ze tylko zachowU'jqc t� 
prowincj� Niemcy ... b�dc:t mogly przeprowadzic wojn� odwetowc:i" 123.

W odniesieniu. do Prus Zachodnich przyznano wprawdzie, iz zakon 
krzyzacki nadal im „charakter niemiec'ki", ale - jak podkreslono -
„przy pomocy ognia i miecza". Potem ziemie te na trzy wieki wr6cily 
do Polski. Postulowany przez stron� ni��mieckc:i korytarz lc:iczc:icy Prusy 
W schodnie z Niemcami byfüy obecnie - jak czytamy - ,,w sprzecz-

11s Tarnze, s. 204. 

H9 Tamze, s. 203. 

'20 Tamze, s. 205. 
121 Tamze, s. 206.
122 Tamze.
1:1a Tamze.
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nosc1 z zasadq etnograficznq, gdyz element polski ciqgnie si� w tym 
kraju nieprzerwanym iblokiem az do morza" 124• Nawiqzujqc zas do 
argumentu wysunü�tego ju:z w 1sprawozdaniu Komisji Cambona 125

delegacja polska zwr6cila uwa1g�, iz Niemcy, kt6rzy odrzucajq ograni
czone uprawni�nia przyznane w Gdansku ponad 20-milionowemu na
rodowi polskiemu, celem zaipewnienia mu koniecznego dost�pu do mo
rza, r6wnoczesnie domagajq -si� dla 1,5 mln miestkanc6w z Prus Wscho
dnich „korytarza terytorialnego, chociailby byl on etnograficznie pol
'skim" 126. Argument ten znalazl si� r6�niez w odpowiedzi sprzymierzo
nych na „Uwagi" delegacji niemieokiej 127• Wreszcie w kwestii plebis
cytu w Prusach Wschodnich delegacja polska stwierdzila, ze „nikt nie 
zaprzecza niemieckosci p6lnocnej cz�sci Prus". W o'kr�gach poludnio
wych jednak przewa:g� posiada ludnosc polska i o ,jej przynaleznosci 
'panstwowej zadecyduje plebiscyt 12s.

Argumenty zawarte w odpowiedzi polskiej, w przeciwienstwie db 
ärgument6w niemieckich, nie wywarly wi�kszego wplywu na decyzje 
'Rady Czterech 129. Znajduje to r6wniez wyrazne uzasadnienie w anali
zie przeprowadzonych w ostatniej fazie konferencji dyskusji. Juz na 
dzien przed zfozeniem noty polskiej, tzn. 2 czerwca, Lloyd Georg,e 
opierajqc si� na twierdzeniach niemieckich zaproponowal przeprowa
'cfaenie na G6:mym Slqsfku plebiscytu. Powolal ·si� on w zwiqziku z tym 
na stanowisko angielskiej opinii publicznej oraz poglqdy swoich kole
g6w w rzqdzie, kt6rzy „po przec;:zytaniu argument6w wytoczonych przez 
Niemc6w" uznali, ze bez zmiany postanowien w kwestii granicy polsko
!..niemieckiej „nie moglilby zezwolic na posuwanie si� armii brytyjskie:j 
naprz6d" 130. Jak widac, Lloyd George ponownie wysum1l tu mysl sfor
mulowanq juz w czasie dyskusji w dniu 1 kwietnia, by nie podejmo
wac decyzji, z powodu kt6rych sprzymierz.eni nie byUby gotowi wal
'czyc 131

• Do takich wlasnie nalezala jego zdaniem decyzja w sprawie 
G6rnego Slqska. 

Proponujqc przeprowadzenie plebiscytu oraz poprawki do projekto
wanej granicy w rejonie Milicza i G6ry premier bn7tyjski powolywal 
si� na ·zdanie swoich eksipert6w. W arto jednak .nadmienic, ze nast�-
nego dnia, w czasie narady delegacji Stan6w Zjedinoczonych, rzeczo-

fä Tamze. s. 207. 
125 Patrz wyzej, s. 56.
126 Sprawy polskie, t. I, s. 207.

127 Tamze, s. 349, przyp. 3. 
11.8 Tamze, s. 208. 
129 W r o n i a k, op. cit., s. 129.
100 Sprawy polskie, t. II, s. 35.
131 Patrz wyzej, s. 65. 
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znawca amerykanski prof. Lord podkreslal duzc1 przewag� ludnosci pol
gkiej na G6rnym Slc1sku, wi�kszq nawet, niz pierwotnie sc1dzono, po
'wolujc1c si� wlasnie na wyniki przeprowadzonej przez ekspert6w bry
tyjskich weryfikacji niemieckich. statystyk ludnosciowych 132. Glöwnym 
argumentem, jakim poslugiwal si� Lloyd George w swojej akcji na 
rzecz przeprowadzenia plebiscytu, bylo twierdzenie niemieckie, iz G6rny 
·Slqsk przez 800 la t nie nalezal do Polski. Przeszedl on tu zupelnie do
'porzc1dku nad argumentami strony polskiej, podzielanymi r6wniez przez
wspomnianego juz eksperta amerykanskie,go prof. Lorda i33. Operujqc
argumentem historycznym porzucil r6wniez stosowany dotychczas tak
czE:sto argument .etnograficzny. Przyznawal nawet wyraznie, iz Niemcy
stanowiq 1/3 ludnosci G6me,go Slqska 134. W ce1u uzasadnienia swojej
'propozycji przeprowadzenia plebiscytu powolywal siE: natomiast z na
ciskiem na zasad� samostanowienia. Postulowal wiE:c kryterium czysto
subiektywne, kt6rego zastosowanie zaipewnic mialo ludnosci slc1skiej,
'bez wzgl�du na jej jE:zy'k i narodownsc, swobodE: wyboru obywatelstwa.
W czasie dyskusji na posiedzeniu Rady Czterech w dniu 3 czerwca
premier brytyjiski oswiadczyl demagogicznie, ze „pojmuje samostano
wienie tak, jak sama ludnosc, a nie jalk eksperci w rodzaju p. Lorda.
Trzyma on si� po prostu 14 punkt6w prezydenta Wilsona i walczy
'o ich realizacj�. Nie moze zgodzic si� ze stanowiskiem, ze jacys eks
perci mogq oceniac sytuacj� lepiej anizeli sama ludnosc" 135.

D0magajc1c si� plebiscytu na G6rnym Slqsku Llyod George pod
'kreslal wielokrotnie, iz nie ma wc1tpliwosci, ze ludnosc bE:dzie gloso
'wala za przylc1czeniem do Po}ski 136. Twierdzil jednak, ze trzeba uniknc1c 
wszystkiego, eo daloby Niemcom podsfawE: do zarzut6w, iz pok6j jest 
'niesprawiedliwy. W tym celu doma.ga si�, ,,aby ludnosci pozwolono de
cydowac za siebie". Gdyby po pomyslnym dla Polski plebiscycie Niem
cy odm6wily swego podpisu pod traktatem, to - jak oswiadczyl em
fatycznie - ,,Brytyjczycy öyHby gotowi pomaszerowac ze swymi so,jusz
nikami tak lojalnie, jak uprzednio, oraz wsp6ldzialac z nimi tak solid
nie, jak podczars wojny" 137• Clemenceau w odpowiedzi na te twierdze
nia zwr6cil uwagE:, iz „doswiadczenia przeszlosci nie potwierdzajq ... 

m Sprawy polskie, t. I, s. 196. 

133 W czasie narady delegacji amerykanskiej okreslil on argumenty niemieckie 

jako „nieslychanie oszukancze". Powiedzial m. in.: ,,Stale powtarza si� . . . zdanie, 

ze G6rny Slqsk nalezal do Niemiec od 750 lat, eo wcale nie jest prawdq. G6rny 

Slqsk byl od poczqtku polski, byl polski przez szereg stuleci". Sprawy polskie", 

t. I, S. 197.

134 Tamze, t. II, s. 38.
135 Tamze, s. 40. 

136 Tamze, s. 35, 39. 
137 Tamze, s. 41. 
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opinii, ze woina wola ludnosci moze -znalezc wyraz pod wladzc1 Nie
miec". Dla zapewnienia porzqdku i swobody wypowiedzi nalezaloby za
tem wprowadzic na 0bszar plebiscytowy wojska sojusznik6w. W takim 
jednak wypadku „Niemcy po prostu utrzymywaliby, iz wywierano na
cisk, aby uniknc1c swobody gloisowania. Powiedzieliby, ze glosowanie 
zostalo podykt�wane przez sojusznik6w". Dlatego tez, choc „uznaje ... 
ze teoretycznie plebiscyt jest jedynq meitodc1 odpowiadajc1cc1 doktrynie 
o prawach ludnosci", uwaza jednak, iz lepiej byloby pozostac przy
pierwotnych projektach w sprawie G6rnego Slc1ska 138. Ostatecznie jed
nak pun'kt widzenia Lloyd George'a zostal zaakceptowany. Komisja
W schodnich Granic Niemiec, nowy org-an powolany 4 czerwca dla opra
cowania postulowanych przez stron� brytyjskc1 zmian w projekcie trak
tatu pokojowego, uznala bowiem w swoim sprawozdaniu, ze „celem,
do kt6rego zmierza przeprowadzenie pletbiscytu . . . jest przekonanie
Niemiec i swiata, iz to, czego pragniemy, jest rozwic1zaniem sprawie
dliwym, bezstronnym i slusznym" 139.

Twierdzenie Lloyd George'a, iz plebiscyt na G6rnym Slc11sku jest 
konieczny ze wzgl�du na istniejc1ce wc1tpliwosci, eo do zyczen miesz
kajc1cej tarn ludnosci, i ze jego propozycje w te'j mierze wyplywajc1 
z 14 pun'kt6w, spotkaly si� poczc1tkowo ze siprzeciwem prezydenta Wil
sona. Po odczytaniu tekstu punktu 13 oswiadczyl on, iz „znane . . . sc1 
fakty etnograficzne i nie 11?-a potrzeby dodawania plebiscytu, kt6rego 
nie narzuca 14 pookt6w" 140. Stwierdzil tez, odpowiadajc1c na stoso
wany cz�,sfo przez Lloyd George'a argument pulityczny, i·z „nie byloby 
dobrze ust�owac tylko dlatego, ze Niemcy nie kladc1 swe,go podipisu" 141. 
W odpowiedzi na argument etnograficzny prezydenta Lloyd George 
powolal si� ponownie na zasad� samostanowienia. Stwierdzil, ze „je
zeli oprzec si� na doktrynie proponowanej przez prezydenta Wilsona, 
to Alzacja nie powinna przejsc do Francji, biorc1c pod uwag�, ze jej 
ludnosc jest pochodzenia niemieckiego" 142• Wypowiedz ta uzasadnia 
twierdzenie Komarnickiego, i1:z Wilson rozumial t� zasad�, tzn. zasad� 
samostanowienia, inaczej niz Lloyd George. Komarnicki nie uzywa 
wprawdzie terminu „zasada etnograficzna", lecz wylc1cznie terminu „self
-determination", ma on jednak na mysli wlasnie kryterium obiektywne: 
j�·zyk i narodowosc 143. Podobnie uwaza tez S'kubiszewski, kt6ry powo
lujc1c si� na Komarnickiego pisze, iz „w uj�ciu Wilsonowskim ... zasada 

138 Tamze, s. 42-43. 

139 Tamze, s. 54. 
HO Tamze, s. 43. 

141 Tamze. s. 42. 
142 Tamze, s. 43.

143 K o m a r n i c k i, op. cit., s. 317-318. 
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samostanoWi€niia nie odbiegara zbyt daleko od reaH6w politycznych, [.a] 
sam prezydent ... sklonny byl godzic si� na granice, ktorych przebieg 
dyktowaly wzgl�dy strategiczne, i nie ujmowal zasady jako dajc1cej 
jakiekolwiek uprawnienie indyw'idua•lnie wzi�tym osobom" 144. W wy
powiedziach prezydenta brak jest w tym wzgl�dzie jednoznacznych 
l?twierdzen. Oswiadczyl jednak, ze „nie moze pozwolic, aby p. Lloyd 
George twierdzil. iz nie jest on zwolennikiem samostanowienia. Chcial'by 
jedynie upewnic si�, ze b�zie to prawdziwe samostanowienie" 145.
W innym miejscu zaznaczyl, ze opinie jego i Lloyd George'a „nie r6zniq 
si� moze tak bardzo. J ego stanowisko jest w gruncie rzeczy takie 
samo, jak p. Lloyd George'a 146. Dose latwo wyrazil tez zgod� na pro
pozycj� plebiscytu, domagajqc si� jedynie, ,,aby wymuszono od Niemiec 
�god� na plebiscyt przy zastosowaniu gwaranc,ji, kt6re zostalyby okres
lone przez mi�dzynarodowq komisj�" 147•

Nast�ne posiedzenie Rady Czterech w $I)rawie granic polskich od
bylo si� w dniu 5 czerwca. Ze .strony po}skiej wzi�li w nim r6wniez 
udzial Paderewski i Dmowski. Odpowiadali oni na pytania dotyczc1ce 
sytuacji narodowej i politycznej na G6rnym Sl�sku, podkreslajqc, iz 
uniemozliwia ona swobodhq decyzj� ludnosci 148. W tym tez duchu
zredagowana zostala przez delegacj� polskq nota przeslana do „czlon
k6w konferencji pokojowej", w kt6rej domagano si� przylc1czenia G6r
nego Slq5ka do Polski bez plebiscytu. Podkreslono m. in., iz Niemcy· 
zaproponowali jedynie z tego powodu pleibiscyt, poniewaz nie mogli 
sprzeciwiac si� wiprost wlc1czeniu G6mego Slqska do Pol·ski 149.

Jednakze argumentacja strony polskiej nie spowodowala juz zadnej 
zmiany w stanowisku sojusznik6w. Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 
Clemenceau oswiadczyl, iz wlprawdzie „osobiscie jest przeciwny kon-

. cepcji plebiscytu, ale 21godzi si� na to, by wy:jsc na,przeciw swoim ko
legom". Prezydent Wi1son podkreslil taikze, ze „w zasadzie . . . nie 
uwaza, iz plebiiscyt jest potrz�bny, [poniewaQ:] punkt 13 sposr6d 14 
zajmwje zupelnie wy.razne stanowisiko w tej sprawie" 1so. W innym zas

miejscu dodal nawet z odcieniem irytacji, ze w sprawie reparacji „za
niechano wszelkich ust�stw ze strony sojusznik6w. Obecnie proponuje 
si�, aby ofiary te poniesli Polacy" 1s1. Niemniej Rada przyj�la pro-

144 S k u b i s z e w s k i, op. cit., s. 342. 
145 Sprawy polskie, t. II, s. 40. 
146 Tamze, s. 41--42.

m Tamze, s. 43.
14s Tamze, t. I, s. 212-221. 
149 Tamze, t. II, s. 44. 
150 Tamze, s. 58. 
151 Tamze, s. 59.
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pozycj� plebiscytu i opierajc4c si� na sprawozdaniu Komisji Wschodnich 
Granic Niemiec postanowila zmienic w tym duchu projekt traktatu po
kojowego 152.

Decyzja ta, traktowana w oderwaniu od warunk6w narodowych i spo
lecznych G6rnego Slc4ska, wydawac si� moze zgodm1 z zasadc4 etnogra
ficznc4 i idec4 sarilostanowienia narod6w. Jednakze praktyczne konsekweri
cje, wyni'kajc4ce w tym wypadku z idei samostanowienia, tzn. plebiscyt, 
musialy w istniejc4cej na G6rnym Slc4sku sytuacji doprowadzic do tego, 
ze cz�sc rdzennej polskiej 1udnosci, poddawana od lat polityce germa
nizacyjnej i zacieklej antypolskiej propaigandzie, w okresie plebiscytu 
b�dzie glosowac na rzecz Niemiec. To zas, wbrew cz�stym twierdzeniom, 
iz „odrodzonej Polsee przywr6cone zostanc4 obszary zamieszkale dzis 
przez ludnosc polskc4" 153, ja'k to podkreslila jeszcze w dniu 11 czerwca 
Komisja Wschodnia Granic Niemiec, oznaczalo po prostu powazne ogra
niczenie wlasnie zasady etnograficznej. 

W analizowanych wypowiedziach brak jest wyraznych wskaz6wek, 
jakie byly rzeczywiste motywy decyzji o przeprowadzeniu plebiscytu 
na G6rnym Slc4sku. Wydaje si� jednak, sc4dzc4c z og6lne,go dc4zenia, 
zwlaszcza Anglii, do tego, by nie oslabiac :zbytnio militarnie i politycznie 
Niemiec, ze w wypadku Wilsona i Lloyd Geor.ge'a najistotniejszc4 rol� 
odegral z pewnoscic4 wzglc4d na sytuacj� gospodarczc4 Niemiec. Wpraw
dzie Lloyd George zg�dzil si� z prezydentem Wilsonem, iz „niemiecka 
argumentacja w sprawie w�gla slc4�kiego nie jest w og6le zadnc4 argu
mentacjc4" 154, dotyczylo fo jednak bardziej twierdzen, iz utrata G6rnego 
Slc4ska oslabi konkretnie zdolnosc Niemiec do splacenia reparacji. Z tym 
zas Lloyd George na dalszq met� nie lc4czyl w istocie rzeczy zbyt wiel
kich nadziei 155. Znamienna wydaje si� natomiast w tym aspekcie wy
powiedz prezydenta Wilsona, kt6ry otwierajc4c posiedzenie Rady w dniu 
5 czerwca stwierdzil: ,,Sc4dz�, ze na,jwazniejszym problemem jest nie 
tyle ponowne wytyczenie granicy z drobnymi poprawkami, tak abysmy 
mogli pozostawic poza Polskc4 mozliwie najwi�kszc4 licZJb� Niemc6w, ile 
sprawa G6rnego Slqiska. Zdaniem moim niezaleznie öd faktu, ze [Niemcy] 
sami przyznajq, iz 1 u d n o s c p o 1 s k a n a G 6 r n y m S 1 cl s k u m a 
p r z y t l a c z a j cl c cl p r z e w  a g � ['podkr. - A. B.], wielkie bogactwa 
mineralne Slc4ska. majc4 dla nich wielkie znaczenie" 156. Taki spos6b
uj�cia, w kt6rym bezsprzecznie ·polski charakter terytorium i potrzeby 
gospdarcze Niemiec postawione zostaly na jednej plaszczyznie, zdaje si� 

m Tamze, s. 64. 
153 Tamze, s. 56. 
154 Tamze, s. 38.

155 Kr as u s k i, op. cit., s. 21, przyp. 1. 
156 Sprawy polskie, t. I, s. 212. 
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potwierdzac wysuni�te przypuszczenie. Poniewaz zas w wypa_dku Gdan
ska, gdzie sytuacja byla aku:rat odwrotna, podj�to decyzj� sprzecznq 
z podstawowymi interesami Polski wlasnie w imi� racji etnograficznych, 
fakt ten swiadczy dowodnie, i'z r6winiez w wypadku prezydenta Wilsona 
zasady nie stanowily najwazniejszego motywu. 

Wydaje si�, ze przeprowadzone wyzej rozwazania na temat roli 
argumentu etnograficznego przy rozstrzyganiu sprawy granicy polsko
-niemiec'kiej wystarczajc1co uzasadniajq przekonanie, iz decyzje podj�te 
w tej sprawie przez gl6wnych autor6w traktatu pokojowego: Wilsona, 
Lloyd Georrge'a i Clemenceau, wyplywaly nie tyle z dc1zenia do respek
towania przyj�tych i gloszonych przez nich zasad, ile raczej z motyw6w 
politycznych, podyiktowanych racjq stanu kraj6w, kt6re reprezentowali. 
Odnosi si� to nie tylko do preiniera Wielkiej Brytanii oraz prezydenta 
Stan6w Zjednoczonych, za'in'teresowanych, w r6znym co prawda stopniu, 
w ograniczeniu terytorialnych strat niemieckich, ale takze do przedstawi
cieia Francji. I Clemenceau, i wyst�ipujc1cy w 1te1j spraiwie jego wsp6lpra
cownli!cy: Camlbon, Tardieu, le Rond, wa1czyli bowiem nie o zasady, lecz -
podobnie jak ich anglosascy partnerzy - ·zmierzali powolu,jqc si� na nie 
do osic1gni�c'ia oikreslonych cel6w politycznych 157• Jednakze w wypadku
Francji jej cele polrtyczne, polega1jc1ce na dc1zeniu do odbudowy silnej 
Polski w imi� oslabienfa pozycji strategicmej Niemiec, pokrywaly si� 
obieiktywnie z tym, czego w myrsl przyswiecajc1cych konf erencji zasad do
magala si� w kwestii swoich granic Polska. N ajleipszym tego dowodem 
jest fakt, ii dc1zenia Fraincji i Polski znajdowaly uzasadnienie w stano
wisku ekspert6w. 

Twierdzenie, ze interesy polityczne mocarstw byly gl6wnym czyn
nikiem determinujc1cym ich stanowisko w kwestii granicy polsko-nie
mieckiej, nie oznacza jednak, iz byly one tym czynnikiem wylc1cznie. 
Zasada etnograficzna lub zasada sainostanowienia oraz wszystkie pozo
stale stosowane przy ustalaniu granic, podobnie jak i inne zasady, kt6re 
weszly w zycie lu'b rozwin�ly si� 'po pierwszej wojnie swiatowej - bez
pieczenstwo zlbiorowe i wsp6qJraca mi�dzynarodowa, pokojowe rozstrzy
ganie spor6w mi�dzynarodowych (Liga Narod6w i Staly Trybunal Spra
wiedliwosci Mi�dzynarodowej), ochrona mniejszosci narodowych (odpo
wiednie traktaty yv tej ·sprawie), ochrona pracujc1cych (Mi�dzynarodowa 
Otiganizacja Pracy) ·_ stanowily dalszy wazny etap procesu organizo
wania zycia mi�dzynarodowego na podstawach prawa. Nie zmienialy one 
oczywiscie w spos6b radykalny dotychczasowej praktyki mi�dzynarocto-

157 „Czolowi przyw5dcy mocarstw niekiedy zbytnio nie ukrywali: ze podej

mujqc decyzj� w sprawach stosunk6w polsko-niemieckich kierowali si� og6Inymi. 

nadrz�dnymi w ich pojGciU, konce,pcjami mocarstw imperialistycznych". Z i e 1 in

s k i, op. cit., s. 29. 
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wej, a niekiedy nawet stawaly si� w tej praktyce uzytecznym instru
mentem. Byly jednak czynnikiem, z pewnosciq niedoskonalym jeszcze, 
ograniczajqcym samowol� oraz arbitralnosc przy ·podejmowaniu decyzji, 
kt6re na wiele lat determinowac mialy zycie calych narod6w 158. 

Raz przyj�.te zasady wyznaczaly pewne granice, poza kt6re nie mozna 
juz bylo wylfroczyc i kt6rych nie mnzna juz bylo lekcewazyc, nawet 
jesli w konkretnych sprawach odpowiadalo to interesom poszczeg6lnych 
mocarstw. W rezultacie - jak pisze H. Ziel'inski- ,·,niezaleznie od praw
dziwych intencji i interes6w wielkich mocarstw znalazly si� wsr6d de
cyzji konferencji pokojowej i takie, kt6re trzeba uznac za krok naprz6d 
w kierunku realizacji zasady samostanowienia narod6w. Nalezalo tu -
ja:k podkresla - m. in. odebranie Niemcom cz�sci ich zabor6w na wscho
dzie na rzecz Polski i Czechoslowa'Cji" 159. To prawda, ze praktyczna 
realizacja zasady samostannwienia i zasady etnograficznej w wypadku 
granicy polsko-niemieckiej odbyla si� w kilku istotnych rejonach ze 
szkodq dla sprawiedliwosci i dla interes6w Polski. Niemniej jednak samo 
juz powstanie Polski, ·podobnie jak Czechoslowacji i panstw baltyckich, 
oznaczalo triumf tych zasad. Na ich podstawie - mimo niekorzystnego 
nastawienia Lloyd George'a - udalo si� jednak wywalczyc granice obej
mu1j�ce przemylstowq cz�sc Gorne,go Slq1ska, Wiel1mpol1sk� i Pomorze, 
a wraz z nim dost� do Baltyku. 

DAS ETHNOGRAPHISCHE ARGUMENT BEI DER ENTSCHEIDUNG tJBER 

DIE POLNISCH-DEUTSCHE GRENZE AUF DER FRIEDENSKONFERENZ 

IN PARIS IM JAHRE 1919 

Der· Ar,tike,l befasst sich mit der Rolle des ethnographischen Arguments in den 

Diskussionen· auf der Pariser Konferenz im Jahre 1919 zur Frage der Festlegung 

der polnisch-deutschen Grenze, sowie mit dem Einfluss, den dieses Argument 

sowohl auf die formulierten Vorschläge, als auch auf die getroffenen Entschlüsse 

ausübte. 

Die Unte["suchungen stützen sich auf Materialien und Dokumente, die in der 

Publikation Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryzu w 1919 r. (Die 

polnischen Fragen auf der Friedenskonferenz in Pa,ris im Jahre 1919) enthalten 

und insbesondere auf darin enthaltene Protokolle (manchmal aus Notizen der 

158 „Nie moglo byc mowy o rzetelnej realizacji tych szczytnych idei - pisze 

Zielinski majc1c na mysli niekt6re z nich - z chwilq, gdy decydujqcq rol� 

w Lidze Narod6w odgrywaly wielkie mocarstwa imperialistyczne, widzctce w nie,j 

jedno z wa·znych narz�dzi swej kontroli nad caloksztaltem sytuacji politycznej 

w swiecie. Tym niemniej sam fakt, ze idee te zostaly powszechnie uznane jako 

podstawowe i ·trwale zasady wspölzycia mi�dzynarodowego, byl krokiem na drodze 

do ich zwyci�stwa w blizszej lub dalszej przyszlosci". Z i e 1 i ns k i, op. cit. s. 28. 
159 Tamze.
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Sek,retäre) von den Sitzungen des Obersten Rates. Eiine Analyse dieser Materialien 

unter dem Gesichtspunkt der Handhabung des ethnographischen Arguments und 

anderer in Erwägung gezogenen Aspekte lässt schlussfolgern, dass die Hauptver
fasser des Traktats von Versailles bei der Festlegung der polnisch-deutschen 
Grenze nicht so sehr nach der Verwirklichung der verkündeten Grundsätze streb

ten, als vielmehr, oft zum Nachteil dieser Prinzipien, die Interessen ihrer Staaten 
verfolgten. Dies machte sich bes-onders sichtbar im Falle Lloyd George's, der in 

seinem Bestreben nach maximaler Beschränkung der Gebietsverluste Deutsch
lands zu Gunsten Polens sich ungemein oft dieses Arguments bediente. Oberall 

d.ort wo es seinen Bestrebungen entsprach, war er für eine strenge Beachtung
des ethnographischen Prinzips unter Ablehnung aller anderen. oft sehr wesen
tlichen Momente. Dagegen dort, wo diese Prinzip zu Gunsten Polens ausgelegt

werden konnte, berief er sich auf geschichtliche Gründe und im Falle Ober
schlesiens ·forderte er die Durchführung einer Volksabstimmung. Er unterstrich

gleichzeitig sehr stark die Gefahr einer Revolution in Deutschland und indem er
eigenartige Erpressungsversuche unternahm, lehnte er alle möglichen Lösungen
ab, in Namen derer Grossbritannien nicht wiederholt zu kämpfen bereit wäre.

Infolge dessen edangte Polen Grenzen, die nicht nur ihren geschichtlichen Rech
ten, sowie den wirtschaftlichen und strategischen Interessen widersprachen, son

dern auch dem ethnographischen Recht.



ANASTAZJA KOWALIK, BRONISLAW PASIERB 

KALENDARIUM POWSTANIA I DZIALALNOSCI PARTII 
POLl'fYCZNYCH NA DOLNYM SLi\SKU W LATACH 1945-1948 

(Droga do zjed!}oczenia parti� robotniczych) 

W s t �p 

Dzieje polityczne Dolnego Slqiska 1 w pierwszych trzech latach odro
dzonej panstwowosci polskiej stanowic:i niezwykle interesujc:icy, ale trud
ny temat badawczy. Ich naukowy opis bez uproszczen i niedom6wien 
jest jeszcze kwestiq czasu. Dzis mozemy gromadzic i ustalac fakty, 
rejestrowac je, tworzc1c w ten spos6b zywc:i kronik� tamtego· czasu. 

Dla zrozumienia trudnych i skom1plikowanych poczc1tk6w budowy 
wladzy ludowej na Dolnym .Slc1sku istotne jest znac gl6wne tendencje 
i metody realiza.cji polityki prowadzonej przez partie polityczne skupione 
w koalicji rzc1dowej, a .zwlaszcza partie robotnicze. Nie ulega bowiem 
Wqtpliwosci, ze przemianami spolecznymi, gospoda·rczymi i politycznymi 
kierowaly partie robotnicze - Polska Partia Rolbotnicza i Polska Partia 
Socjalistyczna. Historia wsp6lnej pracy, osic1,gni�c, a takze porazek tych 
partii na Dolnym Slc1sku 0ibe'jmuije niespelna cztery lata. Wypelnione one 
Sq tak zasadniczymi i waznymi problemami, ze zaslugujq nie tylko na 
kronikarskie odnotowanie. 

Autorz.y wychodzili z zalozenia, ze s)PO'rzc1ldzenie ,kalendaduim po
wstainia i dZJialailnosci partii poUtyicznych nia Dolnym Sh11sku w laita'ch 
1945-1948 speln� nie tyle rocznicowy postulat, He pilnq potrzeb� ba-

1 W kwietniu 1945 r. - Dolny Sh:isk skladac si� mial z 59 obwod6w, w tym 

12 miejskich. 10 VI 1945 r. Okr�g Administracyjny Dolnego Slc1ska zostal zmniej

szony o po,wiaty: Sulech6w, Swiebodzin, Mi�dzyrzecz, Sul�cin, Rzepin, Slubice, 

Kostrzyn, Skwierzyna, Kobyla G6ra (pow. i m.) -oraz cz�sc powiatu Krosno. 

7 vn 1945 r. wylc1czono powiaty: Gubin, cz�sc powiatu Krosno, Zielona G6ra 

i Wscho,wa. W ten spos6b Okr�g Administracyjny Dolnego Slc:1ska skladal si� 

z 38 obwod6w, w tym 5 miejskich (J. Mi c h a 1 s k a, Obejmowanie wladzy na 
Dolnym Slqsku przez polskq administracj� w 1945 r., ,,Sob6tka", nr 4 1966, · 

s. 620-64 7).
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dawczq. Nalezy jednak zauwazyc, ze kalendarium to posiada braki wsp61-
ne tego rodzaju wydawnictwom. Ze zroziumialych wzgl�d6w nie spos6b 
ujqc wszystkich wydarzen z dzialalnosci partii politycznych. Wybrano 
wiE:c z problematyki politycznej fakty z dzialalnosfi partii, stronnictw 
politycznych i organizacji mlod�iezowych (Pols'kiej Partii Robotniczej, 
Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa De
mokratycznego, Polskiego Stronnfotwa Ludowego, Zwiqzlku Waliki Mlo
dych, Organ'izacji Mlodziezy TUR, Zwiqzku Mlodziezy W,iejskiej „Wici") 
w zakresie pracy wladz wojew6d:zlkkh. 

Interesowal nais zwlaszcza problem wsp6ldzialania i wsp6lpracy obu 
partii robotniczych i etapy prowadzqce do zjednoczenia. Dla lepszego 
zrozumienia tych spraw odwolano siE: w kilku miejscach do wydarzen 
centralnych (np. Umowa o jednosci dzialania klasy robotniczej z 28 XI 
1946 r.). Pewne odstE:'I)stwo od zasady zrobiono w odniesieniu do 1945 r. 
Staralismy si� pokazac chronologi� organizowania zycia politycznego, 
daty pierwszych zebran, powstawanie wladz powiatowych, organizacji 
spolecznych, mlodziezowych itp. 

Kalendarium opracowano na podistawie dokument6w archiwalnych oraz 
prasy partyjnej (,,Trybuna Dolnoslqska", ,,Naprz6d Dolnoslqski"). 
Uwzgl�dniono wszystkie konf erencje wojew6dzkich wladz, plenarne po
siedzenia, odprawy, narady, pierwsze zebrania organizacyjne w powia
tach, posiedzenia Wojew6dzkiej Mi�dzypartyjnej Komisji Porozumiewaw
czej (PPR, PPS, SL, SD, PSL) oraz Wojew6dzkiej Komisji Wsp6lpracy 
Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistyczinej 2. Poza tym 
na zasadzie reprezentacji przedstawiono niekt6re fakty z dzialalnosci Po
wiatowych Komisji Wsp6lpracy PPR i PPS z powiatu bystrzyclkiego, je
leniog6rskiego, sycowskiego, swidnickiego, walbrzyskiego, zgorzeleckiego 
i m. Wroclawia. 

Autorzy zdajq sobie spraw�, ze w niejednym miejscu zamieszczone 
wydarzen'ia, da,ty, nazwiska wymagac b�q dalszych uscislen. W swoim 
przekonaniu zrobili wszys'tko, by pomylek tych bylo jak najmniej. 

CKW 

FK i KF 

W y k a z  w a z n i e j s z y c h  s k r6t6w 

- Centralny Komitet Wy

konawczy

- Fabryczny Komitet

GK i KG 

G. Korn.

Wsp6lpr.

- Gminny Komitet

- Gminna Komisja

Wspölpracy

2 Czytelnik zauwazy, ze posiedzenia zaröwno wladz wojewödzkich, jak i po

. wiato,wych nie odbywaly si� systematycznie. Zachowane protokoly nie posiadajq 

kolejn�j numeracji i dlatego trudno ustalic, czy nie zwolywano posiedzen, czy po 

prostu nie zachowaly si� dokumenty. 
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GRN 
KC 
KM i MK 
KP i PK 
KW i WK 
KW MO 

KRN 

LK 
MKP 

M. Korn.
Wsp6lpr.

MMKP 

MZ i ZM 
MRN 
MO 
OKZZ 

OMTUR 

org. 
PPR 

PPS 

PSL 

PKWN 

PZGS 

PZ i ZP 

- Gminna Rada Narodowa
- Komitet Centralny

- Komitet Miejski
- Komitet Powiatowy
- Komitet Wojew6dzki
- &omenda Wojew6dzka

Milicji Obywatelskiej
- Krajowa Rada

Narodowa
- Liga Kobiet
- Mi�dzypartyjna Komisja

Porozumiewawcza
- Miejska Komisja

Wsp6lpracy
- Miejska Mi�dzypartyjna

Komisja Porozumie
wawcza

- Miejski Zarzctd
- Miejska Rada Narodowa
- Milicja Obywatelska
- Okr�gowa Komisja

Zwictzk6w Zawodowych
- Organizacja Mlodziezy

Towarzystwa Uniwer
sytet6w Robotniczych

- organizacyjne

- Polska Partia
Robotnicza

- Polska Partia
Socjalistyczna

- Polskie Stronnictwo
Ludowe

- Polski Komitet Wyzwo
lenia Narodowego

- Powiatowy Zwictzek
Gminnych Sp6ldzielni

- Powiatowy Zarzqd
Pow. Korn. - Powiatowa Komisja

Wsp6lpr. Wsp6lpracy 
PMKP - Powiatowa Mi�dzypar-

tyjna Komisja Porozu
miewawcza

PUR - Panstwowy Urzctd Re-
patriacyjny

Pow. Korn. - Powiatowa Komisja 
Mediac. Mediacyjna 

po,w. - powiat 

prez. 
przew. 
przedst. 

PRN 

RN 
red. 
SL 
SD 

SP 
sekr. 
sekr. gen. 

SCh 
TPPR 

TZP 

WMKP 

- preze.s, prezydium
- przewodniczqcy
- przedstawiciel, przed-

stawiciele
- Powiatowa Rada

Narodowa
- Rady N arodowe
- redaktor
- Str.onnictwo Ludowe
- Stronnictwo Demokra-

tyczne
- Stronnictwo Pracy
- sekretarz, sekretarze
- sekretarz generalny,

Sekretariat Generalny
- Samopomoc Chlopska
- Towarzystwo Przyjazni

Polsko-Radzieckiej
- Tymczasowy Zarzctd

Panstwowy
- Wojew6dzka lvfü:dzypar

tyjna Komisja Porozu
miewawcza

Woj. Korn. - Wojew6dzka Komisja
Mediac. Mediac. 

Woj. Kom. - Wojew6dzka Komisja
Wsp6lpr. Wsp6lpracy 

WKM - Wojew6dzka Komisja
Mi�dzyparty jna

WRN - Wojew6dzka Rada

wiceprez. 
wydz. 
zw i wz

ZSCh 

zo 

ZMP 

ZNP . 

ZMW Wici 

ZWM 
zuwz 

zw. zaw. 
ZNMS 

Narodowa
- Wiceprezes
- wydzial, wydzialy
- Zarzctd Wojew6dzki
- Zwictzek Samopomocy

Chlopskiej
- Ziemie Odzyskane
- Zwictzek Mlodziezy

Polskiej
- Zwiqzek Nauczyciel

stwa Polskiego
- Zwictzek Mlodziezy

· Wiejskiej Wici
- Zwiqzek Walki Mlodych
- Zwiqzek Uczestnik6w

Walki Zbrojnej
- zwiqzki zawodowe
- Zwicizek Niezaleznej

Mlodziezy Socjali
stycznej



KALENDARIUM 

ROK 1945 

K w i e c i e n

6 - Odprawa w KC PPR pierwszej ekipy organizator6w KW PPR na 
Dolnym $lqsku. 

8 - Przybycie do, Wroclawia-Lesnicy pierwszej grupy dzialaczy PPR 
z Zagh;bia Dqbrows'kiego (J6zef Bar�n, Stan"slaw Kolodziej, Ka
zimierz Kapitanski, Stanislaw Karpala, Alojzy Kr6lik, Kazimierz 
Malecki, Kazimierz Samerdyk, Czeslaw Sikora, Stanislaw Sikora, 
Pawel Stefan, Stanislaw Szl�k). 

20 - Trzebnica - pierwsze zebranie czlonk6w .PPR z ekipy pelno
mocnika ·Rzqdu RP (Stanislaw Bqk-Dzierzynski, Boleslaw Dziub
dziela, Witold Janiszewski, Tadeusz Nowacki, Kazimierz Orczy

' kowski, Piotr Patrzalek, Aleksander Plutecki, Wojciech Tabaka, 
Augustyn Urban, Wende; sekr. kom6rki - Kazimierz Orczy
kowski). 

21 - Trzebnica, pierwsze posiedzenie MKP (z PPR: Boleslaw Dziu.bdzie
la, Kazimierz Orczykowski, Piotr Patrzalek, Aleksander Plutecki; 
z PPS: J6zef Jedynski, Stefan Majewski, Stanislaw Piaskowski, 
Jan Warwa.s; z SL: Wladyslaw Rys, Piotr Szymczyk, Antoni Wa
la1sek) na temat 01bsady personalnej administra:cji w powiatach. 

25 - Trzebnica, wyb6r tymczasowego WK PPS (przew. - Stanislaw 
Piaskowski). 

- Trzebnka, pierwsze zebranie SL, wyb6r tymczasowego WZ SL
(prez. - Wladyslaw Rys).

26 - Legnica, powstanie MK PPS. 
27 - Trzebnica, utworzenie pierwszej kom6rki SD (Kazimierz Gostynski, 

Antoni Kurkowski, Juliusz Rzemislawski, Rydzewski, Czeslaw 
Wernik, Franciszek Zyfäo). 
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M a j

1 - Trzebnica, pierwsze obchody Swi�ta Klasy Robotniczej na Dolnym 
Slc:1sku. 

2 - Legnica, przybycie pierwszej grupy org. PPR z Antonim Galin
skim. 

4 - Legnica, pierwsze pismo polskie na Dolnym Slqsku „Dziennik Leg
nicki". 

6 - Twarda G6ra, pow. Syc6w, pierwsze zebranie PPR. 
7 - Przyczyna Dolna, pow. Wschowa, pierwsze kolo gromadzkie SL . 

.....- Trzebnica - uroczystosci z okazji kapitulacj( Festung Breslau. 
8 - G6ra Slqska, powstanie PK PPS (przew. - Feliks GolE:biowski). 
9 - Wroclaw - przybycie grupy dzialaczy PPR z Zagh:bia Dqbrow

skiego; zorganizowanie KW PPR (I sekr. - Stanislaw Kolodziej). 
- Legnica, ukonstytuowanie KM i KP PPR.
- Trzebnica, uroczystosci ·z okazji zwyci�stwa nad faszyzmem.

17 - Sroda Slc:1ska, powstanie tymczasowego PZ SL (prez. - Michal 
Lukasik). 

19 - Wroclaw, ukonstytuowanie KM PPR (I sekr. - Czeslaw Sikora). 
- Wroclaw, pierwsze zeibranie kom6:r'ki PPR przy Zarzc:1dzie Miejskim

(sekr. - Aleksander Lis).
21 - Trzebnica, pierwsze obchody Swi�ta Ludowego na Dolnym Slcisku 

zorganizowane przez WZ SL. 
22 - Legnica, powstanie PK PPS. 
27 - Syc6w, zorganizowanie tymczasowego PZ SL (prez. - Stanislaw 

Cieslik). 
28 - Jawor, powstanie PK PPS. 
29 - Brzeg, powstanie tym.czasowego PZ SL (prez. - Jan Daszewski). 
31 - Trzebnica, powstanie KP PPR (I sekr. - Krzysztof Przybylski). 

* - Sroda Slc:1'ska, powolanie KP PPR (I sekr. - Stanislaw Gadacz).
* - Wroclaw, powstan'ie MK PPS.

C z e r w i e c

1 � Namysl6w, powstanie PK SD (sekr. - Kazimierz Giecew·cz). 
3 - Lu:bin, pierwsz.e zehrainie SL i wyb6r PZ SL (prez. Jan Kunczys). 
4 - Jelenia G6ra, pierwsze zebranie PPS i wyb6r PK PPS (przew. -

Antoni Malaczynski). 
8 - Boleslawiec, powolanie PK PPS (przew. - Aleksander Noll). 

10 - N amysl6w, powolanie PK PPS. 
10 - Wroclaw, ukonstytuowanfo KP PPR (I sekr. - Stanislaw Sikora). 
13 - Zc:1bkowice, powstanie PK PPS. 

* Gwiazdka oznacza brak daty dziennej.
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14 - Kamienna G6ra, pierwsze zebranie PPS i powolanie PK PPS 
(przew. - Tadeusz Kalaman). 

- Walbrzych, zebranie arg. PPS i powofanie PK PPS (przew.
Eugeniusz Szewczyk).

16 - Olawa, powolanie KP PPR (I sekr. - Zacheusz Bargiel). 
- Walbrzych, zeibranie PPR i powolanie KM (I sekr. - Piotr Chru

sciel).
17 - Namysl6w, pierwsze zebranie SL i ZSCh (prez. PZ SL - Bo

leslaw Nowacki). 
19 - Wroclaw, zawiqzanie Komitetu Organizacyjnego SD (pracami orga

nizacyjnymi kierowal Marusinski). 
22 - Legnica, obchody 4 roczinlicy naja,zdu hitlerowskiego na ZSRR. 
24 - Zqhkowice, powstanie KP PPR (I sekr. - Feliks Moskalewicz). 

- Legnica, I Konferencja WK PPS, podsumowanie pracy organiza
cyjnej partii, wyb6r wladz wojew6dzkich i delegat6w na Kongres
(przew. - Stanislaw Piaskowski).

26 - Pierwszy numer pisma: ,,Naprz6d Dolnoslqs'ki", organ WK PPS. 
28 - Jawor, powstanie KP PPR (I sekr. - Wladyslaw Winkler). 
29 - Legnica - manifestac1ja spoleczenstwa polskiego z okazji u1tworze

nia Rzqdu J ednosci N arodowej i Swi�ta Morza. 
- Slawa Slqska, wyb6r wladz powiatowych SL (prez. - Marian

Mis).

L i p i e c

1 - Zlotoryja, powstanie KP PPR (I sekr. - Kazimierz Ciborowski). 
- Zlotoryja, powstanie PK PPS.
- Zlotoryja, zorganizowanie tymczasowego PZ SL (prez. - Jan So-

kolowski).
- Bystrzyca, pierwsze zebranie SL.

2 - Wal'brzych, powolanie KP PPR (I sekr. - Henryk Kupferberg). 
- Kamienna G6ra, powstanie tymczasowego PZ SL (prez. - Piotl

Winski).
- Legnica, pierwsze zebranie SL.

3 - Bystrzyca, powolanie PK PPS (przew. - Mieczyslaw Gajewski). 
5 - Milicz, zorganizowanie tymczasowego PZ SL (prez. - Zygmunt 

Szczepaniak). 
12 - Boleslawiec, powstanie KP PPR (I sekr. - Wladyslaw Basta). 
13 - Swidnica, org. posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. l?PR i PPS. 
15 - Legnica, narada alktywu PPR wojew6dz-twa wroclawskiego na te

ma t sytuacji politycznej i aktualnych zadan partii (Stan organi
zacyjny partii wedlug ankiety statystycznej: PPR 945 czlonk6w, 
32 KP, 4 KG, 3 KM, ZWM 113, 4 ZP). 
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- Milicz, powstanie PK PPS ·(przew. - Henryk Oldakowski).
16 - Leignica, narada aktywu wojew6dzkiego PPR i PPS w sprawach 

wsp6lpracy mi�dzypartyjnej i powolanie stalej Korn. Wsp6!pr. 
PPR i PPS. 

18 - Legnica
)
- Plenum KW PPR (ocena narady aktywu z 15 lipca, 

narady PPR i PS i koordynacja pracy w K:W). 
19 - Trzebnica, wrganizowanie PZ SL' (1prez. - Wieslaw Jezierski). 
·20 - Syc6w, powstanie KP PPR (I sekr. - Stefan Niedbala).
21 - Olesnica, powstanie KP PPR (I s:ekr. - Wincenty Ptaszek).
22 - Olawa, utworzenie tymczasowego PZ SL (prez. - Marceli Stan).

- Zary, powstanie PK PPS (przew. - J6zef Wituski).
- Legnica, uroczysty poch6d i akademia wojewödzka w I rocznic�

Manifestu PKWN.
- Brzeg n/Odrq, pierwsza polska manifestacja w ramach obchodu

535 rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
26 - Legnica, powstanie ZW ZWM. 

- Zag an, powstanie tymczasowego PZ SL (prez. - Stanislaw Ja
nucht).

27 - Strzelin, powstanie KP PPR (I sekr. - Jan Gaskiewicz). 
- Zgorzelec, powstanie PK PPS.
- Legnica, posiedzenie WMKP. PPR, .PPS, SL, SD (zmiany pe·rsonal-

ne w powiafach).
28 - Wroclaw, zalozycielskie zebranie TPPR z inicjatywy PPR i wyb6r 

tymczasowego Komitetu Przyjazni Polsko-Radzieckiej (prof. dr 
S. Kulczyns'ki, J. Rzepecka, C. Sikora, J. Mazur).

29 - Walbrzych, pierwsze zebranie SL i wyb6r tymczasowego PZ SL 
(prez. - dr Jan Bilek). 

S i e r p i e n

1 - Legnica, uroczysta akademia w I rocznic� powstania warszaw
skiego. 

4 - Syc6w, pierwsze posiedzenie PMKP. 
- Jawor, zebranie SL i wyb6r tymczasowego PZ SL (prez. - Aure-

liusz Pic1tkowski).
5 - Klodzko, u tworzenie tymczasowego PZ SL (prez. - Stanislaw 

Bialecki). 
7 - Twardog6ra, pow. Syc6w, wsp6lne posiedzenie KM PPR i KM PPS 

na temat ws,p6lpracy mi�dzypartyjnej. 
9 - Zq,bkowice, utworzenie tymczasowego PZ SL (prez. - Boleslaw 

. Wykurz). 
10 - Wroclaw, powstani€ tymczasowego PZ SL (prez. - Wladyslaw 

Zielinski). 

1: - C::nhn+lr<> 4./1:R 
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10 - Legnica, wielki wiec z okazji zakonczenia konf erencji w Pocz
damie. 

11 - Lubin, powstanie KP PPR (I sekr. - Marceli Sternik). 
12 - Jelenia G6ra, powstanie tymczasowego PZ SL (prez. - Henryk 

Krzemins'ki). 
- Milicz, zebranie org. OMTUR (przew. - Maczkowski).

13 - Pierwszy numer „Trybuny Dolnoslqskiej" - organ KW PPR. 
- Glog6w, powstanie KP PPR (I sekr. - J6zef Kowalski).

14 - Wol6w, powstanie tymczasowego MZ SL (prez. - Alfred Mo
rawski). 

15 - Szprotawa, powstanie KP PPR (I sekr. - J6zef Bendkowski). 
16 - Legnica, pierwszy Wojew6dzki Zjazd SL: podsumowanie pracy 

organizacyjnej stronnictwa i wyb6r wladz wojew6dzkich (prez. -
Wladyslaw Rys). 

- Wroclaw, K'.omitet Org. tworzy kolo SD (przew. tymczasowego
Zarzc:tdu Kola SD - prof. dr S. Kulczynski).

19 - Nowa Ruda, powstanie tymczasowego MZ SL. 
- Legnica, wsp6lna narada aktywu PPR i PPS Dolnego Slqska po

swü;cona aktualnej sytuacji politycznej.
21 - Legnica, pierwsze posiedzenie Woj. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS 

(o sytuacji w ruchu ludowym).
25 - Kamienna G6ra, pierwszy na Dolnym Slqsku Powiatowy Zjazd 

PPS (przew. PK PPS - ponownie Tadeusz Kalaman). 
26 - Syc6w, posiedzenie Pow. Kam. Wsp6lpr. PPR i PPS poswi�one 

pracy administracji. 
26 - Dzierzoni6w, powstanie tymczasowego PZ SL (prez. - Kazi

mierz Kurczews'ki). 
- Lubin, zebranie org. OMTUR i wyb6r PK OMTUR (przew. -

J 6zef Strzelewski).
28 - Boleslawiec, powstanie tymczasowego PZ SL (prez. - Aleksander 

Wrona). 
29 - Glog6w, powstanie tymczasowego PK PPS (przew. - J6zef Dra

bent). 

W r z e s i en 

1 - Wroclaw, uroczysta akadernia w 6 roczniG<:: najazdu Niemiec hi
tlerowskich na Polsk<::, zorganizowana przez MMKP. 

2 - Trzebnica, og6lne zebranie czlonk6w PK PPS, wyb6r nowego 
PK (przew. - J6zef Filarski). 

3 - Legnica, odezwa KW PPR do wszystkich KP PPR na Dolnym 
Shi,sku w sprawie udzialu w aikcji siewnej. 

4 - Strzelin, rpierwsze posiedzenie Kom. Wsp6lpr. PPR i PPS. 
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Jawor, posiedzenie PMKP PPR, PPS i SL. 
5 Jelenia G6ra, posiedzenie MMKP PPR, PPS,. SL i SD. 
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8 - Legnica, rezolucja Woj. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS w sprawie 
podwyzszenia plac i poprawy polozenia rnaterialnego robotnik6w 
i pracownik6w, zwalczania korupcji i spekulacji, bandytyzrnu 
i sabotazu. 

9 - Legnica, konferenicja przew. i sekr. korniteit6w powiatowych PPS 
poswi�cona aktualnyrn zadaniorn partii. 

11 - Legnica, posiedzenie aktywu KW PPR (inforrnacja instruktora KC 
PPR o zadaniach przedzjazdowych, wyborach do Rad Zaklado
wych, dernobilizacji wojska, uruchornienia wyzszych uczelni i ich 
dernokratyzacji). 

- Bystrzyca, 4 posiedzenie Korn. W sp6lpr. PPR i PPS (pro blern
rnienia poniernieckiego li sta.n aprowizacji lu!dtiosci polskiej).

12 - Legnica, Plenum KW PPR: spra�ozdanie I sekr. KW PPR i I sekr. 
KM PPR we Wroclawiu oraz informacja instruktora KC PPR. 

- Boleslawiec, posiedzenie PMKP PPR, PPS, SL (bezpieczenstwo
w powiecie, aprowizacja, szkolnictwo i stosunek do ludnosci nie
rnieckiej).

17 - Oswiadczenie KW PPR i WK PPS w sprawie deklaracji ideowej 
SL z 5 IX 1945 r. 

18 - Deklaracja WMKP PP,R, PPS, SL, SD na Dolnym Slc1sku popie
raijqca rezolucj� Cen1tr. Korn. Zw. Zaw. w sprawie podwyzsz.enia 
plac i poprawy polozenia rnater'iafoego robotnik6w i pracown:ik6w. 

21 - Wroclaw, zebranie czlonk6w PPR i de1egat6w PPS na ternat aktu
alnej sytuacji polityczno-gospodarcz.ej. 

25 - Legnica, pierwsze zebranie · 4 stronnictw politycznych (PPR, PPS, 
SL, SD), z inicjatywy KM PPR (sprawy osadnictwa rniejskieigo 
i zabezpieczenia _przed przenikaniern element6w reakcyjnych do 
wladz partyjnych). 

P azd z i e r n i k

1 - Legnica, 2 posiedzenie MMKP z udzialem przedst. wladz rn1eJ
skich (zaopatrzenie rnieszkanc6w rniasta w ziernniaki i opal; akcja 
siewna; uchwalonö rezolucj� protestujc1cc1 przeciwko wyrokowi 
w Parderborn skazujc1cemu na smierc 6 Polak6w). 

3 - Klodzko, I Zjazd Osadnik6w Polskich wypowiedzial si� za jedno
sciq ruchu ludowego. 

8-15 - Przeniesieinie K1W J:>PR z Legnicy do Wroclaiwia (pl. Teatral
ny 2). 

9 - Przeniesienie WK. PPS z Legnicy do Wroclawia (pl. Rycerski 1 -
o becnie: ul. N ankera 1).
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9 - Stanislaw Januszewski - I sekr. KW PPR. 
14 - Wroclaw, nadzwyczajny Zjazd Wojew6dzki SL poswi�cony sytu

acji w ruchu ludowym. 
21-22 - Wroclaw, II Konferencja WK PPS (przew. ponownie Stani

slaw Piaskowski). 
22 - Wroclaw-Pilczyce, powstanie KD PPR (I sekr. - J6zef Szurtak). 
25-27 - Wroclaw, narada sekr. KP i KM PPR (sprawozdania sekre

tarzy KP i KM oraz aktualna sytuacja polityczna). 
28 - J elenia G6ra, I Walny Zjazd SL opowiada si� za deklaracjq ide

owq SL z 5 IX 1945 r. 
29 --- Lubin, posiedzenie Pow. Koin. Wsp6lpr. PPR i PPS (ustalenie 

programu pracy). 
30 - Wroclaw, posiedzenie WMKP (m. in. sytuacja w SL). 

L i s t o p a d  

8 - Wroclaw, odwolanie w zwiqzku z kryzysem w ruchu ludowym 
przez W:Z SL prez. W. Rysia, wiceprez. P. Szymczaka i II wice
prez. A. W alaska. 

12 - Wroclaw, utworz.enie PSL. 
13 - Wroclaw, zebranie organizacyjne ZWM w Panstwowej Fabryce 

Wagon6w. 
23 - Wroclaw, przyj�cie przedstawiciela PSL do WMKP. 
26 - Wroclaw, posiedzenie WMKP w sprawie podzialu majqtku · mi�

dzy SL a PSL. 

G r u d z i en 

2 - Wroclaw, I Zjazd Wojew6dzki OMTUR. 
10 - Wroclaw, zebranie org. ZNMS (prez. - Jan Karst). 
14 - Wroclaw, posied.zenie WMKP w lokalu SL (sprawa -mlodziezy aka

demickiej, sporu mi�dzy SL i PSL, dzialalnosci PUR). 
20 - Wroclaw, posiedzenie Woj. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (problemy 

rad narodowych). 
21 - Wroclaw, posiedzenie WMKP (m. in. memorial WZ PSL). 
22 - Legnica, wiec sprawozdawczy z I Zjazdu PPR. 
24 - Pobyt na Dolnym Slcisku przew. CKW PPS, premiera Rzqdu RP 

Edwarda Os6bki-Morawskiego. 

ROK 1946 

S t y c z en 
5-10 - Grunwald, pow. Klodzko, og6lnopolska odprawa przew., sekr.

i kie_ir. wydz. WK OMTUR. 
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6 - Wroclaw, zebranie sprawozdawcze z I Zjazdu PPR w Teatrze 
Miejskim. 

13 - Wr(?cl�w, podj�cie na wiecu manifestacyjnym rezolucji domaga
jqcej si� upowszechnienia na terenie mi�dzynarodowym dokumen
t6w zbrodni niemieckich w Polsee, przestrzegania postanowien 
poczdam§kich w stosunku do Niemiec oraz przyspieszenia wysie
-::llania Niemc6w _ z Polski. 

15 - Wroclaw, posiedzenie Woj. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS w lokalu 
WK PPS (sprawa utworzenia rad narodowych na Dolnym Slqsku). 

19 - Wroclaw, I Konferencja delegat6w k6l fabrycznych i dzielnicowych 
PPS (podj�cie rezolucji omawia'jqcej rol� robotnika, zqdajqcej usu
ni�cia dysproporcji w placach i na tychmiastowego i radykalnego 
polepszenia sytuacji aprowizacyjnej). 

20 - Wroclaw, rozpoczyna dzialalnosc Szkola Partyjna WK PPS. 
25 - Wroclaw, I Konferencja Wojew6dzka ZWM. 
27 - Wroclaw, wsp6lna narada aktywu PPR i PPS z okazji pobytu 

na Dolnym Slqsku Wladyslawa Gomulki - sekr. gen. PPR i mi
nistra ZO. 

28 - Wroclaw, narada instruktazowa sekr. KP PPR, starost6w i przedst. 
zw. zaw. w KW PPR. 

L u  ty 

1 - Wroclaw, zebranie WMKP PPR, PPS, SL, PSL, SD (sprawy bez
pieczenstwa, pozyczki na odbudow� kraju i dzialalnosci TZP). 

20 - Bystrzyca, zebranie sekr. kom6rek PPS i PPR (sprawy org.). 
21 - Wroclaw-S�polno, zebranie org. KD OMTUR (przew. Mieczyslaw 

Dqbrowski). 
25 .:_ Wroclaw, konferencja przedst. PPR i PPS w gmachu KW PPR 

w sprawie kampanii wylborczej na Dolnym Slq'sku. 
26 - Wroclaw, posiedzenie WKM PPR, PPS, SL, .PSL, SP, SD, z udzia

lem przed�t. ZWM, OMTUR, ZNMS, LK, ORP Wici, ZSCh, OKZZ, 
ZUWZ w lokalu WK PPS (rezolucja PPS w sprawie jednolitego 
bloku stronnictw politycznych w nadchodzqcych wyborach do Sej-
mu spotyka si� ze sprzeciwem PSL i SP). 

28 - Wrodaw, posiedzenie WKM PPR, PPS, SL, PSL, SP, SD (w spra
wie wsp6lnego bloku wyborczego na Dolnym Slqsku). 

M a r z e c

1 - Wroclaw, posiedzenie WKM (PSL i SP odmawia defi.nitywnie 
wsp6lpracy w bloku wyborczym; PPR zglasza wniosek o niemo
zliwosci dalszeij wsp6lpracy w WKM w dotychczasowym skla-
dzie). \ 
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3 - Wroclaw, wiec w Teatrze Miejs'kim manifestujcicy jednosc spo
leczenstwa polskiego w wyborach do Sejmu. 

7 - Wroclaw, zebranie w KW MO czlonk6w PPR, PPS, SL, SD, pra
cowniköw MO, poswi�cone sytuacji politycznej i zagadnieniu 
wytbor6w. 

10 - Wroclaw, konf. aktywu SU w sprawie przyigotowania wybor6w. 
21 - Wroclaw, posiedzenie Woj. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS w lokalu 

WK PPS na tema t rad narodowych. 
28 - Wroclaw, odprawa sekr. KP PPS w WK PPS na temat bloku wy

borczego 'partii demokrntycznych. 
30 - Wroclaw, pierwsza narada faibrycznych delegat6w PPS i sekr. k6l 

PPR na · temat wsp6lpracy mi�dzypartyjnej. 

K w i e c i en 

8 - Wroclaw, zebranie WMKP w sprawie rocznicy powstania w gettcie 
warszawskim, zjazdu TPPR, obchod6w 1 Maja i Re{erendum Lu-
· dowego.

M aj 

4 - Wroclaw, inauguracyjne posiedzenie MRN (przew. Prez .. MRN -
Edward Paszke - czlonek PPS). 

8 - Wroclaw, pierw�ze posiedzenie WRN (przew. Prez. WRN - Adam 
Sadrakul� - czlonek SL). 

9 - Wroclaw, uroczystosci z okazji I rocznicy powrotu Wrodawia do 
Macierzy z udzialem Wladyslawa Gomulki - ministra ZO i wi
ceprezydenta KRN Stanislawa Szwalbego. 

17 - Wroclaw, posiedzenie WRN celem powolania Komisji Wyborczej 
do Spraw Glosowania Ludowego (przew. - Jerzy Drewnowski -
czlonek SL). 

23 - Wroclaw, zebranie aktywu PPR i PPS w sprawie Referendum 
Ludowego. 

28 - Wroclaw, Plenum KW PPR na temat syitua,cji politycznej. 

Cz e r w i e c

3 - Wroclaw, zjazd aktywu wojew6dzkiego PPS poswi�cony sprawom 
zwicizanym z Glosowaniem Ludowym. 

- Jelenia G6ra, posiedzenie Po·w. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (ocena
wsp6lpracy mi�dzypartyjnej i dzialalnosci politycznej partii w po
wiecie).

5 - Wrodaw, Plenum KW PPR (sprawozdanie ins'tru'ktor6w Glosowa
nia Ludowego o przygotowaniach do Referendum). 

7 - Sye6w, posiedzenie Pow. Korn. W sp6lpr. PPR i PPS poswi�coITTe 
problemowi wsp6lnego szkolenia. 
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- Wroclaw, konferencja przedst. partii politycznych, organizacji spo
lecznych, kulturalno-oswiatowych, zw. zaw., organizacji mlodzie
zowych, wojska w WK PPS i powola,nie Wojew6dzkiego Obywa
telskiego Komitetu Glosowania Ludowego.

14 - Wroclaw, wsp6lne posiedzenie WK PPS i KW PPR celem om6-
wienia organizacji pracy Wojew6dzkiego Obywatelskiego Komitetu 
Glosowania Ludowego. 

16 - Wroclaw, wiec spoleczenstwa Wroclawia zwolany prz.ez Komitet 
Obywatelski Glosowania Ludowe.go. 

19 - Wroclaw, zebranie w WK PPS przedst. partii z powiat6w z udzia
lem pelnomocnika CKW PPS dla spraw Glosowania Ludowego na 
Dolny Slqsk ( om6wienie prac zwiqzanych z Referendum, wytyczne 
dla pelnomocnik6w wojew6dikich i powiatowych do spraw Glo
sowania Ludowego). 

30 - Glosowanie Ludowe - uprawnionych do glosowania na Dolnym 
Slqsku - 728 748; glosujqcych 695 628; odpowiedzi pozytywnych 
na pierwsze pytanie - 650 065 (94,2'0/o), na drugie pytanie 
650 841 (!)5,80/o) i na trzecie pytanie - 671 073 (97,60/o). 

Lip i ec 

5 - Wroclaw, Plenum KW PPR (ocena Glosowania Ludowego). 
10 - Wroclaw - posiedzenie WMKP (PPR, PPS, SL, SD) na temat 

m. in. problemu powiatowych rad narodowych.
15 - Wrotlaw, podj�cie rezolucji przez Obywatelski Komitet Wrocla

wia pot�piajqcej wypadki kieleckie (wszyscy przedst. ugrupowan 
politycznych, instytucji, oPganizacji i urilt;d6w). 

23 - Zgorzelec, ·posiedzenie aktywu PPR i PPS w sprawie skladu Prez. 
PRN. 

28 - Wroclaw, I Zjazd Delegat6w K6l Kolejo:wych PPS Dolnego Slqska 
w WK PPS (uchwalenie rezolucji okreslajcicej zadania kolejarzy 
w odbudowie i usprawnieniu kolei, walki z reakcjci, wsp6lpracy 
PPR i PPS, poprawy bytu kolejarzy). 

Sie r p i en 

4 - Wroclaw, konferencja sekr. KP, starost6w i przew. RN z ramie
nia PPR w KW PPR na temat aktualnej sytuacji politycznej 
kraju. 

7 - Wroclaw, konferencja z przedst. cechu piekarzy zorganizowana 
z inicjatywy partii politycznych i zw. zaw. w sprawie obnizki cen 
chleba. 

8 - Bystrzyca, wsp�lne posiedzenie KP PPR i PK PPS na temat rad 
zakladowych (om6wienie dzialalnosci Rady Zakladowej w Fabryce 
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Zapalek; ustalenie, ze zebrania miE;Cizypartyjne odbywac si� b�dq 
eo 2 tygodnie). 

9 - Zybociin, pow. Bystrzyca, zebranie GK PPR i KG P:PS (prob\em 
wspotpracy, utworzenie mi�dzypartyijnej komisji mieszkaniowej, 
pracy czlonk6w PPR, PPS i SL w MO na terenie gminy). 

11-12 Wroclaw, I Wojew6dziki Zjazd SD (przew. WK SD - prof. dr
Stanislaw Kulczynski). 

29 - Mi��-zylesie, pow. Bystrzyca, zebranie aktywu MK PPS i KM 
PPR (m. in. sprawa utworzenia MRN i ocena dzialalnosci SL). 

W r z e s i e n

12 - Wroclaw, wielki wiec protestacyjny w Teatrze Miejskim prze
ciwko przem6wieniu sekr. stanu USA J. F. Byrnesa. 

15 - Wroclaw, zjazd aktywu PPS z udzialem sekr. CKW PPS J6zefa 
Cyrankiewicza i podj�cie rezolucji pot�piajqcej przem6wienie sekr. 
stanu USA J. F. Byrnesa. 

27 - Wroclaw, posiedzenie WK PPS (sprawy wyibor6w, problemy prze
myslowe, praca propagandowa i akcja przedwyborcza na odcinku 
kobiecym). 

29 - Wroclaw i Jelenia G6ra, odczyty posla angielskiego z ramienia 
Labour Party K. Zilliacusa: Problem Ziem Zachodnich na tl.e 

mi�dzynarodowej sytuacji politycznej). 

- Wrodaw, konferencja przedst. PPS i SL (ustalenie stanowiska
w sprawach politycznych i organizacyjnych i zalatwienie spornych
spraw terenowych).

P azdz i e r n ik 

2 - Wroclaw, odprawa sekr. KP i KM w KW PPR na temat aktualnej 
sytuacji politycznej, zadan partii w zakresie pracy wewnqtrz
organizacyjnej i na odcin'ku gospodarczym z udzialem przedst .. 
WK PPS. 

6 - Szczawno Zdr6j, pow. Walibrzych, I wspolny zjazd w powiecie 
PPR i PPS pod haslem: ,,Jednosc klasy robotniczej jest funda
mentem utrwalenia demokracji ludowej", z udzialem przedst. 
KW PPR i WK PPS. 

23 - Wroclaw, powstanie Klubu Dyskusyjinego PPR i PPS. 
24 - Wroclaw, posiedzenie WMKP w KW PPR i udzialem przedst. 

�SCH i PUR (dzialarlnoM: Komi�ji Wnfoskowej w akc,ji uwla'sz
czania chlopow i wyb6r delegacji do W ojew6dzkiej Komisji 
Osiedlenczej). 

L i s t o p a d

11 - Wroclaw, otwarcie biura ZW PSL „Nowe Wyzwolenie". 
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15 - Wroclaw, posiedzenie Woj. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS w WK PPS 
(przygotowanie wybor6w do Sejrnu Ustawo.dawczego). 

16 - Wroclaw, posiedzenie WMKP (PPR, PPS, SL, SDf SP - ustale
nie skladu Okr�gowych Kornisji Wyborczych, powolanie Kornitetu 
Obywatelskiego, odsuni�cie PSL od udzialu w akcji spolecznej). 

19 -:-- Wroclaw;· odprawa I sekr. KP i KM w KW PPR na ternat sytuacji 
politycznej i zadan organizacyjnych. 

21. - Wroclaw, WMKP (PPR, PPS, SL, SD) zaleca KP i KM MKP
zerwanie wsze1kiej wsp6lpracy politycznej i spolecz.nej z PSL. 

28 - podpisanie umowy o jednosci dzialania klasy robotniczej przez 
wladze naczelne PPR i PPS, uznajqc za konieczne zaciesnienie 
wsp6lpracy i solidarne dzialanie we wszystkich dziedzinach zycia 
spolecznego i panstwowego. 

Gr u d z i en 
7 - Wroclaw, posiedzenie WMKP PPR, PPS, SL, SD, PSL „Nowe 

Wyzwolenie" (powolanie Wojew6dzkiego Komitetu Propagandy 
Wyborczej i Komitetu Obywatelskiego). 

12 - Wroclaw, odprawa I sekr. KP i KM PPR na temat urnowy o jed
nosci dzialania. 

17 - Bystrzyca, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS poswiE::
cone interpretacji urnowy o jednosci dzialania. 

20 - Wroclaw, konferencja w WK PPS wydz. ekonomicznych obu 
partii ro botniczych w sprawie zaciesnienia wsp6lpracy na tereni.e 
przernyslu. 

* - PPR na Dolnym Slqsku liczyla 60 016, a PPS 34 768 czlonk6w.

ROK 1947 

S t y c z e n

4 - Wroclaw, zebranie inforrnacyjne Polak6w autochton6w w Zarzq
dzie Miasta na ternat wybor6w do Sejrnu. 

5 - W.roclaw, wsp6lna narada nauczycie'1i czlonk6w PPR i PPS po
swi�cona wy,bororn do Se.jmu. 

15 - Wroclaw, odezwa Nauczycielskiego Kornitetu Obywatelskiego 
wzywajqca nauczycieli i czlonk6w ZNP do glosowania na list� 
Bloku Dernokratycznego. 

18 - .Wroclaw, wiec przedwyborczy spoleczenstwa Wroclawia z udzia
lern wiceprerniera i rninistra .ZO Wladyslawa Gornulki. 

19 - Wybory do Sejrnu. Na Dolnyrn Slqsku uprawnionych do gloso
wania 783 195, glosowalo 740 793, glos6w uniewaznio:pych 8 293, 
na Blok Stronnictw Demokratycznych 677 813 (92,080/o), na PSL 
54 707 (7,920/o,). 
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26 - Wroclaw, wielki wiec zorganizowany przez Wojew6dzki Komitet 
Obywatelski z okazji zwyci�stwa wyborczego. 

* - Plenum KW PPR (ocena wynik6w wybor6w na Dolnym Slqsku).

Lu t y

9 - Wroclaw, narada w WK SD z udzialem prez. i sekr. KP i KM, 
komisarzy wybo,rczych SD oraz posl6w z terenu wojew6dztwa 
celem przedyskutowania sytuacji politycznej. 

12 - Wroclaw, wsp6lne posiedzenie KW PPR i WK PPS w sprawie 
zmian w administracji dolnoslqskiej. 

M a r z e c

10 - Wroclaw, II Wojew6dzki Zjazd SD. 
15 - Wroclaw, odprawa sekr. KP i KM PPS z udzialem przew. CKW 

PPS Edwarda Os6bki-Morawskiego. 
17 - Wroclaw, rozpoczyna prac� Woj. Korn. Mediac. PPR i PPS (zada

nie - likwidowanie nieporozumien mi�dzy partiami). 
21 - Wrodaw, pierwsze wsp6lne pO!Siedzenie Egzekutywy KW PPR 

i WK PPS poswi�cone realizacji umowy o jednosci dzialania 
i wsp6lpracy mi�dzypartyjnej z 28 XI 1946 r. (postanowiono nie
zaleznie od prac Komisji Wsp6lpracy zwolywac przynajmniej raz 
w miesiqcu wsp6lne posiedzenia KW, KP, KM, KF, KG, wsp6l
pracowac przy wyborach do rad zakladowych, zorganizowac wsp61-
ne szkoly partyjne i zaciesnic w�p6lprac� organizacji mlodziezo
wych. 

26 - Wrodaw, wsp6lne posiedzenie Egzekutywy KW PPR i sekreta
riatu WK PPS (zasady wsp6�pracy na odcinku gospodarczym: 
zmiany personalne, walka ze szkodnictwem gospodarczym, udzial 
w kampanii siewnej, likwidacja ugor6w). 

29 Jelenia G6ra, uroczysty obch6d Swiatowego Tygodnia Mlodziezy 
urzqdzony przez organizacje mlodziezowe. 

31 - Wroclaw, narada przew. i sekr. KP OMTUR (sprawy wsp6lpracy 
organizacji mlodziezowych). 

K w i e c i e n

3 - Wroclaw, wsp6lna odprawa k6l i dzielnic PPR i PPS na temat 
jedno\itego frontu i uchwal M. Korn. Wsp6lpr. 

13 - Walbrzych, II Zjazd MK PPS z wr�czeniem sztandaru MK PPS 
i udzialem sekr. CKW PPS J6zefa Cyrankiewicza. 

20-21 - Wroclaw, II Konferencja Woje,w6dzka Delegat6w PPS.
27 - Syc6w, pierwsza w Polsee uroczystosc wr�czenia sztandar6w KP

PPR i PK PPS. 
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M a j

3 - Bystrzyca, posiedzenie Pow. Korn. Mediac. PPR i PPS w spra
wach zaciesnienia dalszej wsp6lpracy. 

9 - Bystrzyca, zawarcie umowy miE:dzy PK PPS i KP PPR w spra
w.ie wybor6w Zarzqdu Oddzialu Rad Zakladowych i Powiatowej 
Rady z;. Zaw. 

11-12 - Wroclaw - II Konferencja Wojew6dzka PPR (PPR liczy
w6wczas 88 718 czlonk6w, w tym robotnik6w 52 588, chlop6w 
21 312). 

17 - Wroclaw, odprawa sekr. PK i KM PPS (om6wienie etap6w wsp6l
pracy z PPR: realizacja jednolitego frontu na zasadzie r6wno
rz�dnosci partyjnej, wykonanie przez PPR zawartej umowy, reali
zacja zasad socjalizmu w spoleczenstwie). 

19 - Wroclaw, III Wojew6dzki Zjazd SL. 
21 - Wroclaw, posiedzenie Woj. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS w KW PPR 

z udzialem przedst. wydz. komunikacyjnych i spolecznozawodo
wych w sprawie niedociqigni�c i braku wspfüpracy. 

23 - Wroclaw, wsp6lne posiedzenie nadzwyczajne WK i MK PPR, PPS, 
SL i SD oraz instytucji spolecznych w sprawie form wsp6lpracy 
czynnilka spolecz.nego ·z Komisjq Specjalnq do walki ze spekulacjq. 

26-27 - Wroclaw, zjazd nauczycieli i pracownik6w oswiaty czlonk6w
PPR w KW PPR. 

C z e r w i e c

5 - Wroclaw, posiedzenie Woj. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS w sprawie 
Okr�gowego Zjazdu Delegat6w k6l Zw. Zaw. Kolejarzy. 

5-6 Wroclaw, Konferencja Wyborcza ZWM (przew. ZW - Stanislaw
S t�plewski). 

17 - Wroclaw, odprawa aktywu w KW PPR w sprawie utworzenia 
i zasad dzialania Spolecznych Komisji Cen. 

28 - Wroclaw, zebranie sekr. i przew. PPR i PPS w OKZZ w sprawie 
walki ze spekulacjq. 

29 - Wroclaw, Wojew6dzki Zjazd Chlop6w Socjalist6w z Dolnego Slq
ska. 

L i p i e c

19 - Wroclaw, narada aktywu PPR i PPS (uchwalenie rezolucji po
pierajqcej polityk� zagranicznq Rzqdu). 

27 - Bystrzyca - zebranie aktywu PPR i PPS (wyrazenie aprobaty 
dla uchwaly Rady Nacze1nej z 30 V 1947 r. w sprawie kierunk6w 
wsp6l pracy mi�dzypartyjine j). 
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* - Wroclaw, zebranie aiktywu PPR i SL w sprawie aktualnej sytuac'ji
poli tycznej i gospodarczej kraju i wojew6dztwa. 

S i e r p i e n

14 - Walbrzych, zebranie aktywu PPR i PPS na temat realizacji wsp61-
nego frontu klasy robotniczej. 

23 - Wroclaw, wojew6dzka narada aktywu koibiecego PPR w KW PPR 
poswi�cona problemom jednolitego frontu klasy robotniczej. 

W r z e s i e n

1 - Jelenia Göra - posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS 
(praca rad .narodowych i ZSCh). 

2 - Wroclaw, M. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS w pismie do KF i k6l 
obu partii ocenia wsp6lprac� mi�dzypartyjm\ i stawia konkretne 
zadania na przyszlosc. 

21-22 - Szklarska Por�ba, narada przedst. 9 partii komunistycznych
i robotiniczych (Bulgaria, Czechoslowacja, Francja, Jugoslawia, 
Polska, Rumunia, W�gry, Wfochy i ZSRR) i powolanie Biura 
Inforrnacyjnego z siedzibq w Belgradzie. 

26 - Jelenia G6ra, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPS i PPR (sprawa 
skladu politycznego w6jt6w i radnych RN). 

P azd z i e r n ik 

12 - Bystrzyca, zebranie a'ktywu PPR i PPS (krytyczna ocena wsp6l
pracy mi�dzypartyjnej w kolach). 

14 - Panstwowe Zaklady Przemyslu Lniarskiego · nr 15 „Lech" w Ko
chanowie oddzial w Mi�dzylesiu, pow. Bystrzyca (zebranie czlon
k6w obu partii robotniczych poswi�cone wyscigowi pracy mi�dzy 
przemyslem wl6kienniczym i w�glowym). 

16 - Wroclaw, posiedzenie WMKP na -temat zmian personalnych w ad
ministracji. 

17 - Swidnica, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6}pr. PPR i PPS (ocena 
pracy Klubu Radnych PPR i PPS w RN, form wsp6lpracy mi�
dzypartyjnej w zw. zaw. i organizacjach spolecznych. 

19 - Boleslawiec, uroczystosc nadania 386 zolnierzom polskim z party
zantki jugoslowianskiej Krzyzy Party.zanckich z udzialem mar
szalka Polski Michala Roli-Zymierskiego. 

21-22 -. Wroclaw, Plenum KW PPR na temat sytuacji mi�dzynarodo
wej w zwiqzku z naradq 9 partii komunistyczny,ch i robotniczych. 

L i s t o p a d

7 - Wroclaw, odprawa I sekr. KP i KM PPR na temat wymiany 
legitymacji partyjnych, ZSCh i pracy KF. 
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11 - Panstwowa Fabryka Porcelany w Jaworzynie Sl., pow. Swidnica, 
zebranie czlonk6w PP� i PPS w sprawie aprowizacji, warunk6w 
mieszkaniowych, organizacji wsp6lzawodnictwa pracy. 

20 - Wroclaw, posiedzenie przedst. KW PPR i. WK PPS na temat oceny 
sytuacji politycznej w przeddzien rocznicy zawarcia umowy o jed
nosci cfzialania. 

25 - Wroclaw, wiec w Hali Ludowej z udzialem sekr. gen. FPK 
M. Thoreza i sekr. gen. PPR W. Gomulki.

29 - Syc6w, narada aktywu PPR i PPS (ocena wspolpracy mi�dzy
partyjnej)". 

30 - Zgorzelec, zebranie aktywu PPR i PPS z okazji podpi'Sania umo
wy o jednosci dzialania (ocena wsp6lpracy mi�dzypartyjnej). 

G r u d z i en 

14-17 - Wroclaw, XXVII Kongres PPS z udzialem J6zefa Cyrankie
wicza i Wladyslawa Gomulki. 

15-16 - Wroclaw, odprawa aktywu gminnego w KW PPR.
18-19 - Wroclaw, Plenum KW PPR na temat dr6g rozwojowych wsi

polskiej i wymiany legitymacji partyjnych. 

ROK 1948 

S t y c zen 

10 - Wroclaw, pobyt przedst. Rzc1du w sprawie Wystawy ZO. 
11-12 - Wroclaw, II Zjazd Nauczycieli Czlonk6w PPR.
13 - Bystrzyca, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS w spra

wie wsp6lzawodnictwa pracy i dzialalnosci ZSCh. 
17 - Jelenia G6ra, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS i usta

lenie skladu Powiatowej Rady Zw. Zaw. 
22 - Wroclaw, posiedzenie WK PPS (1poswi�cone m. in. weryfikacji 

czlonk6w). 
25 - Wroclaw, wsp6lna narada aktywistl w PPR i PPS poswi�cona 

uchwalom XXVII Kongresu PPS. 
- Wroclaw - Walny Zjazd Delegat6w K6l i KP SD.

28 - Wroclaw, posiedzenie WMKP w WK PPS w sprawie wybor6w 
do ZP ZSCh. 

31 - Bystrzyca, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS w spra
wie m. in. wybor6w do wladz ZSCh, pracy Klubu Radnych, dal
szej wsp6lpracy. 

- Wroclaw, pierwsze posiedzenie Wojew6dz'kiej Tr6jki Politycznej
(PPR, PPS, SL) w sprawach zmiany struktury organizacyjnej
ruchu sp6ldzielczego.
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L u  t y

9 - Wroclaw, posiedzenie WMKP w KW PPR (wybory w Zw. Zaw. 
Robotnik6w i Pracownik6w Rolnych). 

14 - Wroclaw, posiedzenie Wojew6dzkiej Tr6jki Politycznej (PPR, PPS, 
SL) w WZ SL w sprawie zorganizowania powiatowych zwiqzk6w 
grninnych sp6ldzielni SCh. 

16 - Wroclaw, posiedzenie WMKP (PPR, PPS, SL, PSL) na ternat 
deklaracji WZ PSL. 

- J elenia G6ra - posiedzenie Pow. Korn. W sp6lpr. PPR i PPS
, poswiE:cone om6wieniu akcji szkoleniowej.

23 - Wroclaw, posiedzenie Wojew6dzkiej Tr6jki Politycznej (PPR, PPS, 
SL) celern przygotowania sprawozdania z dotychczasowej dzialal
nosci dla wladz naczelnycli. 

* !__ Wroclaw, III Wo'jew6dzki Zjazd Delegat6w SD (prz.ew. WK SD 
ponownie prof. dr Sfanislaw Kulczynskj; SD liczy w6wczas 5500 
czlonk6w w 130 kolach). 

M a r z e c

9 - Wroclaw, posiedzenie Wojew6dzkiej Tr6j'ki Politycznej (PPR, PPS, 
SL) celern ustalenia skladu PZ GS i terrninu walnych zjazd6w. 

17 - Wroclaw, posiedzenie WK PPS na ternat uchwal Prez. WK PPS, 
wniosk6w rzecznika Kontroli Partyjnej i zagadnien rnlodziezo
wych. 

24 - ok6lnik gen. sekr. CKW PPS i sekr. KC PPR okreslajqcy zadania 
wsp6lpracy rnh;dzypartyjnej na nowyrn etapie (wsp6lne zebrania 
raz w miesiqcu, upowszechnienie wsp6lnego szkolenia, przeksztal
cenie Korn. Wsp6lpr. w operatywne organy). 

- Jelenia G6ra, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lp;. PPR i PPS (orn6-
wienie kandydatury przew. i sekr. Powiatowej Rady Zw. Zaw.
oraz wybor6w do rad zakladowych).

* - Wroclaw, zebraniie pelnornocnik6w kontroli partyjnej w KW PPR
poswi�cone orn6wieniu aktualnych zadan partii, roli i rnetod jej 
dzialania. 

K w i e  C,i e n 

3 - Podj�cie uchwaly przez �C PPR i CKW PPS o przeprowadzeniu 
akcji zbi6rki pieni�znej w forrnie dobrowolnego opodatkowania 
si� czlonk6w obu partii dla pokrycia 'koszt6w budowy wsp6lnego 
grnachu. 

7 - Wroclaw, wsp6lne posiedzenie k6l lektor6w KW PPR i WK PPS 
w gmachu KW PPR. 
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11 - Walbrzych, inauguracja Tygodnia Ziem Zachodnich z udzialem 
wicepremiera Rzqdu i ministra ZO W. Gomulki. 

13 - Zgorzelec, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (sprawo
zdanie ze wsp6l1pracy w ubieglym tygodniu i ustalenie programu 
na tydzien nast�pny z uwzgl�dnieniem reorganizacji KM i GK 
PPS. 

15-16 - Wroclaw, Plenum KW PPR na temat aktualnej sytuacji poli
tycznej. 

19 - Jelenia G6ra, posiedzenie KP PPR i PK PPS (sytuacja w polskim 
i mi�dzynarodowym ruchu robotniczym i przygotowania do zjed
noczenia obu partii). 

21 - Zgorzelec, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (reorga
nizacja MK PPS w Bogatyni, zebranie mi�dzypartyjne w W�glincu, 
ustalenie programu dzialania na najblizszy tydzien. 

25 - Syc6w, zebranie aktywu PPR i PPS (om6wienie brak6w we 
wsp6lpracy mi�dzypartyjnej). 

28 - Zgorzelec, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (m. in. 
przygotowania do obchod6w 1 Maja). 

M a j

8 - Bystrzyca, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS - tzw. 
Sz6stki Poli tycznej ( om6wienie zmiany w kierownictwie PPS, 
zadania Sz6stek PPR i �PS, a'kcja zjednoczeniowa). 

13 - Syc6w, posiedzenie Pow. Korn. Wspolpr. PPR i PPS (om6wienie 
przem6wien gen. sekr. obu partii). 

18 - Wroclaw, ok6lnik KW PPR i WK PPS w sprawie dzialalnosci 
Sz6stek Mi�dzypartyjnych PPR i PPS, organizacji wsp6lnych , 
zebran, szkolenia, pracy kulturalno-oswiatowej, �sp6lnych imprez 
itp. 

20 - Syc6w, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (om6wienie 
wsp6lnego kursu samoksztalceniowego, wytyczne do dalszej pracy 
nad problemem zjednoczenia). 

28 - Jelenia G6ra, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS 
(usprawnienie pracy Sz6stek Mi�dzypartyjnych w terenie, zreor-
ganizowanie Komisji Szkoleniowej i zmiany w MRN). 

31 - Bystrzyca, posiedzenie 'Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (sprawy 
szkoleniowe, zbi6rki na Wsp6lny Dom, problemy mlodziezowe, 
praca Sz6stek w terenie i plan pracy na miesiqc czerwiec). 

- Jelenia G6ra, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (po
moc partii dla organizacji mlodziezowych, sklad PK PPS).

* - Pismo KW PPR i WK PRS zalecajqce: systematyczne odbywanie
wsp6lnych zebran, powolanie na wszystkich szczeblach wladz par-
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tyjnych Sz6stki Politycznej, tj. Korn. Wsp6lpr. jako operatywnego 
organu zgodnej wsp6lpracy, zorganizowanie wsp6lnego szkolenia, 
uruchomienie z:bi6rki na Wsp6lny Dom, wysuwanie do wladz 
partyjnych przede wszystkim towarzyszy z klasy robotniczej 
i chlopskiej, oczyszczenie partii z element6w szkodliwych i kla
sowo obcych. 

C z e r w i e c
1 - Z zadeklarowanej sumy 210 509 450 zl na budow� Domu Zjedno

czonej Partii zebrano w wojew6dztwie wroclawskim 179 495 244 
(84, 70/oi). 

6 - Wroclaw, IV Walny Zjazd ZMW Wici z udzialem 1000 delegat6w 
z Dolnego Slqska. 

8 - Bystrzyca, posiedzenie Pow. Kom. W sp6lpr. PPR i PPS (m. in. 
sprawy administracyjno-samorzqdowe, mlodziezowe i inne). 

9 - Zgorzelec, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (zagadnie
nia mlodziezowe, terminarz posiedzen GK i MK Korn. Wsp6lpr. 
tzw. Sz6stek). 

11 - J elenia G6ra, ocena pracy szkoleniowej, oczyszczania szereg6w 
partyjnych z wrogich element6w, stan zbi6rki pieni�znej na 
Wsp6lny Dom na Pow. Korn. Wsp6rpr. PPR i PPS. 

19 - Swidnica, instru'kcja Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS dla pracy 
Sz6stek Partyjnych w gminach i kolach. 

- Ok6lnH� CKW i KC PPR zaleca powolanie przy Woj. Korn. Wsp6l
pr. Komisji Organizacyjno-Technicznych celem przygotowania
polqczenia organizacji oraz scalenia majqtku.

20 - Wroclaw, IV Zjazd PPS na Dolnym Slqsku (przew. WK ponownie 
Stanislaw Piaskowski). 

23 - Zgorzelec, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6�pr. PPR i PPS (m. in. 
sprawa mienia poniemieckiego w r�kach kleru, wsp6lne szkolenie, 
prace zwiqzane z przygotowaniem do Kongresu). 

24 - Wroclaw, posiedzenie WMKP PPR, PPS, SL, SD w WZ SL na 
temat stosunku stronnictw politycznych do akcji polqczeniowej 
partii robotniczych oraz wsp6lpracy SL i PPS. 

* - W afürzych, ok6lnik KP PPR i PK PPS dla k6l terenowy�h
w sprawie pracy propagandowej w zwiqiku z III rocznicq (27 VI 
1948 r.) dzialalnosci partii w Walbrzychu, polqczone z odsloni�
ciem sztandar6w obu komitet6w partyjnych. 

L i p i e c

1 - Wroclaw, posiedzenie M. Korn. Wsp6tpr. PPR i PPS (zbi6rka na 
Wsp6lny Dom, zobowiqzania produkcyjne dla uczczenia Kongresu 
i problem wsp6lnego szkolenia). 
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2 „Trybuna Dolnoslqska" organ KW PPR opublikowala rezolucj� 
WRN w sprawie listu papieza Piusa XII do biskup6w niemieckich. 

3 - Wroclaw, og6lnopolska konferencja prasowa poswiE:cona Wystawie 
zo. 

- Lqdek Zdr6j, pow. Bystrzyca, posiedzenie M. Korn. Wsp6Ipr. PPR
i PPS (m. in. sprawa organizacji spolecznych i przygotowania do
Walnego Zgromadzenia Sp6ldzielni „SCH").

7 - Jelenia G6ra, -Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS om6wila m. in. 
Kornunikat Biura Informacyjne.go w sprawie Jugoslawii. 

8 - Wroclaw, M. Korn. Wsp6lpr. PPR i 'PPS om6wila przygotowania 
do Swi�ta Odrodzenia Polski. 

14 - Wroclaw,. wojew6dzka ·narada aktywu partyjnego · w KW PP,R 
w sprawie wynik6w Lipcowego Plenum KC PPR i zaaprobowanie 
przez zebranych uchwal KC. 

- Jelenia G6ra, powolanie przez Pow. Korn. Wsp6Ipr. PPR i PPS
Komisji Organizacyjno-Technicznej w sprawie scalania majqtku
obu partii.

17-�8 - Wroclaw, Kongres Jednosci Demokratycznej Student6w Pol
skich i powolanie Zwiqzku Akademickiej Mlodziezy Polskiej. 

17 - Zgorzelec, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS ,(m. in. 
sprawa walki klasowej na wsi). 

20-21 - Wroclaw, Kongres Zjednoczeriiowy Organizacji Mlodziezo
wych i powolanie do zycia ZMP. 

21 - Wroclaw, otwa,rcie Wystawy ZO. 
24 - Wroclaw; narada aktywu wojew6dzkiego PPR poswiE:cona uchwa

lom Lipcowego Plenum KC PPR. 

S i e r p i en 

10 - Wroclaw, wicepremier i minister ZO Wladyslaw Gomulka zwiedzil 
WystawE: ZO. 

11 - Dziadowa Kloda, pow. Syc6w - posiedzenie G. Korn. Wsp6lpr. 
PPR i PPS (zmiany personalne w GRN, usuniE:cie z pa1·tii nie
kt6rych czlonk6w PPR i PPS). 

13 - Wroclaw, odprawa .sekr. KP Olbu partii w WK PPS na temait 
aktualnej sytuacji politycznej w kraju. 

18 - Walbrzych, posiedzenie M. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (ocena 
pracy Pow. Korn.). 

25 - Swidnica, Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS ocenila wsp6lpracE: 
miE:dzypartyjnq. 

- Wroclaw, uroczyste otwarcie Swiatowego Kongresu Intelektu
alist6w.

7 - Sobötka 4/68 
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W r z esi e n

8 - Walbrzych, koksownia „Boleslaw Chrobry", zebranie mh=;dzypar
tyjne PPR i PPS na temat wsp6lzawodnictwa pracy i sytuacji 
gospodarczej kraju. 

11 - Wroclaw, narada wojew6dzkiego aktywu PPR na temat tzw. od
chy lenia prawicowo-nacjonalistycznego w partii. 

12 - Wroclaw, narada gminnego aktywu PPR na temat tzw. odchyle
nia prawicowo-nacjonalistyczneigo i dr6g rozwoju wsi. 

30 - Jelenia G6ra, odprawa aktywu gospodarczego na temat tzw. od
chylenia prawicowo-nacjonalistycznego i sytuacji gospoq.arczej 
kraju. 

30 - Syc6w, wsp6lne posiedzenie aktywu PPR i PPS na temat Lipco
wego i Sierpniowego Plenum KC PPR. 

P azd z i e r n ik 

3 - Wroclaw, Wojew6dzka Konferencja aktywu PPS Dolnego Slqska 
(wnioski z Uchwal Rady Naczelnej PPS z wrzesnia 1948 r., pod
danie krytyce bl�d6w i odchylen wojew6dzikiej organizacji PPS 
i przyj�cie „D�klaracji ideowej lewicowej wi�kszosci WK PPS 
we Wroclawiu"). 

7 - Wroclaw, Plenum KW PPR (przyj�cie uchwaly w sprawie roz
woju demokracji ludowej w Polsee). 

8 - Jelenia G6ra, posiedzenie Pow. Korn,. Wsp6lpr. PPR i PPS (om6-
wienie przebiegu czystki w szeregach obu · partii). 

15 - Syc6w, zebranie aktywu miejskiego PPR i PPS (sprawa czystki 
w szeregach PPS). 

27 - Wroclaw, zaloga Pafawagu jako pierwsza na Dolnym Slqsku od
powiada na wezwanie g6rnik6w kopalni „Zabrze" w sprawie zobo
wic1zan dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego. 

L i s t o p a d

14 - Syc6w, Konferencja Powiatowa PPS wybiera delegat6w na Kon
gres Zjednoczeniowy. 

19 - Walbrzych, kopalnia „Wictoria" - zebranie Sz6stki Politycz:1ej 
PPR i PPS ( om6wienie planu produkcyjnego w odpowiedzi na 
apel kopalni „Zabrze" dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego). 

20 - Jelenia G6ra, posiedzenie Pow. Korn. Wsp6lpr. PPR i PPS (ocena 
Konferencji Powiatowej PPS i wyniki czystki w szeregach partyj
nych). 

- Syc6w, Konferencja Powiatowa KP PPR (wyb6r delegat6w na
Kongres Zjednoczeniowy).



Kalendarium pairtii politycznych na Dolnym Slqsku 585 

21 - Jelenia G6ra, Konferencja KP PPR (wyb6r delegat6w na Kongres 
Zjednoczeniowy). 

21 - Walbrzych, Konferencja KP PPR (wyb6r delegat6w na Kongres 
Zjednoczeniowy). 

22 - Bystrzyca, Konferencja KP PPR (wyb6r deleigat6w na Kongres 
Z j ednoczeniowy). 

27 - Jelenia G6ra, Konferencja PK PPS (wyb6r delegat6w na Kongres 
Zjednoczeniowy). 

28 - Swidnica, Konferencja · KP PPR (wyb6r delegat6w na Kongres 
Zjednoczeniowy). 

- Bystrzyca, Konferencja KP PPR (wyb6r delegat6w na Kongres).
- Walbrzych, Konferencja PK PPS (wyb6r delegat6w na Kongres).

G r u dzi eri 

3 - Jelenia G6ra, posiedzenie Egzekutywy KP PPR i PK PPS (u.sta
lenie siedziby Zjednoczonej Partii). 

6 - Wroclaw - dyskusja z inicjatywy „Tryhuny Do1noslqskiej" akty
wu PPR i PPS nad projektem Statutu Zjednoczonej Partii. 

9 - Wrocla w, pismo Woj. Korn. W sp6lpr. PPR i PPS do Komi tet6w 
Wsp6lpracy w terenie ustalajqce porzqdek lqczenia organizc;1cji 
PPR i PPS. 

23 - Wroclaw. powstanie KW PZPR. 
23 - Zgorzelec, powstanie KP PZPR (I sekr. Janicki). 
24 - Walbrzych, wy.branie KP PZPR (I sekr. Mieczyslaw Marzec). 
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ALEKSANDER KEMBLOWSKI 

PIERWSZY DYPLOM 

Nie spos6b w kr6tkim zarysie scharakteryzowac wszystkie wydarze
nia sprzed 22 lat. Dlatego nie mog� nazwac tego pami�tnikiem, choc 
·,vszystkie przezycia Sq autentyczne. Nie jest to tak:ze kronika dzialan
jednego z pododdzial6w WP, z kt6rym jako dwudziestoletni podporucz
nik przeszedlem sizlak bojowy ze Zwiqzku Radzieckiego przez Lubels�czy
zn�, Pomorze, Wielkopolsik� i cz�sc Ziemi Lubuskiej, Dolny Slqsk i dalej
przez Nys� Luzyckq i ziemi� czechoslowackq az do Melnika pod Pragq.

Nigdy nie myslalem w6wczas, ze zamieszkam, zaloz� rodzin�, b�d� 
zyc i pracowac w pierwszej miejscowosci dolnoslqskiej, do kt6rej przy
bylem i kt6rq zobaczylem. 

W kwietniu 1945 r. pododdzial, kt6rym .dowodzilem w skladzie jed
nostek II Armii Wojska Polskiego, wyruszyl z Olesnicy kierujqc si� na 
zach6d i dalej przez Legnic� dotarl do okolic Ruszowa, polozonego 14 km 
na wsch6d od !'J°ysy Luzyckiej. Rusz6w, nieduze lesne osiedle i stacja 
kolejowa na linii Zary-Luban, nabral w kwietniu 1945 r. szczeg6lnego 
znaczenia. Z chwilq wyjscia wojsk I Frontu Ukrainskiego nad Nys� 
Luzyckq, zagubiony w ogromnym m2sywie lesnym, stal si� stacjq wy
ladowczq i ewakuacyjnq. Tu przybywaly transporty z wojskiem i zaopa
trzeniem. Wraz z sqsiednimi stacjami J agodzin. i W �gliniec znalazl si� 
Rusz�w w strefie dz.ialan II Armii WP. Dzien 15 IV 1945 r. uplynql 
zolnierzom na odpoczynku. Z pewnym podnieceniem oczekiwali oni na 
bieg wydarzen. 

Wzmozony ruch, gorqczkowe przygotowania, zag�szczenie rejonu bro
niq pancernq wskazywaly, ze juz tylko godziny dzielq nas od rozpocz�
cia ofensywy. I rzeczywiscie nie oczekiwano jej dlugo. Kanonada nie
zliczonej ilo,sci dzial i ,;katiusz", wybuchy pocisk6w i qliskie detonacje 
poderwaly zolnierzy na nogi. Wkr6tce potem odezwaly si� cekaemy. 
Niebawem pojawili si� pierwsi ranni oraz jency. 
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Ci�zkie Ju-88 i FW-190 z czarnymi krzyzami na skrzydlach bom
bardowaly rejony przepraw, stacj� Rusz6w i drogi przyfrontowe. M6j 
pododdzial w godzinach rannych sforsowal Nys� na p6lnoc od Rothen
burga i po godzinnej zaci�tej walce opanowal pierwszq transzej� nie
przyjaciela na lewym brzegu. Aczkolwiek 16 kwietnia do konca dnia 
nie zdobyto szeregu umocnionych miejscowosci, to jednak nasze pod
oddzialy przyczynily si� na tym odcinku do zalamania oporu hitlerow
c6w w pobliskim Rothenburgu. 

0 bezwzgl�dnej kapitulacji Niemiec hitlerowskich dowiedzielismy si� 
10 czy 11 V 1945 r. na kr6tkim odpoczynku w malowniczo polozonym 
miasteczku czeskim. 

Po kr6tkim odpoczynku i spotkan�u naszej jednostki z ludnoisciq 
w Melniku odbyla si� defilada jednostek WP, kt6rq przyjmowal gen. 
K. Swierczewski. N ast�pnego dnia nastqpil wymarsz w drog� powrotnq
do kraju. Czekaly tarn na nas trudne i odpowiedzialne za.dania. Rozkaz
byl zwi�zly i zrozumialy: do godzin wieczornych 23 V 1945 r. obsadzic
wschodni brzeg Odry na odcinku G6ra Sl-qska, Szaszorowice,. Poroszyn.

Pobyt w rejonie G6ry Slciskiej trwal zaledwie kilka dni. Zgodnie 
z rozkazem 28 V 1945 r. wszystkie oddzialy wyruszyly marszem for
sownym w kierunku Nysy Luzyckiej, kt6rej wschodni brzeg - na p6l
noc od Zgorzelca - mial byc obsadzony w godzinach wieczornych 1 VI 
1945 r. 

Po czterodniowym prawie marszu po zatloczonych drogach, nad kt6-
rymi unosily si� tumany kurzu i spalin z przejezdzajqcych samochod6w, 
czolg6w i cicignik6w, 31 ma1ja w godiinach poludniowych dotarlismy cio 
celu. Dow6dca batalionu natychmiast p'rzydzielil rejony (odcinki) dla 
poszczeg6lnych pododdzial6w. Po kr6tkim odpoczynku i spozyciu po
silku odmaszerowaly one do wykonania zadania. Po urzqdzeniu kwater 
i odpoczynku udalem si� na drugi dzien z kapralem Modrzejewskim na 
wschodni brzeg Nysy celem rozpoznania terenu. 1 VI 1945 r. po usuni�
ciu kilku min granica panstwowa na Nysie Luzyckiej w kierunku na 
p6lnoc od Bielawy Dolnej zostala ·abstawiona. 

Zadanie dla pododdzial6w granicznych brzmialo: zamkncic rzek� Nys�. 
Do Polski wolno przepuszczac tylko Pölak6w, obywateli radzieckich oraz 
przedstawicieli innych narodowosci powracajqcych z oboz6w jenieckich 
i koncentracyjnych, a takze zwarte oddzialy polskie i radzieckie. Z Pol
ski za Nys� mogly udawac si� oddzialy radzieckie oraz osoby posiada
jcice przepustki graniczne wydane przez dow6dc� · dywizji lub wladze 
cywilne i potwierdzone przez dow6dc� dywizji. 

Sluzba graniczna byla dosc niebezpieczna. Szczeg6lnie w porze noc
nej grupy przest�pcze, przewaznie uzbrojone, staraly si� silci wtargncic 
do naszego kraju, aby prowadzic sabotaz, zastraszac, a nawet mordowac 
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pols'kich osadnik6w. W okolicznych lasach grasowaly dobrze uzbrojone 
bandy hitlerowskie. Ale zolnierz polski byl czujny. W wyniku kilku pr6b 
napadu na posterunki graniczne, a nawet koszary, bandy hitlerowskie 
po.nosily straty w ludziach i sprz�cie, az w koncu calkowicie zostaly 
zHkwidowane. 

W pierwszej polowie lipca 1945 r. zgodnie z rozkazem odmaszero
walismy do wyznaczonych i opuszczonych majqtk6w rolnych i wiosek 
celem przeprowadzenia zbioru zboz. 

Mojemu pododdzialowi przydzielono dwie duze wioski pomi�dzy Zgo
rzelcem a Luibaniem. Po urzqdzeniu kwater i kr6tkim odpoczynku przy
stqpiono na tychmiast do organizowania sprz�tu i maszyn zniw.nych. 
Wsr6d zolnierzy znalezli si� fachowcy mechanicy, kt6rzy potrafili na 
czas przygotowac (bez zadnych cz�sci zamiennych) cz�sciowo zdewasto
wane traktory, snopowiqzalki i zniwiarki, a takze na wszelki wypadek 
kosy. Ol'brzymie polacie zb6z dojrzewaly. Trzeba bylo duzego wysilku 
wszystkich zolnierzy, aby pierwsze zniwa na ziemiach naszych praojc6w 
odbyly si� sprawnie, aby k'azdy klos zostal spruitni�ty na czas. Kazdy 
zolnierz wiedzial, ze na zebrane zboze czeka ludnosc zniszczonego kraju 
oraz repatrianci i osadnicy wojskowi. 

Zniwa iprzeprowadzono sprawnie. Wszyscy zolnierze, z miasta czy ze 
wsi, pracowali ch�tnie i wzorowo od wczesnego ranka do zachodu slonca. 
Kucharze i oiborowi opiekowali si� stadem kilkudziesi�ciu kr6w, kt6re 
zawsze byly wzorowo piel�gnowane, nakarmione i wydojone w takim 
czasie dnia, aby kazdy zolnierz m6gl otrzymac porcj� mleka. Wyrabia
lismy nawet maslo i inne produkity mleczne. Sprawnie i bez za<lnych 
zakl6cen - wszystko dzi�ki ofiarnosci zolnierzy - odbyly si� r6w.niez 
omloty zebranych zboz, dostawa ziarna do wyznaczonych punkt6w, 
przydzial zboza dla repatriant6w oraz podorywki i siewy jesienne. 

Po zakonczeniu zniw, w koncu wrzesnia, obchodzono uroczyscie 
swi�to pulkowe i dozynki w Zgorzelcu. M6j pododdzial zostal wyr6zniony 
za wzorowe i sprawne przeprowadzenie zniw, a ja otrzymalem ponadto 
dyplom pamiqtkowy nast�ujqcej tresci: ,,Dow6dztwo jednostki wyraza 
Warn podzi�kowanie za ofiarnq prac� wykazanq przy wypelnianiu zada
nia bojowego - przeprowadzenia zniw .na Odzyskanych Ziemiach 
Zachodnich Rzeczypo,spolitej ... Jak krew przelana na Nysie w walc8 
z hitlerowskim faszyzmem, tak i pot, kt6rym Wy zrosiliscie prastarq zie
mi� piastowskq, przyczyni si� do utrwalenia polskosci na naszych za
chod.nich rubi�ach!" 

Jesieniq 1945 r. zostalem oddelegowany do Wroclawia, gdzie do lu
tego 1946 r. pelnilem funkcj� zastE;pcy Wojskowego Komendanta Miasta. 
Trudna to byla sluzba. Cz�sto z ruin i wypalonych budynk6w dywer
sanci i sabotazysci strzelali do wojskowych, milicjant6w, a nawet do 
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os6b cywilnych. Nawet 200 m od Dworca Gl6wnego, na obecnej ul. Gen. 
K. Swierczewskiego, zaraz po zachodzie slonca wraz z ppor. Pilatem
bylismy zmuszeni czolgac si� do najbli:zszych „zbawczych" ruin, gdyz
z lewej strony, z 2 piE:tra wypalonego budynku strzelal do nas ktos
z automatu. Takie wypadki zdarzaly si� nawet w bialy dzien. Jednakze
Wroclaw powoli, lecz systematycznie zaludnial si�, nabieral zycia.

Najgorszy okres minql bezpowrotnie, ale dzialaczy partyjnych i woj
skowych, od szeregowca do oficera, czekala nast�pna, tym razem wy
lqcznie polityczna walka - Referendum Ludowe. �uz w drugiej deka
dzie czerwca 1946 r. wy'jechalem z grupq zolnierzy w o'kolice Szprotawy, 
aby prowadzic pracE: politycznq wsr6d miejscowej ludnosci. Duzq pomoc 
naszej grupie okazali miejscowi osadnicy wojskowi. Ludnosc w tych 
o'kolicach byla dobrze ustosunkowana do wladzy ludowej. Jednak wroga 
propaganda przenikala i tutaj. Zdarzaly si� r6wniez sabotaze. Tak np. 
rozkr�cono odcinek toru kolejowego na trasie Glog6w-Zagan, a idqca 
wraz ze mnq grupa zolnierzy zostala pewnego razu ostrzelana z broni 
maszynowej. 

Po referendum wr6cilem do garnizonu. W grudniu 1946 r� wyjechalem 
z pododdzialem do Glogowa, aby ochraniac grupy \\;Ojskowe, kt6re braly 
udzial w akcji przedwyborczej do Sejmu. 



ZBIGNIEW HOLODIUK 

NA WOJNIE I PO WOJNIE 

Jui trzeci tydzien szukam swojej rodziny. Przez ten czas zje,zdzilem 
spory szmat wyzwolonej ziemi, znanej mi jedynie z przebytej frontowej 
drogi. Gdziekolwiek bym nie przystam1l, na stacji, pytalem o transport 
repatriant6w z T;;irnopolskiego. Slyszalem zwykle od swoich informato
r6w jedm1 i t� samc1 odpowiedz : buczacki transport juz jest w drodze 
n� zach6d, z� tydzien · najdalej powinien przekroczyc graniczny Prze
my�l. üdchodzilem wtedy ze spuszczonc1 glowc1, mocno przygn�biony. 
Nie widzialem przed · sobq k.resu poszukiwan. Dose mialem wojennej tu
laczki. Cz�sto budzilo si� we mnie uczucie l�ku i niepokoju o los najbliz
szych pozostawionych przed trzema laty w rodzinnym podolskim Bu
czaczu, gdzie grasowaly ukrainskie bandy nacjonalistyczne. Legnicki 
dworzec kolejowy mimo nocy wrzal r6znoj�zycznym gwarem. Wsr6d 
podr6znych. dostrzeglem wielu podobnych do mnie, w wyblaklych mun
durach z lsnic1cym na pol6wce orzelkiem. Wsr6d nich rozpoznalem wier
nego frontowego druha, kt6ry podobnie jak ja wy12atrywal swoich. �rzed 
oczyma stan�la mi zaraz ta_ czarna noc pod Budziszynem. 

Zaj�lismy tej nocy pozycj� obronnq. Wyczekiwalismy ataku Niem
c6w, zeby z kolei przej.sc do kontrataku. Lezelismy niepewni w okopach. 
Obok mnie zajql on stanowisko z cekaemem, a tuz przy nim Rosjanin 
Saszka z pepeszkq. Lubilismy Saszk� wszyscy. Byl bardzo wesoly i mlody, 
liczyl zaledwie 17 lat. Okolo 1p6lnocy ziemia zacz�la drzec. Z odleglego 
o jakies 2 km lasu pluly ciqglym ogniem niemieckie dziala. Przedpole
walki oswietlone bylo ogniem broni maszynowej i rakiet. Nad glowarni.
szumialy arty leryjskie pociski. I oto otrzymalismy rozkaz do a taku. Kie
runek natarcia - wspomniany las. Kr6tkimi skokami zdobywalismy
metr po metrze. N asza arty leria wspomagala .piechot�. Niemcy nie prze
rywali ognia. A my wciqz posuwalismy -si� do przodu. Co chwil� obok
nas padal pocisk przysy,pujqc nas ziemiq. Widzialem, jak padli moi to
warzysze z pierwszej linii. Myslalem, ze w kazdej chwili podzielimy ich
los·. Padl koilejiny pocisk tui oboik nais. Za.cz�lo si� istne pieklo. Slychac 
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bylo ludzkie jt::ki. Myslalem, ze tö juz koniec. W kazdej sekundzie przy
gotowany bylem na smierc. Wtem Saszka zaczql z placzem glosno wo
lac: mama, gdzie ty! Bylo to jego ostatnie zolnierskie westchnienie. Do
sit::gla go z lasu niemiecka kula. Wkr6tce potem walka ucichla. Niemcy 
w poplochu cofali sit::. Zal nam bylo Saszki. M6gl przeciez jeszcze byc 
z nami. 

\ 

We dw6jkt:: kontynuowalismy teraz poszukiwania swoich rodzin. Zaje
chalismy do Poznania. Tu dowif:dzielismy sit::, ze jest jakis transport na 
bocznicy. I wreszcie w przedostat!}im wagonie, po latach tulaczki i ponie
wierki spotkalem swoje dzieci i · staruszkt:: matkt::. Nazajutrz transport 
nasz skierowano do Zar. Tu mielismy sit:: osiedlic .. Jak sit:: p6zniej okazalo,
transport repatriant6w podzielono na dwie czt::sci. Nasz wagon (trzy ro
dziny) skierowano do Zgorzelca. ·wojskowq podwodq dojechalem do wsi 
Dluzyna. Byl pazdziernik 1945 r. Objqlem 7-hektarowe gospodarstwo.' 
Mieszkali w nim jeszcze Niemcy (dwoje staruszk6w). Nie przeszkadzali 
mi, ale sama swiadomosc, ze to Niemcy, prz.eciw.ko kt6rym jeszcze nie
dawno walczylem, nie dawala spokoju. W rozmowie z nimi (wladalem 
nieco jt::zykiem niemieckim) dowiedzialem sit::, ze ich jedyny syn, oficer, 
zginql pod Stalingradem. Gorzko. go oplakiwali. 

Kt6regos dnia zaprosili mnie do siebie na wino. Bylem przezorny. 
Najpierw staruszek musial wychylic kielich, potem dopiero ja skoszto
walem. Bylo pyszne. Przypadkiem zuwazylem za lustrem toaletki portret 
führera. Ogarnt::la mnie zlosc. Spytalem, dlaczego jeszcze to przecho
wujq. Niemiec nieco speszony odpowiedzial: ,,On dla · nas, Niemc6w, by1 
bardzo dobry". Chcialem ze zlosci cisnqc nim o ziemit::. Powstrzymal 
mnie najstarszy m6j syn. Od tego momentu wydawalo mi sit::, ze na g6rze 
trzymam cichego, ukrytego wroga. Zabronilem swoim dzieciom wstt::pu 
na g6rt::. Po prostu nie wierzylem swoim lokatorom. Wciqz jeszcze czuli 
sit:: eo najmniej wsp6lwlascicielami gospodarstwa. ,,Starego" na widok 
innego munduru i orzelka na czapce niemal krew zalewala. Zwykle. 
qdwracal si� wtedy w drugq stron�. Wciqz liczyli na to, ze tu pozostanq. 
Ba, nie tylko oni. Sporo osadnik6w zylo z dnia na dzien, z myslci o tym
czasowosci pobytu na tych ziemiach .. 

Mimo p6znej jesieni rzucilem w ziemit:: pierwszq garsc zboza. Wszy
scy teraz we wsi mocno zastanawiali si� nad jednym. Jakaz bt::dzie 
teraz ta nasza kochana Polska. Zdania byly bardzo podzielone. Jednym 
si� snila Polska od morza do morza. Inni twierdzili, ze przyjedzie do 
nas Anders na bialym koniu. Jeszcze inni laknt::li porzqdku przedwojen
nego. Byli i tacy, kt6rzy wierzyli, ze przyjdq tu Amerykanie. Najmocniej 
w polskosc tych ziem wierzyli ci (w tej liczbie i ja), kt6rzy o niq zbroj
nie walczyli. A bylo ich we wsi sporo. 
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W 1966 r. w Toporowie (pow. Zgorzelec) odlbyl si� zlot bylych uczest
nik6w walki z Niemcami w tamtym rejonie. Pojechalem i ja, zeby raz 
jeszcze po dwudziestu laiach stanqc na skrawku ziemi nad Nysq Lu
zyckq, gdzie kiedys walczylem. A bylo to w kwietniu 1945 r. Od rana 
pruszylo kapusniaczkiem. Od czasu do czasu zza chmur wynurzaly si� 
wiosenne promienie slonca. Przybr�ezne k�py wikliny byly na dobre 
zazielenione. Kolo dwunastej w poludnie ruszylismy. Cel - przeprawa 
na drugi brzeg Nysy. Pod ciqglym ogniem broni maszynowej dotarlismy 
do brzegu. Krzaczaste wierziby byly dla nas, piechur6w, Wiel:kim sprzy
mierzencem. Ponadto oslanialy CZE:sciowo nasze czolgi. Niemcy panowali 
nad sytuacjq. Pragn�li za wszelkq cen� powstrzymac nas od forsowania 
rzeki. Nie trwalo dlugo, gdy nad naszymi glowami pojawily si� ,,messer
szmity". Bylo ich kilkanascie. Rozpocz�ly pikowac niemal nad naszymi 
glowami, siejqc ogniem z broni maszynowej. Zaloga jednego z naszych 
dzial przeciwlotniczych skladala si� z rosyjskich dziewczqt. Przytulony 
plackiem do rozmoklej lqki slyszalem od cz�su do czasu za sobq z tylu 
kobiecy rozkaz „ogon". Po tej komendzie nieprzyjacielska eskadra _zna
lazla si� w ogniu krzyzowym naszej pelotki. Jej lupem padly cztery 
samoloty. Pozostalym udalo si� zbiec. Jak si� p6zniej okazalo, wszystkie 
cztery samoloty zostaly strqcone ogniem dziala z rosyjskq kobiecq obslu
gq. Okazalo si�, ze kobiety na froncie to nie tylko sanitariuszki, ale i wy
borowi strzelcy. Rozpocz�lismy po tym nalocie forsowanie rzeki. Woda na 
szcz�sde w tym miejscu byla plytka, niemniej ,przerazliwie zimna. W asy
sde niezawodnych czolg6w T34 ruszylismy calq parq. Co chwil� tu i 6wdzie 
wok6l nas :r.ozrywaly si� niemieckie pociski artyleryjskie. Chwil� grozy 
przezylem, gdy nieopodal mnie w srodek rzeki spadla bomba. Pot�zny 
slup wody wyr6sl nad nami, a potem spadl na nas. To si� nazywala 
prawdziwa wiosenna kqpiel. Moi najblizsi z tej operacji wyszli bez 

· szwanku. Nieco dalej bylo gorzej. Byli zabici i ranni. Prysznic posta
wil mnie mocno na nogi, oczywiscie juz na ·drugim brzegu N ysy. Poszlis
my dalej � kierunek Drezno.

W spomnialem o dw6ch zaledwie przezyciach frontowych. One wlasnie 
najbardziej utkwily mi w pami�ci. Bylo ich znacznie wi�cej. Czas wbrew 
r.1aszej woli zaciera cz�sto przebytq frontowq drog�. Dzis to juz na
pra�d� Mstoria. Dla niek't6ry;ch, nieistety, za,pomnia1na, skoro po dwu
dziestu jeszcze latach myshi o odwecie. 



R E C E N z J E 

Z. K w a s  n y, HUTNICTWO ZELAZA NA GÖRNYM 8L.t\SKU W PIERW
SZEJ POLOWIE XIX WIEKU (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, 
Seria A, nr 121), Wroclaw 1968, ss. 301. 

Z. Kwasny, specjalizujctc si� w badaniach nad rozwo,jem przemyslu slijskiego
w okresie przejscia od feudalizmu do kapitalizmu, podjijl problematyk� podstawo
Wc;\ dla historiografii gospodarczej XIX w. Zasi�g przestrzenny ograniczony do jed
nego regionu nie pomniejsza walocu studi6w, dotyczy bowiem zagl�bia, w kt6rym 
przebieg proces6w industrializacji charakterystyczny jest dla szerszego obszaru 
Euro'py srodkowo-wschodniej. 

Znamienne dla 8lijska powiijzania p6.znof eudalnej gospodarki dworskiej 
i wczesnokapitalistyczne,go przemyslu zanalizowal Z. Kwasny w swej rozprawie 
doktorskiej pt.: Rozw6j przemyslu w majqtkach Schaffgotsch6w w latach 1750-1850 

(Wrodaw 1965). Jest to pionierskie studium nad rozwojem wiielobranzowej gospo
darki przemyslowe,j typu manufaktury magnackiej, w kt6rej - jak stwierdza 
Autor - wydzielanie si� poszczeg6lnych gal�zi przemyslu przebiegalo w spos6b 
nier6wncmierny pod wzgl�dem chronologicznym, technicznym i ekonomicznym. 

·W wyniku swych mikroanalitycznych dociekan Autor sformulowal szereg tez waz
nych dla poz.nania mechanizmu przemian wczesnokapitalistycznych w strukturze
prywatnych majqtk6w uprzemyslawianych w skali ry.nku lokalnego.

Z kolei omawiana monografia jednej z podstawowych gal�zi przemyslu G6rnego 
Slijska: hutnictwa zelaza - obejmuje analiz� przedsi�biorstw prywatnych i pari
stwowych. Uzupelnia w s,pos6b pogl�biony podejmoiwane uprzednio studia nad 
przewrotem technicznym, nad przemianami struktury wlasnosciowej, stosunk6w 
rynkowych i socjalnych w pier�zej polow'de XIX w. 

Dla opracowania tego zakresu przedmioitowego Autor musial opanowac ele
menty wyspecjalizowanych dyscyplin: historii techniki, ekonomiki przemyslu i de
mografii. Dysponuje obecnie poiwaznie rozbudowanym warsztatem badawczym, do
brc;\ znajomosciq archiwali6w przemyslowych tego okresu przechowywan) eh w ar
chiwach krajowych oraz w Centralnym Archiwum NRD (w Merseburgu). 

Konstrukcja dostoso,wana do wielostronnego uj�cia historii i ekonomiki gal�zi 
przemyslu odpo,wiada w zasadzie trafnie zalozeniom monografii tego typu. Autor 
dal swoisty wzorzec problematyki szczeg6lowej o charakterze encyklopedycznym. 
Moze on stanowic punkt wyjscia do dalszych dyskusji nad koncepc,jq metodolo
gicznij monografii branioiwych. Nasuwa si� te,z oczywiscie i szereg kwestii dysku
syjnych. Dotyczq one np. zakresu przedmiotowego i hierarchii element6w zareje
strowanych przez Autora, pozor.nie zbyt sitart;ycznego ich uszeregowania (w swietle 
hasel tytulowych). 

Charakterystyka struktury przestrzennej przemyslu hutniczego uj�ta jest 
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w dw6ch aspektach: analizy srodowiska spruecznego z uwzgl�dnieniem relacji wsi 

i miasta w okresie p6znofeudalnym. Natomiast znacznie slabiej zarysowane Sc\ fazy 

formowania si� okr�gu przemysloweg,o i jego wplyw na przeksztalcanie srodowiska 

naturalnego i spolecznego. Wyliczone hasla (w tytule rpzdz. I) nie wyrazajq tej 
tendencji przemian, a razq zestawieniem kwestii podstawowych i - drobnych. 

Analiza przemian systemu techniczno-produkcyjnego (cz�sc rozdz. I, III i IV) 
zawiera bogaty material informacyjny, oparty na szczeg6lowej dokumentacji zr6-
dlowej, popartej zalqcznikami kartograficznymi. Poprzedzona jest „uwagami og61-
nymi" nawiqzUjqcymi do problematyki rewolucji przemyslowej. Nalezy zalowac, ze 

w konkluzji brak uog6lnien szerszych, ukazujqcych generalne tendencje przemian 
w hutnictwie G6rnego Slc1ska w poT6wnaniu z innymi zagl�biami np. Kr6lestwa 

Polskiego, dla kt6rego istnieje . analogiczne opr.acowanie przewrotu technicznego. 

Analiza por6wnawcza wydaje si� niezb�dna dla wyjasnienia charakteru rewolucji 
przemyslowej na ziemiach polskich i sqsiednich, dla zestawienia jej typ6w w skali 
og6lnoeuropejskiej. 

R6wnie wazna dla uj�c syntetycznych jest podj�ta przez Autora analiza struk
tury ekonomiczno-organizacyjnej hutnictwa g6rnoslqskieg,o w okresie wsp6listnienia 

p6znofeudalnej prywatnej gospodarki przemyslowej i sektora panstwowego, gdzie 
szybciej dojrzewaly formy wczesnokapitalistyczne. Zaskakuje wprawdzie rO'zpro
szenie tej tematyki w kilku rozdzialach, r6wnowazy je jednak w cz�sci oprac0iwa
nie tabelaryczne zbiorcze zawarte w aneksach. 

Kluczowe zagadnienia: struktury kapitalöw (trwalych i obrotowych), kosztöw 
produkcji oraz jej rentownosci potraktowal Autor slusznie ze szczegölnq uwagq, 
ustalajqc m. in. historyczmi interpretacj� stosoiWane.j powszechnie nomenklatury 

ekonomicznej. Wzrost naklad6w inwestycyjnych znamionujqcy tempo rozwoju ka
pttalistycznych form gospodarki wykazuje kulminacj� w poczqtku lat czterdziestych 
XIX w. (tab. 18). Zbiezna jest ona z analogicznq tendepcjq w hutnictwie Kr6lestwa 

Polskiego, eo zasluguje na blizsze obserwacje. Poza tc1 analogiq kryjq si� i znaczne 
rozbieznosci w systemie kalkulacji, eo przesqdzilo zapewne o efektach industria
lizacji: trwalych na Görnym Slqsku, a nietrwalych w Kr6lestwie. 

Analiz� cen zbytu przeprowadzil Autor z kilku pozycji metodycznych: w swietle 

rachunku koszt6w produkcji i je.j rentownosci w poszczegölnych przedsi�biorstwach 
oTaz na tle stosunk6w rynkowych (ro1zdz. V). Ten ostatni zakres badan uwzgl�dnia 
tak kapitalny problem, jak polityka celna rzqdu pruskiego. W nowej historiografii 
powszechnej uznaje si� jq za gl6wny instrument systemu autarkicznego i czynnik 

przyspieszajqcy industrializacj� Prus od pofowy XIX w. Wykorzystane przez 

Autora archiwalia z Merseburga wyjasnily wiele zaleznosci lo,kalnego rynku G6r
nego Slqska od sytuacji na rynku· panstwa pruskiego i sqsiednich obszar6w, a takze 
w strefie baltyckiej. 

Ten Wqtek tematyczny zasluguje na odr�bne opracowanie przez Autora 
w swietle uzyskanych archiwali6w zaröwno ze wzgl�du na zasi�g terytorialny 

stosunköw rynkowych wykraczajqcych poza region G6rneg,o Slqska, jak i koniecz

nosc uwzgl�dnienia cykl6w koniunkturalnych europejskich, zbyt slal:;>0 zaznaczo

nych w omawianym tekscie. 

Ostatni zakres tematyczny monografii charakteryzuje spoleczne stosunki pro
dukcji (rozdz. VII). Ogranicza si� tu Autor z koniecznosci do podstawowych zagad

nien rekrutacji i rynku sily roboczej, struktury i polozenia zal6g robotniczych w hut
nictwie zelaza. G6rnego Slqska. Obfitosc szczegölowych informacji w ostatniej cz�sd 

pracy znalazla uog6lnienie we wnioskach koncowych. Wzbogacily one wzgl�dnie 
skromny stan wiedzy o klasie robotniczej Slqska w pierwszej polowie XIX w. 
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Tekst wykladu uzupelniony jest przez starannie opracowane tabele statystyczne 
(og6lem 47) oraz wykresy graficzne i archiwalne zalqczniki ikonograficzne. 

Omawiane studium monograficzne Z. Kwasnego zar6wno ze wzgl�du na od
krywcze rezultaty kwerendy archiwalnej, jak i wnikliwq analiz� material6w sta
tystycznych oraz og6Im1 koncepcj� metodologicznq stanowi powazny dorobek w ba
daniach nad dziejami przemyslu G6rnego Slqska. Posiada r6wniez istotny walor 
dla pogl�bienia syntetycznego uj�cia okresu przejscia od feudalizmu do kapita
lizmu na tzw. op6znionych gospodarczo obszarach Europy srodkowo-wschodniej 
XIX w. 

Irena Pietrzak-Pawlowska 

M .. P a t e r, KATOLICKI RUCH POLITYCZNY NA SL.t\SKU W LATACH 
1848-1871 (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A. Nr 118), Wro
claw 1967, s. 285 

Podstaw� zr6dl01Wq pracy stanowiq zr6dla archiwalne, prasa i stosunkowo bo
gata niemiecka literatura o ruchu katolickim, gdy chodzi o ukazanie jego rozwoju 
w skali Prus czy Niemiec, natomiast uboga w odniesieniu do Slqska. Ten stan 
badail pozwolil Autorowi stosunko,wo latwo rzucic specyficznq miejscami proble
matyk� ruchu katolickiego na Slqsku na tlo og6lnoniemieckiego ruchu i dokonac 
wielu ciekawych por6wnan. Wobec bogatej literatury przedmiotu traktujqcej o ru
chu katolickim w Niemczech zachodzila ,jednakze trudnosc wyselekcjonowania za
gadnien i fakt6w istotnych, a dalej ich oceny i ustalenia zwiqzk6w z ruchem 
katolickim na Slqsku. Z tego trudnego zadania Autor wywiqzal si� wzorowo. 
Ksiqzka. nie jest tylko dzielem o ruchu katoilickim na Slqsku, lecz dokonuje trans
pozycji zasadniczego zr�bu fakt6w i problematyki ruchu katolickiego w Niem
czech z Mstoriografii niemieckiej do historiografii po,lskiej, dajqc zwi�zly i istotny 
zarys jego genezy i rozwoju w omawianym okresie. 

Temart dziej6w niemieckiego ruchu kaitolickiego na Slqsku jest szczeg6lnie waz
ny z punktu widzenia stosunk6w polsko-niemieckich, poniewaz ruch ten wlasnie 
w tej dzielnicy szukal spolecznego i politycznego oparcia wsr6d ludnosci polskiej 
i w koncu je znalazl w latach siedemdziesiqtych i nast�pnych XIX w. Jak do 
tego doszlo? Ksiqzka nie odpo1wfaida na to pytanie w spos6b zadowalajqcy? Religia, 
wsp6lna o·rganizacja koscielna, zasadniczy wplyw kosciola katolickiego na szkol�, 
przejawy dzialalnosci organizacyjne,j - to jeszcze nie wszystko. Autor cz�sciowo 
tylko ukazal proces transplan,tac,ji postaw niemieckiego ruchu katolickiego do sro
dowiska ludnosci polskiej na s·lqsku. Pewnq rol� odgrywaly np. w tym okresie 
pod tym wzgl�dem takie gaz.eity, jak „Gazeta Wiejska dla G6rnego Slqska", wyda
w:ana w j�zyku polskim i niemieckim przez ks. B. Bogedaina w latach 1848-1850, 
i „Zwiastun G6rnoszlqski'', ukazujqcy si� od r. 1868. Pomini�cie „Gazety" i slaba 
analiza roli „Zwiastuna" stanowiq znacznq luk�. Nie zadowalajqco przedstawiona 
tez zostala w ksiqzce pod tym kqtem widzenia rola „Katolika" redagowanego przez 
K. Miark�, jak i og6lna ocena tej polskiej gazety, na co zwr6cono juz uwag� 1.

yv ksiqzce natkn�lismy si� na kilka bl�d6w. Np. J. B. Kissling, historyk nie
miecki, nie byl - jak twierdzi Autor - przeciwnikiem obozu katolickiego (s. 5), 
lecz jako ksiqdz i ucze,n H. Brücka byl zdecydowanym apologeb,t ruchu katolickie
go i politycznej dzialalnosci kosciola. ,,Zwi.astun G6rnoszlqski" trudno tez zakwali-

1 Por. recenzj� ksiqzki w „Kwartalniku Historycznym", 1968, nr 2, s. 467-468. 
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filmwac jako „polskie pisemko" (s. 212). Bylo ono nim tylko z j�zyka. Stowarzy 
szenie zalozone przez K. Miark� w 1869 r. nazywalo si� w tym czasie nie 
„katolickim kasynem" (s. 262), lecz „Polskim K6lkiem''. Nazw� ,,kasyna" przyj�lo 
p6zniej. 

Wymienione niedociqgni�cia blednq jednak wobec faktu, ze w postaci tej ksiqz
ki otrzymalismy. bardzo zwi�zly, a zarazem istotny obraz dziej6w ruchu katolickiego 
w Niemczech, a na tym tle szczeg6lowy zarys jeg,o rozwoju na Slc:tsku. 

Zdzislaw Surman 

J. Z i e m b a, .,BIEDASZYBY" GÖRNEGO SL.L\SKA I ZAGL�BIA D.L\BROW
SKIEGO, wyd. Slqski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 1967; ss. 124. 

Praca J. Ziemby stanowi pr6b� uj�cia historii ,.biedaszyb6w" na terenie waz
nych okr�g6w przemyslowych nowozytnej Polski. Wedlug Autora zjawisko „bie
daszyb6w" ,,polegalo . . . na nielegalnym wydobywaniu cial kopalnych, g16wnie 
w�gla, w malych, prymitywnych kopalniach" (s. 7). Dodajmy takze, ze eksploatacja 
taka odbywala si� niemal zawsze na gruncie nalezqcym do innego wlasciciela. Ta
kim „dzikim" kopalnictwem zajrriowali si� najcz�sciej robotnicy w latach kryzys6w, 
bezrobocia itp. Ponadto w dalszej cz�sci pracy uwzgl�dniono takze zagadnienia zbie
rania w�gla przez biednc:t ludnosc na terenie przykopalnianych usypisk, czyli tzw. 
hald. 

Zagadnienia te wystc:tpily szeroko w latach trzydziestych, a zwlaszcza w pierw
szej fazie wielkiego kryzysu gospodarczego. Cz�sto tym problemem zajmowala si� 
6wczesna prasa, zwlaszcza opozycyjna. W6wczas tez kwesti� ,,biedaszyb6w" poru
szono w kilku artykulach opubl'ikowanych w czasopismach naukowych. Po woJnie, 
w niekt6rych pracach traktujqcych o problemach spolecznych G6rnego Slqska 
ws!kazywano takze. na kwesti� ,,biedaszyb6w". Og61nie wi�c wi�kszosc informacji 
zawartych w literaturze dotyczyla tylko 6wcze�nego okr�gu g6rnoslqskiego. Wedlug 
J. Ziemby zjawisko to mialo znacznie wi�kszy zasi�g terytorialny i bylo znane
kilkadziesic:tt lat przed wybuchem wielkiego k['yzysu gospodarczego. ,,Dzikie" ko
·palnictwo moglo wyst�powac na terenie obszaru geologicznego, obejmujqcego 6w
czesne Zagl�bie Dc:tbrowskie, Slqskie i Chrzanowskie, gdzie wyst�powaly poklady
w�gla polozone stosunkowo blisko pod powierzchniq ziemi. Ta okolicznosc ulatwiala
dost�p do tych cial kopalnych nawet przy pomocy zupelnie p�ymitywnych narz�dzi.
Poczqtki tego kopalnictwa na terenie Zagl�bia Dqbro,wskiego si�gajq wlasciwie po
czqtk6w XX w. Nast�pnie w r6znych okresach b�dzie ono wyst�powalo lub za
nikalo. Zjawisko to przybiera na ostrosci w latach kryzysu, kiedy dziesiqtki tysi�cy
�obotnik6w byl,o pozbawionych mozliwosci pracy i uzyskiwania w ten s,pos6b
niezb�dnych srodk6w do egzystencji. Sto.sunkowo wysokie ceny w�gla na rynku
wewn�trznym zach�caly do drqzeni.a prymitywnych szybik6w do plytko polozonych
poklad6w w�gla nie eksploatowaneg,o przez duze kopalnie. Tani, choc jakosciowo
gorszy w�giel z „biedaszyb6w" znajdowal wielu nabywc6w. W 1932 r. kiedy pry
mitywne wydolbycie w�gla osiqgn�lo sw6j szczyt, wedlug szacunkowych obliczen
J. Ziemby na terenie trzech zagl�bi w�glowych w Polsee bylo czynnych 5000-6000

„biedaszyb6w", ·w kt6rych pracowalo okolo 25 tys. os6b. W nast�pnych latach
pod wyraznym naciskiem kapitB:list6w (wlascicieli kopaln, wlascicieli grunt6w itp.)
zostaly zastosowane srodki presji wobec bezroboitnych zajmujqcych si� ,,dzikim"
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kopalnictwem, eo doprowadzilo do · znacznego ograniczenia liczby „biedaszy
b6w". 

Omawiana praca zawiera szereg rozdzial6w, w kt6rych Autor ustala liczb� 
i rozmieszczenie „biedaszyb6w", omawia techniczm1 stron� budowy takich szyb6w 
i ich eksploatacj�, rozmiary pr,odukcji, zbyt, ceny, wysokosc zarobk6w, wypadki 
przy pracy, ,,zycie na biedaszybach", srodki walki podj�te przez kapitalist6w i wla
dze panstwowe przeciw zatrudnionym w „dzikich" kopalniach oraz f ormy obrony 
tych miejsc pracy przez bezrobotnych. Uklad taki ,jest przejrzysty. Czytelnik ma 
mozliwosc poznania r6znych stron tego ciekawego i r6wnoczesnie tragicznego 
w swej wymowie zjawiska. 

Blizsza analiza pracy okazu}e, ze Autor zajc1l si� przede wszystkim problemami 
,,biedaszyb6w" w Zagl�biu Dqbrowskim, gdy natomiast sprawy G6rnego Slc1ska zo
staly zepchni�te na margines. Jako przyklad moze sluzyc rozdzial VIII (,,Walka 
w obronie biedaszyb6w"), w kt6rym znalazla si� tylko jedna wzmianka o drobnym 
wydarzeniu z G6rnego Slc1ska (s. 101), calosc natomia•st poswi�cona jest om6wieniu 
r6znych sposob6w obrony podejmowanych w drugim zagl�biu. W zwic1zku z tym 
czytelnik moze miec bh�dne wyobrazenie o wadze omawianego problemu na G6rnym 
Slc1sku. Przyczyna tej dysproporcji lezy w stopniu wykorzystania przez Autora 
literatury przedmiotu i material6w zr6dlowych, r6znym dla obydwu okr�g6w w�
glowych. Problematyk� Zagl�bia Dc1browskiego opracowano na podstawie litera
tury, prasy, archiwali6w i wspomnien zebranych od uczestnik6w tamtyc� wydarzen. 
Tymczasem materialy wykorzysitane dla OIJ)racowania spraw slc1skich Sei znaczn�e 
bardziej ubo,gie. W stopniu o wiele mniejszym uwzgl�dniono tu archiwalia (m. in. 
pomini�to materialy Komitetu Okr�go.wego KPP z G6rnego Slc1ska, choc identyczne 
mate.rialy dla Zagl�bia Dcl,browskiego zostaly uwzgl�dnione). Wbrew zapowiedziom 
zawartym we wst�pie nie wykorzystano calej literatury przedmiotu traktujqcej 
o sprawach slc1skich. M. in. pomini�to podstawowc1 monografi� dla tego okresu
opracowanc1 przez J. Popkiewicza i F. Ryszk� Przernysl ci(?zki G6rnego Slqska

w gospodarce Polski mi(?dzywojennej. 1922-1939 (Opole 1958), w kt6rej na tle
historii przemyslu w�glowego om6wiono itakze kwesti� ,,biedaszyb6w" (s. 329 nn.).
Takie niedoistaitki podwazajc1 zaufanie czyt•el.nika do pracy, kt6rej przemaczeniem
jest popularyz•acja zagadnien historyc7;nych.

Takze uj�cie niekt6rych kwe,stii szczeg6lowych budzi zastrzezenia. M. in. Autor 
zajmujc1c si� przyczynami wypadk6w przy pracy w „biedaszybach" Zagl�bia Dq
browskiego (s. 69) przyjmuje, ze w Jatach 1932-1933 bylo mniej wypadk6w, gdyz 
przy tym niebezpiecznym zaj�ciu zatrudnionych bylo wielu bezrobotnych g6rni
k6w. P6zniej nastc1pil wzrost liczby wypadkow, gdyz mniej tu pracowalo g6rnik6w. 
Jest to oczywiscie przypuszczenie nie poparte zadnymi faktami. Nie nie wskazuje, 
zeby liczba bezrobotnych g6rni'k6w malala, a gl6wnie tacy pracowali w „dzikim„ 

kopalnictwie. Tymczasem Autor nie wzic1l pod uwag�, ze w „normalny�h" kopal
niach w latach 1934-1935 nast�powal spadek zatrudnienia. Jesli w 1931 r. w calym 
Zagl�biu pracowalo 7194 g6rnik6w, to w latach 1932-1935 w calym g6rnictwie 
zatrudniano jedynie: 5500, 5594, 5388 i 5433 robotnik6w 1. Wzrost zatrudnienia na
stqpil dopiero w 1936 r. Dlatego tez wzrost liczby wy,padk6w w latach 1934-1935 
nie mozna tlumaczyc s,padkiem liczby g6rnik6w pracujc1cych w „biedaszybach". 

Jerzy Pabisz 

Maly rocznik statystyczny, 1937,. s. 112, tabl. 10. 
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J. R a t  a j e  w s k i, OPOLSKIE „NOWINY" W LATACH 1911-1939. KRÖTKI
ZARYS HISTORII (Instytut Slqski w Opolu, Komunikaty, Seria Monograficzna, 
rur 95), Opole 1967, ss. 50. 

Recenzowana pozycja jest zapowiedzict przygotowywanej od kilku lat przez 
J. Ratajewskiego monografii polskiego czasopisma, wychodzc1cego z pewnymi przer
wami w Opolu w latach 1911-1939 1. W pierwszym okresie istnienia zalozone przez
F. Kurpierza „Nowiny" wychodzily trzy razy w tygodniu. Jako gazeta codzienna
(,,Nowiny Codzienne") ukazywaly· si� od sierpnia 1922 r. Autor podnosi fakt, iz
obok F. Kurpierza bardzo aktywnq rolE� przy zakladaniu „Nowin" odegral - nie
docenLony do t�j pory - opolski adwokat .F. Lerch. Najtrudniejszy okres prze
zywala gazeta w latach powstan i plebiscytu oraz po zwyci�stwie narodowego
socjalizmu w Niemczech.

Autor oparl si� na aktach, przechowywanych w Wojewödzkich Archiwach 
Panstwowych we Wrodaiwiu, Opolu i Katowicach 2• Szkoda, ze nie wykorzystal On 
materialu zawartego w teczce „Die polnische Zeitung Nowiny Codzienne", T. 2 
(sygn. 217), znajdujc1cej si� w zespole akt Nadprezydium Prowincji G6rnoslc1skiej 
i zawierajqcej interesujc1ce dane do dziejöw tej gazety od 1931 r. Niedost�pne 
dla Autora byly tez - majc1ce powaznct wartosc - akta bylych polskich konsula
töw w Bytomiu i Opolu oraz poselstwa i ambasady polskiej w Berlinie, mimo ze 
prawie röwnoczesnie mi�dzy innymi na ich podstawie W. Wrzesinski oglosil arty
kul poswi�cony historii czasopismiennictwa polskiego w Niemczech w latach mi�
dzywojennych 3• Komplet roczniköw interesujc1cej gazety nie zachoiwal si� do na
szych czasöw. Dlatego tez dziwic si� nalezy, ze przy wymienianiu zrödel J. Rata
jewski nie zasygnalizowal nawet - dost�pnego dla badacza - urz�dowego wy
dawnictwa niemieckiego Gesa.mtüberblick über die polnische Presse 4, zawierajqcego 
tlumaczenia z prasy polskie;j. Wydawnictwu temu wladze niemieckie przypisywaly 
kapitalne znaczenie w z,walczaniu ruchu polskiego. 

Dla historyka zajmujc1cego si� pras� mniejszosci polskiej w Niemczech po 
I wojnie swiatowej zasadniczymi problemami badawczymi sc1: oblicze ideowo-poli
tyczne prasy, jej rola, stosunek wladz niemieckich oraz sprawy organizacyjno
-.redakcyjne. Te ostatnie nie zostaly pogl�bnie przestudiowane przez Autora. Podzial 
dziejöw „No,win" na trzy okresy (1911-1921, 1922-1931, 1932-1939) ze wzgl�du na 
zmiany w sytuacji gospodar,czej wydawnictwa i spoleczno-gospodarczej na Slctsku 
Opolskim oraz ze wzgl�du na osoby redaktoröw wydaje si� niewlasciwy. Lepiej 
chyba wziqc pod uwag� wzgl�dy natury politycznej, tym bardziej ze sam Autor 
podkresla (s. 7) znaczenie gazet w badaniach nad przejawami walki ideologiczno
-polityczn�j w „poszczegölnych okresach historii regionu". 

Przyj�cie niewlasciwych zalo�en koncepcyjnych nie pozwolilo Autorowi uchwy
cic w sposöb przejrzysty tak istotnej wlasnie dla historyka problematyki oblicza 
ideowo-politycznego „No,win" opolskich. Z tych tez wzgl�döw w tresci Kr6tkiego

zarysu historii tej gazety przeplatajq si� sprawy organizacyjno-redakcyjne z pro-

1 W „Kwartalniku Opolskim", 1966, nr 1, s. 23--43. J. Ratajewski napisal arty
kul o dodatkach do „Nowin". 

2 Co do akt Nadprezydium Prowincji G6moslc1skie,j to od 1966 r. znajdujq si� 
one. nie we Wrodawiu (jak podaje Autor na s. 9 i w przypisach), lecz w Opolu. 

3 W. W r z e s i n s k i, Ze studi6w nad fl,istoriq czasopismiennictwa polskiego
w Niemczech w latach 19'22-1939 (Slctski Kwartalnik Historyczny Sobötka, R. XXII, 
1967, nr 1-2, s. 137-169). 

4 Zob. tez: W. C h  o j n a c k i, Niemieckie tlumaczenia z prasy polskiej 1858-
-1958 (Przeglqd Zachodni, 1958, nr 6, s. 382--:-392).
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blematykq oblicza ideowo-politycznego i stosunku wladz niemiecJdch do prasy 
polskiej. Omawiana praca jest raczej analizq tresci „Nowin" opolskich niz jej za
rysem historycznym. Wspomniana juz problematyka badawcza zostala przez Autora 
w powaznym stopniu uproszczona i nie zakonczona jakimis og6lnymi sformulo
waniami. 

Przykladowo zwr6c� uwag� na kilka za1edwie bardzo istotnych problem6w1
sprzed 1933 r., o kt6rych Autor nie wspomnial w og6le lub kt6re poruszyl tylko 
marginalnie. W pier,wszym rz�dzie chodzi tu o stanowisko „Nowir( w kwestiach: 
niepodleglosci Polski, przemian rewolucyjnych 1917 r. w Rosji, sytuacji wewn�trz
ne,j w pans,twie niemieckim (n.p. kwestia wybor6w da niemieckich organ6w parla
mentarnych, kryzysu gospodarczego i ruchu narodowosoc,jalistycznego, przygotowu
jqcego si� do decydujqcej rozgrywki 2 klasowym ruchem robotniczym), sytuacji 
polskiej i mniejszosciowej w og6lnosci, np. problem wzmozonej ucieczki Polak6w 
po plebiscycie, walk wewn�trznych w ruchu polskim, polityki zagranicznej i we
wn�trznej_ panstwa polskiego - w tym szczeg6lnie „Nowin" do przewrotu majo
wego - nast�pnie sprawy ordynacji sz.kolnej z grudnia 1928 r. oraz kongres6w 
mniejszosoiowych. 

Czy zmian� podtytulu „Nowin Codziennych" w polowie stycznia 1924; r. (»P!smo 
poswi�cone sprawom ludu polskiego w Niemczech«) i prob�· reprezentowania pnez 
t� gazet� calej ludnosci polskiej w Niemczech nalezy wiqzac - jak chce Autor 
(s. 30) - z obj�c,iem redakcji przez W. Jankowskiego? Rac2;�j nie. Wydaje si� 
bowiem, iz bylo to wynikiem zmian organizacyjnych w ruchu polskim po ple
biscycie. Wlasnie w oblicz,u wybor6w parlamentar1wch rozpisanych na listopad 
1924 r. i oportunistycznego stanowiska A. Napieralskiego wobec Zwiqzku Polak6w 
w Niemczech „Nowiny Codzienne" praktycznie staly si� organem tej organizacji 
na Slqsku . Opolskim s. 

Przewartosciowanie poj�c, jakie dokonalo si� w wyniku obj�cia rzqd6w 
w Niemczech przez parti� narodo,wosocjalistyczmi, stworzylo dla ruchu polskiego 
zupelnie nowe warunki, w kt6rych jawne wystqpienie przeciwko ruchowi hitle
rowski,emu nie bylo mo-zliwe 6• Prasa polska w Niemczech nie mogla tez jednak
ruchu tego popierac. Jakie w tej sytuacji bylo stanowisko „Nowin Codziennycn"? 
Omawiana praca nie daje w tej sprawie wyczerpujqcej odpoiwiedzi. I znowu 
ogranicz� si� tylko do zasygnalizowania kilku problemöw. Chodzii tu przede wszyst
kim o samq ocen� przewro-tu hitlerowskiego, ustaw hitlerowskich (np. o ochronie 
na:i;-odu i panstwa niemieckiego z 4 II 1933, o zagrodzie dziedzicznej z 29 IX 1933, 
o d2iennikarzach z 4 X 1933), paktu polsko-niemieckiego z 1934 r., deklaracji
polsko,-niemieckie!j w sprawie mniejszosci polskiej w Niemczech i niemieckiej
w Polsee z listopada 1937 r., zmiany sytuacji mi�dzynarodowej, szczeg6lnie w la
tach 1938-1939. Godne uwagi Autora powinno tez byc stanowisko „Nowin Co
dziennych" w sprawie ewentualnych zmian organizacyjnych ruchu po,lskiego po
1933 r. oraz ciqglego wzrostu zagrozenia panstwa polskiego.

Jesli chodzi o sto.sunek wladz niemieckich do interesujqcej gazety, pragn� 
zwr6cic uwag� - nie wyczerpujqc zagadnienia - na jeden problem og61ny, kt6-
rym zainteresowane byly redakcje wszystkd.ch pistn mniejszosciowych w Niemczech. 
Chodzi mianowicie o ustaw� prasowct (Schriftleitergesetz) z 4 X 1933 i, kt6rej Autor 
poswi�cil zaledwie jedno zdanie (s. 45). Sprawa ta wlasnie przy omawianiu historii 

5 W r z e s  i n s  k i, Ze studi6w ... , s. 143.
6 Te n z e. Oblicze ideowo-polityczne „Gazety Olsztynskiej" w latach 19'20-1939

(Komunikaty Mazurnko-Warminskie, Olsztyn 1960, nr 2, s. 185). 
7 „Reichsgesetzblatt", I, 1933, s. 713, Schriftleitergesetz. Autor podal bl�dnq 

dat� - zamiast 3 X 1933 po,winno byc 4 X 1933 (s. 45). 

8 - Soh<'>tka 4/fiß 



600 Recenzje 

,,Nowin Codziennych" wymaga szerszego potraktowania. Hitlerowska ustawa praso
wa nie wprowadzila koniecznego rozgraniczenia mi�dzy prasq niemieckq a mniej
szosciowq 8• W zwüizku z tym § 4 ustawy, m6wiqcy o „wsp6lpracy w uksztalto
waniu duchowej tresci gazet niemieckich", i § 12, gloszqcy, ze „przez zapisanie do 
listy zawodowej osiqga redaktor prawo wykonywania swego zawodu w niemiec
kich gazetach albo w niemieckich instytucjach, okreslonych w § 4", zrodzily wsr6d 
redakto,r6w pism polskich w N.iemczech Wqtpliwosci w sprawie koniecznosci przy
nalezenia do Zwiqzku Brasy Niemieckiej, do kt6rego ustawa zmusza w § 36. 

2 I 1934 r. redakcja „Nowin Codziennych" skierowala w tej sprawie pismo 
do Zwiqzku Prasy Slqskiej we Wroclawiu. W odpowiedzi z 11 stycznia tegoz roku 
czytamy, ze „Sie nach dem § 4 des Gesetzes vom 4. 10. 1933 nicht unter das 
Schriftleitergesetz fallen. Die Bestimmungen sind zweifellos nur für deutsche 
Zeitungen im deutschen Reichsgebiet vorgesehen" 9, W tym samym czasie i z tel 
samq sprawq redakcja „Dziennika Berlinskiego" zwr6cila si� do Zwiqzku Krajo
Wfgo Prasy w Berlinie. Odpowiedz byla jednak inna: prasa polska podlega usta
v,ie z 4 X 1933. Na interwencj� w drugiej instancji (Zwiqzek Prasy Niemieckiej 
w Rzeszy) redakcja „Dziennika Berlinskiego" otrzymala odpowiedz (5 II 1934), 
kt6ra nakazywala redaktorowi wpisac si� na list� zawodowq Zwiqzku berlinskiego. 
_20 II 1934 r. redakcja „Dziennika Berlinskiego" uwazajqc, ze zasadnicze Wqtpli
wosc( nie zostaly rozwüizane, odwolala si� od instancji najwyzszej, tj. do Mini
sterstwa Propagandy, kt6re odpowiedzialo pismem z dnia 5 III 1934 r. 10 Redakcja 
,,Nowin Codziennych" wiadom.osci te przekazala czytelnikom 11• W liscie Minister
stwa Propagandy czytamy mi�dzy innymi: ,,Ustawie prasowej podlegajq wszystkie 
wychodzqce na terenie Rzeszy gazety i czasopisma polityczne . . . RozstrzygniE�cie 
zatem Zwiqzku P.rasy Niemieckiej w Rzeszy z dnia 5 lutego 1934 r. jest prawo
mocne . . . Zwracam uwag� na to, ze czynnosci os6b nie zapisanych, zgodnie 
z § 36 ustawy prasowej, Sc\ karalne. Doniesiony mi wypadek wydawnictwa „No
winy" w Opolu zbaidam i wydam zarzqdzenie, tak ze na calym terenie Rzeszy 
ustawa b�dzie jednolicie zastosowana" 12• 

Dla redakc,ji „Nowin CodzienQych" wyjasnienie Ministerstwa Propagandy bylo 
niewystarczajc1ce. We wspomnianym juz artykule czytamy: ,,ustawa prasowa z 4 X 
1933 posiada luk�, kt6ra wypelniona musi byc przez specjalne ustawowe u:regulo
wanie, dotyczc1ce na[ro]dowosciowo nieniemieckiej prasy". Koniecznosc tego widzia
ly „Nowiny" z dw6ch powod6w: 1. ,,polska jak i inna mniejszosciowa prasa nie 
jest niemieckq i byc nic1 nie moze, gdyz jej duchowa tresc natuTalnie odbiega od 
gazet czy czasopism niemieckich", 2. ,,§ 12 wyraznie m6wi o · n i e  m i e c k  i ch 
przedsi�biorstwach, a zatem ustawa prasowa nie moze r6wniez w swej tresci do-

s Problem ten zasygnalizowal juz przy innej okazji M. 0 r z e c h o w s k i, 
Z dziej6w ruchu akademickiego i walki o wytworzenie inteligencji polskiej na Slq
sku Opolskim w latach 1922-'-1939 (Studia i Materialy z Dziej6w Slqska, Wroclaw 
1962, t. IV, s. 359, przyp. 276 i 277). Zob. tez: ,,Sprawy Narodowosciowe", R. V!II, 
19341 nr 1, s. 102. 

a Wojew6dzkie Archiwum Panstwowe w Opolu, Nadprezydium Prowincji G6r
noslc4skiej (dalej WAP Opole, NPG), 217D s. 92. 

10 „Sprawy Narodowosciowe", R. VIII, 1934, rnr 1, s. 102. 
11 „Nowiny Codzienne", nr 61, 15 III 1934: Ustawa prasowa z 4 X 1933 i prasa 

mniejszo§ci narodowych w Rzeszy . 
. 12 Sprawa decyzji (Bescheid) Zwiqzku Prasy Slqskied ziostala za;lrnnczona 16 IX

1935 r. Ministerstwo Propagandy stwierrdzilo, ze nie stoi ona w zgodnosci z ustawq 
praso.wq. Decyzj� tlumaczylo nast�pujqco: ,,Er ist nur damit zu erklären, dass das 
Schriftleiter-gesetz .... erst wenige Tage in Kraft war", WAP Opole, NPG, 217, 
s. 153.
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slownej odnosic si� do gazet i redaktor6w mniejszosciowych, gdyz gazety te nie sq 
gazetami niemieckimi, jak i przedsi�biorstwa wydawnkze nie sq przedsi�biorstwa
mi niemieckimi" (cytaty te podano tlustym drukiem). Ba,rdzo ciekawa jest dalsza 
argumentacja „Nowin Codziennych". Zwracajqc uwag�, ze § 14 ust. 2 ustawy pra
sowej zobowicizuje redaktor6w do sledzenia wszystkich spraw narodowosciowych 
panstwa niemieckieg.o, redakcja stwierdza, ze nie mozna „pozbawic nieniemieckie 
grupy narodowoscioiwe baczenia na wlasne narodowosciowe sprawy" (r6wniez 
tlustym drukiem). Jasno wi�c okreslaly „Nowiny Codzienne' swoije stano,wisko. 
Domagaly si� - r6wmez w interesie Dunczyk6w, Serboluzyczan i Litwi
n6w mieszkajqcych w Niemczech - rozgraniczenia prasy niemieckiej i mniej
szosciowej. 

Ze spraw organizacyjno-redakcyjnych podkreslic nalezy odwolanie z redakcji 
,,Nowin Codziennych" W� Jankoiwskiego (o czym Autor nie wzmiankowal) i zwiq
zane z tym - ze wzgl�du na otrzymywanie material6w z Centrali Prasowej -
ujednolicenie tresci tej gazety z zawartosciq „Katolika Codziennego" rn. Künse
kwencjq tego byl spadek liczby prenumerator6w (W. Wrzesinski podaje liczb� 
2200, J. Ratajewski - 1700, z akt zas NPG wynika, ze w pazdzierniku 1928 r. 
bylo 1500 prenumeratoT6w'

\f 
a w czerwcu 1929 r. 2000, sygn. 216, s. 112). Najbar

dziej wiarygodrn:t wydaje si� liczba podana przez W. Wrzesinskiego, a zaczerpni�ta 
z akt konsUllatu opolskiego 14. 

Nalezy zywic nadziej�, ze poczynione uwagi zo.stanq przez Autora uwzgl�d
, nione przy ostatecznym redagowaniu monografii opolskich „Nowin". 

Leona.rd Smolka 

A. S k o w r o n s k i, POLSKA A PROBLEM NIEMIEC 1945-1965, Warszawa
1967, ss. 312. 

Skowronski ujmuje problem Niemiec caloscio,wo, z punktu widzenia Polski 
i jej polityki zag.ranicznej. W oparciu o oficjalne dokumenty dyplomatyczne Autor 
podjql prob� przedstawienia w spos6b syntetyczny wysilk6w dyplomacji polskiej, 
z uwzgl�dnieniem takich problemöw, jak kwestia granicy polsko-niemieckiej, bez
pieczenstwa zbioriowego w Europie oraz rozw6j wsp6lpracy Polski i NRD i uloze
nia stosunk6w bilateralnych z NRF. 

Praca Skowronskiego sklada si� z dw6ch cz�sci. Pierwsza z nich nosi charak
ter komentarza do oficjalnych dokument6w polskie

1
j polityki zagranicznej (s. 9-

168). Na cz�sc drugq sklada si� natomiast aneks w postaci odpowiednio dobranych 
(problemowo i chronologicznie), poiwszechnie· jednak dost�pnych dokument6w. Zda
niem Autora majq one pom6c czytelnikowi nie tylko „przesledzic rozw6j stano
wiska PRL wobec poszczeg6lnych problem6w, na podstawie analizy dokonanej 
w pierwszej cz�sci pracy, lecz r6wniez ustalic na podstawie lektury dokument6w 
zwü:1zki wyst�pujqce w poszczeg6lnych okresach mi�dzy inicjatywami i argumen-

1a W tej drugiej sprawie por.: W r z e s  i n s  k i, Ze studi6w ... , s. 152, i recenzo
wana praca, s. 36. 

14 Por. tez spraw� kupna „Nowin" przez ZPwN: W r z e s  i n s  k i, Ze studi6w ... ,
s. 157, i recenzowana praca, s. 36.
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tami polskimi dotyczqcymi röznych element6w problemu niemieckie.go" (s. 5). Praca 
Skowronskiego nie pretenduje do pogl�bionej analizy naukowej niezwykle skom
plikowanych, wielo,plaszczyznowych i trudnych spraw. J ej wartosc polega gl6wnie 
na pr6bie sklasyfikowania i uporzqdkowania problemöw niemieckich, bez pod
j�cia jednak wysilku wyjasniania genezy i kulis tzw. tajnej dyplomacji. Wybitnie 
narracyjny charakter opracowania, przelozenie swo,istego ,j�zyka dyplomacji na 
bardziej zrozumialy i przyst�pny, to zasadniczy chyba - popularyzatorski i dy
daktyczny - walor pracy Skowronskiego. 

Zasadniczy wyklad podzielil Autor na cztery rozdzialy. Omawia w nich kolejno 
narodziny programu polskiego wobec Niemiec (granica polsko-niemiecka, kwestia 
bezpieczenstwa europejskiego, s. 9-27), realizacj� umowy poczdamskiej w odnie
sieniu do granic Polski, rozw6j Niemiec od Poczdamu do powstania dw6ch panstw 
niemieckich (s. 28-79) oraz stanowisko Polski wobec obu panstw niemieckich 
w latach 1949-1965 (s. 80-168). Ramy chronologiczne pracy narzucily Autorowi 
koniecznosc zaw�zenia problemowego, a tym samym i bardzo ogölnego, dosc po
wierzchownego potraktowania tematu. Niekt6re problemy ujmuje Sko,wronski eo 
najmniej dyskusyjnie. Zdaniem Autora np. przedstawiony przez publicystyk� PPR 
program now.ej polityki zag,ranicznej Polski wobec Niemiec byl od poczqtku jedy
ny i bezbl�dny. Z jednej strony koncepcje rewolucyjne PPR, a z drugie,j tylko 
„reakcja emigracyjna" ze slynnym oswiadczeniem T. Arciszewskiego. Zbyt to 
proste i latwe. Wc1tpliwosci budzi röwniez spos6b prezentowania argumentacji 
w sprawie przyznania Poilsce granicy na Odrze i Nysie Luzyckiej. Czy istotnie 
mozna stwierdzic, ze wzgl�dy histo,ryczne, strategiczne, demograficzno-gospodarcze 
zdecydowaly i wystarczyly, aby Truman powiedzial, ze „gran!_ce terytorialne zo
staly ustanowione zgodnie z propozycjq Polski i rzqd polski jest odpowiedzialny 
za administracj� w ramach tych granic"? (s. 21). Wyizolowanie sprawy polskiej 
z og6lnego ukladu stosunk6w mi�dzynairodowych stawia jq w prözni, prowadzi do 
bl�dnego - moim zdaniem - przekonania, ze granice wywalczylismy sami, gdyz 
w czasie rokowan poczdamskich nawet S. Mikolajczyk byl zgodny z W. Rzy
mowskim (s. 20). Tymczasem S1kqdinc1d wiadomo, ze swojq rol� S .. Mikolajczyk 
odegral zgola inaczej niz pozostali uczestnicy delegacji polskiej w Poczdamie 1• 
Nie ·wolno takze nie dostrzegac wagi problemu granicy polsko-niemieckie,j w ogöl
nych celach polityki Zwiqzk,u Radzieckiego i calego obozu panstw demokracji 
ludowej, ani tez abstrahowac od pytania, w jakim stopniu poliityka polska w tym 
cza.sie mogla podejmowac samodzielne decyzje, a o ile byla ona wykladniq poli
tyki radzieckiej. Sprawa granicy polsko-niemieckiej nie byla bowiem tylko we
wn�trznq sprawq Polski, ale warunkiem bezpieczenstwa i stabilizacji stosunköw 
w Europie .. Uszly uwagi Autora takie sprawy, jak geneza i narastanie sprzecz
nosci w koalicji antyhitlero:wskiej, walka o hegemoni� w Europie, w ktörej pro
blem Niemiec mial odegrac zasadniczq rol�. Skowronski pisze dosc obszernie 
o tych sprawar.h, ale nie podejmuje pr6by szukania gl�bszych przyczyn roz
dzwi�köw w koalicji. Omawiajqc realizacj� umowy poczdamskiej przeiz Polsk� 
Autor zbyt latwo uzywa og61nik6w i nie zawsze precyzyjnie formulu,je swoje 
poglqdy. Uwaza on np., ze zywiolowy okres tworzenia administracji polskiej na
ziemiach zachodnich byl „jednq z najciekawszych kart historii ludowladztwa 
w Pols.ce Odirod.:wnej", ze wla'dze centra:lne „star.aly si� ujqc powyzszy proces 
w ramy organiza�yjne i uporzqdkowac zarzqd odzyskanymi ziemiami" (s. 35) .

. Przypisywanie wylqcznej roli PPR w tej akcji, a pomijanie udzialu i wkladu
innych stronnictw i partii politycznych jest takze uproszczeniem. 
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Kolejne rozdzialy pracy Skm,vronskiego s'q systematycznym przeglc1dem m1-
cjatyw polskich w sprawie uznania granic zachodnich Polski, w kwestii odradza
nia siE: militaryzmu zachodnioniemieckiego oraz stworzenia systemu bezpieczeiistwa 
zbiorowego w Etiropie · itd. Dajq one w sumie obraz aktualnej polityki zagranicz
nej Polski w kwestii Niemiec i z tego wzgl�du sc1 godne odnotowania. Praca 
Skowronskiego daje przeglqd dosc wc1sko rozumianych stosunk6w polsko-niemiec
kich, jest jednak przedsiE:WZiE:ciem w latach 1945-1965 pionierskim 2. 

Bronislaw Pasierb 

,,ROCZNIK WROCLA WSKI", t. IX/X: 1965/1966, Kol. red. J. Cieslikowski [i in.]. 
Towarzystwo MHosnik6w Wroclawia, Wroclaw 1967, ss. 281. 

Prezentujc1c kolejny „Rocznik Wroclawski" wypada przede wszystkim zauwa
zyc, ze zabiegiem nie budzqcym zachwytu jest lc1czne wydanie obydwu ·tom6w IX 
i X za lata 1965 i 1966. Wydaje siE:, ze ustalona CZE:stotliwosc winna pozwolic na 
coroczne kompletowanie interesujqcych mate!I.'ial6w z bogatej przeszlosci i teraz
niejszosci naszego miasta. 

Wydany w starannej szacie graficznej „Rocznik Wroclawski" przynosi wiele 
ciekawych artykulöw, ktöre z calc1 pewnosciq spotkajq si� z zywym zaintereso
waniem historyk6w, nauczycieli, wreszcie wszystkich os6b zwic1zar:1ych z dzialal

. noscic1 kulturalno-oswiatowq w stolicy Dolnego Slqska. "
Dzial artykul6w i material6w otwiera praca A. Smolalskiego Poczqtki szkol

nictwa podstawowego we Wroclawiu (1945-1960) (s. 5-29). Jest to praca pio
nieriska, powstala w glöwne,j mierze na podstawi,e material6w archiwalnych. 
Pewne zastrzezenia budzi malo precyzyjny jej tytul, gdyz_ trudno mow1c przez 
caly czas w zakreslonych ramach chronologicznych (az do 1960 r.!) o poczqtkach 
szkolnictwa. 

Sprawom funkcjonowania sieci bibliotek i problemom czytelnictwa we Wro
clawiu poswi�cony jest kolejny artykul R. Zawadzkiego Dwadziescia lat biblio
tek i czyte,lnictwa we Wro/clawiu (s. 30---49). Scisle tematycznie lqczy si� z nim 
rozprawka J. Szockiego Spoleczna recepcja literatury pi�knej na przykladzie 
'bibliotek publicznych Wroclawia (s. 50-72). 

Na niekt6rych aspektach zlozonego problemu odradzainia siE: polskiego zycia 
na odzyskanej po wojnie ziemi dolntdslqskiej skupil SWq uwagE: B. Pasierb w in
teresujqcym studium Z problemow repolonizacji Dolnego Slqska (1945-1946)

es. 73-92). 
J. Kolbuszewski publikuje artykul bE:dqcy dopelnieniem wiedzy o tw6rczosci

zmarlego par� lat temu prof. Stanislawa Kolbuszewskiego, gdyz - ja·;: pisze -
„Niewielu sposr6d najblizszych nawet wsp6lpracowinik6w, uczni6w i przyjaci6l 
mego Ojca wiedzialo, ze pisywal On wiersze" (Confessions. 0 poezji Stc;mislawa 
Kolbuszewskiego, s. 93-108). 

Z uwzglE:dnieniem szerokiego tla por6wnawczego B. Siwon omawia kolejno 
PodstawD1we problemy gospodarki komunalnej na przykladzie Wroclawia (s. 109-

1 P•or. W. T. K o w a 1 s k i, Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie
(1939-1945), Warszawa 1966, s. 630 i n. 

2 Por. uwagi A. Czubinskiego w zwiqzku z pracq A. Skowronskiego w „Prze
glqdzie Zachodnim", 1968, nr 2. 
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-124), a J. Woloch w swym studium prawno-empirycznym Wroclawskie komisje

rad narodowych jako podmioty kontroiujqce (s. 125-164).
2765 absolwent6w - t,o jeden z wybrainych przyklad6w bilansujqcego Dziesi�c 

iat pracy I Studium Nauczycieiskiego we Wroclawiu (1955�1965) artykulu S. So
kolowskiego (s. 165-172). Kr6tki szkic T. Gwardaka Rozw6j terytoriainy Wro

clawia, oparty na „obszerne,j bibliog,rafii oraz na materialach kartograficznych 
dawnego i wsp6lczesnego Wroclawia", prezentuje zagadnienie tytulowe od czas6w 
najdawniejszych po dzien dzisiejszy. Bogatq, bo stuletniq historiq chlubi si� 
Wroclawski Ogr6d Zoologiczny, kt6rq zwi�zle zaprezentowala E. Drzewiriska 
(S. 185-195). Kolejny artykul K. Raiczaka nosi tytul Piastyka w przemy§le 

(s. 196-203). Omawiany dzial zamyka rozprawa B. W. Januszewskiego Z ko·res

pondencji i papier6w Wojciecha Cybuiskiego (w setnq rocznic� smierci) (s. 204-
-247).

W ostatnim dziale: Nekrologi - Recenzje - Kronika, zawarte' Sq wspomnie
nia posmiertne o znanym aktorze wroclawskim Z. No·wosadzie, wreszcie kronika 
zycia kulturalnego Wroclawia (1 I-31 XII 1965) oraz krionika Towarzystwa Mi
losnik6w Wroclawia (27 V 1964-24 V 1967). 

Po zaprezentowaniu tresci „Rocznika" podkreslic pragniemy w zakonczeniu 
fakt zachowania zadowalajqcej proporcji czas6w dawnych i nowych oraz przy
st�pny spos6b, w jaki wszystkie bez mala artykuly zostaly napisane. 

Romuald GeUes 
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An a s taz j a  Ko w alik 

MATERIAl.,Y DO DZIEJÖW PARTU ROBOTNICZYCH W POLSCE LUDOWEJ, 

CZ. II "'. AKTA WOJEWÖDZKIEGO KOMITETU POLSKIEJ PARTII SOCJA

LISTYCZNEJ W ARCHIWUM KOMITETU WOJEWÖDZKIEGO PZPR 

WE WROCI.,AWIU 

20 IV 1945 r. powstal w Trzebnicy Wojew6dzki Komitet PPS. Jego organiza
torem i pierwszym przewodniczqcym zostal Stanislaw Piaskowski, 6wczesny Pel
nomocnik Rzqdu na Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska. W maju 1945 r. WK 
przeni6sl si� do Legnicy, a w pazdzie;rniku do Wroclawia. 

Polska Partia Socjalistyczna, podobnie jak Polska Partia Robotnicza i inne 
stronnictwa polityczne, powstala i rozwijala si� na Slqsku w miar� naplywu lud
nosci polskiej. Nie zachowaly si�. niestety, wszystkie akta Wojew6dzkieg,o Komi
tetu, a braki dotyczq gl6wnie 1945 i 1946 r. Zagin�ly akta Wojew6dzkiego Sqdu 
Partyjnego,, Oddzialu Samopomocy Partyjnej i Opieki Sp.olecznej 1. Po niektörych 
oddzialach pozostala . minimalna ilosc akt. 

Materialy zg,romadzone w Archiwum KW PZPR odzwierciedlajq proces pow
stania PPS w wojew6dztwie i jej wielostronnq dzialalnosc. Na zespöl akt WK PPS 
skla.da si� 467 jednostek archiwalnych (11,86 mb). WiE;kszosc z nich stanowiq 
dokumenty wytworzone przez instancje, a wi�c Wojewödzki Komitet, powiatowe 
i miejskie komitety oraz kola. Nieznacznq grup� stanowiq materialy Centralnego 
Komitetu Wykonawczego, instytucji panstwowych i administracyjno-sa�orzqdo
wych, wsp6lpracujqcych z iristancjami PPS. 

Archiwalia zespolu WK PPS Sc\ opracowane i zinwentaryzowane w kolejnosci 
zgodneij ze strukturc} instancji i aparatu w wojewödztwie 2•

� Akta dotyczc1ce PPR om6�ione zostaly w nrze 2a/1962 „Slc}skiego Kwartal-
nika Historycznego Sob6tka". 

1 Sprawozdania WK PPS, Archiwum KW PZPR, sygn,. 36/VI/4. Oddzial Sa
mopomocy Partyjnej i Opieki Spolecznej istnial w 1945 r. W pözniejszych doku
mentach brak o nim wzmianki. Oddzial opiekowal si� Polakami wracajqcymi do 
kraju. 

2 Przedstawia si� to nast�pujqco: Konferencja · - sygn. 36/I/1-3, Rada Woje
w6dzka - sygn. 36/II/1, Wojew6dzki Komitet - sygn. 36/III/1, Wojew6dzka Ko
misja Rewizyjna - sygn. 36/IV/1, Sekretariat - sygn. 36/VI/l, Oddzial Og6lno
organizacyjny - sygn. 36/VII/1-72, Oddzial Propagandy - sygn. 36/VIII/1-23, 
Oddzial Kadr - sygn. 36/IX/1-48, Oddzial Samorzqdowo-Administracyjny -
sygn. 36/X/1-54, Oddzial Szkoleniowy - sygn. 36/Xl/1-13, Oddzial Spoleczno-Za
wodowy - sygn. 36/XII/1-44, Oddzial Komunikacyjny - sygn. 36/XIIl/1-44, 
Oddzial Ekonomiczno-Przemyslowy - sygn. 36/XIV/1-45, Oddzial Oswiaty -
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Najwyzszc} wladzq PPS byla Konferencja Wojew6dzka. Na Dolnym Slqsku 
odbyly si� 4 Konferencje: 

1. 24 VI 1945 r. Zachowalo si�. z niej tylko sprawozdanie uczestnika z Jawora,
wylc}czone z zespolu akt Powiatowego Komitetu PPS w Jaworze. 

2. 21 i 22 X 1945 r. Z tej Konferencji zachowalo si� jedynie sprawozdanie
uczestniköw z Cieplic. 

3. 20 i 21 IV 1947 r. Zachowala si� rezolucja w sprawie osadnictwa wojskowego
w wojew6dztwie wrodawskim. 

4. 20 VI 1948 r. Zachowaly si� rezolucje i broszura zawierajc}ca list Sekre�
tarza Generalnego CKW PPS J6zefa Cyrainkiewicza, artykuly Sekretarza CKW 
Tadeusza Cwika i I Sekretarza KW PPR Wladyslawa Matwina oraz referat Se
kreta.irza WK PPS Macieja Elczewskiego. 

W protokolach posiedzen Wojew6dzkiej Rady PPS, Wojew6dzkiego Komitetu 
i Prezydium dominujc} problemy pracy organizacyjne,j, wsp6lpracy mi�dzypartyjnej 
i inne problemy polityczne. Podobne zagadnienia przewijajq si� w zachowanych 
protokola,ch posiedzen Sekretariatu. W serii akt Sekretariatu, poza protokolami, 
najwi�kszq wartosc archiwalnc} przedstawiajq sprawozdania Wojew6dzkiego Ko
mitetu PPS. 

Szczeg6lowc} problematykc} zajmow·aly si� oddzialy "WK. Powstawaly one 
w miar� . wzrostu organizacyjnego PPS i rozbudowy aparatu partyjnego. Niekt6re 
istnialy juz w ezerwcu 1945 r., inne powstaly w 194�, a nawet w 1948 r. Sto
sunkowo najwi�cej zachowalo si� akt Oddzialu Og61noorganizacyjnego, Samo
rzqdowo-Administracyjnego, Spoleczno-Zawodo,weg01, Komunikacyjnego, Ekono
miczno-Przemyslowego i Wiejskiego. Akta szczeg61nie wazne dla historyka (np. 
Oddzialu Ziem Zachodnich) zachowaly si� w minimalnym stopniu (ok61nik z 13 
VIII 1946 r. o zadaniach Oddzialu i koniecznosci powolania Referat6w Ziem Od
zyskanych oraz sprawozdanie z 15 X 1946 r. · o pracy w wojew6dztwie).,/ 

Akta oddzial6w mozna podzielic na nast�pujc}ce grupy: dokumenty wlasne, 
dokumenty przyslane z CKW, z nizszych instanc.ji partyjnych, z instytucji pan
stwowych i administracyjno-samorzc}dowych. 

Badacz interesujc}cy si� procesem organizowania komitet6w terenowych i ko
m6rek partyjnych, wzrostem ocgainizacyjnym PPS, koordynacjq pracy oddzial6w 
WK, wsp6lpracq z OMTUR, ZNMS znajdzie wartosciowe dokumenty w Oddziale 
Og61noorganizacyjnym istniejqcym od czerwca 1945 r. Obok ok61nik6w, plan6w 
pracy i sprawozdan Oddzialu zachowaly si� oceny pracy powiatowych komitet6w 
pisane przez instruktor6w WK. Prawie polow� akt Oddzialu stanowiq materialy 
przyslane z powiatowych i miejskich komitet6w, wsr6d nich przewazajq protokoly 
posiedzen powiatowych komitet6w, sprawozdania statystyczne i opisowe, protokoly 
zebran wyborczych i irnnych k6l PPS. 

z. istniejqcych w Oddziale referat6w najwi�cej slad6w pozostalo po Referacie
Kobiet. Reprezentu.ic1 go szczqtkowe materialy z I Zj"azdu Wojew6dzkiego Kobiet
-czlonkin PPS, plany pracy, sprawozdania, protokoly posiedzen Zarzc1du Sekcji 
Kobiecej WK, akta dotyczc1ce szkolenia kobiet, sprawozdania z lustracji k6l ko
biecych i powiatowych rad kobiecych, protokoly zebran mi�dzyparty,jnych kobiet 
oraz inne dokumenty zwic1zane z dzialalnosciq kobiet socjalistek. 

Cenne materialy pozostaly po Oddziale Administracyjno-Samorzc1dowym istnie
jqcym od sierpnia 1946 r. i obejmujc1cym dwa referaty: Samorzc}dowo-Administra-

sygn. 36/XV/1-11, Oddzial Wie1jski - sygn. 36/XVI/1-77, Oddzial Ziem Zachod
nich - sygn. 36/XVII/l, Oddzial Finansowo-Gospodarczy - sygn. 36/XVIII/1-3, 
Wojew6dzka Komisja Weryfikacyjna - sygn. 36/XIX/1-16. 
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cyjny i Wojskowy. Do podstawowych jego zadan nalezal ogölny wgl::id w prac� 
administracji i samcrzqdu, obsadzanie urz�döw starostw, burmistrzöw wedlug 
ustalomgo klucza partyjnego, wglqd w prac� rad narodowych, regulowanie na
plywu czlonköw PPS 'do MO i UB, ORMO. Szeroki zakres dzialalnosci Oddzialu 
tylko cz�sciowo znajduje odbicie w zachowanym materiale aktowym. Z akt wlas
nych Oddzialu przetrwaly instrukcje i ok6lniki, protokoly posiedzen Oddzialu, 
plany pracy, sprawozdania, notatki poinspekcyjne. Zawierajq one m. in. dane 
o skladzie spo!ecznym i sytuacji politycznej w radach narodowych wojew6dztwa
i w starostwach, o udziale PPS w samorzqdzie i administracji. Odr�bnq grup�
akt Oddzialu stanowiq materialy przyslane z CKW, sprawozdania powiatowych
komitet6w o pra:::y instytucji sam0rzqdowych, protokoly posiedzen i sprawozdania
powiatowych komisji administracyjno-samorzqdowych, dokumenty o wsp6lpracy
mi�dzypartyjnej w administracji i samorzqdzie, wykazy komitet6w i k61 PPS
w urzE;>dach adm�nistracyjno-samorzqdowycb, a takze nieliczne dokumenty doty
czqce Referendum. Kilka jednostek archiwalnych stanowil:l, materialy rad naro
dowych, sprawozdania Wydzial6w Urz�du Wojewödzkiego Wroclawskiego i pelno
rnocnik6w rzqdu w powiatach. Interesujqce sq sprawozdania Wydzialu Osiedlen
czego i Odbudowy. Zachowaly si� cz�sciowo sprawozdania i instrukcje Referatu
Wojskowego.

Dose obszernq dokumentacj� pozostawil Oddzial Spoleczno-Zawodowy (powstal 
1 III 19n r.), dzielqcy si� na; Referat Opieki Spolecznej (organizujqcy p:Jmoc dla 
. wd6w i sierot po pö1eglych w czasie okupacji czlonkach partii, dla bylych wi�z
ni6w politycznych, inwa1 id6w niezdolnych do pracy z powodu choroby, opiek� 
lekarskq), Referat Zawodowy (kontrolujqcy stosowanie um6w zbiorowych, orga
nizujqcy akcj� kulturalno-oswiatowq w zwiqzkach zawcdowych oraz czuwajqcy 
nad pracq rad zakladowych). Przy oddziale istniala Wojew6dzka Rada Zawodowa 
z 35 sekcjami. branzowymi. Zachowaly si� akta poszczeg6lnych sekcji; sprawozda
nia, protokoly i ankiety sprawozdawcze prwiatowych komitet6w, rnaterialy przy
slane ze zwiqzk6w zawodowych o ich strukturze i dzialalnosci w okresie 1945-1948, 
nieliczne · dokumenty dotyczc1ce wsp6lzawodnictwa pracy, sprawozdania lustrato
r6w spolecznych, dokumenty o wsp6lpracy PPS i PPR, po,dania o prac�, skie
rowania do pracy i korespondencja. 

, Po Oddziale Kornunikacyjnym (istniejqcym prawdopodobnie od .konca 1945 r.) 
z sekcjami kolejowq, pocztowc6w, transportowcöw i wodniak6w, zachowaly si� 
opr6cz ok6lnik6w CKW materialy powiatowych i miejskich komitet6w dotyczqce 
pracy köl pocztowych i kolejowych, protokoly i sprawozdania k6l i komitet6w 
kolejowych i pocztowych. Jedna grupa akt Oddzialu dotyczy zeglugi na Odrze. 

Oddzial Ekonomiczno-Przemyslowy (istniejqcy od maja 1946 r.) wraz z dzia
lajqCq przy nim Wojew6dzkq Radq Gospodarczq, zajmujqcy si� caloksztaltem 
dzialalnosci PPS w przemysle, handlu .i sp6ldzielczosci, pozcstawil po sobie pisrna 
ok61ne, plany pracy, sprawozdania, prctokoly narad oraz posiedzen Wojew6dzkiej 
Rady Gospodarczej, sprawozdania instruktor6w z wyjazd6w w teren. Pokaznq , 
ilosc jednostek a.rchiwalnych stanowiq protokoly posiedzen powiatowych rad gospo
darczych i sprawozdania powiatowych komitet6w. Fragmentaryczne dokumenty 
dotyczq „Daniny Narodowej", pracy lustrator6w spolecznych i obywatelskich ko
misji podatkowych. Zachowaly si� takze wykazy zaklad6w i fabryk w wojew6dz
twie oraz sprawozdania Izby Przemyslowo-Handlowej. Po Referacie Sp6Idzielczym 
przetrwaly plany p.racy, sprawozdania wlasne i Wojew6dzkiej Rady Sp6Idzielczej. 
Trzy jednostki archiwalne zawierajq sprawozdania i protokoly Powiatowych Rad 
Sp6ldzielczych. 
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Po Oddziale Wiejskim (dzialajc1cym od sierpnia 1945 r.) wraz z istniejqCl:\ 
przy nim Dolnoslc1skq Radq Chlop6w Socjalist6w zachowaly si� ok6lniki, instruk
cje, plany pracy i sprawozdania. W aktach Oddzialu znajdujq si� takze materialy 
przysylane z Wydzialu Osiedlenczego Urz�du Wojew6dzkiego, powiatowych refe
rat6w osadnictwa rolnego, Ministerstwa Ziem Odzyskanych, Zwic1zku Samopomocy 
Chlopskiej i Zwic1zku Zawodowego Robotniköw i Pracownik6w Rolnych. 

Zesp6l akt WK PPS jest opracowany, posiada karty inwentarzowe i wst�p do 
inwentarza, zawierajqcy szczeg6lowe informacje o zawartosci zespolu. W Archi
wum przechowywane sc1 takze zespoly akt powiatowych komitet6w PPS. 
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Cena zl 25.-

SJ�kl Kwartalnlk Bistoryczny Sobotka 

Organ Wroclawskiego Towarzystwa Milosnik6w Historii 

R. I (1946) - XI (1956) Sob6tka

Zam6wienia wraz z przedplatq na prer.umeratE: w kraju o p l a c a  n e z f u n

d u s z y p a n s t w o w y c h b q d z s p o l e c z n y c h - zar6wno w miescie, jak 

i na wsi - realizuje w y l q c z n i e najblizszy Oddzial lub Delegatura „Ruchu". 

Zam6wienia na prenumeratE: dla czytelniköw indywidualnych, oplacane z fun

duszy prywatnych, przyjmujq urzt::dY pocztowe oraz listonosze. Czytelnicy indy

widualni mogq röwniez dokonywac wplat na konto w NBP I OM Wroclaw 

nr 1641-6-99 Przedsi�bio,rstwo Upowszechnienia Prasy i Ksic:1zki „Ruch", Wroclaw, 

ul. Hubska 8-14. 

Zam6wienia wraz z ,przedplatami przyjmowane sc:1 do 10 dnia miesh1ca po

przedzajqcego okres prenumeraty. 

Cena prenumeraty: 

p6lrocznej zl 50.-
rocznej zl 100.-

Zam6wienia na prenumerat� zagranicznq, ktöra jest o 400/o drozsza, przyjmuje 

Biuro Ko1portazu Wydawnictw Zagranicznych „Ruch", Warszawa, ul. Wronia 23, 

tel. 20-46-88, konto PKO nr 1-6-100024. 

Egzemplarze numeröw zdezaktualizowanych mozna nabywac w Przedsi�bior

stwie Prasy i Ksiqzki „Ruch" we Wroclawiu, ul. Hubska 8-14, konto w NBP I 

OM Wroclaw nr 1641-6-99. 
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