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KONSULAT GENERALNY
REPUBLIKI CZECHOS£OWACKIEJ W OPOLU (1920�1922)

WOBEC GÓRNO�L¥SKICH CZECHÓW
Dla proklamowanej w pa�dzierniku 1918 r. republiki czechos³owackiej kwesti¹

pierwszoplanow¹ by³o zachowanie ukszta³towanych w 1742 r. granic Czech, Mo-
raw i Czeskiego �l¹ska. Zagadnienie górno�l¹skie mia³o wiêc dla Pragi znaczenie
drugorzêdne, co nie znaczy, ¿e nad We³taw¹ nie po�wiêcano mu ¿adnej uwagi.
W nowo powsta³ym pañstwie Czechów i S³owaków kwestiê górno�l¹sk¹ propago-
wa³a g³ównie Národní jednota slezská oraz kilka innych organizacji i towarzystw.
Spraw¹ t¹ zajê³o siê tak¿e kilku publicystów i naukowców, wskazuj¹c w prasie
codziennej i czasopismach naukowych wagê tego problemu dla odradzaj¹cego siê
pañstwa. Niektóre z tych publikacji by³y tak¿e przek³adane na jêzyki obce. Jed-
nak zarówno te publikacje, jak i materia³y przygotowywane z my�l¹ o konferencji
pokojowej opiera³y siê na pracach garstki zapaleñców, czêsto dyletantów1. W stycz-
niu 1919 r. Zahraníèní výbor Národního shromá�dìní zaleci³ wys³anie na Górny
�l¹sk grup ekspertów celem zyskania na miejscu danych mog¹cych wzmocniæ po-
zycjê Czechos³owacji w Pary¿u. Jednak ¿aden z pos³añców nie zamierza³ osobi-
�cie siê w tê akcjê anga¿owaæ. Ostatecznie na tereny zamieszkane przez Moraw-
ców uda³ siê pod fa³szywym nazwiskiem jedynie prof. Bohumil Vydra. Zosta³ on
jednak szybko przez w³adze niemieckie zdemaskowany i uwiêziony2.

W dniu 2 I 1919 r., w trakcie posiedzenia czechos³owackiej Rady Ministrów
dyskutowano cztery mo¿liwe warianty ewentualnych roszczeñ terytorialnych wzglê-
dem Niemiec. Wariant minimalny zak³ada³ przy³¹czenie jedynie fragmentu powiatu
raciborskiego. Koncepcje druga i trzecia przewidywa³y uzyskanie czê�ci górno-
�l¹skiego zag³êbia wêglowego. W najdalej za� id¹cym czwartym projekcie by³a
mowa o ca³o�ci górno�l¹skiego systemu komunikacyjnego, co by³o równoznacz-
ne z ¿¹daniem wiêkszo�ci tamtejszych z³ó¿ wêgla kamiennego. Na konferencji pa-
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ryskiej rz¹d czechos³owacki przedstawi³ w tej kwestii memoria³ zatytu³owany: La
Haute-Silésie Tchéque-Region de Ratibor. Na Górnym �l¹sku Czesi domagali siê
G³ucho³az oraz górno�l¹skich obszarów le¿¹cych na pó³noc od G³ubczyc, Racibo-
rza, Rybnika i ¯or, ³¹cznie oko³o 3500 km2. Oznacza³oby to przejêcie terytorium
zamieszkanego przez 40�50 tys. Niemców i kilkadziesi¹t tysiêcy Polaków. Per-
spektywa ta sprawi³a, ¿e co trze�wiej patrz¹cy na sytuacjê na Górnym �l¹sku cze-
chos³owaccy delegaci, tacy jak prof. Dvorský i prof. Josef Kapras, polemizo-
wali z tak daleko id¹cymi ¿¹daniami3. Strona czechos³owacka swe roszczenia do
fragmentu Górnego �l¹ska traktowa³a jednak raczej jako instrument w grze o Cie-
szyñskie. �wiadczy³a o tym choæby wypowied� jednego z delegatów czechos³o-
wackich na konferencjê pokojow¹ w Pary¿u, premiera Karela Kramáøa, który 20 II
1919 r. w rozmowie z Georges�em Clemenceau o�wiadczy³, ¿e w wypadku odst¹-
pienia Polsce jakiegokolwiek fragmentu historycznego obszaru ksiêstwa cieszyñ-
skiego, Czechos³owacja musi uzyskaæ rekompensatê na prawym brzegu Odry4.
Podobnie taktyczny charakter mia³a wysuniêta przez Bene�a propozycja, aby
w trakcie plebiscytu umo¿liwiæ tak¿e oddawanie g³osów na Czechos³owacjê5. Tak¿e
w Polsce w przededniu rokowañ polsko-czechos³owackich z VII 1919 r. pojawia-
³y siê pomys³y, aby ewentualne ustêpstwa po³udniowego s¹siada zrekompensowaæ
zrzeczeniem siê powiatu g³ubczyckiego i kilku przygranicznych gmin w po³udnio-
wo-zachodniej czê�ci Raciborskiego. Jednak w sytuacji, gdy tereny te znajdowa³y
siê w rêkach niemieckich, warto�æ przetargowa tych propozycji by³a bardzo nie-
wielka6. W instrukcji MSZ dla polskiej delegacji znalaz³ siê jednak zapis, ¿e
w wypadku pomy�lnego wyniku plebiscytu Polska odst¹pi Czechos³owacji po³u-
dniow¹ czê�æ powiatu g³ubczyckiego, zachowuj¹c sobie jednak¿e liniê kolejow¹
G³ubczyce�Racibórz7.

Wed³ug projektu porozumienia pokojowego Czechos³owacja mia³a otrzymaæ
prostok¹t pomiêdzy wystêpem osobla�skim a Boguminem. Z trzech stron obszar
ten ograniczony by³ star¹ granic¹, a na pó³nocnym wschodzie lini¹ wychodz¹c¹
z punktu w pobli¿u mostu kolejowego na Odrze na trasie Bogumin�Racibórz, id¹c¹
nastêpnie na zachód od Krzanowic i na wschód od Kietrza do po³udniowej grani-
cy wystêpu osobla�ského, w punkcie po³o¿onym mniej wiêcej 5 km na zachód od
G³ubczyc8. Jednak decyzj¹ konferencji pokojowej z 23 IV 1919 r. przyznano Cze-
chos³owacji 316 km2 wokó³ Hulczyna z 45 386 mieszkañcami, w wiêkszo�ci mo-
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4 M.K. K a m i ñ s k i, Konflikt polsko-czeski 1918�1921, Warszawa 2004, s. 93�94.
5 J. P r z e w ³ o c ki, Czechos³owacja wobec problemów Górnego �l¹ska w latach 1919�1921 (Za-

ranie �l¹skie 1968, z. 1, s. 8).
6 K a m i ñ s k i, op. cit., s. 161.
7 Tam¿e, s. 166.
8 R a t i b o ø s k ý, op. cit., s. 29.
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rawskiego pochodzenia9. W kwestii ca³o�ci Górnego �l¹ska traktat pokojowy
z Niemcami stanowi³, ¿e ostateczne decyzje poprzedzi plebiscyt, a w wypadku pol-
skiego zwyciêstwa ÈSR mia³a tak¿e przej¹æ fragment okrêgu g³ubczyckiego10.
Pomimo tego niew¹tpliwego sukcesu, w trakcie ratyfikacji umów pokojowych, pra-
skie Revoluèní národní shromá�dìní przyjê³o rezolucjê okre�laj¹c¹ rozstrzygniê-
cia w K³odzkiem, Raciborskiem i G³ubczyckiem jako dalece niesatysfakcjonuj¹-
ce. Podkre�lano przyrodzone prawa Czechos³owacji do tych obszarów oraz
stwierdzano, ¿e by³y zasiedlone ludno�ci¹ czesk¹, a pod wzglêdem historycznym
i etnograficznym ci¹¿y³y do Republiki11. Przyznan¹ czê�æ powiatu raciborskiego
objêli Czesi w dniu 4 II 1920 r. Nie oby³o siê przy tym bez rozlicznych perturba-
cji. Akcjê sprzeciwu organizowa³ utworzony w Raciborzu przez Reinholda Wei-
gla Reichsverband Heimatliebender Hultschiner. Poza granicami Czechos³owacji
pozosta³o oko³o 14 tys. Morawian12.

Traktat wersalski ratyfikowano w Pary¿u 10 I 1920 r. Od 11 II 1920 r. suwe-
renno�æ w³adz niemieckich nad tym terytorium zosta³a suspendowana, a w³adzê
wykonawcz¹ przejê³a upe³nomocniona przez zwyciêskie mocarstwa Miêdzysoju-
sznicza Komisja Rz¹dz¹ca i Plebiscytowa, przy której obie zainteresowane stro-
ny, Polska i Niemcy, posiada³y swoich przedstawicieli. Zrozumia³e wiêc, ¿e tak¿e
Czechos³owacja, trzecie s¹siaduj¹ce z obszarem plebiscytowym pañstwo, wzorem
Polski otworzy³o w Opolu swój konsulat generalny13. Pocz¹tkowo prezydium cze-
chos³owackiego MSZ chcia³o ograniczyæ zakres dzia³alno�ci opolskiej placówki
wy³¹cznie do kwestii paszportowych. Ostatecznie jednak mianowany Konsulem
Generalnym Republiki Czechos³owackiej w Opolu dr Jiljí Poøízek otrzyma³ od
ministra spraw zagranicznych Edvarda Bene�a dyrektywy, w my�l których Cze-
chos³owacja w sprawie plebiscytu mia³a zachowaæ neutralno�æ, a placówce opol-
skiej powierzono zadania obserwacyjne. Sam Poøízek widzia³ sw¹ misjê znacznie
szerzej, oprócz monitorowania sytuacji politycznej zamierzaj¹c tak¿e nawi¹zaæ
�cis³e kontakty z Miêdzysojusznicz¹ Komisj¹ Rz¹dz¹c¹ i Plebiscytow¹ oraz
z przedstawicielstwami Polski i Niemiec14.

Wkrótce po rozpoczêciu dzia³alno�ci konsulat zwróci³ uwagê na rozrzucone na
Górnym �l¹sku kolonie czeskie: Grodziec (Bedøchùv Hradec � Friedrichsgrätz),
Nowa Bzinicê (Vilem � Wilhelmshort), Piotrówkê (Petrovice � Petersgrätz) oraz
Lubienie (Lubín � Sacken). Kilka czeskich rodzin mia³o zamieszkiwaæ równie¿

9 A. K a s t o r y, Czechos³owackie plany rektyfikacji granic historycznych z Niemcami na prze³o-
mie 1918/1919 r. (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków, 1972, z. 43, Prace Historyczne VI,
s. 311�312).

10 R a t i b o ø s k ý, op. cit., s. 29.
11 J. Va c u l ík, Povaleèná reemigrace a usídlování zahranièních krajanù, Brno 2002, s. 142.
12 M. M y � k a , Raciborski Reichsverband heimatliebender Hultschiner (Rozdzia³ z antyczecho-

s³owackiej irredenty), (Studia �l¹skie, 1974, t. XXV, s. 131�149).
13 P r z e w ³ o c k i, op. cit., s. 7�9.
14 Archiv Ministerstva zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky (dalej: AMZV), Generální

konsulát Èeskoslovenské republiky v Opolí, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské repu-
bliky, kabinetu ministra zachranièních vìèí v Praze, v Opolí 18 I 1921.
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w osadzie Grotowice (obecnie dzielnica Opola). W sierpniu 1920 r. postulowano,
aby czeskie uczelnie wys³a³y na ten teren komisje jêzykoznawców i historyków.
G³ówn¹ zas³ugê w zachowaniu tam czeskiej mowy Poøízek przypisywa³ odró¿nia-
j¹cemu ich od katolickiego otoczenia wyznaniu, a przede wszystkim nauczaj¹cym
w tym jêzyku kaznodziejom. W dniu 12 IX 1920 r. Poøízek odwiedzi³ Grodziec,
gdzie wzi¹³ udzia³ w nabo¿eñstwie i by³ podejmowany przez miejscowego pasto-
ra Matìja Kme�a. W tym czasie w niedziele i �wiêta czeskie nabo¿eñstwa odby-
wa³y siê tam na przemian z niemieckimi. Wed³ug zgodnych opinii Kme� by³ gor-
liwym poplecznikiem w³adz, nie stroni¹cym od aktywno�ci politycznej. Jednak
w³a�nie ta spolegliwo�æ umo¿liwi³a mu utrzymanie w �wi¹tyni jêzyka czeskiego,
a fakt, ¿e uda³o siê tego dokonaæ, �wiadczy³ jak najlepiej o poczuciu narodowym
tego duszpasterza, gdy¿ przy obowi¹zuj¹cym przed wojn¹ w Niemczech kursie ger-
manizacyjnym zgodê w³adz na odprawianie czeskich nabo¿eñstw zapewniæ mo-
g³a jedynie �cis³a kolaboracja z re¿imem15.

Je¿eli wiêc strona czeska nie chcia³a ca³kowicie tych ludzi straciæ, przede wszyst-
kim powinna zapewniæ tym osadom czeskich pastorów. W zwi¹zku z tym wnio-
skowano, aby nawi¹zaæ kontakt z tymi �rodowiskami za po�rednictwem Ko�cio³a
czeskich braci, który jak najprêdzej powinien wys³aæ tam misje kaznodziejskie. Po-
niewa¿ potomkowie kolonistów u¿ywali jêzyka czerpanego ze starych kancjona-
³ów z silnymi wp³ywami polskimi i niemieckimi, a w tamtejszych szko³ach uczo-
no wy³¹cznie w jêzyku niemieckim, wskazane równie¿ by³o rozpoczêcie w nich
fakultatywnej nauki jêzyka czeskiego16. Konsul zwróci³ siê w tej sprawie do Ewan-
gelickiego Ko�cio³a Czeskobrackiego w Pradze. Kwesti¹ t¹ zajê³o siê 12 XI 1920 r.
Towarzystwo Misyjne (Misijní jednota). Wyra¿ono chêæ udzielenia górno�l¹skim
Czechom wsparcia, obiecano wys³anie kaznodziei17. Jednocze�nie jednak stwier-
dzono, ¿e z braku zdatnych kadr w tym momencie by³o to niemo¿liwe18. Do wi-
zyty takiej dosz³o w Grod�cu dopiero w 1928 r.19 Dla uzyskania zgody na przyby-
cie czeskich nauczycieli i duchownych Poøízek gotów by³ u¿yæ swych wp³ywów
w Miêdzysojuszniczej Komisji Rz¹dz¹cej i Plebiscytowej. Z interwencj¹ wstrzy-
mywa³ siê jednak do chwili uzyskania z Pragi jasnych dyrektyw i wys³ania nie-
zbêdnych si³ nauczycielskich oraz czeskobrackiego kaznodziei. W sprawie tej za-
leca³ po�piech, gdy¿ po plebiscycie, niezale¿nie od tego, kto ostatecznie przejmie
Górny �l¹sk, ciê¿ko bêdzie za³atwiæ kazania i nauczanie w jêzyku czeskim20.
Oprócz Grod�ca konsul czechos³owacki odwiedzi³ tak¿e Piotrówkê. Bli¿sze przyj-
rzenie siê panuj¹cym w tych koloniach stosunkom nie napawa³o optymistycznie.

15 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí, presidiu, v Opolí 15 IX 1920.
16 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí, presidiu, v Opolí 15 IX 1920.
17 E. � t e ø í k o v á , Zeme otcù. Z historie a vzpomínek k 50. výroèí reemigrace potomkù èeských

exulantù, wyd. 2, Praha 2005, s. 64.
18 AMZV, Generální konsulát Èeskoslovenské republiky v Opolí, Ministerstvu zachranièních vìèí

Èeskoslovenské republiky, politíckému oddìlení, v Opolí 7 XII 1920.
19 � t e ø í k o v á, op. cit., s. 183�194.
20 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politíckému oddìlení,

v Opolí 7 XII 1920.
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Jêzyka ojczystego u¿ywa³o tam ju¿ tylko starsze pokolenie. Z dzieæmi w domach
mówiono jeszcze co prawda po czesku, ale pastorzy i szko³a nadawali tym miej-
scowo�ciom charakter coraz bardziej niemiecki. Czeskie poczucie narodowe mo-
gliby ewentualnie od�wie¿yæ jedynie wys³ani tam czescy kaznodzieje. Od wyniku
plebiscytu zale¿a³o, czy bêdzie mo¿liwe wprowadzenie w tamtejszych szko³ach
nauki choæby kilku przedmiotów w jêzyku przodków, jednak pe³ne wynarodowie-
nie by³o tylko kwesti¹ czasu. Alternatyw¹ by³a � ze wzglêdu na ró¿nice religijne
i mentalne d³u¿ej trwaj¹ca � polonizacja, z tym ¿e w wypadku przejêcia Górnego
�l¹ska przez Polskê, wiêkszo�æ mieszkañców czeskich kolonii sk³onna by³a wyje-
chaæ do Czechos³owacji21.

Jesieni¹ 1920 r. pojawi³a siê kwestia ewentualnej reemigracji czê�ci górno�l¹-
skich Czechów. Jako ich rzecznik wyst¹pi³ Josef Novák. Pochodzi³ on z Grod�ca.
Po ukoñczeniu ewangelickiej szko³y biblijnej w Brzegu zosta³ czeskobrackim mi-
sjonarzem. By³ tak¿e cz³onkiem Modrého køí�e (B³êkitnego Krzy¿a). Impulsem do
powstania tej organizacji sta³y siê kazania czeskobrackiego kaznodziei, który 16 lat
wcze�niej mia³, zapewne nielegalnie, odwiedziæ Górny �l¹sk. �rodowisko to za
cel stawia³o sobie �wyzwolenie z pêt� narzuconych przynale¿no�ci¹ do oficjalne-
go Ko�cio³a ewangelickiego i powrót do nauk g³oszonych pierwotnie przez cze-
skich braci. Jej cz³onkowie zaanga¿owali siê w ruch abstynencki i poczynania an-
tywojenne. Wed³ug Nováka wielu czeskich braci chêtnie wróci³oby do kraju
przodków, gdyby tylko w³adze czechos³owackie zechcia³y im w tym pomóc. Wa-
runkiem by³y pozwalaj¹ce siê wy¿ywiæ przydzia³y ziemi oraz mo¿liwo�æ osiedle-
nia siê w jednym miejscu. Ze swej strony Poøízek postulowa³, aby spraw¹ t¹ zajê-
³a siê na miejscu specjalna komisja22. Wnioskowa³ tak¿e, aby przydzieliæ im miejsce
do osiedlenia na S³owacji, Rusi Zakarpackiej lub w którym� z parcelowanych
w Czechach maj¹tków. Generalnie reemigracjê uznawa³ za najlepsze rozwi¹zanie,
gdy¿, jak s³usznie przewidywa³, w wypadku gdy ci Czesi pozostan¹ na Górnym
�l¹sku, nie zachowaj¹ zbyt d³ugo resztek swej �wiadomo�ci narodowej23. W efekcie
tych zabiegów 20 I 1921 r. MSZ zwróci³o siê do Pañstwowego Urzêdu Gruntowe-
go (Státní pozemkový úøad), sonduj¹c mo¿liwo�æ osiedlenia 60 rodzin24.

W obliczu zbli¿aj¹cego siê plebiscytu koloniami czeskimi zainteresowa³ siê tak-
¿e Polski Komisariat Plebiscytowy. Poniewa¿ jego propaganda w ogóle tam nie
dociera³a, Wojciech Korfanty zwróci³ siê wiêc do Poøízka z pro�b¹ o wskazanie
ludzi, mog¹cych zostaæ w tych miejscowo�ciach mê¿ami zaufania i nak³oniæ jej
mieszkañców  do g³osowania za Polsk¹25. Przywódca ruchu polskiego nie sili³ siê

Konsulat Generalny Republiki Czechos³owackiej w Opolu (1920�1922)...

21 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Republiky Èeskoslovenské, politícké oddìlení, v Opolí
8 III 1921.

22 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí, presidiu, v Opolí 15 IX 1920.
23 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politíckému oddìlení,
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przy tym na ¿adne dyplomatyczne konwenanse, uznaj¹c wsparcie czeskie w wal-
ce z Niemcami o Górny �l¹sk za rzecz oczywist¹. Przemawia³o za tym pozosta-
wanie Czechos³owacji w �cis³ym zwi¹zku sojuszniczym z popieraj¹c¹ polskie aspi-
racje na tym odcinku Francj¹, a przede wszystkim bilans niew¹tpliwych zysków,
które przynios³oby Pradze polskie zwyciêstwo.

Tymczasem strona czechos³owacka w rzeczywisto�ci nie zamierza³a anga¿o-
waæ siê po ¿adnej ze stron. Konsul Generalny udzieli³ wiêc Korfantemu odpowie-
dzi wymijaj¹cej, zapewniaj¹c o chêci budowania jak najlepszych stosunków po-
miêdzy górno�l¹skimi Czechami a ich polskimi s¹siadami. Powo³uj¹c siê na
deklarowan¹ przez rz¹d czechos³owacki wobec Ententy, Polski i Niemiec neutral-
no�æ, o�wiadczy³, ¿e do tej pory nie stara³ siê o ogarniêcie kolonii swym politycz-
nym wp³ywem26. Jednocze�nie propozycjê Komisarza Plebiscytowego przedsta-
wi³ Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W wypadku decyzji Pragi o udzieleniu
stronie polskiej pomocy, sugerowa³ niezw³oczne ustalenie szczegó³ów z polskim
przedstawicielem dyplomatycznym w Czechos³owacji lub upowa¿nionym do roz-
mów na ten temat specjalnym wys³annikiem. W tym wypadku nale¿a³o tak¿e roz-
strzygn¹æ, czy wsparcie propagandowe ograniczyæ wy³¹cznie do czeskich kolonii,
czy te¿ rozszerzyæ na okrêg przemys³owy, Raciborskie i G³ubczyckie (Kaèersko).
Pomoc czeska by³aby dla Polaków istotnym wsparciem moralnym oraz zwiêkszy-
³aby liczbê oddanych na nich g³osów. Dostrzegano jednocze�nie antypolskie na-
stawienie czeskich kolonistów. T³umaczono to ró¿nicami religijnymi, wp³ywem
pañstwowego Ko�cio³a ewangelickiego, który zmajoryzowa³ górno�l¹skie zbory
czeskich braci. Dziêki Ko�cio³owi zachowali oni, co prawda, jêzyk przodków, ale
na pocz¹tku lat dwudziestych wszyscy pastorzy, z wyj¹tkiem Matìja Kme�a
z Grod�ca byli Niemcami i pracowali nad wyrugowaniem jêzyka czeskiego. M³o-
dzie¿ nasi¹ka³a niemieckim duchem tak¿e w szkole27.

Mimo ¿e w wypadku polskiego zwyciêstwa Czechos³owacja uzyska³aby
394 km2 w G³ubczyckiem, konsulat nie wykazywa³ wiêkszego zainteresowania
¿yj¹cymi tam i w Raciborskiem tzw. Morawcami, chocia¿ w swych rozwa¿aniach
nad charakterem Górno�l¹zaków czechos³owacki dyplomata zauwa¿a³ podobieñstwa
z mieszkañcami Moraw, tak w sferze mentalnej jak i jêzykowej. Ich polszczyzna ró¿-
ni³a siê od u¿ywanej w innych dzielnicach, bli¿ej granic Czechos³owacji przecho-
dz¹c w dialekt �l¹sko-morawski28. Poniewa¿ za najlepszy sposób rozwi¹zania kwe-
stii Górnego �l¹ska uwa¿a³ on jego neutralizacjê pod protektoratem mocarstw lub
Ligi Narodów, co mia³o umo¿liwiæ szerzenie czeskich wp³ywów, uznawa³ wiêc, ¿e
dla realizacji tej opcji warto po�wiêciæ obiecany fragment ziemi g³ubczyckiej29. Jed-
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26 Tam¿e, pismo Generalnego Konsula Republiki Czechos³owackiej w Opolu Jiljía Poøízka do
Komisarza Plebiscytowego Wojciecha Korfantego, Opole 7 XII 1920 r.

27 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Republiky Èeskoslovenské (politícké oddìlení), v Opolí
8 III 1921.

28 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politícké oddìlení, v Opolí
8 II 1921.

29 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politíckému oddìlení,
v Opolí 7 XII 1920.
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nak w wypadku decyzji o podziale obszaru plebiscytowego postulowa³ energicz-
n¹ obronê tych aspiracji30. Po zakoñczeniu III powstania �l¹skiego, w wypadku
przyjêcia angielsko-w³oskiego projektu rozgraniczenia, zaproponowa³ podjêcie sta-
rañ o rektyfikacjê granicy czechos³owacko-niemieckiej na odcinku na po³udnie od
Raciborza, tak aby uzyskaæ dostêp do Odry i drogi w kierunku na Bogumin. Uza-
sadnieniem takiej korekty by³y przede wszystkim wzglêdy komunikacyjne. Zda-
niem Poøízka po wybudowaniu sieci planowanych kana³ów Odra mia³a uzyskaæ
wiêksze znaczenie ni¿ £aba31. Propozycje te nie mia³y jednak ¿adnych szans na
realizacjê. Ostateczne wytyczenie granicy czechos³owacko-niemieckiej w Racibor-
skiem nast¹pi³o w 1923 r. Przy tej okazji pojawi³y siê g³osy za przy³¹czeniem kil-
ku pogranicznych gmin (Cha³upki, Chuchelná) do okrêgu bogumiñskiego. Rekom-
pensatê stanowiæ mia³y najbardziej zniemczone gminy w Hulczyñskiem. Pomimo
pewnego rozg³osu w prasie Niemiec, Czechos³owacji i Polski akcja ta nie przy-
nios³a zamierzonych efektów32.

Zagadnienie, jak zachowaj¹ siê Morawcy w zbli¿aj¹cym siê plebiscycie, nur-
towa³o znaj¹cych problemy pogranicza polskich dzia³aczy. Przewodnicz¹cy dele-
gacji polskiej w trójstronnej komisji do rozgraniczenia terenów przyznanych Cze-
chos³owacji od obszaru plebiscytowego dr Józef Rostek zwraca³ Wojciechowi
Korfantemu uwagê, ¿e objêcie plebiscytem morawskich wiosek przysporzy tylko
g³osów Niemcom. Korfanty jednak stwierdzi³, ¿e plebiscyt to formalno�æ i nale¿y
braæ, co siê da33. O raciborskich i g³ubczyckich Morawcach nie wspomnia³ tak¿e
w swym li�cie do Poøízka, zapewne, aby w przysz³ych dyskusjach nad zasiêgiem
czeskiego etnikum nie dawaæ po³udniowemu s¹siadowi dodatkowego argumentu.
W tej sytuacji lokalni polscy dzia³acze plebiscytowi próbowali ze sw¹ propagand¹
dotrzeæ do miejscowo�ci morawskich na w³asn¹ rêkê, choæ jak siê wydaje, bar-
dziej chodzi³o o czê�ciowe choæby zneutralizowanie tam wp³ywów niemieckich
ni¿ o pozyskanie ich dla sprawy polskiej. W lewobrze¿nej czê�ci Raciborskiego
rozpowszechniano u³o¿on¹ przez Józefa Rostka odezwê wzywaj¹c¹ do g³osowa-
nia na ÈSR, nastêpnie odezwê niby niemieck¹, dezawuuj¹c¹ tê pierwsz¹, wreszcie
drukowane w jêzyku czeskim wezwanie do g³osowania za Polsk¹34. Wysi³ki te jed-
nak na niewiele siê zda³y. Morawcy niemal¿e w stu procentach opowiedzieli siê
w plebiscycie za Niemcami.

Jak siê wydaje, przybywaj¹c w maju 1920 r. do Opola Jiljí Poøízek nie zdawa³
sobie sprawy z istnienia na Górnym �l¹sku czeskich kolonii, za³o¿onych przez
XVIII-wiecznych czeskich emigrantów religijnych lub ich potomków. Niemniej

Konsulat Generalny Republiki Czechos³owackiej w Opolu (1920�1922)...

30 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Èeskoslovenské republiky, politícké oddìlení, v Opolí
28 II 1921.

31 Tam¿e, Ministerstvu zachranièních vìèí Republiky Èeskoslovenské, politícká sekce, v Opolí
1 IX 1921.

32 F. S z y m i c z ek, Pogranicze w �wietle archiwaliów by³ej Rejencji Opolskiej (Komunikaty In-
stytutu �l¹skiego w Katowicach � Sprawy Czechos³owackie, nr 21, Katowice 1947, s. 3�4).

33 A. R o s t e k, Wspomnienia plebiscytowe z powiatu raciborskiego (Kwartalnik Opolski, 1958,
nr 1, s. 143).

34 Tam¿e, s. 161.
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kontakty z tymi �rodowiskami nawi¹za³ stosunkowo szybko. Problematyk¹ t¹ sta-
ra³ siê zainteresowaæ swych prze³o¿onych, sugeruj¹c podjêcie dzia³añ reczechiza-
cyjnych. S³u¿yæ temu mia³o przys³anie specjalnej ekipy naukowców, podjêcie sta-
rañ o wprowadzenie w tych miejscowo�ciach do szkó³ jêzyka czeskiego oraz
przyjazd czeskich pastorów. W tej ostatniej kwestii osobi�cie wyst¹pi³ do w³adz
Ko�cio³a czeskobrackiego. Jednak przy bli¿szym poznaniu panuj¹cych w�ród po-
tomków kolonistów stosunków konsul generalny Republiki Czechos³owackiej
w Opolu coraz wyra�niej uzmys³awia³ sobie, ¿e zasz³e w tych spo³eczno�ciach pro-
cesy germanizacyjne maj¹ ju¿ charakter nieodwracalny. Jedynymi ³¹cznikami z kra-
jem przodków by³y jêzyk i religia, ale tak¿e w tych sferach na pocz¹tku lat wi-
doczny by³ wyra�ny regres. Jego zdaniem najlepszym rozwi¹zaniem by³aby ich
reemigracja, w przeciwnym razie ulegn¹ szybkiemu wynarodowieniu. Najbli¿sze
lata ukaza³y s³uszno�æ jego przewidywañ. Jednak do wyjazdu mieszkañców Grod�-
ca, Piotrówki i innych kolonii do Czechos³owacji dosz³o dopiero zim¹ 1945 r.

DIE HALTUNG DES TSCHECHOSLOWAKISCHEN GENERALKONSULATES
IN OPPELN GEGENÜBER DEN OBERSCHLESISCHEN TSCHECHEN

(1920�1922)
Die Umsetzung der Beschlüsse über die Durchführung des Plebiszits in Oberschlesien hatte zur

Folge, dass seit dem 11.02.1920 die Souveränität der deutschen Macht über dieses Territorium auf-
gehoben und die Macht durch die Interalliierte Regierungs- und Plebiszitskommission übernommen
wurde, bei der die beiden Interessenseiten, Polen und Deutschland, der Vatikan sowie die dem Ple-
biszitgebiet benachbarte Tschechoslowakei ihre Vertreter akkreditierte. Der Generalkonsul der Tsche-
choslowakischen Republik, Jiljí Poízek, nach der Ankunft in Oppeln stellte schnell fest, dass es in
Oberschlesien Kolonien von religiösen Emigranten aus dem 18. Jahrhundert gibt. Mit dieser Frage
versuchte er seine Vorgesetzten zu interessieren, in dem er unterschiedliche Retschechisierungs-
maßnahmen vorschlug. Dieser Aufgabe sollte die Entsendung von einer Gruppe von Wissenschaft-
lers, die Einführung der tschechischen Sprache in den Schulen in diesen Ortschaften sowie die An-
kunft der tschechischen Pastoren dienen. In dieser letzten Frage wandte er sich an die Führung der
Kirche der Böhmischen Brüder persönlich. Allerdings kam der Generalkonsul nach dem näheren
Kennenlernen der dort herrschenden Verhältnisse zur Überzeugung, dass die in diesen Gesellschaf-
ten vorangeschrittenen Germanisierungsprozesse einen unwiderruflichen Charakter haben. Das ein-
zige Bindeglied mit dem Land der Vorfahren war die Sprache und die Religion, aber sogar in diesen
Sphären war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Für die beste Lösung hielt er die Reemigra-
tion, im anderen Fall würde diese Gruppe starken Denationalisierungsprozessen unterzogen. Die
nächsten Jahre haben seine Einschätzung nur bestätigt. Allerdings kam es zur Übersiedlung der
Bevölkerung von Grodziec, Piotrowka und andere böhmischen Kolonien in Oberschlesien in die
Tschechoslowakei erst im Winter 1945.
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