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Słowo drukowane w polskiej propagandzie 
plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim 

(1919— 1920)
Decyzja o przeprowadzeniu na Śląsku Cieszyńskim plebiscytu podjęta została 

przez Radę Najwyższą Konferencji Pokojowej 11 ,IX.1919. Oficjalnie zatwierdzono 
ją  27 września, zapoczątkowując tym samym nowy jakościowo etap w trwającym 
od jesieni 1918 r. polsko-czechosłowackim konflikcie o to terytorium. Najbardziej 
charakterystycznym zjawiskiem w tym okresie stała się niezwykle intensywna 
kampania propagandowa, prowadzona przez obie strony konfliktu i zmierzająca 
do uzyskania przez każdą z nich jak  największego poparcia w trakcie głosowania 
plebiscytowego.

Dla przywództwa obozu polskiego zadania wynikające z konieczności prowa
dzenia zakrojonej na dużą skalę kampanii propagandowej nie stanowiły za
skoczenia. R ada N arodow a Księstwa Cieszyńskiego (RNKC) i skupiene wokół niej 
elity polityczne pozbawione znaczącego wsparcia ze strony polskich władz 
centralnych i zmuszone w związku z tym do opierania się w konfrontacji z obozem 
czeskim przede wszystkim o własne siły, od samego początku trwania konfliktu 
posługiwały się propagandą w celu maksymalnego zintegrowania polskiej grupy 
narodowościowej. W pierwszym rzędzie chodziło o zapobieżenie umacnianiu się 
wpływów czeskich na terenie Śląska Cieszyńskiego, oddanym na mocy tzw. umowy 
paryskiej z 3 II 1919 r. pod okupację armii czechosłowackiej. Po wtóre zaś 
— o zademonstrowanie wobec Konferencji Pokojowej, do której należało osta
teczne rozstrzygnięcie sporu, rzeczywistej siły żywiołu polskiego na obszarze 
cieszyńskim.

Ponadto w związku z przewidywaną możliwością ogłoszenia plebiscytu, kierow
nictwo polskiego obozu na Śląsku Cieszyńskim już w pierwszych dniach kwietnia 
1919 r. rozpoczęło przygotowania do właściwej akcji plebiscytowej. Propagandzie, 
nastawionej dotąd na osiągnienie doraźnych efektów politycznych, nadano nowe, 
wyżej zorganizowane formy i ukierunkowano ją  na pogłębione i wszechstronne 
urabianie poglądów ludności cieszyńskiej. W  wyniku tych działań, gdy doszło do 
faktycznego ogłoszenia plebiscytu, obóz polski na Śląsku Cieszyńskim dysponował 
już zrębem aparatu plebiscytowego. Wykształconych zostało też wiele form
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prowadzenia działalności agitacyjnej. W aktualnych warunkach aparat ten roz
budowano, wzmocniono jego struktury terenowe, a przede wszystkim scent
ralizowano poprzez powołanie 1 7 IX 1919 r. Głównego Komitetu Plebiscytowego 
(GKP). Kam pania propagandowa, do którego włączyły się wszystkie siły i ugrupo
wania społeczne związane z obozem polskim, zyskała na rozmachu, a formy 
oddziaływania stały się bogatsze i bardziej wyspecjalizowane1.

W  ciągu trwającej dziesięć miesięcy kampanii plebiscytowej na Śląsku Cieszyń
skim wykorzystano cały arsenał dostępnych wówczas środków i metod wpływania 
na opinie i postawy ludności. Od form konwencjonalnych, a więc propagandy 
ustnej i opartej na środkach drukowanych, poprzez oddziaływanie środkami 
ekonomicznymi, przede wszystkim w ramach systemu aprowizacyjnego, aż do 
szykan administracyjnych i terroru2. Organizatorzy polskiej akcji plebiscytowej, 
którzy — w przeciwieństwie do propagandystów czeskich — nie dysponowali 
poważniejszą m aterialną i organizacyjną pomocą władz państwowych, zmuszeni 
byli posługiwać się głównie środkami tradycyjnymi, tańszymi i dostępnymi 
w warunkach lokalnych. Stąd też w polskiej akcji plebiscytowej dużą rolę 
odgrywały drukowane środki propagandowe: prasa, broszury, druki ulotne, 
plakaty oraz — w mniejszym stopniu — ikonografia.

Już ten ostatni wzgląd zdaje się w dostatecznym stopniu uzasadniać konieczność 
podjęcia badań nad problemem środków drukowanych w polskiej propagandzie 
plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim. Rozpoznanie tej kwestii stworzyć bowiem 
może przesłanki pomocne w analizie i ocenie sprawności polskiego aparatu 
plebiscytowego oraz zaplecza jakim dysponował. Ponadto badania nad drukami 
plebiscytowymi mogą okazać się przydatne także w studiach bibliologicznych nad 
historią piśmiennictwa, ruchu wydawniczego i czytelnictwa na Śląsku Cieszyńskim. 
Zważywszy bowiem, że kampania plebiscytowa wymagała od obozu polskiego 
pełnej mobilizacji jego potencjału organizacyjnego, poprzez dokonanie rekon
strukcji procesu tworzenia i upowszechnienia tekstów propagandowych, analizę 
zakresu stosowania poszczególnych gatunków publikacji oraz ocenę skuteczności 
ich oddziaływania, m ożna uzyskać wiele informacji na temat całokształtu możliwo
ści obozu polskiego w zakresie tworzenia i wydawania literatury. Jednocześnie 
ustalenia te mogą pośrednio dostarczyć pewnej wiedzy na temat wyrobienia 
czytelniczego ludności cieszyńskiej oraz zakresu funkcjonowania na tym obszarze 
piśmiennictwa w języku polskim.

Do tej pory problem cieszyńskich druków plebiscytowych nie doczekał się 
głębszej analizy. Zarówno w literaturze bibliologicznej, jak i dotyczącej kwestii 
plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim zagadnienie to traktowane było marginalnie. 
W pewnym stopniu jednak brak opracowań na powyższy temat rekompensują 
bibliografie cieszyńskich druków plebiscytowych. Najważniejsze z nich opub
likowane zostały przez Jaroslava Mikulaśa i Ewę Chlebowczyk — Szwedę3. 
Aczkolwiek nie ujmują one wszystkich wydawnictw propagandowych, przynoszą 
na ich temat wiele informacji szczegółowych, a przede wszystkim — dają 
wyobrażenie o skali zjawiska, jakim była literatura plebiscytowa. Liczniejsze, 
a zarazem pełniejsze są bibliografie prasy cieszyńskiej, z których większość 
obejmuje także wydawnictwa prasowe z okresu przygotowań do plebiscytu4.
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Niedostatek literatury poświęconej problemowi druków propagandowych 
w polskiej akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim skłonił autora do zbadania 
tego zagadnienia głównie na podstawie materiałów archiwalnych. Najbardziej 
przydatne okazały się tu wyniki kwerendy przeprowadzonej w Książnicy Cieszyń
skiej, gdzie obok pokaźnego zbioru druków plebiscytowych5 znajdują się także 
zespoły archiwalne zawierające bogaty materiał źródłowy na temat organizacji 
polskiej akcji plebiscytowej, w tym również — prowadzonej przy użyciu środków 
drukowanych6. Informacji o podobnej treści dostarczyła też kwerenda w cieszyńs
kim Oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach7.

Szczególnie ważną rolę w kampanii plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim 
odgrywała prasa. Złożyło się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim gazety 
i czasopisma będące w owym czasie jedynym niemal środkiem przekazu informacji 
i nie posiadające w związku z tym jednoznacznie propagandowego wydźwięku, 
docierały do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, w tym również do osób, które 
nieufnie czy wręcz negatywnie odnosiły się do publikacji jawnie agitacyjnych. Po 
wtóre, łamy prasy umożliwiały prezentację argumentów o bardzo zróżnicowanych 
treściach, formie i poziomie, dostosowanych do odbiorców o różnych zainte
resowaniach i wyrobieniu czytelniczym. Po trzecie, prasa ukazująca się regularnie 
i ze stosunkowo dużą częstotliwością, pozwalała na stałą aktualizację prezen
towanych argumentów i błyskawiczne reagowanie na zmieniającą się sytuację 
polityczną. Po czwarte wreszcie, czynnkiem wzmacniającym skuteczność propa
gandy uprawianej na łamach gazet, były głęboko zakorzenione wśród ludności 
cieszyńskiej tradycje czytelnictwa prasy. Wystarczy podać, że w okresie od 1848 do 
1920 r. na Śląsku Cieszyńskim ukazało się łącznie ok. 120 tytułów czasopism 
polskich, 20— 30 czeskich oraz ok. 80 niemieckich8. W trakcie konfliktu pol
sko-czechosłowackiego ilość pism wydawanych na tym obszarze znacznie wzrosła, 
przy czym — co wydaje się symptomatyczne — stosunkowo najwięcej nowych 
tytułów pojawiło się w obozach czeskim i niemieckim. I tak, liczba gazet w języku 
czeskim wzrosła z 3 do 11 (wraz z dodatkami), a w języku niemieckim z 17 do 239.

D o najważniejszych czeskich czasopism ukazujących się w okresie plebis
cytowym należały „Teśinska Korespondence” , organ czechosłowackiej komisji 
plebiscytowej, „Svoboda Venkova” , organ agrariuszy oraz „Obrona Slezska” , 
pismo tygodniowe obozu czeskich radykałów. Ponadto organizatorzy czeskiej akcji 
plebiscytowej wydawali „Teschner Volksblat” , tygodnik adresowany do ludności 
niemieckiej z zamiarem pozyskiwania jej przychylności. Tę samą funkcję w od
niesieniu do ludności polskiej spełniały: „Nasz Kocur” , pismo w całośd drukowane 
w języku polskim, polskojęzyczna mutacja „Inwalidy” (drukowanego także po 
czesku i niemiecku) oraz —  częściowo — „K ocur” , na którego łamach obok 
tekstów czeskich zamieszczano również artykuły w języku polskim. Czescy 
propagandyści wydawali też co najmniej dwa pisma skierowane do ludności 
ślązakowskiej, drukowane w gwarze cieszyńskiej, transkrybowanej na język czeski. 
Były to „Stara Ślajfirka” i „Slonzak” , dodatek do „Svobody Venkova” 10: Śląska 
Partia Ludowa (ŚLP), od 1919 r. ściśle współpracuje z obozem czeskim wydawała 
pismo pt. „Ślązak” . Ukazywało się ono od 1909 r. w Cieszynie, a potem 
w Skoczowie. W-1918 r. zostało przez Radę Narodową zamknięte, na skutek czego



jego redakcję przeniesiono do Morawskiej Ostrawy. Tam, dotowane przez 
Czechów, czynnie włączyło się do agitacji na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńs
kiego do Czechosłowacji. Jego redaktorem i wydawcą w tym okresie był Józef 
Kożdoń11. Innym pismem wjęzyku polskim reprezentującym antypolskie tendencje 
był „Nowy Czas” , organ związanego z Niemcami odłamu ewangelików śląskich. 
Grupa ta  wydała także „Neue Evangelische Kirchenzeitung” 12.

Wśród pism polskich, które pojawiały się w 1919 r. największe znaczenie miały 
„Wiadomości Cieszyńskie” , organ RNK.C, redagowany przez Bolesława Włodka 
oraz „Republika” , k tóra ukazywała się od 2.III.1919 r. do 14.VIII.1920 r. Jej 
wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym był Franciszek Małysz. „Republika” , 
powstała z inicjatywy G K P, stanowiła typowe pismo plebiscytowe. 13.VI.1920 r. 
rozłamowa grupa w ŚPL na czele z Andrzejem Sikorą uznała ją  za swój organ 
prasowy13. Podobny charakter miał wydawany przez Jana Juraszka tygodnik 
„Inwalida Śląski” . Formalnie był on „organem niezależnym Inwalidów Śląska 
Cieszyńskiego” , faktycznie jednak finansował go Główny Komitet Plebiscytowy 
z zamysłem stworzenia przeciwwagi dla „Inwalidy” wydawanego we Frydku14. 
Ponadto referat redakcyjno-wydawniczy, podlegający wydziałowi agitacyjno
— wydawniczemu G K P, patronował akcji wydawania propolskiego czasopisma 
wjęzyku niemieckim. Pismo to, redagowane przez Karola Stanisławskiego,nosiło 
tytuł „Teschner Tagblatt” 15. Polską akcję plebiscytową wspierały też autentyczne 
niemieckie czasopisma: „Ostschlesische Deutsche Zeitung” , „OstschlesischePost” , 
a przede wszystkim — „Teschner Zeitung” . Wydawca tej ostatniej gazety został 
najprawdopodobniej przekupiony przez polskich propagandystów16.

Czołowa rola w przedplebiscytowej rywalizacji nie należała jednak do pism 
nowych, ale przypadła do spełnienia wydawnictwom o ugruntowanej już renomie 
i popularności. Takimi były przede wszystkim organy poszczególnych partii 
i orientacji politycznych, które już w 1919 r. obejmowały 8 tytułów, w tym
— 4 dzienniki. W okresie kampanii plebiscytowej wzrosły ich nakłady i często
tliwość ukazywania się, a zawartość merytoryczną, określaną dotąd przez wzajem
ne animozje, zdominowała tematyka związana ze sporem o Śląsk Cieszyński17.

I tak np. „Gwiazdka Cieszyńska” w okresie od 1 stycznia do 15 VIII 1920 r. 
wychodziła jako dziennik. Jednocześnie wydawca, ks. Józef Londzin doprowadził 
do zwiększenia jej nakładu z 4000 do 6000 egzemplarzy oraz opatrzył ją  dodatkiem 
tygodniowym pt. „Gwiazdka Niedzielna” , w którym przedrukowywano co 
ciekawsze artykuły „Gwiazdki Cieszyńskiej” z ostatniego tygodnika. „Gwiazdka” 
reprezentowała nurt katolicki i ideowo związana była ze Związkiem Śląskich 
Katolików18. O rozszerzanie propolskich nastrojów w środowisku ewangelickim 
zabiegał wydawany przez Adam a M acurę „Poseł Ewangelicki” 19. Cechą tego pisma 
było rozpatrywanie problematyki politycznej w kontekście wyznaniowym. Ze 
środowiskiem cieszyńskich ewangelików — narodowców związany był rów
nież „Dziennik Cieszyński” . Pismo to, redagowane przez Władysława Kubisza, 
w latach 1919— 1920 zwiększyło swój nakład z 1400 do 3000 egzemplarzy20. 
Gazetą o największym, bo aż 11-tysięcznym nakładzie był wydawany i redagowany 
przez Antoniego Lazarczyka „Głos Ludu Śląskiego” organ cieszyńskich lu
dowców21.
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Z uwagi na liczebność i wysoką kulturę polityczną środowiska cieszyńskich 
robotników, największe jednak znaczenie i zasięg oddziaływania miały pisma 
socjalistyczne i związkowe. Spośród nich szczególną popularnością cieszył się 
„Robotnik Śląski” , organ Polskiej Partii Socjalistycznej, który w 1920 r. zaczął 
ukazywać się jako dziennik, zwiększając jednocześnie nakład z 5000 do 9000 
egzemplarzy22. Podobnie wysoki nakład — 8000 egzemplarzy miał też związkowy 
„Górnik” , który jednak w okresie nasilenia się konfliktu narodowościowego stanął 
na gruncie zasad intemacjonalistycznych23. Zbliżone stanowisko zajął także 
„Metalowiec” a przede wszystkim — ukazujący się od 1.1.1920 r. „Głos R obot
niczy” , w marcu 1920 r. przekształcony w organ Polskiej Partii Socjal-Demo- 
kratycznej w Republice Czesko-Słowackiej. Pierwszym redaktorem „Głosu” był 
Ludwik Lizak, który jednak po opowiedzeniu się partii za przynależnością Zagłębia 
Ostrawsko-Karwińskiego do Czechosłowacji odżegnał się od swojej dotych
czasowej działalności, oświadczając na łamach „Robotnika Śląskiego” że „Każdy 
kto w piśmie tern [„Glosie Robotniczym"] umieszczeniem nazwiska mojego rozsiewa 
uwłaszczające mi — jako Polakowi — pogłoski, mija się z prawdą i pociągać go będę 
do odpowiedzialności sądowej"M.

Tak gwałtowny rozwój prasy był możliwy tylko dzięki wsparciu finansowemu 
udzielanemu wydawcom przez organizatorów kampanii plebiscytowej. Główny 
Komitet Plebiscytowy tylko do końca 1919 r. przeznaczył na ten cel w sumie 
209000 koron, co stanowiło ok. 5% jego ogólnych wydatków25. Polscy propagan- 
dyści, w pełni doceniający znaczenie prasy, zdawali sobie jednak sprawę, że samo 
zwiększanie nakładów gazet i ilości ich tytułów nie jest rozwiązaniem wystar
czającym. Konieczne było istnienie centrum informacyjnego, na bieżąco dostar
czającego redakcjom materiałów propagandowych i informacyjnych. Potrzeba ta 
sprawiła, że już w ramach powołanego w kwietniu 1919 r. Sekretariatu Politycz
nego dla Śląska, będącego zalążkiem polskiego aparatu plebiscytowego, utworzo
ny odrębny wydział prasowy26. Wówczas, kiedy o plebiscycie mówiono, jako 
o jednej z możliwości rozwiązania konfliktu cieszyńskiego, było to szczególnie 
ważne, ponieważ nie istniał jeszcze rozwinięty system wydawnictw broszurowych 
czy ulotnych i właśnie prasie przypadała główna rola w rywalizacji propagandowej.

W krótce po powstaniu G K P zorganizowano również jego referat prasowy pod 
kierownictwem B. W łodka. W połowie października 1919 r. referat prasowy 
połączono z biurem tłumaczeń Rady Narodowej, określając jednocześnie szczegó
łowy zakres jego obowiązków i nadając mu nową nazwę — Biuro Prasowe GKP. 
Kierownikiem Biura mianowano Jana Górskiego, dodając mu do pomocy zespół 
złożony z B. W łodka, redaktora „Wiadomości Cieszyńskich” , J. Hausnerowej, 
tłumaczki oraz Jana Brzęka i K. Lisieckiej — daktylografów. Ich głównym 
zadaniem było sporządzanie w oparciu o prasę czeską i niemiecką ukazującą się na 
terenie Czechosłowacji oraz na podstawie „Times’a” , „Temps’a” i „Corriere della 
Sera” tłumaczeń artykułów i notatek obrazujących ciemne strony sytuacji wewnę
trznej Czechosłowacji oraz zawierających informacje na temat konfliktu cieszyń- 
skiego.Powstałe tą  drogą tłumaczenia wydawano następnie w formie komunika
tów, przesyłanych G K P, spisko-orawskiemu Głównemu Komitetowi Plebiscyto
wemu, komitetom okręgowym, „Dziennikowi Cieszyńskiemu”, „Wiadomościom
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Cieszyńskim” , „Gwiazdce Cieszyńskiej” , „Głosowi Ludu Śląskiego” , „Repub
lice” , „Robotnikowi Śląskiemu” , „Teschner Zeitung” , Ostschlesische Post” , 
„Ostschlesische Deutsche Zeitung” . Ponadto tłumaczenia dokonywane w Biurze 
Prasowym G K P wykorzystywano do sporządzenia biuletynu pt. „Echo de la 
Prese” , przeznaczonego dla przebywającej w Cieszynie Międzysojuszniczej Komisji 
Kontroli. W 1919 r. powstały dwa takie biuletyny w ilości 6 egzemplarzy po 6— 10 
stron maszynopisu każdy.

Jednocześnie pracownicy Biura opracowywali broszury, które w całości wypeł
niali cytatami bądź omówieniami artykułów ukazujących się wprasie zagranicznej, 
przede wszystkim czeskiej. Ich dobór nastawiony był na jak największe zohydzenie 
warunków życia panujących w Czechosłowacji i jedynie w zakończeniu broszury 
zamieszczano redakcyjny komentarz podsuwający czytelnikom odpowiednie wnio
ski. Broszury te nosiły charakterystyczne tytuły: „Przed plebiscytem” , „Jak 
wygląda czeska wolności swoboda” , „Co się dzieje w czeskim raju” , „Gdzie lepiej” , 
„Czeski klid i poradek” . W  sprawozdaniu Biura Prasowego z 31 XII 1919 r. 
zaznaczono, że dotychczas ukazało się pięć takich broszur i że w przyszłości będzie 
się je wydawać co 2—3 tygodnie w ilości 10 000 egzemplarzy każdą.

Zadaniem Biura Prasowego było również wydawanie specjalnych komunikatów 
dotyczących aktualnych wydarzeń na Śląsku Cieszyńskim oraz utrzymanie kontak
tu z redakcjami pism ukazujących się na terenie Polski, którym np. w styczniu 1920 
r. przesłano opis wydarzeń sprzed roku z prośbą o zamieszczenie informacji na 
temat zeszłorocznej agresji Czechosłowacji na polski obszar Śląska Cieszyńskiego. 
O intensywności pracy Biura świadczy 71 komunikatów, które w niecałe trzy 
miesiące zostały wydane i rozesłane27.

Cieszyńska prasa kolportowana była za pośrednictwem poczty. Podział spor
nego obszaru na strefy okupacyjne i administracyjne28 poważnie utrudnił jej 
swobodny przepływ. Szczególnie widoczne było to po czeskiej stronie linii 
demarkacyjnej, gdzie władze praktycznie uniemożliwiały rozpowszechnianie pol
skich gazet. Doprowadziły one też do zamknięcia we wrześniu 1919 r wydawanego 
w Morawskiej Ostrawie „Kresowego Kuryera Polskiego” , pisma przebywających 
tu od 1914 r. uchodźców z Galicji29. Jednocześnie czeskie urzędy pocztowe 
dostarczały prenum eratorom  zamiast pism polskich, gazety ślązakowskie i czes
kie30, co sprawiło w rezultacie, że np. „Dziennik Cieszyński” zaprzestał wysyłania 
swoich numerów poza Unię demarkacyjną. Niewiele zmieniło w tej sytuacji 
rozporządzenie o wolności prasy, wydane przez przybyłą 30.1.1920 r. do Cieszyna 
Międzysojuszniczą Komisją Plebiscytową (MKP), już bowiem 7 II 1920 r. 
„Dziennik Cieszyński” alarmował, że jego numery oraz inne polskie czasopisma są 
nadal konfiskowane przez czeskich urzędników pocztowych31. Utrudnianie kolpor
tażu organów prasowych przeciwnika miało miejsce także po polskiej stronie linii 
demarkacyjnej, gdzie np. „Ślązak” objęty był całkowitym zakazem rozpowszech
niania32.

W sukurs polityce władz czeskich wobec prasy polskiej przyszły rozporządzenia 
MKP, k tóra 29.111.1920 r. wydała dekret poddający gazety polskie kierowane poza 
linię demokratyczną, cenzurze prewencyjnej czeskiego prefekta33, a 25 maja 
zarządziła cenzurę wszystkich pism ukazujących się na obszarze objętym plebi
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scytem. Odpowiedzią „Wydawnictw pism polskich na Śląsku Cieszyńskim” wobec 
tego ostatniego aktu była ulotka z dnia 26 V 1920 r., w której zarzucono Komisji 
stronniczość wypływającą — zdaniem autorów ulotki — z faktu, że pisma czeskie, 
z których większość ukazuje się w Morawskiej Ostrawie, a więc poza terenem 
plebiscytowym, nie zostaną w całości poddane cenzurze, która ponadto, z uwagi na 
swoją skomplikowaną procedurę (mieli ją  przeprowadzać wspólnie przedstawiciele 
strony czeskiej i polskiej, którzy przy braku porozumienia powinni byli oddawać 
problem sporny pod osąd Komisji Międzysojuszniczej) utrudni wydawanie dzien
ników. N a zakończenie tekstu ulotki stwierdzono: „Na znak protestu nie wydaliśmy 
pism, wydajemy je bez cenzury, ignorując stronnicze rozporządzenie komisji”. 
Rezultatem ogłoszonego tą  drogą strajku prasowego było znaczne złagodzenie 
cenzury, którą w przypadku pism polskich miał odtąd przeprowadzać tylko polski 
prokurator34. Dodatkowym utrudnieniem dla kolportażu prasy było występujące 
w ostatnim okresie przygotowań do plebiscytitu przeciążenie poczty, w wyniku 
czego gazety docierały do odbiorców ze znacznym opóźnieniem, dając tym samym 
podstawy do kąśliwych uwag na tem at „polskiej gospodarki” 35.

Propaganda uprawiana na łamach prasy spełnia zadania dwojakiego rodzaju. Jej 
pierwszoplanowym celem było oczywiście systematyczne urabianie świadomości 
odbiorców, aby w trakcie głosowania plebiscytowego uzyskać z ich strony jak 
największe poparcie. Służyły temu artykuły, niekiedy bardzo obszerne, odwołujące 
się do problematyki etnicznej, kulturowej, historycznej, religijnej, społecznej, 
ekonomicznej czy politycznej. Ich zasadnicze tezy pokrywały się jednak na ogół 
z argumentacją zawartą w broszurach plebiscytowych: niejednokrotnie artykuły 
prasowe były też przedrukowane w formie broszur. Specyfika publikacji prasowych 
polegała na umieszczeniu prezentowanych treści, niezależnie od tematyki, w ak
tualnym kontekście i wzbogacaniu ich o argumenty powstałe w wyniku interp
retacji bieżących wydarzeń.

Z drugiej strony propaganda podporządkowana była również celom doraźnym. 
Poprzez zamieszczanie pewnych informacji i odpowiednie ich komentowanie 
starano się wywołać określone reakcje i działania ludności, mogące wpłynąć 
na sytuację polityczną Księstwa Cieszyńskiego. Prasa stawała się więc także 
instrumentem ściśle politycznym, pozwalającym ingerować w przebieg konfliktu. 
To drugie znaczenie propagandy prasowej najbardziej widoczne stało się po 
przejęciu władzy administracyjnej na Śląsku Cieszyńskim przez Międzysojuszniczą 
Komisję Plebiscytową. Jej zarządzenia, dyskryminujące stronę polską w rywalizacji 
przedplebiscytowej36, spotkały się z wrogim przyjęciem ludności. Prasa, która 
decyzje Komisji odebrała jako efekt proczeskich sympatii jej członków i bardzo 
ostro ją  z tego względu zaatakowała, przyczyniła się do zaognienia nastrojów. 
Konsekwencją tego zjawiska stały się masowe wiece i liczne rezolucje, będące 
wyrazem protestu ludności wobec polityki M KP. Później, w miarę przedłużania się 
okresu przygotowań do plebiscytu, wzajemna zależność pomiędzy nastrojami 
ludności a tonem publikacji prasowych uwidoczniła się jeszcze wyraźniej. Czeski 
terror, poczucie własnej bezsiły i przekonanie o obojętności Warszawy wobec 
sytuacji na Śląsku Cieszyńskim powodowały wzrost napięcia. Prasa, która pełna 
była oskarżeń pod adresem Komisji Plebiscytowej i wprost kipiała nienawiś
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cią w stosunku do Czechów, przyczyniła się do jego eskalacji. Ostatecznie na jej 
łamach zaczęły się pojawiać apele podobne do tego: „Zaś cały lud polski na Śląsku 
winien się schwycić samoobrony. Gwałt niech się gwałtem odciska. Bandom czeskim 
przeciwstawić obronne polskie oddziały. Rodacy! Do czynu!”31.

Trudno ocenić czy lub w jakim  stopniu zjawiska te były wynikiem planowej 
polityki kierownictwa obozu polskiego. Należy raczej przyjąć, że stanowiły one 
rezultat działań części lokalnych przywódców i poszczególnych redakcji, które 
skłonne były szanse dla korzystnego rozwiązania konfliktu upatrywać raczej 
w bezpośredniej akcji ludności niż na drodze dyplomatycznej. Oczywiście, trzeba 
pamiętać, że o ostrości prasowych wypowiedzi decydowały także autentyczne 
odczucia ich autorów. Ocena taka wydaje się tym słuszniejsza, że w pewnych 
okresach najbardziej zjadliwe publikacje spotykały się ze sprzeciwem nawet samej 
Rady Narodowej, czego ewidentnym przykładem było zdjęcie przez cenzurę 
prewencyjną Rządu Krajowego Księstwa Cieszyńskiego we wrześniu 1919 r. 
artykułu, w którym ostro zaatakowano członka Międzysojuszniczej Komisji 
Kontroli, m jra M arschalla38. Potwierdzeniem braku czynnika koordynującego 
wypowiedzi cieszyńskiej prasy jest również fakt, że przez cały okres przygotowań 
do plebiscytu uwidaczniały się wzajemne animozje pomiędzy organami poszczegól
nych stronnictw politycznych39.

O ile bezkompromisowa postawa cieszyńskiej prasy budziła raczej formalny 
tylko sprzeciw przywództwa lokalnego, to ze strony Warszawy spotkała się ona 
z jednoznacznym potępieniem. Stanowisku temu dał wyraz delegat Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych na Śląsku Cieszyńskim, Władysław Gunter, który w liście 
wystosowanym do „Dziennika Cieszyńskiego” oskarżył jego redakcję o szkodzenie 
interesom Polski. Zdaniem W. Guntera, brutalne i niewybredne ataki na nie
przyjaciół Polski, wbrew taktyce politycznej jej rządu, niczego nie rozwiązują, 
a prowadzą jedynie do zaostrzenia stosunków. List ten opublikowany został 
w „Dzienniku Cieszyńskim” , a redakcja dołączyła do niego swoje uwagi polemicz
ne. W polemice, k tóra doskonale ilustruje poglądy ludzi tworzących linię politycz
ną ówczesnej prasy cieszyńskiej, zauważono: „Ton prasy naszej nie podoba się p. 
Gunterowi, który jest zwolennikiem wersalskiej grzeczności.
Przypominamy mu jednak, że znajdujemy się w stosunku do Czechów wciąż na stopie 
wojennej i nie miejsce u nas na wytworne maniery zwłaszcza z przeciwnikiem, który nie 
ma dla niczego uznania [...]  wojna jest wojną, stosunki wojenne różnią się od 
normalnych. Dopóki sprawa Śląska nie zostanie załatwiona ostatecznie, będzie 
w kraju trwał stały stan podrażnienia i będzie on miał swój wyraz w prasie. Jesteśmy 
ludzie z  nerwami, czujemy krew w żyłach [...]. P. Gunter ze swoją wersalską 
grzecznością, jest żywym wcieleniem całej, dotychczasowej niefortunnej polityki 
polskiej wobec Czechów’*0.

Specyfika propagandy prowadzonej za pośrednictwem wydawnictw broszuro
wych polegała na pogłębionym i usystematyzowanym sposobie prezentacji ar
gumentów narodowościowych, historycznych, religijnych, kulturowych, społeczno 
— ekonomicznych czy z dziedziny wielkiej polityki. Pod względem doboru treści 
wydawnictwa te dzieliły się na jednotematyczne, operujące argumentacją z zakresu 
jednego lub kilku zbliżonych do siebie zagadnień oraz wielotematyczne, naświe
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tlające konflikt cieszyński w wielu aspektach. Przykładem grupy pierwszej mogą 
być broszury omawiające kwestię praw narodowo-historycznych Polski do Śląska 
Cieszyńskiego (np.: „Czeskie a polskie prawa historyczne do Cieszyńskiego” , 
„Sprawa polsko-czeska na Śląsku Cieszyńskim”) lub dostarczające argumentów ze 
sfery religijnej (np. „D o ludu ewangelickiego”)41; przykładem grupy drugiej, 
przeważającej pod względem ilości tytułów, są broszury odwołujące się zarówno do 
argumentacji duchowej, jak i społeczno—polityczno—gospodarczej, np.: „Śląsk 
a Polska” , „Rozmowa Ślązaka z Czechem” , „Ja też chcę należeć do Polski”42.

Wydawnictwa broszurowe podzielić można także w oparciu o kryterium 
formalne. Pod tym względem wyróżniają się broszury pisane tradycyjnie, mające 
charakter wypowiedzi odautorskiej; wspomniane już broszury stanowiące kom
plikację cytatów i omówień oraz publikacje w formie dialogów dwóch oponentów, 
przedstawicieli strony polskiej i czeskiej lub ślązakowskiej, dyskutujących nad 
różnymi zagadnieniami związanymi ze sporem o Śląsk Cieszyński, przy czym 
wyraziciel strony przeciwnej wychodzi pokonany, a jego argumenty stanowią tło 
dla przedstawienia i uzasadnienia opinii strony, za którą optuje autor broszury. 
Przykładem tej ostatniej grupy są polskie: „Rozmowa Ślązaka z Czechem” 
Władysława Gumplowicza i „Rozmowa Ślązaka z Czechem. Jak Jerzy Węglorz 
rozmawiał z Czechem Naprstkiem ” czy czeska — „Rozmowa Galicjanina ze 
Ślązakiem w Cieszynie”43. D la celów propagandowych wykorzystywano również 
teksty literackie. W iadomo, że organizatorzy polskiej akcji plebiscytowej wydali co 
najmniej 4 broszury należące do tego gatunku. Autorem dwóch z nich był Józef 
Gabriel Mondschein, pseud. Andrzej Chmurny, w którego utworach pojawiają się 
wątki polemiczne w stosunku do twórczości Petra Bezruća44. W arto zaznaczyć, że 
strona polska wydała także 3 broszury, będące materiałem pomocniczym dla 
agitatorów. Były to: Mieczysława Jarosza, „W arunki gospodarcze w przyszłej 
Polsce” , ks. Józefa Mamicy, „Korzyści polityczne z przynależności do Polski” i ks. 
Dominika Ściskały, „M ateryały czeskie”45. W przeciwieństwie do pozostałych, 
wielkonakładowych, broszury te wydrukowano tylko w 2—2,5 tysięcznym na
kładzie46. W śród literatury polityczno—propagandowej, wydanej przez obóz 
polski, wyróżniają się też dwa obszerne i j>oważne opracowania. Pierwsze z nich, 
będące analizą stosunków etnicznych na Śląsku Cieszyńskim, opublikował jeszcze 
w 1918 r. Kazimierz Piątkowski. Drugie, autorstwa Włodzimierza Dąbrowskiego, 
to studium sytuacji prawnej tego obszaru w latach 1918— 191947.

Polskie wydawnictwa broszurowe prezentowały na ogół wysoki poziom, co 
zauważyła nawet niemiecka „Bohemia” , stwierdzając, że broszury czeskie nie mogą 
się nawet równać z polskimi48. Przyczynił się do tego zapewne fakt, że autorami 
polskich broszur byli w większości ludzie doskonale znający problematykę 
cieszyńską i świetnie władający przy tym piórem. Spośród nich należy w pierwszym 
rzędzie wyróżnić historyka, Feliksa Konecznego oraz znanych działaczy i publicys
tów socjalistycznych, W. Gumplowicza i M. Jarosza. Nie gorzej pisali też działacze 
miejscowi, a zwłaszcza ks. J. Londzin, ks. D. Ściskała, ks.J. Mamica oraz Zofia 
Kirkor — Kiedroniowa, Jan Pellar czy — znany później cieszyński powieściopisarz 
— Walenty Krząszcz.

Broszura tego ostatniego pt. „Posłuchejcie ludkowie co mówi jeden siedlok od
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Jasienice o polokach i czechach” , stanowiąca pełen swady antyślązakowski 
pamflet, jest prawdopodobnie jedynym przykładem polskiej publikacji w gwarze49. 
Reszta, nie licząc dwóch broszur wydanych w polskiej i niemieckiej wersji 
językowej, publikowana była w polskim języku literackim. Jest to szczególnie 
znaczące, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że aż ok. 35% broszur wydanych przez 
obóz czeski stanowią teksty w języku polskim lub miejscowej gwarze.

W przeciwieństwie do broszur, które nastawione były na pogłębione i wszech
stronne urabianie opinii odbiorców, zadaniem ulotek, plakatów czy ikonografii 
było skrótowe przedstawienie określonej tezy propagandowej, powstałej często na 
zasadzie reakcji wobec zaistniałego zjawiska czy wydarzenia, co — podobnie jak 
w przypadku prasy —  wykorzystywane było niejednokrotnie dla realizacji 
doraźnych celów politycznych.

Większość druków ulotnych powstała pod wpływem określonych okoliczności, 
np.: ogłoszenia decyzji o plebiscycie, rocznicy czeskiej agresji na polski obszar 
Śląska Cieszyńskiego, Święta 1—maja, Zaduszek, strajków, wymiany waluty itp.50. 
Mimo, że w tych wypadkach pełniły one głównie rolę informacyjną (powiadamiały
0 zaistniałych faktach lub wzywały do pewnych działań) zawierały także zestaw 
odpowiednich argumentów propagandowych, zakończonych zazwyczaj wezwa
niem do wytrwałości w walce o sprawę polską. Osobną grupę ulotek stanowiły 
publikacje lansujące główne tezy polskiej propagandy bądź też zwalczające 
konkretne argumenty, publikacje czy przedsięwzięcia propagandy czeskiej. Do tej 
ostatniej grupy należały np.: wezwanie do bojkotu czeskiego święta 28 paździer
nika, odezwa potępiająca próby rozbicia polskich zborów, ulotka piętaująca czeską 
propagandę wykorzystującą środki ekonomiczne, polemika na temat polskiego
1 czeskiego długu państwowego, ulotka poświęcona sytuacji inwalidów w Polsce51. 
W grupie tej można wyróżnić też druki adresowane do poszczególnych środowisk 
społecznych, jak  np. robotnicy, górale, ewangelicy, kolejarze52.

Strona polska wydała także co najmniej trzy ulotki w języku czeskim, które 
należy podciągnąć pod kategorię tzw. „czarnej propagandy” . Zohydzają one 
sytuację społeczno—polityczną panującą w Czechosłowacji, wywołując przy tym 
wrażenie, że ich autoram i są jakieś koła z niej się wywodzące53.

Pod względem doboru treści druki ulotne koncentrują się głównie na bieżących 
wydarzeniach, szczególnie mocno akcentując wątki martyrologjczne oraz na 
zagadnieniach z zakresu problematyki ekonomicznej, społecznej i politycznej. Ich 
cechą charakterystyczną jest obecność kategorii etnicznych oraz wysoce emoc
jonalny ton wypowiedzi. Polskie plakaty to obok odezw przede wszystkim 
karykatury, przedstawiające w krzywym zwierciadle główne cechy charakteru 
narodowego Czechów i ich politykę w stosunku do Śląska Cieszyńskiego54. Należy 
stwierdzić, że w porównaniu z karykaturami czeskimi, polskie prezentują gorszą 
jakość artystyczną i są o wiele mniej liczne.

Procesem wydawania broszur i druków ulotnych zajmował się referat redakcyj
no—wydawniczy Głównego Komitetu Plebiscytowego. Jego kierownikiem był W. 
Gumplowicz. Zadaniem referatu było gromadzenie i przygotowywanie do druku 
tekstów propagandowych. Do końca 1919 r. zdołał on wydać 15 broszur i 25 
druków ulotnych o łącznym nakładzie 608 000 egzemplarzy (były wśród nich dwa
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formularze ewidencyjne, wydrukowane w nakładzie 101 000 egzemplarzy). Koszty 
z tym związane sięgały sumy 277 213 koron, co stanowiło ok. 6,5% całości 
wydatków G K P 55. W sumie wiatach 1918—1920 obóz polski wydał ok. 35broszur, 
w nakładzie od 5 000 do 40 000 egzemplarzy oraz ok. 60 ulotek i afiszy. Wśród tych 
ostatnich były 4 ulotki w gwarze, 3 po niemiecku i co najmniej 7 w języku czeskim (w 
przypadku 4 z nich czeszczyzna zastosowana została w celu zwiększenia efektu 
satyrycznego). Edytorem większości polskich druków plebiscytowych był Główny 
Komitet Plebiscytowy. Część, zwłaszcza ulotki, wydana została przez organizacje 
polityczne i społeczne działające na Śląsku Cieszyńskim. Do zupełnych wyjątków 
należą publikacje wydane na terenie Polski nakładem tamtejszych organizacji. 
Także druk polskiej literatury plebiscytowej dokonywany był na Śląsku Cieszyńs
kim. Większość broszur i ulotek wyszła spod pras drukarń Karola Prochaski, 
Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra, Franciszka Machaczka oraz Ludowej we 
Frysztacie.

W tym samym, dwuletnim okresie (1. 1918— 1920) obóz czeski wydał ok. 37 
broszur, a ślązakowcy ok. 20, w tym tylko 4 w języku niemieckim, resztę po polsku. 
Oba te obozy wydały w sumie ok. 120 ulotek, propagandowych kart pocztowych 
i plakatów.
Wśród nich ponad 60% stanowiły druki w języku polskim lub gwarze a ok. 2% 
— druki niemieckie. Zatem tylko niecałe 40% czeskich i ślązakowskich druków 
ulotnych wydanych zostało po czesku. Zdecydowana większość czeskich i ślązako
wskich publikacji propagandowych ukazała się poza terenem plebiscytowym, 
przede wszystkim w Morawskiej Ostrawie, Opawie oraz Pradze56.

Organizacja kolportażu polskiej literatury propagandowej należała do zadań 
poszczególnych okręgowych komitetów plebiscytowych, podlegających GKP 
w Cieszynie. Były one zobowiązane do tworzenia składnic tej literatury, skąd za 
pośrednictwem komitetów miejscowych i współpracujących z nimi agitatorów 
rozprowadzano ją  wśród ludności danego okręgu57. 0  ile ze zmontowaniem tej akcji 
po polskiej stronie linii demarkacyjnej uporano się stosunkowo sprawnie i szybko, 
to po stronie drugiej, gdzie władze i działacze czescy na wszelkie sposoby starali się 
uniemożliwić napływ polskich druków, napotkała ona wiele przeszkód. Wśród nich 
największą stanowił przerzut literatury przez granicę. Starając się go zorganizować, 
działacze polscy uciekali się do różnych sposobów. Korzystali m. in. z pomocy 
polskich robotników zatrudnionych w czeskiej prefekturze a mieszkających 
w polskiej, którzy dojeżdżając codziennie do pracy przewozili z sobą materiały 
agitacyjne58. Wobec wzmożonych kontroli w pociągach działania te nie były jednak 
wystarczające i główny ciężar przerzutu druków propagandowych spadał bezpo
średnio na działaczy komitetów plebiscytowych. I tak np. Okręgowy Komitet 
Plebiscytowy we Frysztacie zorganizował w połowie stycznia 1920 r. całą siatkę 
przerzutu, opartą na dwóch grupach zaufanych osób. Pierwszą stanowili mieszkań
cy przygranicznych domów magazynujących u siebie przeznaczoną do przerzutu 
literaturę, drugą — ludzie przemycający ją  przez linię demarkacyjną59. Wobec 
braku doświadczenia podobne akcje kończyły się jednak często aresztowaniem 
przemytników przez czeską żandarmerię60.

W okresie przygotowań do plebiscytu mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego byli
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wprost zalewani masą polskiej i czeskiej literatury propagandowej. Z  dzisiejszego 
punktu widzenia trudno jednak ocenić w jakim stopniu literatura ta  była 
rzeczywiście przyswajana i oddziaływała na poglądy ludności. Można jedynie 
pokusić się o stworzenie na ten temat kilku hipotez.

I tak wydaje się, że broszury, jako wydawnictwa absorbujące przez dłuższy czas 
uwagę czytelnika i w większości wymagające od niego pewnej wiedzy i intelektual
nego zaangażowania trafiały raczej do ludzi o stosunkowo szerokich horyzontach, 
a ich odbiór przez resztę mieszkańców Śląska Cieszyńskiego miał charakter 
okazjonalny. Podobnie było również w przypadku prasy, która ponadto roz
chodziła się w większości na zasadzie prenumeraty i jej zasięg ograniczał się do stałej
— choć biorąc pod uwagę ilość tytułów, nakład i częstotliwość ukazywania się
— licznej grupy odbiorców. Z kolei wszystkie pozostałe druki propagandowe, 
a więc ulotki, plakaty, ikonografia, trafiały do całości mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego, przy czym zasadniczym tego powodem nie była ich dostępność 
(prasa i broszury przewyższały je  bowiem pod względem wydanych w sumie 
egzemplarzy), ale przede wszystkim sposób oddziaływania polegający na lan
sowaniu najbardziej chwytliwych tez propagandowych bez uciekania się do 
głębszych uzasadnień i przy użyciu sugestywnego czy wręcz agresywnego stylu 
wypowiedzi.

Nie oznacza to jednak, że prasa i broszury kształtowały poglądy ludności 
cieszyńskiej w mniejszym stopniu niż pozostałe druki propagandowe. Aczkolwiek 
bowiem argumenty upowszechniane poprzez prasę i broszury trafiały głównie do 
odbiorców wyrobionych pod względem intelektualnym, a zapewne i politycznym, 
poprzez ich kontakty społeczne wprowadzone były także do powszechnej świado
mości. Względna równowaga w stosowaniu poszczególnych gatunków druków 
propagandowych, widoczna zarówno w polskiej, jak i czeskiej akcji plebiscytowej, 
zdaje się ponadto wskazywać, że odbiorcy o słabszym przygotowaniu czytelniczym 
nie tworzyli wśród ludności cieszyńskiej grupy dominującej. Należy także pamiętać, 
iż poprzez ulotki, afisze i ikonografię starano się nie tylko indoktrynować mniej 
dojrzałych odbiorców, ale, że ich rola — być może zasadnicza — polegała na 
utrwalaniu w powszechnej świadomości pewnych podstawowych tez propagan
dowych, które na łamach prasy czy broszur omawiane były obszernie i w sposób 
pogłębiony.

Powyższe konstatacje pozwalają na wyciągnięciu wniosku, że mieszkańcy Śląska 
Cieszyńskiego byli przygotowani nie tylko do odbioru publikacji o uproszczonej 
treści i formie, ale posiadali także wykształcone umiejętności i nawyki korzystania 
z tekstów obszerniejszych i trudniejszych w recepcji. Innymi słowy — cechowali się 
stosunkowo wysoką kulturą czytelniczą. Równocześnie wyraźnie uwidacznia się 
fakt, że z szerszym odbiorem spotykały się tylko publikacje w języku polskim, 
natomiast druki czeskie i niemieckie miały bardzo ograniczony krąg czytelników. 
Uwaga ta znajduje potwierdzenie nie tylko w sprawozdaniach organizatorów 
polskiej akcji plebiscytowej61, ale przede wszystkim w liczbie druków polskojęzycz
nych wydanych przez organizatorów czeskiej i ślązakowskiej akcji plebiscytowej. 
Obecność w tej ostatniej grupie wielu publikacji gwarowych należy tłumaczyć 
dążeniem do zaakcentowania odrębności wobec polskich druków propagan
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dowych, a nie preferencjami językowymi czytelników. Oczywiście trzeba tu 
pamiętać, że wpływ na wydanie literatury plebiscytowej głównie wjęzyku polskim 
miał także fakt, iż znaczny odłam polskojęzycznych mieszkańców Śląska Cieszyńs
kiego pozostawał indyferentny narodowo i stanowił ze względu na dużą liczeb
ność— zasadniczy obiekt propagandowej indoktrynacji.

Zważywszy, że obóz polski na Śląsku Cieszyńskim akcję plebiscytową opartą na 
środkach drukowanych zorganizował niemal bez pomocy z zewnątrz, gdyż 
Warszawa ograniczała się tu jedynie do udzielenia pewnego wsparcia finansowego, 
należy stwierdzić, iż z zadania tego wywiązał się w sposób optymalny. Świadczy 
o tym ilość wydanych materiałów propagandowych, ich formalna i treściwa 
różnorodność oraz stosunkowo wysoki poziom. Sukcesy, jakie na tym polu udało 
się osiągnąć, były efektem doświadczeń obozu polskiego z okresu walki o eman
cypację narodow ą i opierały się na organizacyjnym, materialnym i kadrowym 
zapleczu, jakie w tym czasie zdołano wytworzyć. Polska akcja propagandowa 
pozytywnie zweryfikowała więc nie tylko umiejętności i sprawność jej bezpośred
nich organizatorów, ale także cały wcześniejszy dorobek organizacyjny, materialny 
oraz kulturowo-oświatowy polskiej społeczności na Śląsku Cieszyńskim.

Odrębnym problemem pozostaje ocena skuteczności oddziaływania polskiej 
literatury plebiscytowej. Aby jej dokonać należałoby przeprowadzić analizę wielu 
czynników, które skuteczność tę warunkowały (m.in. treści publikacji propagan
dowych, ich poziom merytoryczny i wiarygodność62, poglądów ludności cieszyń
skiej przed rozpoczęciem kampanii plebiscytowej oraz wpływ, jaki na nie wywarły 
inne formy działań propagandowych czy też poszczególne elementy sytuacji 
gospodarczej i politycznej panującej na obszarze plebiscytowym, w tym przede 
wszystkim poziom aprowizacji i warunki bezpieczeństwa): co wykracza jednak 
poza zakres tematyczny niniejszego szkicu.
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