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Śląsk Cieszyński w polskiej 
myśli politycznej w końcu XIX i na początku 

XX w. (do 1918 r.).
Śląsk Cieszyński należał do obszarów o zróżnicowanym obliczu etnicznym, które 

w historiografii określa się na ogół terminem „Pogranicze językowo-narodowoś- 
ciowe” . Natom iast polscy działacze i publicyści polityczni przed 1918 r. w od
niesieniu do tych obszarów posługiwali się terminem „kresy” . Początkowo 
obejmowano nim ziemie zaboru rosyjskiego, położone na wschód od Bugu, gdzie 
ludność polska znajdowała się wprawdzie w mniejszości, ale nie zarysowały się tam 
wówczas wyraźne konflikty narodowościowe. Jednakże w latach późniejszych 
przez „kresy” rozumiano również te obszary, gdzie ludność polska stanowiła 
większość, ale wykazywała niski stan świadomości narodowej i małą aktywność 
polityczną. Odnosiło się to do terenów, które nie wchodziły w skład przedroz
biorowej Rzeczpospolitej i pozostawały w granicach państwa pruskiego. Określano 
je potocznie terminem „kresy zachodnie” 1. Ze względu na podobieństwo struktury 
narodowościowej, zwłaszcza dominację żywiołu niemieckiego, a później i w pew
nym sensie czeskiego, obejmowano nim także terytorium Śląska Cieszyńskiego, 
chociaż — jak  wydaje się — bardziej adekwatny byłby w tym wypadku termin 
„kresy południowo-zachodnie” .

Odmienne były jednak stosunki polityczne na Śląsku Cieszyńskim w porównaniu 
z „kresami zachodnimi” , które pozostawały pod panowaniem pruskim. Znajdował 
się on bowiem w granicach wielonarodowej monarchii habsburskiej, podczas gdy 
w Prusach, a później zjednoczonych Niemczech, ludność niemiecka posiadała 
wyraźną większość. Ponadto pozycja elementu niemieckiego na Śląsku Cieszyńskim 
nie była tak silna, jak  na  analogicznych terenach w Prusach. Wynikało to nie tylko ze 
stosunkowo niewielkiej liczebności ludności niemieckiej na tym terytorium.

Niemały wpływ na postawy narodowe oraz aktywność polityczną społeczności 
polskiej na Śląsku Cieszyńskim miało również sąsiedztwo z posiadającą autonomię 
Gali:ją oraz wpływy polityków galicyjskich na rządy w zachodniej części monarchii 
habsburskiej, Przedlitawii. Wszystko to stymulowało rozwój tamtejszego polskiego 
ruchu narodowego, a w świadomości politycznej Polaków z innych ziem kształ
towało przekonanie o polskim charakterze tego obszaru.
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Zainteresowanie Śląskiem Cieszyńskim z uwagi na jego przynależność do 
monarchii habsburskiej wykazywali przede wszystkim z natury rzeczy działacze 
i publicyści polityczni z Galicji. Ich stanowisko w tej sprawie pozostawało w ścisłym 
związku z rozwojem sytuacji politycznej w monarchii habsburskiej oraz w samej 
Galicji. Bardzo często traktowano także kwestię cieszyńską instrumentalnie, 
wykorzystując ją  dla doraźnych celów politycznych. Odnosiło się to szczególnie do 
demokratycznych nurtów  politycznych.

Poglądy podkreślające polski charakter Śląska Cieszyńskiego widoczne były od 
początku ery konstytucyjnej w Austrii. Znajdowało to wyraz w kontaktach 
polityków galicyjskich z cieszyńskimi działaczami narodowymi. N a łamach zaś 
prasy pojawiły się projekty połączenia administracyjnego Śląska Cieszyńskiego 
z Galicją. Nie odżegnywali się od nich nawet konserwatyści zachodniogalicyjscy, 
stańczycy2. Niemniej na początku lat sześćdziesiątych takie postulaty mogły być 
wyłącznie pobożnymi życzeniami. Sytuacja na początku lat sześćdziesiątych nie 
stwarzała bowiem żadnych warunków dla jego realizacji. Będący w tym czasie 
u steru rządów liberałowie niemiecko-austriaccy dążyli do utrzymania hegemonii 
niemieckiej w całej monarchii habsburskiej. Ponadto Galicja nie posiadała 
wówczas autonomii i istniały wśród polityków polskich uzasadnione obawy przed 
jej podziałem na część polską i ukraińską.

Obawy przed pogorszeniem stosunków z politykami niemiecko-austriackimi 
oraz możliwością ich poparcia dla Ukraińców rzutowało na stanowisko konser
watywnych polityków polskich po uzyskaniu przez Galicję autonomii. Dobitnym 
tego wyrazem był ich bierny stosunek do tej sprawy w latach siedemdziesiątych, 
mimo że wybrany w 1873 r. do Rady Państwa pierwszy poseł polski ze Śląska 
Cieszyńskiego, Jerzy Cienciała, wstąpił do Koła Polskiego3.

Doraźne interesy polityczne sprawiały, że konserwatywni politycy galicyjscy 
poświęcali mało uwagi sprawie Śląska Cieszyńskiego nawet po upadku rządów 
liberałów niemiecko-austriackich w 1879 r., kiedy koła dworskie oraz gabinet 
Eduarda Taaffego zdecydowały się pójść na ograniczone koncesje polityczne 
wobec narodów nieniemieckich w Przedlitawii. Zaistniały wówczas sprzyjające 
warunki dla podjęcia przynajmniej sprawy równouprawnienia narodowego społe
czności polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Niezależnie od doraźnych interesów 
politycznych dobitnie ujawniła się w tym czasie charakterystyczna dla myśli 
politycznej konserwatystów postawa, że nie należy włączać obszarów, które nie 
wchodziły w skład przedrozbiorowej Rzeczpospolitej szlacheckiej w orbitę pol
skiego życia narodowego i politycznego, jakkolwiek nie kwestionowane ich 
etnicznie polskiego charakteru4.

Zgodnie z tym stanowiskiem odrzucano możliwość poparcia ze strony Galicji dla 
aspiracji narodowych ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim. W pełni oddaje to 
pogląd wyrażony na łamach stańczykowskiego „Czasu” , uważanego za ergan 
konserwatywnej większości Koła Polskiego: „Czesi wzięli pod opiekę zachcdnią 
część Śląska, ale o Księstwo Cieszyńskie my Polacy wcale nie kłopocirrn się, 
zostawiając garstce tamtejszych księży katolickich, zacnych ewangelików Pokków 
i włościan wykształconych trud bronienia narodowości swojej wobec prusofihkich 
dążeń i zabiegów”5.Tym bardziej nie mogło być mowy o jakichkolwiek enuicja-



cjach, które sugerowałyby ewentualność przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do 
Galicji. Bardzo charakterystyczna z tego punktu widzenia była opinia wyrażana 
przez ten sam „Czas” : „Nie mamy względem Śląska najmniejszych zamiarów 
irredenta (sic!) i cokolwiek chcielibyśmy zrobić dla ludności polskiej na Śląsku, nie 
byłoby to w celach aneksyjnych”6.

Takie stanowisko sprawiało, że konserwatyści galicyjscy wzdragali się nawet 
przed angażowaniem się na rzecz kwestii cieszyńskiej na początku lat osiem
dziesiątych, kiedy rząd Taaffego zaczął realizować politykę ograniczonego równo
uprawnienia narodowego i powstały sprzyjające warunki do podjęcia działań 
w tym kierunku. Nie starali się również wykorzystać silnej w tym czasie opozycji 
posłów galicyjskich w Radzie Państwa oraz wzrostu ich wpływów na rządy 
w Przedlitawii. Dobitnie świadczy o tym wypowiedź jednego z przywódców 
stańczyków, Jana Stadnickiego, podczas posiedzenia Koła Polskiego w maju 1882 
r. poświęconego sprawie Śląska Cieszyńskiego. „Jeśli zamiarem naszym jest
— stwierdzał — zasłonięcie Śląska od germanizacji, to kraj ten, który przez 500 lat 
Niemcom opierał się, będzie mógł jeszcze kilka lat wytrzymać i niebezpieczeństwa 
grożącego nie ma. Jeśli zaś chcielibyśmy polonizować Śląsk, to będziemy musieli 
walczyć przeciw nie tylko Niemcom, ale i Czechom, którzy uważają ten kraj za 
przynależny do K orony św. Wacława, a wątpię, czy do takiej walki mamy siły. 
Podnosząc więc teraz sprawę śląską, narażamy tak ważny nabytek jak  namiestnika
— rodaka, a zarazem możemy wywołać remonstrację mocarstwa (Niemiec — J. 
G.), które m a także część Śląska z ludnością po wielkiej części polską” .

Skoro konserwatywni politycy galicyjscy niewiele czynili dla poprawy położenia 
ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim, to  w pełni zrozumiały jest fakt, że mało 
interesowali się stosunkami narodowościowymi na tym terytorium, mimo że 
zachodzące tam przemiany społeczno — ekonomiczne zmieniły ich charakter. 
Oprócz wzrostu świadomości narodowej oraz aktywności politycznej społeczności 
polskiej stwarzały one także podatny grunt do jej asymilacji. Napływ w końcu XIX 
w. elementu czeskiego, zwłaszcza inteligencji, sprawił, iż zaczęło jej zagrażać nie 
tylko niebezpieczeństwo germanizacji, lecz i czechizacji. Zwracali na ten fakt 
jedynie niektórzy publicyści konserwatywni z Galicji Wschodniej. W odróżnieniu 
od zachodniej części tej prowincji ze względu na konflikt polsko-ukraiński 
wykazywano tam bowiem większe zainteresowanie stosunkami narodowościowy
mi na kresach. W ydawana we Lwowie „G azeta N arodowa” omawiając stosunki 
polsko-czeskie na Śląsku Cieszyńskim, konstatowała wprost: „Czesi (...) obałamu- 
cili lud, że w gminach zupełnie i czysto polskich w szkole ludowej język czeski jest 
wykładowym. Wychodząc z tego założenia, że Śląsk należy do korony czeskiej 
Czesi, urzędnicy tutejsi (...) nie życzą sobie, aby sprawa równouprawnienia teraz już 
załatwioną została, bo spodziewają się, że Czesi wzmocnieni na całym Śląsku 
zaprowadzą język czeski”8.

Jeszcze większy niepokój z powodu groźby czechizacji wyrażali demokraci 
galicyjscy, przychylnie ustosunkowani do współpracy polsko-czeskiej w monarchii 
habsburskiej. Wychodząc z założenia, że kwestia cieszyńska może w przyszłości 
negatywnie zaważyć na całokształcie stosunków polsko-czeskich, apelowali oni do 
czeskich środowisk politycznych, aby bezwarunkowo uznały one Śląsk Cieszyński
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za obszar należący do polskiego stanu posiadania narodowego. Organ tego 
stronnictwa, „Nowa Reforma” , tak pisał na ten temat: „Cieszyńskie jest krajem 
rdzennie polskim, z ludnością czysto polską, jak Opawskie czeskim krajem 
z ludnością czeską (...). Przyjmując tę zasadę, postąpilibyśmy sprawiedliwie, 
wzmocnilibyśmy obronną przeciw germanizmowi siłę (...) odjęlibyśmy jedną broń 
z ręki hegemonom, którzy nieraz triumfująco wskazują na Śląsk jako na tę skałę, 
o którą przymierze czesko-polskie może się rozbić (...). Zapraszamy więc organa 
czeskie do wypowiedzenia zdania swego w tej sprawie.
Teraz więc jest pora porozumienia temu nadać praktyczny wyraz, uznając 
Cieszyńskie jako  polską część Śląska”9.

Obawy przed czechizacją ludności polskiej zwiększyły się wśród demokratów 
w ostatnich latach XIX w. Niemały wpływ na to miał wzrost postaw nacjonalistycz
nych w społeczeństwie czeskim, któremu towarzyszył negatywny stosunek do 
polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim; traktowano go wprost jako 
potencjalną przeszkodę na drodze do utworzenia autonomicznego państwa 
czeskiego w granicach historycznych w ramach monarchii habsburskiej. W od
powiedzi na te utrzymane w nacjonalistycznym duchu aspiracje czeskie demokraci 
w większym niż poprzednio stopniu podkreślali nie tylko polski charakter, ale i więź 
Śląska Cieszyńskiego z pozostałymi ziemiami polskimi. Publicysta „Nowej Refor
my” , Wojciech Szukiewicz, stwierdzał na ten temat wprost: „Polacy śląscy nie mogą 
zapalać się do państwowej idei czeskiej, bo ich to bezpośrednio wcale nie dotyczy, 
a zwracają oczy ku Galicji po prostu z tej przyczyny, że z nami łączą ich dawniejsze 
aniżeli z Czechami prawa historyczne i — co ważniejsze — tożsamość narodowa, 
a nie jedynie pokrewieństwo plemienne. Nie mielibyśmy do Śląska Cieszyńskiego 
żadnych pretensji, gdyby cała ludność wiejska nie była rdzennie polska” 10. Ten sam 
W. Szukiewicz wzywał również polityków galicyjskich, aby otwarcie wystąpili 
z postulatem przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Galicji. „Powinniśmy dążyć 
— konstatował — do zniesienia sztucznej granicy między Galicją a polską, 
wschodnią częścią Śląska austriackiego i domagać się połączenia nas w jedną całość 
administracyjną na podstawie etnograficznej czy narodowej (...) całe społeczeństwo 
galicyjskie, całe dziennikarstwo nasze bez względu na różnicę barw powinno tak 
pojąć i postawić na porządku dziennym sprawę śląską” .

Jednakże postulat ten nie znalazł poparcia wśród polityków demokratycznych. 
Tym bardziej trudno było tego oczekiwać od konserwatystów. Mógł on bowiem 
być w tym czasie wyłącznie przedmiotem rozważań teoretycznych, a jego realizacja 
była przede wszystkim uzależniona od głębokich przemian ustrojowo-politycznych 
w monarchii habsburskiej w kierunku federalizmu opartego na zasadach etnicz
nych. W dodatku aktywizacja ukraińskiego ruchu narodowego u schyłku XIX w. 
oraz zaostrzenie się konfliktów narodowościowych w Przedlitawii musiały z natury 
rzeczy wywołać wśród polityków polskich obawy o integralność terytorialną 
Galicji i kazały im zachowywać powściągliwość wobec kwestii cieszyńskiej. Obawy 
te wyraźnie przedstawił korespondent wiedeński konserwatywnego „Przeglądu 
Politycznego, Społecznego i Literackiego” , pisząc, że nie można „Żądać od Koła, 
aby gwoli 1 50000 Polaków na Śląsku przyczyniło się do ustawy w kierunku, 
któryby osłabił naszą pozycję polityczną w Austrii” 12. Z kolei anonimowy poseł
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konserwatywny do Rady Państwa dowodził na łamach „Gazety Narodowej” , że 
gdyby politycy galicyjscy chcieli spełniać wszystkie postulaty społeczności polskiej 
na Śląsku Cieszyńskim, to „moglibyśmy zapłacić za to zbyt drogą cenę, tracąc 
stanowisko, jakeśmy od trzydziestu lat posiedli” 13. Bierny stosunek polityków 
galicyjskich do kwestii cieszyńskiej ujawnił się szczególnie w okresie tzw. „rządów 
polskich” Kazimierza Badeniego w Przedlitawii w latach 1895— 1897. Trzeba było 
wówczas dużego nacisku demokratycznych kręgów opinii publicznej w Galicji, aby 
zmusić Koło Polskie do podjęcia bardziej stanowczych kroków w celu uzyskania 
prawa publiczności przez polskie gimnazjum prywatne w Cieszynie14.

Większe zainteresowanie niż konserwatyści i demokraci wykazywały kwestią 
cieszyńską rozpoczynające u schyłku XIX w. swoją działalność w Galicji lewicowe 
stronnictwa polityczne. W ynikało to przede wszystkim z faktu, iż ich koncepcje 
odnośnie do polskiego terytorium narodowego nie odwoływały się do granic 
przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Z  drugiej zaś strony działalność polityczna tych 
stronnictw nie miała tak zachowawczego charakteru jak  konserwatystów i nie 
kierowała się daleko posuniętym pragmatyzmem. Niezależnie od tego, ze względu 
na plebejski charakter społeczności polskiej na Śląsku Cieszyńskim, rozwinęły one 
tam działalność polityczną. Wszystko to  z natury rzeczy zwiększało zainte
resowanie stronnictw lewicowych kwestią cieszyńską. Dawała ona im również 
dodatkowy argument do krytyki zachowawczej polityki konserwatystów.

I tak, ludowcy od zarania swojej działalności traktowali Śląsk Cieszyński jako 
nieodłączną część polskiego terytorium narodowego. Pogląd taki przedstawił 
główny ideolog ruchu ludowego, Bolesław Wysłouch, w opublikowanych w 1886 r. 
„Szkicach programowych” , wychodząc z założenia, iż w skład przyszłego, niepod
ległego państwa polskiego powinny wchodzić wszystkie tereny etnicznie polskie. 
Jednakże w enuncjacjach politycznych ugrupowań ludowych w Galicji u schyłku 
XIX w. nie poruszono kwestii przyszłości politycznej Śląska Cieszyńskiego. 
Odnosiło się to  zresztą także do innych pogranicznych ziem polskich. Niewątpliwie 
duży wpływ na takie stanowisko miały ograniczone aspiracje polityczne ruchu 
ludowego, ponieważ w jego działalności dominowały przede wszystkim sprawy 
lokalne o charakterze ekonomicznym i społecznym. Stąd też ludowcy, mimo że 
nieco później, na początku XX w., włączyli do swojego programu postulat 
niepodległości, nie potrafili przed 1914 r. sformułować wizji polskiego terytorium 
narodowego15.

Niemniej przynależność Galicji i Śląska Cieszyńskiego do jednego organizmu 
państwowego sprawiła, że Stronnictwo Ludowe oraz Stronnictwo Chrześcjańsko- 
-Ludowe w swojej działalności politycznej wiele miejsca poświęcały sprawie równou
prawnienia narodowego tamtejszej ludności polskiej16. Miało to także ułatwić im 
zdobyde wpływów politycznych na tym terenie. Wypada przy tym zaznaczyć, że 
enuncjacje ludowców na temat Śląska Cieszyńskiego, zwłaszcza na forum Rady 
Państwa, stanowiły nie tylko argument przeciw polityce konserwatystów, ale 
i odgrywały pewną rolę w rywalizacji samych stronnictw ludowych. Dawał temu 
wyraz przywódca Stronnictwa Ludowego, Jan Stapiński, w liście do B. Wysłoucha: 
„chcę uwolnić Stoj. (ałowskiego) od dężaru jedynych obrońców Śląska” 17.

Natomiast w uchwalonej wl901 r. rezolucji, a następnie programie Stronnictwa
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Ludowego z 1903 r., gdzie domagano się wyodrębnienia Galicji w ramach 
Przedlitawii, znalazł się postulat przyłączenia do niej polskiej części Śląska Cieszyńs
kiego. Istniała jednakże sprzeczność między obydwoma postulatami. Wyodrębnienie 
Galicji implikowało bowiem wzmocnienie pozycji żywiołu niemieckiego w Przed
litawii. Nieprzypadkowo też postulat ten był jednym z głównych punktów wszech- 
niemców austriackich z 1882 r. Stąd też mógł on liczyć na poparcie ze strony 
niemieckich ugrupowań nacjonalistycznych. Należało natomiast oczekiwać zdecydo
wanego oporu z ich strony w wypadku podjęcia działań na rzecz przyłączenia Śląska 
do wyodrębnionej Galicji, ponieważ nadal traktowały one ten obszar za część 
niemieckiego terytorium narodowego w monarchii habsburskiej. Mając na uwadze 
ten fakt, ludowcy wskazywali, że rozszerzenie autonomii Galicji doprowadzi do 
wzrostu świadomości narodowej ludności polskiej nie tylko w tej prowincji, lecz i na 
Śląsku Cieszyńskim. Podkreślano przy tym, iż wyodrębnienie wzmocni stanowisko 
polityków galicyjskich w monarchii habsburskiej, co pozwoli bardziej skutecznie niż 
dotychczas walczyć o równouprawnienie narodowe społeczności polskiej na Śląsku 
Cieszyńskim. Organ Stronnictwa Ludowego, „Kurjer Lwowski” , tak pisał na ten 
temat: „żądane przez nas usamodzielnienie Galicji nie sprzeciwia się, ale — przeciw
nie — służy interesom ludności polskiej na Śląsku. Samo propagowanie usamodziel
nienia zwiększa świadomość narodową ludu polskiego w Galicji; usamodzielnienie 
Galicji znosząc przeszkody tamujące nasz rozwój narodowy, dałoby większą 
odporność na wpływy czeskie ludności przybywającej z Galicji. Ludność ta nie 
uległaby czechizacji, ale stałaby się pierwiastkiem polonizującym na Śląsku. Gdyby 
nawet usamodzielniono Galicję przed przyłączeniem do niej Śląska, moglibyśmy, 
znajdując się w Austrii w jednym związku państwowym, bronić interesów polskich na 
Śląsku z większym skutkiem, niż czyni to obecne Koło Polskie” 18

Jednakże ludowcy galicyjscy nie podejmowali żadnych praktycznych kroków 
w sprawie wyodrębnienia Galicji, ani też przyłączenia do niej Śląska Cieszyńskiego, 
mimo że po wprowadzeniu w 1907 r. powszechnego prawa głosowania w Przedlitawii 
wydatnie zwiększyli swoją reprezentację w Radzie Państwa. Również w porównaniu 
z innymi ugrupowaniami lewicowymi Polskie Stronnictwo Ludowe wykazywało 
małe zainteresowanie położeniem społeczności polskiej na Śląsku Cieszyńskim, 
chociaż utrzymywało bliskie kontakty z działającym tam Polskim Stronnictwem 
Radykalno-Narodowym. Stanowisko to nie uległo zmianie nawet po utworzeniu 
w 1906 r. oddziału Polskiego Stronnictwa Ludowego na Śląsku Cieszyńskim. 
Uznano wprawdzie ten fakt za czynnik sprzyjający przyłączeniu Śląska Cieszyńs
kiego do Galicji19, ale nie podejmowano żadnych działań na rzecz jego realizacji. 
Postulat ten był zresztą mało realny, ponieważ — podobnie jak w końcu XIX w. 
— nie pozwalała na to  sytuacja wewnętrzna w monarchii habsburskiej. Ponadto 
w ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej przywódcy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego koncentrowali się na sprawie reformy wyborczej do 
Galicyjskiego Sejmu Krajowego. W dodatku wstąpienie posłów ludowych do Rady 
Państwa w 1908 r. do Koła Polskiego utrudniało im aktywne angażowanie się na 
rzecz kwestii cieszyńskiej.

Więcej uwagi sprawie Śląska Cieszyńskiego poświęcała PPSD Galicji i Śląska.
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Duży wpływ na takie stanowisko miał fakt, iż w obrocie jej działalności znajdowały 
się liczne polskie środowiska robotnicze na tym terenie. Działalność PPSD 
koncentrowała się nie tylko na walce o demokratyzację stosunków społecznych 
i politycznych, lecz i na upowszechnianiu w polskich skupiskach robotniczych 
postaw narodowych. Nabierało to  tym większego znaczenia, ponieważ były one 
w znacznej części indyferentne narodowo i znajdowały się na terenie Zagłębia 
Karwińsko-Ostrawskiego, gdzie na początku XX w. ze szczególną ostrością ujawnił 
się konflikt polsko-czeski. Socjaliści podkreślali, iż postawa narodowa oraz 
aktywność polityczna środowisk robotniczych zdecyduje o obliczu narodowym 
Śląska Cieszyńskiego. Zwracał na to uwagę pochodzący z Galicji cieszyński 
działacz socjalistyczny, Mieczysław Jarosz: „Podobnie jak ludność rolnicza jest 
wcieleniem konserwatyzmu społecznego i narodowego indyferentyzmu, „ducha 
starośląskiego” —  tak  ludność robotnicza jest uosobieniem akcji odrodzeniowej na 
Śląsku. Wszelka akcja polityczna, czy narodowa nie da się pomyśleć bez udziału 
robotnika, a zwłaszcza górnika. Zagłębie węglowe jest terenem, na którym skupia 
się cała działalność społeczna na Śląsku. Stąd rozchodzą się po całym Księstwie 
hasła obrony i walki z obconarodową inwazją i uciskiem ekonomicznym. Ludność 
robotnicza najdotkliwiej odczuwa brak wolności politycznej. Dla niej kwestia 
narodowego i politycznego równouprawnienia jest zarazem kwestią bytu. Chociaż 
zresztą, jak  ogół ludności śląskiej, nie posiada zrozumienia dla haseł niepodległoś
ciowych, rozumie jednak dobrze i odczuwa głęboko potrzebę równouprawnienia 
i walkę o nie ofiarną prowadzi. Tym momentom zawdzięczać należy, że sprawa 
polska na Śląsku nie zejdzie z porządku dziennego”20.

Szczególną rolę w kształtowaniu postaw narodowych socjaliści przypisywali 
rozbudowie szkolnictwa polskiego. „W alka o polskie szkoły — konstatował na 
łamach głównego organu prasowego PPSD, „N aprzód” , M. Jarosz —  stała się 
hasłem, za którym pójdzie odrodzenie Śląska (...) Dlatego uważam walkę o polskie 
szkoły za jedno z najważniejszych zadań naszej partii”21. Pod wpływem konfliktu 
polsko-czeskiego socjaliści w ostatnich latach przed wybuchem wojny nawoływali 
społeczeństwo polskie z innych ziem polskich do większego zainteresowania się 
położeniem ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Czynił to m. in. ten sam M. 
Jarosz na Łamach „N aprzodu” , pisząc wprost: „Niechże społeczeństwo polskie 
w Galicji pokaże, że naprawdę goręcej czuje się narodowo aniżeli ten polski 
proletariat na Śląsku (...) chodzi o obronę ludności polskiej przed bezwzględną, 
brutalną czechizacją. Nie łudźcie się sentymentalną idyllą słowiańskiej solidarności, 
która jest maskowaniem gnębienia słabszych przez silniejszego”22.

Mimo silnego zaangażowania na rzecz równouprawnienia narodowego oraz 
uświadomienia narodowego polskich środowisk robotniczych na Śląsku Cieszyńs
kim PPSD unikała enuncjacji, które mogłyby jednoznacznie wskazywać na 
przynależność tego obszaru do polskiego terytorium narodowego. Nie zmienił tego 
faktu krytyczny stosunek tej partii do czeskiego programu państwowo-prawnego 
oraz otwarcie wyrażane obawy przed niebezpieczeństwem czechizacji ludności 
polskiej23. N a taką postawę wpływ miały przede wszystkim dążenia do utrzymania 
poprawnych stosunków z działającymi na Śląsku Cieszyńskim socjalistami czes
kimi i niemiecko-austriackimi. Ze stanowiskiem tych ostatnich należało liczyć się



zwłaszcza w ostatnich latach przed wybuchem wojny. Akceptowana przez przywó
dców PPSD orientacja austropolska kazała im bowiem widzieć w socjalistach 
niemiecko-austriackich naturalnego sojusznika dla realizacji tej koncepcji. Niezale
żnie od tego sprzeciw socjalistów polskich wobec ukraińskiego postulatu podziału 
Galicji24 zmuszał ich w pewnym sensie — jak wydaje się — do wykazywania 
powściągliwości w ocenie stosunków narodowościowych na Śląsku Cieszyńskim.

Jednakże największe zainteresowanie kwestią cieszyńską przed pierwszą wojną 
światową wykazywała N arodow a Demokracja. Takie stanowisko wynikało przede 
wszystkim z faktu, iż spośród działających w tym czasie na ziemiach polskich 
stronnictw i ugrupowań politycznych poświęciła ona najwięcej uwagi terenom, 
które nie wchodziły w skład przedrozbiorowej Rzeczpospolitej szlachec
kiej .Pozostawało to w ścisłym związku ze sformułowanym na przełomie XIX/XX 
w. zasięgiem polskiego terytorium narodowego. Opierał się on na założeniu, że 
podstawą jego granic na odcinku zachodnim i północnym powinny być stosunki 
etniczne oraz stan świadomości narodowej i aktywność ludności polskiej na 
obszarach pogranicznych.

Zgodnie z tym stanowiskiem narodowi demokraci traktowali całość Śląska 
Cieszyńskiego jako  intergralną część polskiego terytorium narodowego, który 
winna znaleźć się w granicach przyszłego państwa polskiego25. Ich zainteresowanie 
koncentrowało się przede wszystkim na aktywności politycznej tamtejszej ludności 
polskiej, stanie jej świadomości narodowej oraz stosunkach narodowościowych na 
tym obszarze. Obóz narodowo — demokratyczny w pierwszych latach swojej 
działalności, kiedy szermował demokratycznymi hasłami społecznymi i politycz
nymi, liczył nie tylko na pozyskanie ludności polskiej dla idei narodowej, ale i na 
zdobycie w krótkim czasie na Śląsku Cieszyńskim wpływów politycznych. Z tego 
też względu pod adresem tamtejszych działaczy narodowych kierowano krytykę, 
zarzucając im bierność polityczną oraz konserwatyzm w kwestiach społecznych 
i politycznych26.

Zainteresowanie stosunkami narodowościowymi na Śląsku Cieszyńskim skupiło 
się przede wszystkim na ujawniającym się w coraz większym stopniu od końca XIX 
w. konflikcie polsko-czeskim. Wychodząc z założenia, iż podstawą polskiego 
terytorium narodowego na odcinku południowo-zachodnim powinny być stosunki 
etniczne narodowi demokraci zdecydowanie odrzucili aspiracje czeskie do Śląska 
Cieszyńskiego. Podkreślano przy tym, iż tamtejszej ludności polskiej bardziej 
zagraża niebezpieczeństwo czechizacji niż germanizacji, ponieważ zakładano, że 
dominacja niemiecka w najbliższej przyszłości dobiegnie kresu. Odpowiedzialnoś
cią za położenie ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim obarczano nie tylko 
tamtejszych działaczy, lecz i polityków galicyjskich. Czołowy ideolog Narodowej 
Demokracji, Jan Ludwik Popławski, wskazując na niebezpieczeństwo czechizacji, 
konstatował w 1897 r.: „Nic dziwnego, że wobec naszego niedołęstwa w Księstwie 
Cieszyńskim, w którym Polacy stanowią znaczną większość ludności, wpływ czeski 
rośnie. Niemcy stracą wkrótce stanowisko uprzywilejowane w tym kraju, ale na 
rzecz Czechów (...) Prasa czeska coraz częściej mówi znowu o prawach Korony św. 
Wacława, do której i Śląsk zalicza, nasze zaś pisma nie zaznaczają wcale, że my 
Polacy nie możemy zgodzić się na włączenie do krajów czeskich wschodniej części
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Śląska. Zmiany zasadnicze w układzie państwa austriackiego są w bliskiej 
przyszłości możliwe, należałoby więc zawczasu sprawy tego rodzaju, wątpliwe lub 
sporne wyjaśnić dla należytego uświadomienia opinii publicznej”27.

Z dużym niepokojem narodowi demokraci obserwowali następstwa rozwoju 
przemysłowego Zagłębia Karwińsko-Ostrawskiego, który pociągał za sobą oprócz 
emigracji z Galicji napływ stojącego na wyższym niż polski poziomie cywilizacyj
nym elementu czeskiego. Prowadziło to do asymilacji części ludności polskiej 
i zmiany w strukturze narodowościowej Śląska Cieszyńskiego na korzyść ludności 
czeskiej. W  rezultacie postępowało rozluźnienie więzi Śląska Cieszyńskiego 
z Galicją przy równoczesnym zacieśnianiu się więzów tego obszaru z krajami 
czeskimi. N a ten fakt zwracał uwagę anonimowy autor artykułu zamieszczonego 
na łamach głównegb organu prasowego Narodowej Demokracji, „Przeglądu 
Wszechpolskiego” : „Czesi daleko więcej niż my zyskali i sięgają po nowe zdobycze 
(...) działając z wielką energią, pragną narzucić całemu Śląskowi charakter czeski 
(...) M ożna dowodnie wykazać, że nie tyle warunki polityczne i ekonomiczne, ile 
bierność umysłowa i kulturalna jest przyczyną naszego upośledzenia”28.

Nasilenie się konfliktu polsko-czeskiego na początku XX w. wywołało u narodo
wych demokratów bardzo ostre enuncjacje antyczeskie. Nie bez znaczenia — jak 
można sądzić — był szybki w tym czasie wzrost ich wpływów w Galicji. Fakt ten 
pozwalał żywić nadzieję na osiągnięcie podobnych sukcesów również na Śląsku 
Cieszyńskim, a eksponowanie niebezpieczeństwa czechizacji mogło to ułatwić. 
Stanowisko Narodowej Demokracji wobec aspiracji czeskich do Śląska Cieszyńs
kiego dobitnie wyraził Roman Dmowski w lipcu 1901 r. podczas wiecu śląskiego 
w Zakopanem. „Czesi m ogą być pewni — mówił przywódca Narodowej Demo
kracji — że przedstawiciele nowego kierunku (narodowo-demokratycznego — J. 
G.), że narodowcy polscy poczuwają się do solidarności z nimi w ich walce 
z Niemcami (...) Ale z drugiej strony, gdy idzie o sprawy śląskie, muszą oni 
pamiętać, że dla nas Księstwo Cieszyńskie (...) jest krajem polskim, jest odwieczną 
dzielnicą piastowską, wśród której panującym żywiołem jest polski.
Kraju tego będziemy bronić wszelkimi siłami i ani jednej jego piędzi nikomu nie 
ustąpimy. Gdy przyjdzie czas na poważne postawienie programu wyodrębnienia 
Galicji w jakiejkolwiek formie, jednym z jego pierwszych punktów będzie 
połączenie z Galicją całego Księstwa Cieszyńskiego”29. W podobnym duchu 
wypowiadał się na ten temat organ galicyjskich narodowych demokratów, „Słowo 
Polskie” : Autor artykułu zamieszczonego w 1904 r. na jego łamach, który był 
przypuszczalnie J. L. Popławski, wskazując iż kwestia cieszyńska może zaważyć 
negatywnie na całokształcie stosunków polsko-czeskich, pisał: „Nie działalność 
narodową Czechów w Cieszyńskim w tych lub owych szczegółach zwalczać należy, 
ale wyraźnie i otwarcie zaatakować powinniśmy podstawę ich polityki w tej części 
Śląska. Powinniśmyjasno i zasadniczo oświadczyć, że Księstwo Cieszyńskie musi być 
częścią integralną naszego terytorium narodowego w państwie austriackim (...) 
Powiedzmy Czechom otwarcie, że Księstwo Cieszyńskie jest krajem polskim i wtedy 
dopiero na tej podstawie zaczynajmy z nimi rozmowę o uregulowaniu stosunku i to 
nie na Śląsku, ale w polityce wewnętrznej austriackiej, a wówczas i na Śląsku stosunek 
obu narodowości unormuje się na podstawie obopólnych ustępstw”30.
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Jednakże konflikt polsko-czeski nie przesłaniał politykom endeckim niebezpieczeń
stwa germanizacji, której ulegała nadal część społeczności polskiej. Z tego też 
względu odrzucając aspiracje czeskie do Śląska Cieszyńskiego, nie wykluczali oni 
możliwości kompromisowego uregulowania konfliktu polsko-czeskiego. Wyraźnie 
wskazywał na to w 1901 r. J. L. Popławski, stwierdzając wprost: „Naród polski 
musi dopomóc ludowi polskiemu na Śląsku (...) do odzyskania praw przyrodzo
nych, musi go wesprzeć zbiorowo w walce o nie, lecz w pierwszym rzędzie chodzi tu 
o walkę z Niemcami, potem zaś z Czechami, jeśliby Czesi okazali się rzeczywiście 
tak zaślepionymi, że w pokojowy sposób nie można by było z nimi załatwić sporu
0 Księstwo Cieszyńskie” 31.

Mimo eksponowania polskiego charakteru całego Śląska Cieszyńskiego narodowi 
demokraci nie wystąpili z postulatem przyłączenia go do Galicji. Niezależnie od tego, 
że realizacja tego postulatu uzależniona była od głębokich przemian ustrojo
wo-politycznych w monarchii habsburskiej w kierunku federalizmu opartego na 
zasadach etnicznych, musieli oni liczyć się przede wszystkim z interesami Galicji. 
Skoro nie dopuszczali ewentualności podziału Galicji, to musieli z natury rzeczy 
respektować integralność terytorialną Śląska austriackiego. Było to wskazane także 
z tego powodu, że radykalne, niemieckie stronnictwa nacjonalistyczne mogły stać się 
naturalnymi sojusznikami w walce o wyodrębnienie Galicji. Wszystko to sprawiało, 
że w programie utworzonego w 1905 r. Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego 
w zaborze austriackim była jedynie wzmianka o ,jak  najściślejszej duchowej
1 politycznej łączności Śląska Cieszyńskiego z Galicją”32.

W ostatnich latach przed wybuchem wojny pod wpływem postępów czechizacji 
oraz aktywizacji ruchu ślązakowskiego w obozie narodowo-demokratycznym 
wyrażano obawy o utrzymanie polskiego charakteru Śląska Cieszyńskiego. 
Publicyści endeccy główne niebezpieczeństwo dostrzegli w niskim stanie świadomo
ści narodowej ludności polskiej oraz jej małej aktywności politycznej. Ten niepokój 
dobitnie wyrażał Kazimierz Bartoszewicz na łamach głównego dziennika endec
kiego w zaborze rosyjskim, „Głosu Warszawskiego” , uważanego za organ R. 
Dmowskiego: „Miejmy odwagę prawdzie spojrzeć w oczy. Miejmy odwagę 
powiedzieć sobie, że zaledwie garstka ludu śląskiego myśli i czuje po polsku, że przy 
dzisiejszej metodzie działania pójdą na marne szlachetne działania patriotów i tych 
zacnych Ślązaków, co nawołują lud śląski do skupienia się pod sztandarem 
narodowym”33. Jeszcze bardziej pesymistycznie oceniał stan świadomości narodo
wej społeczności polskiej anonimowy autor artykułu zamieszczonego na łamach 
innego dziennika endeckiego w zaborze rosyjskim, „Gazety Warszawskiej” : „Lud 
wiejski śląski w znacznej swej części nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest polskim, że 
mówi po polsku, trudno go przekonać, że w Krakowie i Galicji, to bracia jego tym 
samym mówią językiem, te same niemal mają zwyczaje. Polska dla niego, to 
Galicja, synonim nędzy” 34.

Zgodnie z tym stanowiskiem nawoływano polityków galicyjskich do większego 
zainteresowania się kwestią cieszyńską. Czynili to w głównej mierze publicyści 
endeccy z zaboru rosyjskiego. Duży wpływ na taką postawę — jak  wydaje się 
— miał fakt, iż kierownictwo tamtejszego Stronnictwa Demokratyczno-Narodo- 
wego w większym stopniu niż przywódcy endecji w pozostałych zaborach akcen
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towało potrzebę nadania polskiej działalności politycznej charakteru trójzaborowe- 
go. Nie bez znaczenia było również wydatne wsparcie materialne z Królestwa 
Polskiego dla instytucji kulturalno-oświatowych na Śląsku Cieszyńskim35. I tak, 
„Głos Warszawski” poddając krytyce stosunek polityków galicyjskich do kwestii 
cieszyńskiej, stwierdzał: „Coraz bardziej zaczyna się potrzeby Śląska oceniać 
z punktu widzenia powiatowego, a nie dzielnicowego (...) Za jedno z najbardziej 
piekących zagadnień uważać należy sprawę wciągnięcia Śląska do ogólnonarodowej 
polityki austriackiej”36. Z kolei korespondent cieszyński tego samego „Głosu 
Warszawskiego” pisał na ten temat: „Najpierwszą konsekwencją, jaką z nowych 
postępów czeskich na Śląsku wyciągnąć powinniśmy, powinno być wzmożenie 
zainteresowania się społeczeństwa polskiego śląskimi sprawami, wzmożenie ofiarno
ści na obronę narodowości polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Wszakże to nie o lokalne 
i podrzędnej wagi sprawy chodzi, ale o przesunięcie granic polskich”37.

Wybuch I wojny światowej przyniósł spadek zainteresowania polskich środowisk 
politycznych kwestią cieszyńską. Zarówno dla zwolenników orientacji na Austro 
— Węgry, jak i na Rosję, przedstawiała ona nikłe znaczenie w porównaniu z innymi 
problemami, przed którymi stawało społeczeństwo polskie wiatach wojny. Przynale
żność polityczna Śląska Cieszyńskiego nie rzutowała bowiem na kształt terytorialny 
przyszłego państwa polskiego oraz jego miejsce w powojennej Europie. Nieprzypad
kowo też pomijano kwestię cieszyńską w dyskusjach i polemikach orientacyjnych. 
Nie wykorzystywano jej nawet do doraźnych celów politycznych.

Nic więc dziwnego, że nie poruszali jej antyaustriacko nastawieni zwolennicy na 
Rosję, a później mocarstwa zachodnie. Nie czynili tego nawet w końcowej fazie 
wojny, mimo że zakładali przynależność polskiej części Śląska Cieszyśskiego do 
państwa polskiego i prowadzili na ten temat rozmowy z przywódcami czecho
słowackiej akcji niepodległościowej. Uwaga polityków związanych z tą  orientacją 
koncentrowała się bowiem na ziemiach zachodnich i północnych, pozostających 
pod panowaniem Niemiec38.

Podobną postawę zajmowali zwolennicy orientacji na Austro-Węgry, mimo że 
opowiedzieli się za nią działacze cieszyńscy. Mieli oni zresztą ku temu dodatkowe 
powody. Przede wszystkim rozwiązanie sprawy polskiej w oparciu o Austro-Węgry 
uzależnione było nie tylko od uwarunkowań międzynarodowych, ale i od 
stanowiska stronnictw niemieckich, które nadal traktowały Śląsk Cieszyński jako 
część niemieckiego terytorium narodowego w monarchii habsburskiej. Dążąc zaś 
do wzmocnienia pozycji elementu niemieckiego w Przedlitawii, sformułowały one 
na początku wojny postulat wyodrębnienia Galicji i stawały się poniekąd 
naturalnym sojusznikiem dla zwolenników orientacji austropolskiej. W takiej 
sytuacji wszelkie enuncjacje na tem at przyszłości politycznej Śląska Cieszyńskiego 
mogły skomplikować stosunki z politykami niemiecko austriackimi. Należało tego 
unikać również ze względu na ewentualność podziału Galicji, zwłaszcza że z takim 
zamiarem nosił się rząd wiedeński na początku wojny39.

Wszystko to  powodowało, że wykluczano możliwość przyłączenia Śląska 
Cieszyńskiego do związanego z Austro-Węgrami państwa polskiego. Dopuszczano 
jedynie ewentualność podjęcia po zakończeniu wojny starań na rzecz zabez
pieczenia praw narodowych ludności polskiej na tym obszarze. Stanowisko to jasno
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przedstawił prezes Naczelnego Komitetu Narodowego, Władysław Leopold Jawo
rski: „W sprawie śląskiej jako o wewnętrznej sprawie austriackiej nie będzie mowy 
przy układach pokojowych. Po zawarciu pokoju trzeba będzie ułożyć konstytucję 
dla Polski i drugą konstytucję dla Austrii.Przy zmianach konstytucji austriackiej 
posłowie nasi będą mogli zabezpieczyć prawa mniejszości polskiej na Śląs- 
ku”40.Analogiczną postawę zajmowało kierownictwo PPSD, mimo że socjaliści 
polscy na Śląsku Cieszyńskim bez zastrzeżeń zaakceptowali orientację na Aust- 
ro-Węgry. Stanowisko to nie uległo zmianie nawet po rewolucji lutowej w Rosji, 
kiedy szeregi zwolenników orientacji austropolskiej zmniejszały się. Jeden z przy
wódców PPSD, Herman Diamand, na początku kwietnia 1917 r. oświadczył 
wprost, „że da się urzeczywistnić (na Śląsku Cieszyńskim — J. G.) (...) pomysł 
okręgów narodowych oraz uzyskać szereg praw narodowych, jakie w Galicji damy 
Rusinom”41. Niewątpliwie na taką postawę wpływ miał fakt, iż socjaliści w przeci
wieństwie do ludowców i galicyjskich narodowych demokratów pozostawali w tym 
czasie w dalszym ciągu wierni orientacji na Austro-Węgry.

Postulat przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do państwa polskiego nie został 
również otwarcie postawiony w końcowej fazie wojny, kiedy zwolennicy orientacji 
austropolskiej wystąpili z hasłem niepodległej, zjednoczonej Polski z dostępem do 
morza, co znalazło wyraz w uchwale K oła Polskiego w połowie maja 1917 r. Na 
kilkanaście dni przed podjęciem tej uchwały na wniosek posłów cieszyńskich Koło 
zadeklarowało jedynie, że „uznaje prawa Polaków na Śląsku jako żywotne 
w interesie narodu polskiego, wzywa prezydium Koła i komisję parlam entarną do 
strzeżenia tej sprawy przy nowym uregulowaniu stosunków konstytucyjnych”42. 
Powściągliwość posłów galicyjskich wobec kwestii cieszyńskiej wynikała z faktu, iż 
uchwały majowe w gruncie rzeczy miały charakter antyniemiecki i nie oznaczały 
porzucenia orientacji na Austro-Węgry43.

Stanowisko polityków galicyjskich w kwestii cieszyńskiej nie uległo zmianie do 
końca istnienia monarchii habsburskiej. Przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do 
państwa polskiego nie domagali się otwarcie nawet narodowi demokraci i socjali
ści, którzy po pokoju brzeskim przeszli na pozycje niepodległościowe i wystąpili 
z Koła Polskiego. Stronnictwa te w dalszym ciągu nie wykluczały bowiem 
możliwości rozwiązywania sprawy polskiej w oparciu o Austro-Węgry.

Jesienią 1918 r. nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania kwestią cieszyńską nie 
tylko w Galicji, ale i na innych ziemiach polskich. Ujawnił się wówczas w pełni 
ukształtowany wcześniej pogląd o polskim charakterze większej części Śląska Cieszyńs
kiego, który utwierdził się dzięki dużej aktywności politycznej tamtejszej społeczności 
polskiej w chwili rozpadu monarchii habsburskiej. Wszystko to powodowało, że 
zarówno polskie stronnictwa polityczne, jak i opinia publiczna, nie dopuszczały 
ewentualności pozostawania Śląska Cieszyńskiego poza granicami państwa polskiego.
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