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Niemcy na Śląsku Cieszyńskim wobec 
Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 

i wydarzeń lat 1918— 1920.
Przywykło się przed stawiać spór o Śląsk Cieszyński w latach 1918—20 wyłącznie 

jako rywalizację dwóch słowiańskich narodowości i ich państw tj. Polski i Czecho
słowacji. Nie jest to  zgodne z prawdą, bowiem o prawo do współdecydowania 
o losach tego regionu upominali się również, niekiedy osiągając w tym znaczące 
sukcesy, miejscowi Niemcy, z reguły popierani przez ludność pochodzenia 
żydowskiego oraz tzw. ślązakowców. O działalności tych dwóch ostatnich grup 
w niniejszym artykule tylko wspominam gdyż to problem wart osobnego opraco
wania.

Postrzeganie kwestii cieszyńskiej w perspektywie wyłącznie sporu polsko-czes- 
kiego, widoczne szczególnie po stronie polskiej wpłynęło na brak opracowań 
historycznych dotyczących tego problemu. Stanowisko cieszyńskich Niemców 
w tych latach omówił skrótowo w jednym artykule Jaroslav Valenta'. Stosunkowo 
liczne wzmianki na ich tem at znaleźć można w pracach historyków relacjonujących 
polsko-czeską rywalizację o Śląsk Cieszyński, wtedy jednak kwestię tę omawia się 
w kontekście ewentualnego pozyskania Niemców dla jednej lub drugiej strony2 lub 
działalności ruchu ślązakowców3. W języku niemieckim istnieje tylko powierz
chowna i przestarzała praca K urta W itta4. Nie najlepiej też przedstawia się 
rozeznanie źródeł do naszego tematu, stąd też niniejszą opracowanie traktować 
należy raczej jako wstęp do dalszych badań.

Jak powiedziano Niemcy i ich sojusznicy aspirowali do odegrania roli trzeciej siły 
pretendującej do władzy na tym terenie, jednak od początku ich plany i działania 
były uzależnione od rozwoju wypadków w konflikcie polsko-czeskim. W zależności 
od układu sił pomiędzy Polską a Czechosłowacją w stosunku cieszyńskich 
Niemców do interesującej nas kwestii wyróżnić można kilka etapów poprze
dzonych dwuletnim preludium.

I. Przygrywka (listopad 1916— wrzesień 1918 r.).

Na początku 20 w. przynależność do niemieckiej grupy językowej deklarowało, 
według oficjalnego austriackiego spisu z 1910 r. ok. 76 tysięcy osób, czyli ok. 18%.
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Skupieni byli przede wszystkim w miastach (najwięcej w Bielsku, gdzie stanowili 
84,3% mieszkańców, Cieszynie [61,5%], Strumieniu [54,5%], Frydku [52,7%] 
i Skoczowie [50,3%] oraz w ich bezpośredniej okolicy, na większości obszaru 
stanowili więc minimalny odsetek populacji6. Znaczenie polityczne Niemców 
daleko jednak przewyższało ich liczebność i bazowało na bogactwie ekonomicznym 
i poparciu władzy politycznej. Kurialny system wyborczy oddawał w ręce Niemców 
władzę we wszystkich miastach i wielu gminach wiejskich oraz przewagę w re
prezentacjach krajowych Śląska Austriackiego w Opawie. W istocie Niemcy 
stanowili na tym terenie uprzywilejowaną, wręcz hegemonistyczną grupę narodo
wą, a taki układ stosunków przez większość z nich był uważany za rzecz naturalną 
i niezmienną, uzasadnioną zakładaną wyższością kulturalną i cywilizacyjną. 
Utrzymanie status quo było więc przed 1914 r. programem minimum Niemców, 
choć istniały wśród nich siły zainteresowane dalszym uzmacnianiem pozycji 
niemieckiej grupy narodowej.

Dotychczasowemu układowi zagroził wybuch 1 wojny światowej i jej niezbyt 
szczęśliwy dla Monarchii przebieg. Deklaracja Franciszka Józefa I i Wilhelma II 
z 5.XI.1916 r. o powołaniu przyszłego Królestwa Polskiego, co w zamyśle 
projektodawców miało wzmocnić pozycję ludności niemieckiej w państwie7, dla 
Niemców ze Śląska Austriackiego stanowiła zagrożenie ze względu na niedługo 
potem zgłoszone postulaty Polaków przyłączenia do przyszłego państwa także 
Śląska Cieszyńskiego z jego przeważnie polską ludnością. Akt Dwóch Cesarzy, 
a jeszcze bardziej ogłoszona niedługo potem Deklaracja prezydenta Wilsona 
postawiła wyraźnie na porządku dziennym problem praw narodowości, na co 
zareagowali także Niemcy ze Śląska Austriackiego. Z jednej strony ostro protes
towali przeciwko ewentualnemu przyłączeniu Śląska Cieszyńskiego do Galicji 
dementując takie postulaty jako zdradę8, z drugiej sami zaczęli się domagać 
przyłączenia do Śląska graniczącego z nim od wschodu, a zamieszkałego przez 
znaczny procent ludności niemieckiej skrawka Galicji. Dezyderat taki, mający 
korzenie jeszcze w 19 w. odżył już na pocz. 1916 r., szerszej dyskusji doczekał się po 
5.X I.1916 r.9. Wystąpiła w tej sprawie niemiecka większość śląskiego Sejmu 
Krajowego w Opawie, mem oranda domagające się od władz w Wiedniu spełnienia 
tego postulatu wysyłały opanowane przez Niemców rady miejskie Białej, Bielska, 
Cieszyna i Opawy10. W istocie jednak szło o miasto Białą wraz z okręgiem, 
w którym mieszkał duży procent ludności niemieckiej bardzo silnie związany 
ekonomicznie z Bielskiem, też wyraźnie niemieckim. Petycje te pozostały bez 
odpowiedzi, zarysowuje się tu jednak zalążek programu terytorialnego, spełnienia 
którego domagać się będą w późniejszym czasie przywódcy niemieccy.

Dalsze widoczne osłabienie M onarchii Austro-Węgierskiej i jej coraz bardziej 
widoczne uzależnienie od Rzeszy Niemieckiej powodowały, zwłaszcza od początku 
1918 r. dalsze przewartościowania wśród ludności niemieckiej Śląska Austriac
kiego. Z jednej strony różne czynniki niemieckie podejmowały działania mające 
umocnić pozycję Niemców w kraju wobec obu narodowości słowiańskich11 
, z drugiej zaś coraz więcej Niemców na tym terenie oglądało się na Rzeszę 
Niemiecką, w niej widząc pewniejsze zabezpieczenie swoich narodowych interesów. 
Zakładano przy tym, że po wojnie również Austria znajdzie się w bezpośrednim
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związku z Rzeszą. Te poglądy z kolei Polacy demaskowali jako wzrost tendencji 
pangermańskich i w istocie zdradę M onarchii12. N a spotkaniu we wrześniu 
reprezentantów władz miast Cieszyna, Bielska, Frysztatu, Jabłonkowa, Skoczowa 
i Bogumina oraz innych niemieckich polityków z Józefem Kożdoniem, reprezen
tującym Śląską Partię Ludową ustalono, że cieszyńscy Niemcy obstawać będą przy 
niepodzielności kraju oraz jego przynależności do Rzeszy Niemieckiej13.

M ożna więc powiedzieć, że jesienią 1918 r. Niemcy na Śląsku Austriackim byli 
duchowo przygotowani do nieuchronnych zmian, a ich praktyczne działania 
w dużym stopniu rozeszły się z oficjalnym stanowiskiem dworu wiedeńskiego. 
Wydarzenia października 1918 r. zaskoczyły ich jednak, co po części tłumaczy fakt, 
że w tym momencie zabrakło wielu uznanych przywódców niemieckich14.

II. Czas przełomu (październik 1918 r.)
Rozpad M onarchii Austro-Węgierskiej w październiku 1918 r. i zawarta 

w manifeście cesarza Karola I z 16.X. próba jej ratowania poprzez przekształcenie 
w federację większej ilości organizmów opartych o zasady narodowe otwierał dla 
wszystkich narodowości drogę do przyjęcia władzy na swoich terytoriach. Oznaczał 
też w praktyce zerwanie z zasadą legalizmu prawnego, co było oczy wiste nie tylko 
dla Czechów i Polaków, ale także dla śląskich Niemców. Stąd ogłaszając w Opawie 
15.X. proklamację protestującą przeciwko przynależności ziem Śląska Austriac
kiego czy to do Polski, czy do Czechosłowacji miejscowi działacze niemieccy 
żądanie utworzenia na niemieckich częściach Śląska Opawskiego i północnych 
Moraw samorządowej prowincji Sudetenland, wchodzącej w skład przyszłej 
Austrii opierali już na zasadzie samostanowienia narodów15. Ona też była 
podstawą postulatu włączenia do Śląska nie tylko przygranicznej Białej, ale 
również przemysłowych regionów morawskich koło Morawskiej Ostrawy i Wit
kowie, który sformułowali działacze niemieckich stronnictw politycznych na 
spotkaniu w dniach 19—21.X.1918. Także w tym przypadku najważniejszym 
argumentem był fakt istnienia w tych regionach znacznego procentu ludności 
niemieckiej i ich bardzo silne powiązanie z przemysłem i ekonomiką Śląska 
Cieszyńskiego16.

Niemieccy politycy z Cieszyna i okolicy sceptycznie odnosili się do koncepcji 
Sudetenlandu. Być może decydujące było tutaj stanowisko wielkiego przemysłu 
ostrawskiego, który nie widział w takim tworze, oddzielonym od Austrii ziemiami 
czeskimi wystarczających rynków zbytu i zaplecza gospodarczego17. W zamian 
lokalni politycy niemieccy na spotkaniu w Cieszynie 23.X rozwinęli własny 
program, który w sferze postulatów terytorialnych przejmował wcześniejsze 
ustalenia (włączenie Białej z okręgiem na wschodzie oraz Morawskiej Ostrawy 
i Mistku z okolicami na zachodzie), natomiast w sferze politycznej wysuwał projekt 
utworzenia na tym terenie samodzielnego, neutralnego państewka, stanowiącego 
swego rodzaju strefę buforową między Czechosłowacją, Polską a Austrią. Plan ten, 
formalnie spełniając dążenia miejscowych Polaków i Czechów do wolności 
narodowej miał w istocie zapobiec włączeniu Śląska Cieszyńskiego czy to do 
jednego, czy to  do drugiego z państw słowiańskich. W pełni też zabezpieczał 
dotychczasową uprzywilejowaną pozycję ludności niemieckiej, zaś niektórym jej
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kręgom, głównie wielkiemu przemysłowi, zapewniłby decydujące wpływy nie tylko 
na tym terenie, ale i w całej środkowej Europie ze względu na znaczenie 
miejscowego przemysłu i sieci komunikacyjnej. Powyższy plan uzyskał aprobatę 
również niemieckich robotników zagłębia węglowego. Politycy niemieccy mieli 
nadzieję przekonać do niego również Wiedeń, liczyli też na pomoc wojskową z jego 
strony, planując obsadzenie regionu przez 10—12 batalionów wojska z rejonów 
alpejskich. Zamierzali pozyskać dla tego pomysłu szersze warstwy społeczne m.in. 
obietnicami reformy rolnej, propagując go od razu wśród niemieckich partii 
politycznych, zaś na 3.XI. zwołując wielki wiec w Cieszynie pod hasłem „samodziel
ny Śląsk w przyszłym związku narodów” 18.

Już w październiku 1918 r. cieszyńscy i ostrawscy Niemcy wypracowali więc 
program neutralności Śląska Cieszyńskiego, który w różnych formach bronili aż do 
1920 r., Za koncepcjami programowymi nie nadążała jednak strona organizacyjna, 
przede wszystkim brakowało Niemcom jednej kolektywnej reprezentacji. Partii 
niemieckich działało na tym terenie kilka, przy czym silna partia socjaldemo
kratyczna [Deutsche sozialdemokratische Partei], ze względu na akcentowanie 
znaczenia walki klasowej mocno różniła się od innych, często też podejmowała 
akcje strajkowe wraz z robotnikami czeskimi i polskimi19. Dopiero stopniowo 
w końcu października zaczęły powstawać w miastach będących większymi 
skupiskami ludności niemieckiego pochodzenia miejscowe jej reprezentacje zwane 
radami ludowymi czy też narodowymi [Volksrat] z reguły na bazie czterech partii 
burżuazyjnych, które same nazywały siebie partiami „niemiecko-ludowymi” 
[deutschvolkische Parteien]. Były to: Partia chrześcijańsko-społeczna [Christlich- 
soziale Partei], Niemiecka Partia Pracujących [Deutsche Arbeiterpartei], Niemiec
ka Partia Stanu Średniego [Deutsche Mittelstandpartei] oraz Niemiecka Partia 
Narodowo — socjalistyczna [Deutsche Nationalsozialistische Partei]20.

Bazujący dotąd na poparciu władzy państwowej miejscowi Niemcy nie posiadali 
też w przełomowych dniach października 1918 r. środków, aby wymóc realizację 
swoich zamierzeń, nie rezygnowali jednak z tego. Przede wszystkim starali się 
przeciwdziałać procesowi powstawania narodowych organów polskich i czeskich 
i przejmowaniu przez nich władzy. Postawa taka była wśród Niemców częściowo 
stymulowana przez polityków, częściowo była naturalnym odruchem niechęci do 
podporządkowania się warstwom dotąd niższym. Żądanie przekazania władzy nad 
Śląskiem Cieszyńskim Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego odrzucił Prezy
dent Krajowy baron Widmann, za nim odmówili podporządkowania się Radzie 
starostowie bielski Jakub Podczaski oraz cieszyński Józef Jaxa-Bobowski. Podob
nie postąpił dowódca cieszyńskiego garnizonu płk G em dt, aczkolwiek zobowiązał 
się nie przeszkadzać w jej funkcjonowaniu21. Niemieckie władze miasta Cieszyna 
już 25.X. ogłosiły się autonomiczną gminą zgłaszając jednocześnie akces do 
niemieckiej Austrii. Jeszcze 28.X. Rada miejska w Cieszynie zażądała podjęcia 
kroków przeciwko Radzie Narodowej22.

Do końca października Niemcy mieli nadzieję utrzymać na Śląsku Cieszyńskim 
swoją dotychczasową pozycję, starali się nawet przejąć z rąk zdezorientowanej 
administracji cesarskiej pełnię władzy. Z takim żądaniem zjawili się u barona 
Widmanna, który jednak i im odmówił23. Niemcy kontaktowali się też z władzami
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wojskowymi, prowadzili rozmowy nawet ze stacjonującymi koło Bogumina 
oddziałami pruskimi przygotowując, zdaniem polskich polityków, wojskowy 
zamach stanu, który miał się odbyć l.X I. rano24. Wcześniejszy o kilka godzin 
przewrót wojskowy dokonany przez oficerów polskich oddał realną władzę 
polityczną w ręce Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Zawarty przez nią 
5.XI. układ z Zemskym Narodnim  Yyborem pro Slezsko oznaczał w praktyce 
podział Śląska Cieszyńskiego pomiędzy dwa słowiańskie państwa zgodnie z granicą 
etniczną i pozbawił Niemców roli decydującego czynnika politycznego na tym 
terenie.

III. Okres wahań i poszukiwań (listopad 1918—styczeń 1919).

Z początkiem listopada 1918 r. wydawało się, że Niemcy na Śląsku Cieszyńskim 
stracili zupełnie pole manewru politycznego wobec solidarnej postawy obu 
słowiańskich nacji. Ze swej strony R ada Narodowa już 2.XI. zadeklarowała 
poszanowanie praw mniejszości narodowych a w działaniach praktycznych 
uwzględniała udział reprezentantów ludności niemieckiej w różnych instancjach 
np. dyrektorium aprowizacyjnym25. Fakt utraty władzy politycznej Niemcy musieli 
przyjąć do wiadomości (1 i 2. XI. uznali władzę Rady Narodowej starosta 
cieszyński Żurawski i bielski Podczaski, zobowiązał się do współpracy dowódca 
żandarmerii cieszyńskiej mjr Szyszkowitz), aczkolwiek przechodziło im to z wiel
kim trudem. W ciągu miesiąca podporządkowała się R N  większość niemieckich 
sędziów oraz urzędników, na podporządkowanie się duchowieństwa ewangelic
kiego konsystorzowi w Warszawie zgodzili się także jego niemieccy członkowie26.

Nieco inaczej przedstawiała się sprawa niemieckich władz komunalnych nie
których większych miast, które potrzymywały lub ogłaszały się gminami auto
nomicznymi przynależnymi do niemieckiej Austrii, aczkolwiek uznawały kom
petencję Rady Narodowej, zwł. w zakresie spraw bieżących i utrzymania spokoju. 
Już l.X I. R ada N arodow a zawarła układ z reprezentantami władz Cieszyna, 
w którym te uznały Radę i zobowiązały się do niepodejmowania działań wrogich 
w stosunku do niej, jednocześnie jednak stwierdziły, że Cieszyn należy do Austrii 
i podtrzymywały przekonanie, że na konferencji pokojowej miasto wraz z całym 
Śląskiem Cieszyńskim temu państwu zostanie przyznany27. Podobną deklarację 
ogłosiły 6.XI. władze Strumienia, to samo stanowisko zajmowały niemieckie 
władze innych miast np. Skoczowa28.

Szczególnie silny był opór przeciwko podporządkowaniu się Radzie Narodowej 
w Bielsku, gdzie już l.X I. odbył się duży wiec niemiecki protestujący przeciwko 
włączeniu tego miasta i całej tzw. bielsko-bialskiej niemieckiej wyspy językowej do 
państw słowiańskich i ogłaszający jego przynależność do Austrii. W tymże dniu 
rozpadł się miejscowy 85 pułk piechoty austriackiej, a burmistrz Edmund Eichler 
powołał na jego miejsce milicję mieszczańską [Burgerwehr] pod komendą rotmist
rza Wolfganga Josephy. Właśnie wpływowa rodzina Josephych, na czele z byłym 
posłem do Sejmu Krajowego w Opawie Gustavem Josephym stanowiła centrum 
antypolskiej opozycji. Miejscowy Volksrat, a za jego przykładem R ada Miejska 
jeszcze kilkakrotnie w listopadzie ogłaszała o swej przynależności bądź to  do 
niemieckiej Austrii, bądź do Rzeszy Niemieckiej, a mieszczanie nie dopuszczali
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myśli o podporządkowaniu się Polsce. Nie pomogło nawet wkroczenie do Bielska 
wojska polskiego w dniu 17.XI. Dopiero pojednawcze stanowisko niemieckich 
socjaldemokratów, a także dochodowe zamówienia rządu polskiego dla bielskich 
fabryk włókienniczych ułagodziły sytuację. Po rozmowach z Radą Narodową 
w dniu 28.XI. zawarto porozumienie o autonomii dla bielsko-bialskiej wyspy 
językowej, po czym 7.XII. magistrat bielski i reprezentanci okolicznych gmin 
niemieckich złożyli ślubowanie na wierność państwu polskiemu29.

Ogólnie w zachowaniu Niemców na Śląsku Cieszyńskim po 1.XI.1918 r. 
przeważała konsternacja faktem rozpadu Monarchii i utraty pozycji panującej 
grupy narodowej, na co reagowali różnymi postawami, od pogodzenia się ze 
zmienioną rzeczywistością po totalną odmowę przyjęcia jej do wiadomości. 
Znacznie bardziej ugodowi byli przy tym niemieccy mieszkańcy powiatu cieszyń
skiego w przeciwieństwie do liczniejszego skupiska niemieckiego w okolicach 
Bielska30. Niemcy byli też zdezorientowani co do dróg dalszego działania. Gdyby 
jednak chcieć wyznaczyć wspólny mianownik postaw miejscowych Niemców 
bezpośrednio po l.X I byłoby to  chyba nieuznawanie zmian za prawomocne 
i uzależnienie ostatecznych decyzji od postanowień konferencji pokojowej. Stąd też 
wciąż bardzo ważne było dla nich stanowisko władz niemieckiej Austrii, której 
powstanie proklamowano w Wiedniu 21.X.1918. Tymczasowe zgromadzenie 
nowej republiki już w nocie do prezydenta USA Wilsona z 30.X. informującej 
o powołaniu niemieckiej Austrii zgłosiło pretensje do niemieckich terenów Czech, 
Moraw i Śląska. W dniach 12 i 14.XI za niemożnością rezygnacji przez Austrię 
z tych terenów, m.in. Śląska Cieszyńskiego i okolic przemawiali w austriackim 
parlamencie radca Stefan von Lichti kanclerz Karl Renner31. W przeciwieństwie do 
niektórych lokalnych działaczy niemieckich politycy wiedeńscy włączenie Śląska 
Cieszyńskiego bezpośrednio do Austrii uważali za mrzonkę, dlatego opowiedzieli 
się za projektem utworzenia na tym terytorium kondominium trzech państw: 
Austrii, Polski i Czechosłowacji, przy czym do czasu jego powołania ziemie te 
pozostać miały częścią Austrii. Stanowisko to zostało zapisane w Ustawie 
Państwowej z 22.XI.1918 r. stanowiącej oficjalne zgłoszenie pretensji austriackich 
do władania na terenach swoich byłych prowincji. Program ten był rozwinięciem 
cieszyńskich postulatów z połowy października, a na grunt wiedeński przeniósł go 
zapewne były poseł do rady Państwa z okręgu ostrawskiego von Licht32.

Jednocześnie w 1 poł. listopada postępował proces oddolnego organizowania się 
na nowych zasadach Niemców na interesującym nas obszarze. Na zjeździe 
odbytym w Morawskiej Ostrawie w dniu 10.XI przedstawiciele ludności niemiec
kiej z tego miasta oraz Cieszyna, Frysztatu, Karwiny, Skoczowa i Strumienia 
(głównie działacze Volkratów) ogłosili się reprezentacją ogółu Niemców Śląska 
Cieszyńskiego i okolic i oddali pod opiekę niemieckiej Austrii. Zażądali też prawa 
współdecydowania we wszystkich sprawach kraju, autonomii kulturalnej i niezale
żnych samorządów w gminach, które uważali za niemieckie33. Efektem tego 
spotkania było również powołanie wspólnej Rady Narodowej dla Śląska Wschod
niego (Volksrat fur Ostschlesien), poza którą jednak nadal pozostała wpływowa 
partia socjaldemokratyczna. Dopiero tydzień później tj. 17.X. 1918 r. cztery partie 
niemiecko-ludowe powołały wespół z socjaldemokratami wspólną niemiecką
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reprezentację pod nazwą D elegacja niemieckich p a rtii politycznych  wschodniomora- 
w sko-śląskiego okręgu przem ysłow ego (D elegation  der Deutschen Parteien des 
Ostm ahrisch-schlesischen Industriegebietes) (zwaną dalej w skrócie D elegacją). 
Składała się ona z 30 członków na czele z 10-osobowym Zarządem, kierowanym 
z kolei przez 3-osobowe Prezydium. D elegacja  reprezentowała interesy wszystkich 
Niemców zamieszkałych na terenie do którego aspirowali od października, a więc 
Śląska Cieszyńskiego wraz z galicyjskimi gminami tzw. bielsko-bialskiej niemiec
kiej wyspy językowej oraz m iasta Morawskiej Ostrawy i powiatu ostrawskiego. 
Zgodnie z rozmieszczeniem ludności niemieckiej obszar ten podzielono na okręgi 
cieszyński i ostrawski, na których czele stanęli dwaj współprzewodniczący z tytułem 
Prezydentów34. Prezydentem okręgu cieszyńskiego został architekt z Cieszyna 
Eugen Fulda, przywódca Niemieckiej Partii Stanu Średniego. Osobowość i poglądy 
Fuldy, polityka dużego formatu, zdecydowanie optującego za przywróceniem 
wyróżnionej pozycji Niemców na tym terenie w dużym stopniu wpływały odtąd na 
poczynania D elegacji oraz miejscowego społeczeństwa niemieckiego35.

D elegacja  przejęła na siebie ciężar koordynacji polityki niemieckiej na Śląsku 
Cieszyńskim i odtąd nabrała ona znacznie większej spójności; rola Volksratu była 
raczej doradcza. Już 24.XI D elegacja  przyjęła za swój program neutralizacji Śląska 
Cieszyńskiego i okolic ogłoszony przez parlament w Wiedniu 22.XI. Jeszcze 
wcześniej, bo 21 .XI poinformowała o swoim powstaniu jako jedynego reprezentan
ta ludności niemieckiej na tym terenie Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego 
protestując jednocześnie przeciwko rozstrzyganiu spraw Śląska Cieszyńskiego bez 
udziału ludności niemieckiej. D elegacja  domagała się też proporcjonalnego do 
ilości Niemców udziału w zarządzaniu tym terytorium, stwierdzała również, że 
wszelkie zmiany stosunków pomiędzy narodami odbywać się mogą tylko na drodze 
traktatowej i z respektowaniem prawa narodów do samostanowienia. Do tego 
czasu, konkludowało pismo D elegacji Niemcy na Śląska Cieszyńskim uważać będą 
sporne terytorium za wspólną własność wszystkich trzech zamieszkujących go 
narodów35.

Politycy niemieccy objęcie władzy na Śląsku Cieszyńskim przez Polaków 
i Czechów w październiku 1918 r. uważali więc za bezprawne i odmawiali uznania 
tego faktu zanim nie zostanie to uregulowane umowami międzynarodowymi 
z respektowaniem głosu także ludności niemieckiej. Jest to stanowisko diametralnie 
różne niż prezentowane przez działaczy polskich, m.in. skupionych w Radzie 
Narodowej, dla których przynależność większości Śląska Cieszyńskiego do Polski 
była nieodwoływalnym faktem, który należało tylko zatwierdzić stosownym 
porozumieniem między Pragą i Warszawą. Taki punkt widzenia widać w od
powiedzi Rady Narodowej z 29.XI na wspomniane pismo D elegacji. Polski organ 
odmówił w niej uznania D elegacji za reprezentanta Niemców całego obszaru od 
Morawskiej Ostrawy po Białą, dopuścił natomiast możliwość uznania jej za 
przedstawiciela interesów ludności niemieckiej żyjącej na obszarze podległym 
jurysdykcji Radży Narodowej37.

W grudniu 1918 r. sytuacja polityczna na Śląsku Cieszyńskim zaczęła się jednak 
generalnie zmieniać na korzyść Niemców w obliczu postępującego zaognienia 
stosunków pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Pozwoliło to politykom niemiec



kim na podjęcie gry politycznej i lawirowanie pomiędzy obu rywalizującymi 
stronami. Należy jednak otwarcie zaznaczyć, że od początku wszystko skłaniało 
Niemców do opowiedzenia się raczej za sojuszem z Czechami, za czym przemawiały 
m.in. względy gospodarcze, umocowane na organicznym jak dotąd związku 
cieszyńskiego i ostrawskiego przemysłu z krajami czeskimi38. Istnienie dużej 
3,5-milionowej mniejszości niemieckiej w Czechach i na Morawach, z którą na 
dodatek cieszyńscy Niemcy powiązani byli ekonomicznie i rodzinnie gwarantowało 
duże wpływy polityczne w państwie czechosłowackim w przypad ku przyłączenia do 
niego. Poza tym Czechosłowacja dość szybko ustabilizowała nie tylko swoje rządy 
i granice, ale także gospodarkę czym górowała nad Polską, którą, choć toczyła 
długie walki z sowiecką Rosją stale przedstawiano jako ostoję bolszewizmu. 
Równie ważne były względy pozaekonomiczne, zwłaszcza postrzeganie Polski 
przez większość Niemców jako kraju na wpół barbarzyńskiego, w przeciwieństwie 
do Czechosłowacji. Ten kraj, mimo przekonania o własnej wyższości kulturalnej 
Niemcy zaliczali do sfery cywilizacji zachodniej39. Nie bez znaczenia był też fakt, że 
na Śląsku Cieszyńskim Polacy stanowili najliczniejszą i w początkowym okresie 
najbardziej zdeterminowaną grupę narodową, co skłaniało słabszych tutaj Nie
mców i Czechów (a także proniemiecko nastawionych Żydów i ślązakowców) do 
sprzymierzenia się przeciwko nim. Po październiku 1918 r. na stosunku Niemców 
do Rady Narodowej zaczęły też ważyć konsekwencje sprawowania bieżącego 
zarządzania krajem oraz wielu posunięć, które wymierzone były przeciwko 
dotychczasowemu uprzywilejowaniu niemieckiej grupy narodowej40.

Nic więc dziwnego, że rozmowy polityków niemieckich z organami czeskimi 
różnego szczebla odbywały się często. Już w listopadzie Praga była przez niektórych 
działaczy niemieckich postrzegana jako  opcja, która mogłaby zastąpić nastawienie 
na Wiedeń np. przez generalnego dyrektora hut witkowickich dr Sonnenscheina. Ze 
strony różnych czynników niemieckich, zwłaszcza reprezentujących wielki prze
mysł karwińsko-ostrawski miały miejsce daleko idące deklaracje i czyny jak  np. dra 
Ginthera, dyrektora Ósterreichische Berg- und Huttengesellschaft, który 
4.XII. 1918 r. podpisał w Pradze układ zobowiązując się do popierania czeskiej akcji 
wojskowej na Śląsku Cieszyńskim41. To z kolei powodowało przekonanie nie
których działaczy Rady Narodowej, iż Niemcy zawarli tajny układ o popieraniu 
Czechów i że na oczach Polaków tworzy się „wspólny blok Niemców, Czechów, 
Żydów i renegatów (tj. ślązakowców)” . Stąd część działaczy polskich uważała, że 
wobec miejscowych Niemców należy zastosować politykę twardej ręki, inaczej się 
bowiem rozzuchwalają42. Większość wolała jednak z nimi rozmawiać, choć nie 
liczono specjalnie na przekonanie Niemców do opcji polskiej. Także ci nie 
rezygnowali z rozmów z Polakami. W połowie grudnia Niemcy z Bielska, zaś 
w końcu tego miesiąca z Cieszyna zdecydowali się nawet wziąć udział w wyborach 
do Sejmu Ustawodawczego w Warszawie, przy czym osobną listę wystawili 
niemieccy socjaldemokraci43. Było to  w pewnym sensie uznanie polskiego status quo 
na tym terenie, choć działacze niemieccy traktowali to bardziej jako możliwość 
pokazania własnej siły. Przy okazji przystąpili też do opracowania swego rodzaju 
niemieckiego katastru narodowego ujmującego ilość ludności niemieckiej na tym 
terenie, ich majątek, wysokość płaconych podatków itd. Spis ten został zakazany
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przez Radę N arodową m.in. ze względu na stwierdzone fakty zapisywania służby 
narodowości polskiej jako  Niemców. Lojalność wobec polskiej władzy deklarował 
w styczniu 1919 r. także największy miejscowy obszarnik i potentat przemysłowy 
hrabia Larisch44. Z drugiej strony na przełomie 1918 i 1919 r. poszczególne 
niemieckie warstwy albo grupy społeczne coraz częściej protestowały przeciwko 
pogarszającym się warunkom życia dezawuując publicznie rządy oraz władzę Rady 
Narodowej45. Bowiem zarówno rozmowy, jak i udział w wyborach był dla 
polityków niemieckich działaniem taktycznym zabezpieczającym interesy Nie
mców w bieżącym życiu oraz na wypadek umocnienia się sytuacji zaistniałej na 
Śląsku Cieszyńskim po 5.XI.1918 r. Prawdziwym celem polityków niemieckich 
pozostał program nautralizacji tego obszaru, za którym opowiadała się też, jak 
należy zakładać, większość miejscowego społeczeństwa niemieckiego.

IV. Neutralizacja Śląska Cieszyńskiego na arenie międzynarodowej 
Outy—sierpień 1919 r.)

Nowy etap w dziejach trójstronnego sporu o Śląsk Cieszyński wyznaczyła 
zbrojna interwencja czeska na ten obszar rozpoczęta 23.1.1919 r. Choć oficjalnie 
Niemcy w zbrojnym konflikcie dwu słowiańskich państw ogłosili ścisłą neutral
ność47 to jednak przychylniejsze dla zachodniego sąsiada nastawienie Niemców 
w tym okresie przejawiło się wyraźnie, m.in. w podejściu niemieckich urzędników, 
którzy 6.II bez oporów złożyli przysięgę na wierność państwu czechosłowackiemu. 
Władze Cieszyna odłożyły uzgodnioną wcześniej kooptację Polaków w skład 
Wydziału Gminnego, potem zaś, kiedy władze polskie miały wrócić do Cieszyna 
burmistrz Gam roth starał się o pozostawienie w mieście oddziałów czeskich48. 
Polacy długo tego cieszyńskim Niemcom nie zapomnieli, odzywały się nawet głosy, 
że to  przywódcy niemieccy na czele z Fuldą sprowadzili najazd czeski, a sfinan
sowali go niemieccy przemysłowcy z Bielska49. Odbiło się to później na stosunkach 
miejscowych Polaków i Niemców.

Dla polityków niemieckich ważniejszym jednak był fakt umiędzynarodowienia 
kwestii cieszyńskiej do czego doszło po odwołaniu się Polski do państw alianckich. 
Przestała to być rozgrywka między Pragą a Warszawą, spór trafił teraz w ręce Rady 
Najwyższej, w której imieniu 12.11.1919 r. przybyła do Cieszyna Międzysojusznicza 
Komisja Kontroli. Pozwoliło to Niemcom na oficjalne lansowanie na forum 
międzynarodowym swojego program u maksimum tj. neutralizacji całego spornego 
obszaru. Dla Niemców i ślązakowców Komisja Kontroli była zresztą rzeczywistą 
władzą na tym terenie a jej działalność oznaczała de facto  neutralizację Śląska 
Cieszyńskiego50. W krótce po przyjeździe Komisji do Cieszyna Delegacja przed
łożyła jej podpisany 11.11 memoriał w którym powołując się na wkład Niemców 
w rozwój gospodarczy i kulturalny tego obszaru, wysokość płaconych podatków 
oraz na fakt współistnienia tu od dawna trzech narodowości domagała się 
utworzenia na obszarze Śląska Cieszyńskiego wraz z miastami Morawską Ostrawą 
i Mistkiem (z sąsiednimi 24 gminami przynależnymi do Moraw) oraz Białą (z 
3 gminami z terenu Galicji) neutralnego państwa ze wszystkimi atrybutami 
niezależności pozostającego pod opieką Ligi Narodów51. W takim samym duchu 
przemawiała delegacja Niemców z Bielska, która spotkała się z Komisją Kontroli
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w dniu 17.11. Za postulatem neutralizacji Śląska Cieszyńskiego opowiedziała się też 
Śląska Partia Ludowa w dniu 10.11; Kożdoń jednak, ze względu na specyfikę 
swojego ruchu bardziej akcentował postulat niepodzielności byłego księstwa 
cieszyńskiego i stosunkowo szybko od neutralizacji odstąpił opowiadając się za 
jego przyłączeniem w całości do Czechosłowacji52.

Oddziaływanie na Międzysojuszniczą Komisję Kontroli było jednym z najważ
niejszych sposobów przy pomocy których politycy niemieccy usiłowali prze
prowadzić swoje plany. Uciekali się tu do różnych przedsięwzięć m.in. oprowadza
jąc jej członków po cieszyńskich cmentarzach, których inskrypcje świadczyć miały
0 dawności osadnictwa niemieckiego na tym terenie. W swoich poczynaniach 
politycy niemieccy mieli spore osiągnięcia53, bowiem neutralizacja Śląska Cieszyń
skiego z wielu względów znajdowała zrozumienie głównie u amerykańskich 
członków Komisji płk Coulsona i sekretarza misji Dubois. Ten ostatni oświadczył 
nawet Niemcom, że ich koncepcje nie są dalekie od wizji Wilsona i Lloyd Georga54. 
Niemcy starali się zresztą powiązać swój program z ekonomicznymi interesami 
Stanów Zjednoczonych (które z wielu powodów był bardzo zainteresowane 
kontrolą nad przemysłem i komunikacją Śląska) wysuwając propozycję objęcia 
przez nie w imieniu Ligi N arodów m andatu nad projektowanym państewkiem 
cieszyńskim. Podobne oferty kierowano pod adresem Anglii55. Koncepcje neu
tralizacji uwzględniały też możliwość połączenia Śląska Cieszyńskiego z Górnym 
Śląskiem, gdzie silnie ujawniały się podobne tendencje, co miało zapewnić 
postulowanemu państewku odpowiedni potencjał gospodarczy i demograficzny. 
Część Niemców, zwłaszcza bielskich związek z Górnym Śląskiem widziała jednak 
w perspektywie połączenia z Rzeszą, w czym widać ślad dawnych dążeń wszech- 
niemieckich. Zdaniem policyjnych władz polskich plan ten miał być zrealizowany 
nawet drogą zbrojnego powstania. Jednak władze miejskie Bielska zabiegały w tym 
czasie, podobnie jak  politycy niemieccy z Wiednia, o uznanie Śląska Cieszyńskiego 
za „autonomiczny kraj neutralny jak  Szwajcarya”56.

O skuteczności oddziaływania polityków niemieckich na członków Komisji 
Kontroli najlepiej świadczy sprawozdanie tych ostatnich przesłane na marcowe 
obrady Rady Najwyższej w Paryżu, gdzie m.in. rozpatrywano kwestię cieszyńską. 
Trzech członków Komisji (Amerykanin, Anglik i Włoch) opowiedzieło się w nim za 
niemiecką koncepcją neutralizacji spornego terytorium argumentując, że od
powiada to woli większości ludności tj. Niemców i Ślązaków. Plan ten był 21 .III 
poważnie rozważany w komisji terytorialnej Rady Najwyższej, w końcu jednak 
został odrzucony. Mimo tego decyzja Rady Najwyższej ogłoszona 24.111 w dużej 
mierze uwzględniała głos Niemców, gdyż oddawała sporne terytorium do czasu 
ostatecznego rozstrzygnięcia sporu pod wyłączną jurysdykcję Międzysojuszniczej 
Komisji Kontroli57. Należy to  rozumieć jako dalszy krok w stronę umiędzynarodo
wienia zarządu Śląska Cieszyńskiego, co doskonale odpowiadało tutejszym 
Niemcom. Jeszcze w końcu tego miesiąca Delegacja przedłożyła Komisji Kontroli 
gotowy plan zarządu tym terenem, na czele z osobnym gubernatorem, domagała się 
też jak najszybszego zaprowadzenia międzynarodowej policji dla utrzymania ładu
1 porządku58. Komisja szybko zabrała się za wprowadzenie w życie decyzji Rady 
Najwyższej ogłaszając l.IV  zawieszenie jurysdykcji Polski i Czechosłowacji nad
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spornym terytorium. Oznaczało to także odmowę uznawania Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego jako  polskiego organu rządowego, przeciw czemu ta 
energicznie zaprotestowała, odrzucając też w całości koncepcję neutralizacji59. 
Reakcja strony polskiej była jednak dość niejednorodna, bowiem premier Ignacy 
Paderewski zalecił podporządkowanie się woli Rady Najwyższej. Sprzeciwiła się 
natomiast Praga, przez co projekt przejęcia pełni władzy przez Komisję Kontroli 
upadł. M ocarstwa już nie powróciły oficjalnie do kwestii neutralizacji Śląska 
Cieszyńskiego, obawa przed jej nawrotem jednak po stronie polskiej pozostała. 
M.in. na zjeździe PPSD obradującym w dniach 25—26.IV kilku cieszyńskich 
działaczy zgłosiło propozycję neutralizacji terenów od Ostrawicy po Białkę, ale pod 
zarządem mieszanej komisji polsko-czeskiej60. Była to więc próba zawłaszczenia 
koncepcji neutralizacji głoszonej przez Niemców i odsunięcia ich od decydowania 
w neutralnym państwie, którego powstanie wydawało się w tym momencie być 
realne. Jak się wydaje i taka ewentualność była rozważana w kręgach Między
sojuszniczej Komisji Kontroli, skoro później Niemcy ją  zwalczali61.

Niepowodzenie przeforsowania koncepcji neutralizacji poprzez instytucje mię
dzynarodowe zmusiło przywódców cieszyńskich Niemców jeszcze w maju 1919 r. 
do przemyślenia swojej polityki. Stojąc w obliczu utwierdzania się status quo 
według linii z 3.II.1919 r. większą uwagę poświęcali teraz kwestii niepodzielności 
Śląska Cieszyńskiego oraz ewentualnemu opowiedzeniu się za jednym lub drugim 
państwem słowiańskim. Co praw da już w tym miesiącu byli raczej zgodni że opcja 
polska nie jest dla Niemców możliwa do przyjęcia, ale i związek z Czechami był dla 
znacznej części ludności niemieckiej niezbyt zadowalający. Np. występujący w tym 
czasie ostro przeciw Polsce Niemcy z Bielska optowali raczej za Rzeszą, a nie za 
Czechosłowacją62. Dlatego działacze Delegacji gotowi byli rozmawiać z obu 
stronami, choć neutralizacja nadal pozostawała ich programem maksimum, który 
nadal usiłowali przeforsować. Próba osiągnięcia tego w czerwcu na konferencji 
pokojowej w Paryżu za pośrednictwem kanclerza Austrii Rennera nie powiodła się 
jednak63, zawiodły też inne próby64.

Rozmowami z politykami niemieckimi nie byli jednak na razie zainteresowani 
Polacy wśród których przeważała opinia o konieczności twardej polityki wobec 
Niemców, których oskarżano o antypolską agitację w sojuszu z Czechami albo 
o irredentę na rzecz Rzeszy, zwłaszcza w Bielsku. W tym mieście oraz w powiecie 
bielskim w czerwcu 1919 r. pod naciskiem generała Latinika Rada Narodowa 
wprowadziła stan wyjątkowy65, wcześniej rozwiązano niemieckie Wydziały w Sko
czowie i Wiśle mianując polskich komisarzy. Głosy członków Rady Narodowej 
(Kunickiego, K otasa i Macheja), którzy już 15.VII.1919 r. w przewidywaniu 
plebiscytu wskazywali na konieczność (i możliwość) pozyskania Niemców pozos
tały odosobnione66. Nie uchylała się natom iast od rozmów strona czeska, od dawna 
traktująca Niemców jako sojuszników, aczkolwiek rozmowy często były prowa
dzone za pośrednictwem Kożdonia. Niemcy jednak, uparcie obstając przy 
neutralizacji Śląska Cieszyńskiego unikali wiążących deklaracji opowiedzenia się 
za Czechosłowacją. Dopiero we wrześniu Delegacja zdecydowała, że w razie 
niemożności przeforsowania swojego programu maksimum Niemcy opowiedzą się 
za zachodnim sąsiadem. Za takim wariantem, z podkreśleniem niepodzielności
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byłego księstwa cieszyńskiego już latem 1919 r. opowiedział się ostatecznie 
Kożdoń, porzucając koncepcję neutralizacji67.

V. Okres przygotowania do plebiscytu (wrzesień 1919—maj 1920)
Sytuacja polityczna Niemców na Śląsku Cieszyńskim po raz kolejny uległa 

zmianie we wrześniu 1919 r., kiedy 12 i 27.IX Rada Najwyższa zarządziła 
przeprowadzenie na spornym terytorium plebiscytu. Generalnie oznaczało to 
ostateczne zarzucenie zarysowanej w marcu możliwości przeforsowania neu
tralizacji, z drugiej strony plebiscyt podnosił znaczenie Niemców, których głosy 
mogły zaważyć na ostatecznych wynikach plebiscytu. Stąd mimo wrześniowej 
decyzji niemieccy przywódcy gotowi byli pertraktować dalej z obu stronami nie 
ukrywając, że jedynym rozwiązaniem, które ich naprawdę satysfakcjonuje jest 
neutralizacja. Podobnie uważała większość Niemców na Śląsku Cieszyńskim68. 
Patrząc realnie na układ polityczny swoje głosy gotowi byli „sprzedać” za 
zagwarantowanie niepodzielności tego obszaru oraz szeroki zakres samorządności, 
najlepiej autonomię. Niemcy mieli jednak nadzieję, że plebiscyt nie pokaże 
jednoznacznego narodowościowego obrazu spornego terenu, co skłoni mocarstwa 
do uznania go za obszar neutralny. Domagali się zresztą uwzględnienia możliwości 
utworzenia na Śląsku Cieszyńskim neutralnego państwa w zestawie pytań do 
przyszłego plebiscytu69.

Stale dążenie do neutralizacji morawsko-śląskiego obszaru przemysłowego, 
a także naturalna skłonność Niemców raczej do związku z Czechosłowacją niż 
Polską znana była oczywiście politykom obu państw. Stawiało to Polaków, którzy 
ogłoszenie plebiscytu przyjęli entuzjasty cnie, w dużo gorszym położeniu jeśli chcieli 
przeciągnąć Niemców na swoją stronę70. Sporo w tym względzie zrobiła sama Rada 
Narodowa, która już we wrześniu zniosła stan wyjątkowy w Bielsku, miejscowym 
Niemcom obiecano szanować ich uczucia narodowe. Założono w tym mieście Izbę 
H andlowo-Przemysłową, która m.in. miała ułatwiać aprowizację tego w większości 
niemieckiego m iasta71. W yrażono zgodę na niemieckiego wizytatora dla szkół 
średnich oraz niemieckiego referenta przy Komisji Szkolnej. We wszystkich 
sprawach dotyczących Niemców Rada Narodowa zalecała podległym urzędom jak 
największą ustępliwość. Główny Komisariat Plebiscytowy, który wszedł w nieofic
jalny kontakt z Delegacją proponował nawet przywrócenie rozwiązanego w maju 
niemieckiego Wydziału w Skoczowie, co z kolei wzburzyło tamtejszych działaczy 
polskich72. N a posiedzeniu Rady Narodowej 23.IX.1919 r. dr Leon Wolf zgłosił 
postulat połączenia Śląska Cieszyńskiego i Górnego w jedno województwo śląskie, 
które miało być obdarzone szeroką autonowią, a jego mieszkańcy pewnymi 
przywilejami. Projekt został uznany zarówno przez Radę Narodową jak i przez 
rząd warszawski za podstawowy element w walce o pozyskanie niemieckich (i 
ślązakowskich) głosów i już jesienię 1919 r. trafił pod obrady Sejmu73. Niemcom 
z Bielska i Cieszyna został w imieniu rządu polskiego przedstawiony przez jego 
cieszyńskiego delegata dra Władysława Guntera, a następnie przez ministra handlu 
i przemysłu Szczeniowskiego w czasie jego wizyty w Cieszynie w listopadzie 1919 r. 
Szczeniowski deklarował też gotowość korzystnego dla Niemców rozwiązania 
kwestii austriackich pożyczek wojennych74 O projektowanym województwie
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śląskim szeroko też rozpisywała się miejscowa polska prasa, zachwalając zalety 
takiego rozwiązania i wyrażając przekonanie o możliwości „pospólnego” interesu, 
ale ślązakowcy projekt polski zdecydowanie odrzucili75. Te i inne kroki strony 
polskiej np. zaaranżowana wizyta niemieckiego posła do Sejmu z Łodzi Spicker- 
mana oraz ustępstwa na rzecz niemieckich gmin przez miarodajne czynniki 
niemieckie, zwłaszcza Delegację przyjmowane były z rezerwą, zapewne powiększały 
jednak liczbę Niemców skłonnych do pogodzenia się z egzystencją w ramach 
państwa polskiego. Przynajmniej Polacy byli w tym czasie przekonani, że Niemcy 
będą skłonni poprzeć ich w nadchodzącym plebiscycie75. Wiadomo też, że istniały 
w tym czasie w podejściu do Polaków duże różnice wewnątrz partii politycznych 
tworzących Delegację, od twardego wobec Polaków kursu Fuldy dystansowała się 
zwłaszcza partia  chrześcijańsko-społeczna77.

Projekt samorządnego „Wielkiego Śląska” na pewno jednak budził uwagę 
polityków niemieckich, którzy od marca do maja 1920 r. rozmawiali na temat 
powołania województwa śląskiego z wieloma polskimi czynnikami i politykami. 
Dający mu oficjalne podstawy Statut Organiczny został jednak przez Sejm 
uchwalony dopiero 15.VII. 1920 r. i nie odegrałjuż zakładanej roli78. N a początku 
stycznia tego roku odbyło się też spotkanie Delegacji z naczelnikiem Rządu 
Krajowego dr Janem Michejdą w czasie którego politycy niemieccy przekazali 
stronie polskiej żądania, od spełnienia których uzależniali swoje poparcie dla 
Polaków w czasie plebiscytu. Należało do nich przede wszystkim zagwarantowanie 
przez Polskę niepodzielności Śląska Cieszyńskiego, przeforsowanie sprzyjających 
dla Niemców warunków plebiscytu, gwarancji bezpieczeństwa dla wszystkich, 
którzy anagżowali się przeciwko Polsce oraz prawa do łączności z Niemcami 
w innych państwach79. D o petycji dołączonych był szereg postulatów szczegóło
wych dotyczących sądów i urzędów, kwestii wojskowych (m.in. zwolnienie 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego od służby wojskowej w armii polskiej), 
szkolnych (m.in. uznanie prawa rodziców do wyboru szkoły swoich dzieci) 
i politycznych. W tych ostatnich najważniejszym punktem było żądanie uznania 
przez Polaków ślązakowców jako odrębnej narodowości, co, podobnie jak  kwestia 
prawa rodziców do wyboru szkoły dziecka napotkało na zdecydowany sprzeciw 
strony polskiej. Polska nie mogła też zagwarantować niepodzielności Śląska skoro 
od początku domagała się ziem tylko etnicznie polskich, bez powiatu frydeckiego. 
O to rozbiły się zarówno styczniowe jak  i marcowe pertraktacje Niemców 
z Michejdą oraz następne rozpoczęte w końcu marca, tym razem na podstawie 
pełnomocnictw z Warszawy. Niemcy przy tym spełnienie w/w postulatów uważali 
dopiero za wstęp do właściwych pertraktacji80. Na osiągnięciu porozumienia 
z Niemcami bardzo w tym czasie zależało miejscowym polskim organom wykonaw
czym Rady Narodowej tj. jej Prezydium oraz Rządowi Krajowemu, w samej 
Radzie przeważały głosy, że pertraktacje te do niczego nie prowadzą81.

Także wobec władz Czechosłowacji, z którymi politycy niemieccy kontaktowali 
się częściej, wysuwali oni daleko idące postulaty, wśród których na pierwszy plan 
wysuwało się żądanie utworzenia osobnej żupy ostrawsko-cieszyńskiej z auto
nomicznym ustrojem i narodowym katastrem, a także pełne spłacenie pożyczek 
wojennych. W obu tych sprawach politycy niemieccy powoływali się na przykład



działań polskich, Czesi jednak, zdając sobie sprawę, że polityczne, ekonomiczne 
i kulturowe uwarunkowania skłaniają Niemców do wyboru ich państwa nie byli 
skłonni do ustępstw. Obiecywali tylko traktowanie na równi z innymi obywatelami 
i mniejszościami narodowymi82.

Objęcie na początku lutego 1920 r. pełni władzy, także wojskowej nad Śląskiem 
Cieszyńskim przez Międzysojuszniczą Komisję Plebiscytową (co m.in. oznaczało 
zniesienie czeskiej i polskiej jurysdykcji nad spornymi terenami i odmowę uznania 
Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego) uczyniło znów aktualnym niemiecki 
program maksimum czyli neutralizację. Jak przed rokiem Delegacja przedłożyła 
Komisji szereg materiałów postulujących takie rozwiązanie, podobny memoriał 
przedłożył 18.11.1920 r. Kożdoń83. Mimo braku delegatów amerykańskich, którzy 
dotąd najbardziej sprzyjali temu pomysłowi działaczom Delegacji znowu udało się 
pozyskać przychylność Komisji (co wyrażało się m.in. rozwiązaniem Milicji 
Śląskiej i powołaniem tzw. Biirgerwehr) oraz nawiązać bliskie kontakty z jej 
członkami. Sprzyjał Niemcom np. Japończyk Jamada, który znalazł w Cieszynie 
znajomych z czasów swoich studiów we Wrocławiu84. Tym razem jednak na 
zainteresowaniu się skończyło.

Wobec braku bardziej jednoznacznego poparcia Międzysojuszniczej Komisji 
Plebiscytowej oraz niepowodzenia kwietniowych rozmów z Polakami, które na 
dodatek zostały zerwane po zamieszkach w Cieszynie wywołanych przez Niemców 
w reakcji na wprowadzenie we wschcdniej prefekturze polskiej waluty, politykom 
reprezentującym niemiecką ludność tego regionu pozostała właściwie tylko opcja 
czechosłowacka. Także wśród ogółu ludności niemieckiej zaczęła ona wyraźnie 
przeważać, zwłaszcza wobec coraz wyraźniejszej stabilizacji gospodarczej tego kraju. 
Rażąco kontrastowało to z ówczesnym położeniem Polski, wciąż walczącej nie tylko
0 granice, ale i o istnienie85. Mocno w tym czasie tj. na wiosnę 1920 r. z postulatem 
niezależnego państwa śląskiego utożsamiała się niemiecka partia socjaldemokratycz
na, która widziała możliwość utworzenia w tak dużym skupisku robotniczym 
niezależnego państwa robotników — węglową republikę pracujących85.

VI. W stronę arbitrażu mocarstw (maj—lipiec 1920)

Większa aktywność polityczna niemieckich socjaldemokratów na wiosnę 1920 
r. oraz promowanie przez nią program u „ Arbeiterrepublik Ostschlesien” związana 
była z radykalizacją nastrojów wśród robotników zwłaszcza Zagłębia, którego 
wyrazem były też m.in. wspólne strajki robotników polskich i niemieckich 
w Bielsku w czerwcu 1920 r. Następowało to na tle ogólnych niepokojów
1 pogorszenia się warunków życia na Śląsku Cieszyńskim m.in ze względu na 
działalność agitatorów i bojówek wszystkich stron. Komisja Plebiscytowa już 
w kwietniu doszła do wniosku, że nie panuje nad sytuacją i postulowała rezygnację 
z przeprowadzenia plebiscytu. W maju do podobnego wniosku doszedł rząd polski. 
Jednym z najważniejszych powodów takiej decyzji było przekonanie czynników 
polskich, zarówno lokanych jak i rządowych, że mimo poczynionych starań 
Niemcy (a także Żydzi i ślązakowcy) w większości w plebiscycie głosować będą za 
Czechosłowacją. Wobec zniechęcenia sporej części ludności polskiej mogło to 
przynieść porażkę Polsce87.
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Pod koniec tego miesiąca wszystkie strony nie miały już wątpliwości, że 
Mocarstwa skłaniają się do jakiejś formy arbitrażu pomiędzy Polską a Czecho
słowacją, co oczywiście zmieniało położenie także Niemców, W końcu maja 
Delegacja, zawiesiła pertraktacje z obu stronami decydując się w końcu poprzeć 
zachodniego sąsiada, mimo że nadal ze strony Pragi nie uzyskali żadnych innych 
zobowiązań, jak  tylko gwarantowanie praw przysługujących innym obywatelom. 
Publicznie jednak nie chcieli się opowiedzieć za żadną ze stron88. Równocześnie 
członkowie Delegacji (w tajemnicy, aby nie sprowokować kompromisu między 
Polską a Czechosłowacją) wzmogli działania zmierzające do zrealizowania pro
gramu neutralizacji Śląska Cieszyńskiego, zabiegając o kontakty z zachodnimi 
rządami i poparcie międzynarodowego kapitału. Zwracano się w tej sprawie m.in 
do francuskiego koncernu Schneider-Cruizot, od niedawna właściciela hut trzy- 
nieckich oraz do londyńskiego Rotschilda. Nasilono kontakty z głoszącymi 
podobne idee autonomistami z Górnego Śląska89. Nadal liczono na przychylność ze 
strony USA; za neutralizacją wypowiedział się w tym czasie były amerykański 
sekretarz Komisji K ontroli Dubois. Jeszcze w lipcu 1920 r. „Freiheit” , organ 
niemieckich socjaldemokratów zapewniał, że przedstawiciele Stanów Zjednoczo
nych wystąpią z tą  koncepcją na konferencji pokojowej w Paryżu90. Wszystkie te 
sygnały wychodziły jednak od drugorzędnych czynników, mocarstwom zależało 
bowiem na jak najszybszym zakończeniu wlokącego się prawie dwa lata sporu. 
Stąd nikt już nie chciał brać pod uwagę postulatów cieszyńskich Niemców, które 
gmatwały i tak mocno dla ludzi z zachodu skomplikowany układ polityczny.

Po podpisaniu przez Grabskiego i Beneśa w Spaa 10.VII zgody na arbitraż 
mocarstw sprawa plebiscytu całkowicie upadła ku niezadowoleniu Niemców, 
którzy głośno protestowali. Jeszcze 20.VII Delegacja zwróciła się do Międzysojusz
niczej Komisji Plebiscytowej z protestem przeciw odwołaniu plebiscytu, przez co 
ludność rodzima Śląska Cieszyńskiego nie będzie mogła się wypowiedzeć o swojej 
przynależności państwowej. Działacze niemieccy prognozowali, że w odgórnie 
narzuconym państwie trzy narody będą się bez przerwy zwalczać, przez co dojdzie 
do gospodarczej ruiny kraju, spadku wydobycia węgla, bolszewizacji i anarchii. 
Podobną proklamację gospodarczą organizacje niemieckie z Bielska wysłały 
bezpośrednio do Paryża. Rada miejska Cieszyna protestowała przeciwko moż
liwemu podziałowi miasta, podobnie korporacje gospodarcze91. Niemieccy socjal
demokraci jeszcze teraz liczyli na możliwość utworzenia neutralnej śląskiej 
republiki robotniczej poprzez wielki zryw mas pracujących92.

Równocześnie delegacja Niemców i ślązakowców rokowała z rządem czecho- 
słowckim, starając się przede wszystkim uzyskać zapewnienie niepodzielności 
Śląska Cieszyńskiego i włączenia go do Czechosłowacji w całości. Politycy czescy 
solennie to Niemcom obiecywali, aczkolwiek wiedzieli, że zgadzając się na arbitraż 
Czechosłowacja praktycznie wyraziła zgodę na podział spornego terenu. Ze 
względów taktycznych tajono jednak przed Niemcami taką ewentualność93 która 
stała się faktem po ogłoszeniu decyzji Rady Ambasadorów w dniu 28.VII.1920 r.

Był to nie tylko ostateczny kres koncepcji neutralności Śląska Cieszyńskiego jako 
niezależnego państwa pod opieką organizacji międzynarodowych, ale także 
odebranie uprzywilejowanej do 1918 r. ludności niemieckiej szans na odegranie na
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tym obszarze roli innej niż, co prawda ekonomicznie silnej, ale tylko mniejszości 
narodowej. Dlatego też Niemcy protestowali przeciwko podziałowi Śląska Cieszy
ńskiego, przede wszyskim Delegacja ale także niemieccy posłowie w parlamencie 
praskim94. Niezadowoleni byli szczególnie niemieccy mieszkańcy Cieszyna, których 
miasto podzielono wzdłuż Olzy. Protestowały przeciw temu zarówno władze 
miejskie jak i niemieckie organizacje gospodarcze Cieszyna95.

Ostatecznie po polskiej stronie pozostać miało (licząc wg danych z 1910 r.) 42293 
Niemców na 139 680 mieszkańców, po czeskiej 34 723 na 290 301. Bezpośrednio po 
1920 r. na czeską stronę przeniosło się jednak dużo Niemców a także zwolenników 
Józefa Kożdonia, zwł. do zachodniego (czeskiego) Cieszyna, gdzie powstał duży 
niemiecko-ślązakowski ośrodek miejski96

VIII. Uwagi końcowe
Konkludując należy stwierdzić, że polityką cieszyńskich Niemców w interesują

cym nas okresie była bardzo aktywna, co było możliwe tylko z powodu 
przeciągającego się sporu o przynależność państwową Śląska Cieszyńskiego 
pomiędzy Polską i Czechosłowacją. Ani do jednego, ani do drugiego państwa 
miejscowi Niemcy należeć nie chcieli i jeszcze przed upadkiem Monarchii 
zdecydowali do tego nie dopuścić. Postawa ta zaowocowała postulatami dalszej 
przynależności Śląska Cieszyńskiego do Austrii, utworzenia tu kondominium 
austriacko-polsko-czechosłowackiego, wreszcie powołania na obszarze wschod- 
niomorawsko-śląskiego obszaru przemysłowego nautralnego państewka pod opie
ką Ligi Narodów względnie USA bądź Wielkiej Brytanii. Był to program 
maksimum, zrealizowania którego politycy niemieccy byli najbliżsi w marcu 
i kwietniu 1919 r. W przypadku odrzucenia ich postulatów politycznych Niemcy 
skłaniali się do opowiedzenia za Czechosłowacją, przy czym zależało im przede 
wszystkim na niedopuszczeniu do podziału byłego księstwa cieszyńskiego. Ani 
tego, ani neutralizacji osiągnąć im się nie udało, z politycznej klęski wynieśli tylko 
obietnicę władz polskich utworzenia obdarzonego dużą autonomią województwa 
śląskiego, do czego istotnie doszło w 1922 r. Dwuletnia aktywność polityczna 
Niemców przyczyniła się natom iast do poważnego podważenia w oczach polityków 
Ententy twierdzenia działaczy polskich o bezspornie polskim obliczu etnicznym 
Śląska Cieszyńskiego. N a skutek zabiegów Niemców oraz ich sprzymierzeńców 
dyplomaci zachodnioeuropejscy doszli do przekonania, że z pięciu grup narodowo
ściowych żyjących na tym terenie (Polacy, Czesi, Niemcy, Żydzi, ślązakowcy) aż 
cztery nie życzą sobie przynależności do Polski.

N a koniec zastrzec należy, że przedstawiony powyżej zarys działalności Niem
ców w latach 1918— 1920 odzwierciedla przede wszystkim stanowisko niemieckiej 
klasy politycznej, do której zaliczyć należy przywódców i członków niemieckich 
partii politycznych, władze miast z dużym procentem ludności niemieckiej, 
najbogatszych przedsiębiorców i właścicieli (jak np. hr. Larischa). Rzeczywiste 
poglądy różnych warstw społeczeństwa niemieckiego są trudne do uchwycenia, 
choć na pewno w przeważającym stopniu pokrywają się z postulatami sfor
mułowanymi przez polityków skupionych w tzw. Delegacji. Zakładać jednak 
należy, że rozkład opcji był bardziej zróżnicowany. Istniały np. w Cieszynie kręgi
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ludności niemieckiego pochodzenia (np. hrabina Gabriela von Thun-Hohenstein 
z Wielkich Kończyc, niektóre sfery kupiectwa), dla których od kwestii politycznych 
ważniejsza była w miarę harm onijna współpraca wszystkich narodowości dla 
dobra kraju i jego mieszkańców97. Bliższe rozpoznanie tych dyferencjacji jest 
zadaniem dla dalszych badań.
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