
Piotr Pałys – streszczenie wystąpienia  

na zebraniu pracowników PIN-Instytutu Śląskiego, z dn. 23.10.2013 

 

Problem żytawski 1945-1948. Na skrzyżowaniu interesów czeskich, niemieckich, 

serbołużyckich, polskich i rosyjskich 

      Ziemia Żytawska, po raz pierwszy na kartach historii pisanej wzmiankowana jako 

Zagwozd, pierwotnie zamieszkana była przez milczańskich Bieżuczan lub Lemużan. Już w X 

w. obszar ten wszedł w związek z państwem czeskim. W pierwszej połowie XI w. w całości 

lub w części na skutek zwycięskiej wojny z Niemcami stał się częścią monarchii Bolesława 

Chrobrego. Następnie na krótko należał do Miśni. Jednak prawdopodobnie już za Brzetysława 

I powrócił pod czeskie panowanie. W 1346 r. Żytawa wraz ze Zgorzelcem, Budziszynem, 

Lubaniem, Lubijem (Löbau) i Kamieńcem (Kamjenc – Kamenz) utworzyła Związek Sześciu 

Miast, przez szereg lat będący przez szereg lat dominującym na Łużycach Górnych 

czynnikiem gospodarczym, politycznym i militarnym. W okresie rewolucji husyckiej Żytawa 

stanęła po stronie katolickiej. W trzeciej dekadzie XVI w. Przyjęto w Żytawskiem naukę 

Lutra. W 1635 r. Żytawa wraz z całymi Łużycami na mocy recesu praskiego została 

odstąpiona elektorowi saskiemu. Od 1622 r. stała się jednym z największych skupisk 

uchodzących z Czech protestantów. W rok później elektor saski oficjalnie nakazał podległym 

jego władzy miastom przyjmowanie azylantów. Do 1846 r. funkcjonował w tym mieście 

czeski zbór, a do 1848 r. odprawiano w Żytawie czeskie msze.  

     Zmiany geopolityczne mające miejsce po zakończeniu II wojny światowej doprowadziły 

rejonie Żytawy do zderzenia szeregu przeciwstawnych dążeń. Oprócz historycznej rywalizacji 

czesko-niemieckiej, także inne podmioty usiłowały realizować tutaj swe ambicje. Żytawa od 

maja 1945 r. stała się częścią Radzieckiej Strefy Okupacyjnej w Niemczech. Wraz z 

przesunięciem granic na linię Odry i Nysy Łużyckiej swe interesy zaczęła mieć w tym rejonie 

także Polska. Musimy także pamiętać, że także wszystkie formułowane przez odrodzony 

serbołużycki ruch narodowy koncepcje terytorialne sięgały Żytawy. 

     Rząd czechosłowacki już w czerwcu 1945 r. postanowił nie angażować się bezpośrednio w 

kwestię łużycką. jednak w rejonie Żytawy zamierzano starać się o uzyskanie poprawek 

granicznych, traktując je jednakże wyłącznie jako jeden z punktów pretensji do terytorium 



byłego państwa niemieckiego. Szczególne znaczenie przypisywano samej Żytawie, jako 

znaczącemu węzłowi komunikacyjnemu, przez który wiedzie linia kolejowa Varnsdorf – 

Liberec. Podkreślano również, że w mieście tym wytwarza się specjalistyczne maszyny 

tekstylne. Dzięki dużej urodzajności tamtejszych gleb, kraj ten mógłby zaopatrywać w zboże 

przemysłowy obszar Żytawa – Liberec – Frýdlant. Za niezbędne uznawano także 

przyłączenie, ze względu na leżącą tam elektrownię, miasta Hirschfelde. Wytwarzany tam 

prąd miał zaopatrywać w prąd jakże ważne z gospodarczego punktu widzenia rejony Liberca, 

Jablonca i Tanvaldu. Ponadto żądano również, leżącego na północnej granicy występu 

frýdlantskiego Zawidowa. Zakres swych postulatów terytorialnych względem terenów byłej 

Rzeszy strona czechosłowacka przedstawiła ambasadorom ZSRR, Wielkiej Brytanii, Francji i 

USA 24 kwietnia 1946 r. Jednak pod naciskiem radzieckim 29 listopada 1946 r. rząd 

czechosłowacki zrezygnował z żądań do Kłodzka, Raciborza i Głubczyc, podtrzymując 

jednocześnie swe roszczenia w rejonie Żytawy. Jednak na londyńskiej Konferencji 

Pełnomocników Ministrów Spraw Zagranicznych Czterech Mocarstw w styczniu 1947 r. 

Czechosłowacja memorandum w kwestii Żytawy nie przedstawiła. W grudniu 1947 r. 

czechosłowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że w obliczu narastającego 

napięcia w stosunkach pomiędzy mocarstwami dalsze poruszanie kwestii Żytawy stało się 

bezprzedmiotowe. 

     Działalność organizacyjną zamieszkujący w Żytawie Czesi wznowili niemalże 

natychmiast po zajęciu miasta przez wojska radzieckie. W dniu 29 maja ukonstytuowała się 

Czeska Rada Narodowa z Vladivojem Knoblochem na czele. W krótkim czasie rozwinęła ona 

intensywną działalność kulturalno-oświatową. Zorganizowano również sprawnie działający 

system aprowizacji. Akcja ta apogeum osiągnęła w listopadzie 1945 r., kiedy to wydano 1120 

kartek żywnościowych. Żytawscy Czesi aktywnie zabiegali także o przyłączenie Żytawskiego 

do Czechosłowacji, domagając się obszaru o powierzchni od 200 do  500 km². Los czeskiej 

kolonii w Żytawie rozstrzygnął się jesienią 1948 r., gdy praska Rada Ministrów definitywnie 

zrezygnowała z roszczeń do Ziemi Żytawskiej. Do września 1949 r. odprawiono dwa 

transporty z Żytawy i pozostałych łużyckich kolonii. Tym samym uznano, że w zasadzie 

reemigracja z tego obszaru została zakończona. 

     Zagadnienie żytawskie było obecne także w ówczesnych stosunkach polsko - 

czechosłowackich. W trakcie przygotowań do rokowań polsko – czechosłowackich w lutym 

1946 r., zespół rzeczoznawców, przygotowujący polskie propozycje wymiany terytoriów, w 



odniesieniu do rejonu Żytawy proponował, aby tzw. „worek żytawski” wraz z Zawidowem, 

łącznie ok. 181 km kw. oddać ewentualnie za rejon Popradu. W tym czasie wąski pas ziemi 

pomiędzy Nysą Łużycką a granicą występu frýdlantskiego nie posiadał w tym czasie dla 

administracji polskiej, z wyjątkiem kopalni w Hirschfelde, większego znaczenia 

gospodarczego. Znajdująca się po prawej stronie Nysy Łużyckiej część tamtejszej odkrywki 

oddana została przez Rosjan władzom polskim dopiero 23 listopada 1946 r. Jednak 

brykietownia, sortownia oraz wszystkie warsztaty znajdowały się po stronie niemieckiej. W 

dodatku do wywozu węgla mogła wówczas posłużyć wyłącznie biegnąca do Bogatyni linia 

kolei wąskotorowej, co umożliwiało jedynie ewentualny transport do Czechosłowacji. W 

sytuacji, gdy Praga odmawiała dyskusji nad przesunięciami granicznymi na Zaolziu, strona 

polska nie zamierzała ustępować w Kłodzkiem i Raciborskiem. Nie wykluczano jednak 

udzielenia poparcia czechosłowackim żądaniom rektyfikacji granic na odcinkach bawarskim i 

saksońskim. W polskich kręgach rządzących panowało także przeświadczenie, że będzie 

możliwe porozumienie z południowym sąsiadem również w kwestii rozgraniczenia w 

Żytawskiem. 

     Wszystkie koncepcje serbołużyckiego ruchu narodowego zakładały przynależność Ziemi 

Żytawskiej do wydzielonych z obszaru Niemiec Łużyc. Tak było w trakcie forsowania 

koncepcji ich przyłączenia w charakterze okręgu autonomicznego do Czechosłowacji, jak i 

później, gdy forsowano koncepcję niepodległego państwa lub protektoratu pod 

międzynarodową kontrolą. Ponieważ jednak Żytawa znalazła się również w zakresie 

czechosłowackiego programu rektyfikacyjnego, nastąpił w tym punkcie wyraźny konflikt 

interesów. Oczywiście niesymetryczność sił i możliwości obu stron powodował, że w 

wypadku zgody ZSRR na dalsze okrawanie Niemiec, najmniejszy w słowiańskiej rodzinie 

musiałby czeskim aspiracjom ustąpić. Negatywnie do prób łączenia kwestii przyszłości 

Żytawskiego z zagadnieniem Łużyc nastawieni byli również żytawscy Czesi. 

     Do Żytawy Rosjanie wkroczyli 9 maja 1945 r. W lipcu 1945 r. Radziecka Komendantura 

Wojenna oficjalnie uznała Czeską Radę Narodową. Przedstawiciele administracji okupacyjnej 

stali jednak na stanowisku, że w sprawie Łużyc Praga powinny zachować milczenie, a 

roszczenia do Żytawy przedstawić bezpośrednio kierowniczym gremiom ZSRR. Jednocześnie 

niektórzy przedstawiciele tej administracji anonimowo stwierdzali, że roszczenia Pragi na tym 

odcinku mogą zostać zrealizowane, gdyż ewentualne zmiany linii granicznej w Żytawskiem 

można będzie uznać za graniczne korektury. Także on doradzał sprawę tę poruszyć w 



Moskwie. Z czasem jednak padające z radzieckiej strony wypowiedzi na temat Żytawy 

stawały się coraz bardziej wyważone. Pojawiły się stwierdzenia, że dalsze okrawanie Niemiec 

na wschodzie byłoby jednoznaczne ze zgodą na przyłączenie do Francji okręgu Saary. 

Dlatego wszystko, co się tyczy Łużyc jak i czechosłowackich roszczeń terytorialnych, w tym 

Żytawy, wymaga uzgodnienia pomiędzy wszystkimi mocarstwami okupacyjnymi. W lutym 

1947 r. w instrukcjach dla delegacji radzieckiej na obrady Rady Ministrów Spraw 

Zagranicznych przewidywano poparcie czechosłowackich żądań korektur na granicach z 

Bawarią i Saksonią. Jednak już w kwietniu Moskwa od tej ewentualności rektyfikacji zaczęła 

się coraz bardziej dystansować, uzasadniając to stanowiskiem państw słowiańskich w kwestii 

niemieckiej. 

 

 


