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Mocarstwa zaingerowały w Ŝycie Imperium Habsburskiego dwa razy. Po raz pierwszy w
1849 roku, kiedy uratowały je przed rozpadem, a po raz drugi w latach 1918-1919, kiedy
przeciwnie, przyczyniły się do jego zaniku. Spośród uczestników najwaŜniejszą rolę w roku
1849 odgrywała Rosja. Car szanował solidarność dynastii, obawiał się równieŜ rozszerzenia
rewolucji i ewentualnej dezintegracji własnej wieloetnicznej rzeszy. Porzucił więc swe
zamiary ekspansji na tereny naddunajskich Ukraińców (wschodnia Galicja, Bukowina,
obszary zakarpackie) i wysłał swoje wojsko na pomoc Habsburgom. Wielka Brytania i
Francja wprawdzie militarnie nie ingerowały, lecz swoją pasywnością jednoznacznie dały do
zrozumienia, Ŝe ze względu na utrzymanie europejskiej równowagi mocarstwowej uwaŜają
zachowanie Monarchii Habsburskiej za konieczne. Brytyjski premier lord Palmerston w roku
1849 ogłosił nawet: „Austria znajduje się w środku Europy i jest wałem obronnym przeciwko
bezprawnej ekspansji, a zarazem przeszkodą inwazji. Polityczna niepodległość i wolność
Europy jest związana z utrzymaniem i integrowaniem Austrii jako europejskiego mocarstwa.
Właśnie dlatego cokolwiek, co pośrednio czy bezpośrednio wpływa na osłabienie i
sparaliŜowanie Austrii, lub przyczynia się wręcz do obniŜenia jej politycznej pozycji do
poziomu drugorzędnego państwa, jest dla Europy takim nieszczęściem, Ŝe obowiązkiem
kaŜdego Anglika jest temu nieszczęściu zapobiec.”
Po 1849 roku, w latach 60. i 70. w Petersburgu, Londynie i ParyŜu doszło do zmiany w
postrzeganiu monarchii. Poprzez ingerencję w Wojnę Krymską w latach 1854 i 1955 po
stronie Turków, czyli mocarstw zachodnich, i tymczasową okupacją księstw dunajskich w
1854 roku Austria straciła zaufanie Rosji. Okupacja Bośni i Hercegowiny, a jeszcze bardziej
jej aneksja w 1908 roku, znacznie pogorszyła stosunki między Wiedniem i Petersburgiem.
Austro-Węgry bowiem umocniły swą pozycję na Bałkanach na niekorzyść Rosji i naruszyły
mocarstwową równowagę w regionie. Ponadto aneksja pogorszyła pozytywną ocenę (która i
tak była juŜ zachwiana po 1879 roku, kiedy Austria zawarła sojusz z Niemcami), jaką
monarchia otrzymała z Londynu i ParyŜa. ZałoŜenia związane ze strategiczną rolą państwa
naddunajskiego przy tworzeniu równowagi traciły znaczenie równieŜ dlatego, Ŝe wewnętrzne
stosunki w monarchii były w wyniku silnego napięcia nierówne. Niespełnione pozostały nie
tylko pragnienia Słowian (przede wszystkim Czechów i Słowaków) związane z federalizmem,
lecz pogorszyły się takŜe stosunki dwu uprzywilejowanych narodów rzeszy, czyli Niemców i
Węgrów. W przedwojennych latach stało się więc modne nazywanie Monarchii AustroWęgierskiej, podobnie jak i Imperium Osmańskiego, „chorym człowiekiem Europy”.
Pierwsza wojna światowa była, tak jak i inne wojny, prowadzona w celu zdobycia terytoriów.
Do południowych obszarów Monarchii (Tyrol, Istria, Dalmacja) rościły sobie prawo Włochy,
do pozostałych terenów Serbia. Siedmiogród z przyłączonymi regionami domagał się
Rumunii. Owe roszczenia terytorialne bezpośrednio gwarantowały mocarstwa Ententy w
zamian za udział w wojnie, a właściwie za „wysiłek wojenny”. Roszczenia terytorialne wobec
Austro-Węgier miała - spośród mocarstw - tylko Rosja. Petersburg w zgodzie ze swymi
długoterminowymi planami ekspansji domagał się terenów wschodnich, zamieszkałych przez
Ukraińców i Rusinów. Galicja zamieszkała przez Polaków miała zostać przyłączona do
autonomicznej Polski, która miała być częścią Rosji.

JeŜeli chodzi o przyszłość pozostałych krajów, wklinowanych pomiędzy Polskę, Wielką
Rumunię i Wielką Serbię, dyplomacja rosyjska początkowo była niezdecydowana.
Bezpośrednio przed wybuchem wojny i zaraz na jej początku car kilkakrotnie wypowiedział
się w tym sensie, Ŝe Austro-Węgry prawdopodobnie nie przeŜyją wielkich strat
terytorialnych, na które będą musiały zgodzić się po wojnie. Podobnie myśleli takŜe inni
przedstawiciele kierownictwa politycznego i wojskowego. „Austro-Węgry naleŜy rozdzielić
na państwa słuŜące celom rosyjskim”, sądził na przykład wielki ksiąŜę Aleksy, naczelnik
sztabu generalnego. Szef rosyjskiej dyplomacji, minister spraw zagranicznych Sazonow,
wydawał natomiast sprzeczne deklaracje. Przed ambasadorami mocarstw Ententy mówił 17
września 1914 roku o tym, Ŝe Imperium Habsburgów naleŜy po wojnie zmienić na królestwo
składające się z trzech państw członkowskich: Austrii, Czech i Węgier. Następnie
francuskiemu ambasadorowi Paléologue powiedział 1 stycznia 1915 roku, Ŝe „Austro-Węgry
trzeba rozdrobnić”. W wyniku róŜnych poglądów i wewnętrznych polemik w 1916 roku
przyjęto plan całkowitego rozdrobnienia, ewentualnie powstania „nowych państw
narodowych”. Rosja spośród Austrii, Węgier i przyszłej Czechosłowacji najbardziej chciała
przywiązać do siebie właśnie Czechosłowację. Podobny los miał spotkać takŜe Węgry.
Rewolucja w 1917 roku i odstąpienie Rosji z wojny uratowały Europę Wschodnią i Środkową
przed wpływami rosyjskimi. Spośród przyszłych zwycięzców, którzy mieli mieć decydujące
słowo, ostali się tylko zachodni sojusznicy – Wielka Brytania, Francja, a od 1917 roku
równieŜ Stany Zjednoczone.
W odróŜnieniu od Rosji sojusznicy zachodni nie mieli od początku wojny jednoznacznych
wyobraŜeń o przyszłości Monarchii Habsburskiej. Zasadę państw narodowych akceptowali
tylko w tym przypadku, kiedy ów fakt umoŜliwiał im krótkotrwałe korzyści i zmianę w
stosunku sił. Było tak w przypadku Serbii i Rumunii, przy czym Włochom obiecano nawet
tereny, których etniczna przynaleŜność do Włoch była dyskusyjna.
Takie niezdecydowanie podkreśla równieŜ tajny dokument powstały w sierpniu 1916 roku, a
jesienią podpisany przez premiera, w którym eksperci brytyjskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych po raz pierwszy przedstawili kompleksową propozycję porządku
terytorialnego w Europie po zwycięstwie w wojnie. Z planu wynikało, Ŝe „najbardziej
naturalnym interesem” Wielkiej Brytanii jest, aby w Europie Wschodniej powstała naturalna
przeciwwaga „mocarstw germańskich” i Rosji, która zarazem ograniczałaby ich roszczenia
terytorialne. Eksperci brytyjscy podkreślali takŜe, iŜ „W interesie ogólnego tługoterminowego
porządku terytorialnego musimy mieć na uwadze zasady narodowe i racjonalne względy
gospodarcze...”. Autorzy memorandum jednak nie wykluczyli, Ŝe sojusznicy uratują AustroWęgry, podobnie jak uczynili to w 1849 roku. Jednak za bardziej prawdopodobny i łatwiejszy
do przyjęcia uwaŜali scenariusz, według którego imperium rozpadnie się na części „w zgodzie
z wyobraŜeniami, które dają wolną przestrzeń jego narodom”. Ze względów strategicznych
sojusznicy Ententy uwaŜali za nieuniknione powstanie silnej federacji
południowosłowiańskiej z centralą w Belgradzie, poniewaŜ „federacja moŜe być przeszkodą
na drodze niemieckiej ekspansji na Wschód”. Pozostałe tereny monarchii miały być
rozdzielone pomiędzy Austrię (którą wyobraŜali sobie jako część Niemiec), oraz niepodległe
Węgry, Rumunię i Czechy (albo niepodległe albo dołączone do państwa
południowosłowiańskiego lub Polski pod rosyjskim patronatem). W tym tonie brytyjski
minister spraw zagranicznych Balfour poinformował równieŜ Amerykanów,
przygotowujących się do przystąpienia do wojny. W kwietniu 1917 roku oświadczył:
„Zamiast Austro-Węgier powinny powstać trzy państwa: Czechy, Węgry i Austria.” Musimy

jednak pamiętać, Ŝe istniała równoległa koncepcja zachowania monarchii, która miała zostać
zmodernizowana, udemokratyczniona i sfederalizowana. Brytyjski premier Lloyd George 10
lutego 1917 roku powiedział, Ŝe „chociaŜ musimy stać po stronie naszych sojuszników, czyli
Rumunów, Słowian, Serbów, Włochów, nasza polityka nie jest polityką całkowitego
rozdzielenia”. Rok później brytyjski gabinet na wniosek premiera podjął decyzję, iŜ
„pomimo uzasadnionych Ŝądań naszych sojuszników uwaŜamy, Ŝe Austro-Węgry muszą mieć
taką pozycję, która umoŜliwi im wpływy na południowo-wschodnią Europę”.
W pierwszej połowie wojny niejasna była takŜe polityka rządu francuskiego, który jednak za
bardziej korzystne uwaŜał zachowanie monarchii, a nie jej całkowity rozpad. Potwierdza to
równieŜ petersburski ambasador Maurice Paléologue w swym meldunku z początku 1915
roku, gdzie informuje o swej rozmowie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych.
Kluczowe zdanie z jego meldunku brzmi: „Sprawa Austro-Węgier jest jedyną, w której
będziemy mieć inne zdanie niŜ rząd rosyjski. JeŜeli istnieć będą Niemcy i Włochy, w naszym
interesie leŜy utrzymanie Austrii.” Philipe Berthelot, który spośród francuskich dyplomatów
najmniej sympatyzował z monarchią i był zarazem bliskim przyjacielem Edvarda Beneša, 8
sierpnia 1916 roku polecił swemu ministrowi spraw zagranicznych, w związku z sytuacją
czeskich legionów, iŜ „nie nastał jeszcze czas, by decydować o losie Bohemii”. MoŜemy
wspomnieć równieŜ polecenie Komitetu do spraw francuskich propozycji pokojowych
(Comité national d´études sociales et politiques) z 1916 roku. Po długich i burzliwych
dyskusjach Komitet uchwalił, Ŝe w interesie Francji nie leŜy rozpad Austro-Węgier, lecz ich
federalizacja.
W sprawie tego jak federalizowana monarchia powinna wyglądać, Francuzi w trakcie 1917
roku opracowali kilka planów. Jeden z najbardziej koncepcyjnych opracowali specjaliści z
francuskiego sztabu generalnego. 50-stronicowy dokument podkreśla, Ŝe jeŜeli Monarchia
Habsburska po prostu rozpadnie się na swoje części składowe, przyniesie to korzyść
wyłącznie Niemcom, o których sympatie będą zabiegać małe państwa bez dostępu do morza.
A więc zadaniem i hasłem nie jest „delenda Austria!”, lecz „constituenda Austria!” w postaci
stowarzyszenia niezaleŜnych i demokratycznych państw narodowych, lecz nadal pod
patronatem Habsburgów. Nową rzeszę powinny tworzyć cztery narodowe jednostki
terytorialne i jedna wieloetniczna jednostka terytorialna: Austria, Bohemia (czeskie ziemie
bez Słowacji), „Małe Węgry”, Chorwacja (tereny chorwackie, słoweńskie, serbskie i
dalmatyńskie) oraz Siedmiogród. Z dawnych ziem monarchia utraciłaby Bukowinę, którą
rozdzieliłyby pomiędzy siebie Rumunia i Rosja, oraz Galicję, rozdzieloną między Polskę i
Rosję. Memorandum zalecało takŜe, aby obietnice złoŜone Włochom i Serbii w 1915 roku
spełniono tylko częściowo. Włochy mogą dostać Tyrol i Gorizię, ale nie Istrię i północną
Dalmację, poniewaŜ te tereny są dla monarchii niezbędne. Serbia otrzymałaby Czarną Górę,
Bośnię i Hercegowinę, południową Dalmację aŜ po Kotor, ale nie dostałaby integralnych
terenów monarchii zamieszkałych przez katolików. „Po trzech latach wojny”, podsumowuje
dokument „nastał czas, by bardziej myśleć o sobie, a mniej o innych. Upragniony pokój, który
Francji tak się naleŜy, nie moŜe być oddalany z powodu spraw marginalnych, do których
naleŜą draŜliwe Ŝądania Serbów czy Rumunów”.
Plany sztabu generalnego i innych konserwatywno-rojalistycznych kręgów sympatyzujących
z monarchią ostro krytykowali radykałowie i wolnomyśliciele, częściowo równieŜ
wolnomularze. Ich głosy były echem argumentów Beneša i Masaryka, którzy Ŝądali
całkowitego rozbicia monarchii. Polityka francuska aŜ do końca 1917 roku wzbraniała się
przed wypowiedzeniem ostatecznego słowa o przyszłości rzeszy naddunajskiej.

Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych Europa, a szczególnie kotlina naddunajska, miała
o wiele mniejsze znaczenie, niŜ przywiązywały do niej Francja czy Wielka Brytania. Lecz
przekonanie, Ŝe Ŝadne mocarstwo europejskie ani Ŝadne ugrupowanie aliantów nie moŜe być
na tyle silne, by rozszerzyło swą moc na cały kontynent i zyskało pozycję mocarstwa
światowego, było najwaŜniejszym warunkiem amerykańskiej polityki zagranicznej, tak samo
jak i brytyjskiej. „Nie moŜemy pozwolić, Ŝeby w tej wojnie zwycięŜyły Niemcy, ani Ŝeby od
wojny odstąpiły”, stwierdził amerykański minister spraw zagranicznych Robert Lasing juŜ 11
lipca 1915 roku, dwa lata przed przystąpieniem do wojny Stanów Zjednocznonych. Nawet w
USA nie przebiegła dyskusja o strategicznych celach, ale raczej o środkach, jakimi ten cel
moŜna osiągnąć lub zapewnić. Oczywistym zadaniem było odnowienie równowagi
mocarstwowej na kontynencie i utrzymanie Niemiec w ryzach. Wiadomo, Ŝe prezydent
Wilson w swoim 14-punktowym planie pokojowym z 8 lutego 1918 nie zobowiązał się do
rozbicia monarchii, lecz wyłącznie do propagowania szerokiej autonomii narodowej. Na
podstawie tego planu jeszcze w kwietniu 1918 roku środkowoeuropejski referent
amerykańskiego Komitetu do spraw pokojowych opracował plan transformacji monarchii w
konfederację pięciu państw członkowskich. Wiemy jednak, Ŝe minister spraw zagranicznych
Lasing nigdy nie był zwolennikiem tej koncepcji. W swym dzienniku przy dacie 10 lutego
1918 zapisał: „Myślę, Ŝe prezydent musi porzucić tę myśl i musi popierać utworzenie nowych
państw na terenach monarchii, ewentualnie rodzielenie Austrii i Węgier. Jestem przekonany,
Ŝe jest to jedyny moŜliwy sposób, jak zakończyć niemieckie rządy w Europie. Powinniśmy
rozwaŜyć moŜliwość powstania jednego polskiego, czeskiego i moŜe rusińskiego państwa.
Potem mogłoby dojść do połączenia Chorwacji, Dalmacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnej
Góry i Serbii w jedno państwo. NaleŜy zastanowić się równieŜ nad przyłączeniem
siedmiogrodzkich Rumunów do Rumunii i włoskich prowincji do Włoch. Na koniec, aby
podział był zupełny, trzeba by rozdzielić Monarchię Austriacką i Królestwo Węgierskie. Te
niepodległe kraje stałyby się przeszkodami nie do pokonania dla niemieckich ambicji...”
Zakończenie niezdecydowania Zachodu w sprawie przyszłości monarchii przyniosły trzy
wydarzenia pod koniec 1917 roku i w pierwszej połowie roku 1918. Pierwszym była druga
rewolucja rosyjska, a konkretnie pokój w Brześciu Litewskim w marcu 1918. Zachodni
sojusznicy stracili w ten sposób swego największego partnera wschodniego i zostali
skonfrontowani ze wschodnimi granicami przyszłej Europy Środkowej. Istotą wschodnio-,
środkowo- i południowo-wschodniego „nowego porządku” Europy podpisanego w Brześciu
Litewskim było oderwanie zachodnich terenów Rosji, uzyskanych juŜ za czasów Piotra
Wielkiego. Na tych terenach miały powstać państwa narodowe, kierowane bądź
kontrolowane przez Niemcy. Drugim wydarzeniem było skandaliczne zerwanie obrad o
pokoju separatystycznym 12 kwietnia 1918 roku, które prowadził nowy przywódca
monarchii. Upublicznienie faktu, Ŝe Austro-Węgry mogłyby uznać przyłączenie Alzacji i
Lotaryngii do Francji spowodowało, Ŝe Karol I znalazł się w sytuacji bez wyjścia i
podkreśliło jego bezbronność wobec Niemiec. Trzecim wydarzeniem było podpisanie układu
pomiędzy Rzeszą Niemiecką a Monarchią Austriacką w dniach 14 i 15 maja 1918 roku, który
ustalał długoterminową współpracę polityczną, wojskową i gospodarczą. To ostatnie
wydarzenie we Waszyngtonie, Londynie i ParyŜu mogło być tłumaczone tak, Ŝe AustroWęgry ostatecznie kierowane są przez Niemcy, a więc nie są w stanie grać roli
równowaŜnika, o czym jeszcze niedawno były przekonane mocarstwa Ententy. Brytyjski
sekretarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych lord Harding w swych zapiskach z dnia 23 maja
1918 roku zanotował ów fakt w sposób następujący: „Wszelkie nasze starania o oddzielenie
Austrii zakończyły się fiaskiem. Wydaje się, Ŝe spotkanie dwóch cesarzy prowadziło do

umocnienia niemieckich powiązań. Musimy kontynuować walkę i pobudzać
podporządkowane narody w róŜnorodny sposób, aby zbuntowały się przeciw niemieckowęgierskiej hegemonii.” Od wiosny 1918 roku w dyskusjach mocarstw Ententy nie padało juŜ
pytanie, czy monarchia zostanie zachowana, lecz gdzie będą granice nowych państw
powstałych na terenie monarchii.
Pierwsze oświadczenie wydane przez sojuszników 3 lipca 1918 roku popierało niepodległość
Polski. Wsparcie pojawia się juŜ w styczniowych punktach prezydenta Wilsona i w
przemówieniach francuskich i brytyjskich przedstawicieli w tym samym czasie. Polacy,
którzy od klęski Napoleona wielokrotnie usiłowali o odzyskanie niepodległości i na próŜno
wierzyli w pomoc Zachodu, obecnie, z powodu agresji Rosji na swe tereny, doczekali się
wsparcia. Francja wiosną i latem 1918 roku domagała się od swych sojuszników, aby po
„polskim” oświadczeniu wydali równieŜ wspólne oświadczenie o niepodległości
Czechosłowacji i Jugosławii i aby komitety południowosłowiańskich emigrantów uznano za
rząd. Z powodu wyczekiwania Wielkiej Brytanii i niezłomnego sprzeciwu Włoch, które w
przyszłej Jugosławii upatrywały rywala, Francja aŜ do lata 1918 roku nie osiągnęła swego
celu. ParyŜ więc 29 czerwca jako jedyny uznał Czechosłowacką Radę Narodową pod
kierownictwem Masaryka i Benesa za oficjalnego reprezentanta narodu czeskiego i
słowackiego i za kamień węgielny przyszłego rządu państwa czechosłowackiego. Wielka
Brytania zdecydowała się na podobny krok 9 sierpnia, a Stany Zjednoczone dopiero 3
września. Ze względu na protest Włoch Jugosławia nie doczekała się takiego uznania aŜ do
końca wojny. Fakt ten jednak nie zmieniał niczego w tym, Ŝe wraz z Polską, Czechosłowacją
i Wielką Rumunią częścią celów pokojowych sojuszników było równieŜ jedno wielkie
państwo południowosłowiańskie. O szczegółach zadecydowano częściowo w ParyŜu podczas
obrad konferencji pokojowej, a częściowo na podstawie wyników lokalnych konfliktów
zbrojnych zaintersowanych stron.
W wyniku umów pokojowych podpisanych w okolicach ParyŜa w latach 1919 i 1920
powstały na terenie Austro-Węgier cztery samodzielne państwa: Austria, Węgry,
Czechosłowacja i Jugosławia. Niektóre części monarchii przypadły Polsce, Rumunii i
Włochom. Zadeklarowaną zasadą umów pokojowych, które tworzyły nowe państwa czy teŜ
nowe granice państwowe, była zasada narodowego samostanowienia. Zasada ta została
jednak poszerzona równieŜ o inne aspekty – gospodarcze, strategiczne, a często tylko o aspekt
terytorialny. Nowy porządek państwowy w regionie odpowiadał więc aspektowi narodowoetnicznemu tylko w takim stopniu, na jaki pozwalały okoliczności etnograficznodemograficzne. RównieŜ to było przyczyną, Ŝe w dwadzieścia lat po zakończeniu wojny
wybuchła druga wojna.

