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Knížata von Pless a snahy o samostatný hornoslezský stát po první světové válce, kontakty se zahraničím

	Kaczmarek – Historický institut Slezské univerzity Katovice.

	Osudy dvou posledních knížat von Pless jsou zajímavé ze dvou důvodů, na jedné straně stojí jejich úzké kontakty s německým hnutím a dokonce snahy z 20. a 30. let toto hnutí vést. Na druhé straně je pozoruhodná jejich nerozhodnost po roce 1918 v separatistickém hnutí.
	Pocházeli z rodu Hochbergů pocházejícího z Horního Slezska z poloviny 19. století. Pszczynu (Pless) koupil od svého strýce roku 1847 Johann Heinrich X. von Hochberg. On a jeho syn postavili v Pszczyně zámek a zřídili zde hlavní sídlo rodiny. Johann Heinrich XI. obdržel také v roce 1905 od císaře titul vévody. Po jeho smrti se stal knížetem von Pless Johann Heinrich XV. a byl jím až do roku 1938. Právě jeho osudům mezi válkami v Polsku se autor v tomto článku věnuje.
	Narodil se v Pszczyně v roce 1861 a ještě před první světovou válkou mu císař propůjčil knížecí titul a během ní patřil k užší šlechtické elitě. V Pszczyně byl nějaký čas hlavní stan vládců centrálních mocností a ti se zde také roku 1916 dohodli, že udělají z území anektovaného Ruskem samostatný polský stát.
	Pro Johanna Heinricha byl rok 1918 klíčovým. O Horním Slezsku měly rozhodnout ve Versailles vítězné mocnosti. Ty rozhodly o lidovém hlasování, které mělo určit příslušnost buď k Polsku nebo k Německu. Vládlo přesvědčení, že od německé vlády bylo přijetí takového diktátu čisté poraženectví, a to tím více, když byla u vlády sociální demokracie. Hornoslezští velkostatkáři a průmyslníci, mezi něž Johann Heinrich patřil, prožívali uvnitř dvojí rozpor. Na jedné straně sympatizovali s německým státem, cítili zde kořeny a rodinnou tradici, ale na druhé straně naráželi na demokratické zásady nového státu, který se odvrátil od vilémovského Německa. Tento odklon se prohluboval také obavou před placením reparací v případě, že by Horní Slezsko zůstalo v hranicích Německa. Ožila tak stará koncepce nezávislého státu sestávající z Horního Slezska, Těšínského Slezska a z území kolem Dabrowy (u Katovic).
	Knížata von Pless spojovala s touto koncepcí jistá tradice. Johann Heinrich XI. spolufinancoval v letech 1872-79 týdeník Slezan (Der Schlesier). Ten vznikl především s cílem bojovat proti polským nacionalistickým tendencím, vycházely v něm také články o slezanství. Knížata von Pless též stála u zrodu Hornoslezského spolku a náš Johann Heinrich XV. byl aktivním účastníkem hnutí spojeného s tímto spolkem. Po první světové válce zajišťoval díky svým rodinným vztahům podporu britské šlechty, téma bylo diskutováno i v britském tisku. Bylo to způsobeno také zájmem o hornoslezský průmysl. Panoval názor, že Poláci chtějí ovládnout celé území. V řadách vysoké hornoslezské šlechty však existovala myšlenka samostatného hornoslezského státu pod poručenstvím spolku, v hospodářském smyslu by byl úzce napojen na Německo, a zdálo se to jako nejlepší řešení pro provozování těžby a hutnictví.
	Ovšem koncept takového státu v čele s Johannem Heinrichem se ukázal jako přelud. Bylo rozhodnuto o referendu. Po krachu plánu se kníže vzdal politické aktivity a dokonce zanedbával správu rodinného majetku. Dostal se do sporu s polským státem, vlastnil statky v Dolním Slezsku, mj. i v Německu a na francouzské riviéře. Majetek v Dolním Slezsku a v Pszczyně dosahoval výše cca 150 mil. marek. Kníže se snažil svůj majetek ještě v roce 1921 prodat, než ho oficiálně převezme polský stát. Tento záměr však nevyšel. Knížatům ztížila situaci ještě polsko-německá dohoda z roku 1922, tzv. ženevská konvence. Nabyté koncese a privilegia měly zůstat dotčeným pouze, pokud se přihlásí k občanství jednoho ze států. Kvůli zachování práva fideikomis a dědictví pro svého syna Johanna Heinricha XVII. přijali oba polské občanství. Mimo tohoto následníka měl J. H. XV. další dva syny.
	J. H. XV. se stal loajálním polským občanem, přesto podporoval spolek založený v roce 1921, byl jeho předsedajícím, neangažoval se však aktivně. Na začátku 20. let se hádal s Polskem o své finance, ovšem od roku 1925 projevoval vůli k porozumění. Zajímavé na všem je, že dále podporoval separatistické hnutí (i jako předseda lidového spolku), které začínalo dosahovat velkého významu kvůli těžké ekonomické situaci. Předseda Jan Kustos dostával finanční pomoc od německých bank.
	Situace se radikálně změnila po roce 1926 po státním převratu, kdy se do čela Polska postavil maršál Pilsudski a kolem něj se utvořilo politické hnutí Sanace. Do čela slezského vojvodství byl postaven Grazynski, který byl znám svým přesvědčením o nutnosti boje proti německým organizacím a snažil se o revizi stávajících hranic.
	V roce 1926 se výrazně zkomplikovala situace rodu Hochbergů a měla vliv na jejich politickou činnost. J. H. XVII. odmítl nový sňatek svého otce a ujal se správy rodinného majetku a prosazoval myšlenku organizace německé menšiny a požádal německé ministerstvo zahraničí o finanční pomoc, kterou schválil sám Stresemann a drážďanská banka tak poskytla pomoc ve výší 25 mil. marek. J. H. XVII. to zdůvodňoval diskriminací ze strany polských úřadů, které znemožňovaly sanovat rodinný majetek. Střety mezi J. H. XVII. a polskými úřady měl obrovský ohlas v celé Evropě a poté, co Grazynski žádal doplacení daní z let 1925-29, přenesl se celý konflikt z roviny ekonomické do roviny politické. J. H. XVII. obvinil polské úřady z porušování práv menšiny a také z porušování práv podle ženevské konvence. Obvinění předložil také přímo radě lidového spolku a z něho je patrné, že obviňuje hlavně samotného Grazynského. Napadl ho z polonizačních snah a také z hospodářských omezení. J. H. XVII. vložil do tohoto konfliktu značné prostředky a za pravdu mu dávali četní profesoři mezinárodního práva, ovšem rozhodnutí haagského tribunálu v roce 1934 bylo příznivé pro polskou stranu. Všechny požadavky a kroky polské strany byly legalizovány, navíc ještě před rozsudkem byla ustavena nucená správa majetku rodu von Pless.
	Hospodářská krize, která tehdy vládla v Horním Slezsku, byla přičítána z jedné strany německému kapitálu, z druhé strany polským úřadům, které německé provozy diskriminovaly, jak se to komu hodilo. Krach kampaně J. H. XVII. zapříčinil kromě postoje Grazynského také rodinný skandál. J. H. XV. se rozvedl se svou druhou ženou a jejím novým manželem se stal nejmladší syn J. H. XV. z prvního manželství Bolko von Hochberg. Ten zpochybnil dědická práva J. H. XVII. na majetek a chtěl ho spravovat se svým bratrem, protože deklarovali plnou loajalitu Polsku. To však nemohlo ekonomickou katastrofu odvrátit a v roce 1935 začal konkurz rodinného majetku. Ženevská konvence chránila majetek knížat, ale polský stát převzal lesy a zemědělskou půdu, průmysl ve vlastnictví rodu byl převeden na akciové společnosti. Akcie přecházeli na potomky J. H. XV., jenž zemřel 1938.
	V polské historiografii jsou oba J. H. vnímáni negativně a jsou jim připisovány snahy o iredentu. Jisté je, že oba byli němečtí nacionalisté, který však vycházel z 19. století. Dalo by se říci, že bránili a prosazovali práva německé menšiny v Horním Slezsku. Nesouhlasil však s Hitlerovou zahraniční politikou a ve svém dopise z roku 1937 se vyjádřil, že se nikdy nesnažil poškodit polský stát.
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