
dużo publikowało materiałów śląskich, był ,.Dziennik Poznański”. Tutaj, w spec
jalnym dziale pt. Ruch w Towarzystwach, spotykamy często sprawozdania z dzia
łalności stowarzyszeń polskich we Wrocławiu, jak Towarzystwo Literacko-Słowiań- 
skie, Towarzystwo Przemysłowców Polskich, Towarzystwo Medyczne Akademików 
Polaków. Tutaj w r. 1882 (nr 24, 26, 29 i 31) opublikowany został tekst wspomnia
nego w pracy referatu Wojciecha Jarochowskiego pt. O cnotach i wadach szlachty 
polskiej, jak je przedstawia Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Sądzę, że uważne 
przejrzenie innych periodyków wielkopolskich, szczególnie drugiej połowy XIX w., 
jak „Kurier Poznański”, „Gazeta Wielkopolska”, „Tygodnik Katolicki”, „Tygodnik 
Poznański“, „Tygodnik Wielkopolski“, przyniosłoby garść nowych informacji w oma
wianym przez Autorów zakresie.

Mieczysław Inglot

T. J ę d r u s z c z a k :  POLITYKA POLSKI W SPRAWIE GÓRNEGO ŚLĄSKA 
1918—1922, Warszawa 1958, s. 476.

Książka T. Jędruszczaka jest owocem kilkoletnich badań Autora nad problema
tyką powstań śląskich. W toku tych badań dotarł On do materiałów źródłowych 
i czasopiśmienniczych, niekiedy częściowo tylko albo wcale jeszcze nie wyzyski
wanych przez innych autorów. Wymienić tu należy zwłaszcza archiwalia Min. Spraw 
Zagranicznych (Akta Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, Akta Sekretariatu 
Generalnego Delegacji Polskiej w Paryżu 1919—1920, Akta Delegacji Polskiej przy 
Lidze Narodów i in.), Min. Spraw Wewnętrznych (Zespół „POW—Śląsk“), Centralnego 
Archiwum Wojskowego (Akta Armii Hallera, Akta Komendy Głównej Wojsk Po
wstańczych), Zakładu Historii Partii przy KCPZPR, niektóre materiały niemiec
kie Min. Spraw Wewnętrznych z archiwum w Merseburgu. W niewielkiej mierze 
natomiast korzystał Autor z poważnych zasobów archiwalnych Archiwum Woje
wódzkiego we Wrocławiu, z Akt byłej Rejencji Opolskiej. Jeśli chodzi o materiały 
prasowe, to omawiana książka w znacznie większym stopniu niż jakakolwiek z prac 
dotychczasowych czerpie materiał z prasy warszawskiej, z głównych organów naj
ważniejszych polskich stronnictw politycznych. Pozwala to lepiej widzieć i osądzić 
problematykę powstań i plebiscytu śląskiego w szerokim kontekście stosunków po
litycznych ogólnokrajowych, a także międzynarodowych. Pewne niedomaganie 
i lukę w podstawie materiałowej — mimo sformułowania tytułu i tematu pracy — 
stanowi prawie zupełne pominięcie prasy niemieckiej, co utrudnia poważnie śle
dzenie reakcji Niemiec na poszczególne posunięcia polityczne strony polskiej w spra
wie Górnego Śląska.

Mimo tego zastrzeżenia podstawa materiałowa pracy jest nader obszerna, otwie
rająca przed Autorem duże możliwości badawczo-poznawcze. Możliwości — stwierdź
my to od razu — wyzyskane przezeń w szerokiej mierze.

Praca dzieli się na wstęp i 6 rozdziałów. We wstępie omawia Autor pokrótce 
ogólną problematykę społeczno-polityczną i stosunki narodowościowe na Górnym 
Śląsku; tutaj też znajdujemy charakterystykę podstawy źródłowej pracy. O proble
matyce poszczególnych rozdziałów orientują najogólniej ich tytuły, mianowicie: 
rozdz. I — „Konferencja wersalska”, II — „Przełom roku 1918 i 1919. Pierwsze po
wstanie śląskie”, III — „Między pierwszym a drugim powstaniem śląskim”, 
IV — „Drugie powstanie śląskie i okres popowstaniowy”, V — „Plebiscyt i trzecie 
powstanie śląskie“, VI — „Decyzja o podziale Górnego Śląska“. Każdy z tych roz
działów dzieli się z kolei na szereg podrozdziałów, których tematyka podana jest 
na wstępie każdego rozdziału, co czyni konstrukcję książki bardziej przejrzy



stą i bardzo ułatwia posługiwanie się nią. Przyczynia się do tego także zamieszczony 
na końcu indeks nazwisk oraz mapka Górnego Śląska.

Autor opierając się na wspomnianych wyżej bogatych materiałach źródłowych 
oraz obfitej literaturze przedmiotu, także powojennej, mógł pokusić się — i to 
uczynił — o pełne przedstawienie okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. 
Nie uczynili tego — żeby ograniczyć się do większych tylko opracowań monogra
ficznych — ani Benisz, ani Smogorzewski, ani Popiołek, ani Zieliński, którzy bądź 
nie dysponowali jeszcze dostatecznym materiałem źródłowym, bądź też z góry za
kładali podjęcie tematyki węższej chronologicznie lub rzeczowo. Książka Jędrusz- 
czaka natomiast jest właściwie systematycznym, pozbawionym większych luk w y
kładem historii politycznej Górnego Śląska w przełomowym dlań okresie 1918—1922. 
Jest to walor, który należy wysoko ocenić, zwłaszcza w świetle odczuwanego ciągle 
braku tego rodzaju systematycznego zarysu historycznego.

Niewątpliwie przyczynił się do tego i nowy, „popaździernikowy” klimat, w któ
rym dane było Autorowi pisać swoją pracę. Przede wszystkim jednak wpłynął on 
na poważną rewizję wielu dotychczasowych poglądów Autora — jak to i On sam 
zaznacza w przedmowie. Ta ewolucja ujawniła się chyba najwyraźniej w położe
niu znacznie silniejszego niż dotąd akcentu na narodowej stronie powstań, na bar
dziej wyważonej ocenie roli komunistów w omawianym okresie, na ostrożniejszej 
również ocenie roli polskiej burżuazji i drobnomieszczaństwa, na silniejszym pod
kreśleniu antagonizmu dzielącego Polaków i Niemców na Górnym Śląsku.

Ogólny kierunek tej ewolucji może być dla historiografii naszej niewątpli
wie tylko pożyteczny. W niektórych wszakże wypadkach posunął się Autor chyba 
nieco za daleko. Tak np. poza bodaj jedną wzmianką o wspoipracy burżuazji pol
skiej i niemieckiej w zwalczaniu ruchu rewolucyjnego (w Lidze Antybolszewic- 
kiej, s. 100) sprawa ta na łamach prasy nie występuje. Przyjęcie słusznej tendencji 
niewyolbrzymiania tego zjawiska nie powinno prowadzić do usunięcia go w ogóle 
z pola widzenia. Nie wystarcza tu — co Autor niejednokrotnie czyni — wskazywanie 
na antyrobotnicze wystąpienia przywódców politycznych, prasy burżuazyjnej itp. 
obu stron: zupełnie szczególną wymowę mają fakty świadomego i bezpośredniego 
współdziałania lub prób, podejmowanych przez obie strony w tym zakresie. A prze
cież fakty takie są znane, np. propozycje Podkomisariatu NRL w Bytomiu pod 
adresem dowództwa VI Korpusu we Wrocławiu współdziałania z władzami nie
mieckimi w organizowaniu zbrojnych straży do zwalczania „wichrzycieli sparta- 
kusowsko-komunistycznych”, porozumienia władz wojskowych polskich i niemiec
kich, o których pisze Hoefer1, porozumienia Korfantego z kapitalistami niemiec
kimi w sprawie m. in „łagodzenia sporów z robotnikami“ 2, jego apele do Niemców 
o tworzenie wspólnej policji celem „utrzymania porządku” 3 itp. Zwłaszcza w zesta
wieniu z marginesowym potraktowaniem przejawów solidarności komunistów nie
mieckich, niemieckiej prasy komunistycznej ze społecznymi (a obiektywnie i na
rodowowyzwoleńczymi) dążeniami robotników górnośląskich eliminuje to w dużej 
mierze problematykę o poważnym znaczeniu dla lepszego zrozumienia czasów po
wstań śląskich.

Zawarta w pracy nowa i obfita dokumentacja nastręcza sposobność poczynienia 
pewnych konfrontacji i postawienia pewnych pytań. W szczególności zachęca do 
postawienia pytania, czy i w jakim stopniu w świetle tej dokumentacji weryfi

1 K. H o e f e r ,  Oberschlesien in der Auf Standzeit 1918—1921, Berlin 1933, 
s. 35—36.

2 S. S t r o ń s k i ,  Pierwszych lat dziesięć, Lwów—Warszawa 1928, s. 186—187.
3 „Powstaniec”, 25 V 1921.



kują się określone twierdzenia dotychczasowej historiografii śląskiej. Oczywiście, 
prześledzenie tego zagadnienia wypadnie ograniczyć tylko do niektórych, najbar
dziej węzłowych czy polemicznych kwestii — w oparciu o wnioski Autora. ^

Wśród tych zagadnień na czoło wysuwa się niewątpliwie problem związku 
i współzależności między walką o społeczne i narodowe wyzwolenie na Górnym 
Śląsku. Autor, jak już wspomnieliśmy, dochodzi do słusznego wniosku, że dążenia 
narodowe grały w postawie ludu śląskiego większą rolę, niż by to wynikała 
z ostatnich prac na ten temat — w tym zwłaszcza niżej podpisanego. Natomiast za 
zbliżone uznać można, jak się wydaje, wnioski dotyczące szczególnego nasilenia 
roli momentów społecznych w okresie pierwszych kilku miesięcy po rewolucji listo
padowej w Niemczech. Wydaje się również, że stwierdzenie to jest trwałym, silnie 
udokumentowanym wkładem historiografii marksistowskiej do pełniejszego pozna
nia okresu powstań na Górnym Śląsku.

W oparciu o szereg nowych, często nader interesujących świadectw (zwłaszcza 
w odniesieniu do I i III powstania), Autor wykazuje głęboką niechęć polskich kół 
rządzących do idei powstania zbrojnego polskich mas ludowych na Śląsku. Przy
tacza szereg dalszych świadectw, z których wynika, że — przynajmniej w r. 1919 — 
czynnikiem, który kształtował politykę rządu polskiego w sprawie śląskiej, był 
„lęk przed rewolucją społeczną na Górnym Śląsku i przed wpływem Górnego Ślą
ska na inne ośrodki robotnicze w Polsce i poza nią” (s. 158). Kapitalny dokument 
w postaci niezwykle szczerego i otwartego listu Skrzyńskiego do Paderewskiego 
z 13 IX 1919 r., przytoczony w tekście, raz jeszcze potwierdza, jak dalece lęk ten 
hamował poczynania burżuazji polskiej na polu odzyskania Górnego Śląska. Wy
daje się, że i to stwierdzenie jest bezspornym i trwałym wkładem historiografii 
marksistowskiej do pełniejszego poznania najnowszych dziejów Śląska.

Na marginesie warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do tradycji ujęć historio
grafii przedwojennej (idących w ślad za oficjalną tezą rządu polskiego) również 
w omawianej pracy odrzuca się twierdzenie, jakoby pierwsze powstanie było na
stępstwem „niemieckiej prowokacji” (s. 138).

Wiele interesujących szczegółów wnosi praca do zagadnienia wzajemnego sto
sunku poszczególnych polskich ugrupowań politycznych na Śląsku i wobec Śląska. 
Mimo pewnych rozbieżności (np. na punkcie stosunku do decyzji plebiscytowej, s. 65 
i n.) stronnictwa te ściśle z sobą współpracowały, nie wyłączając PPS i Narodowej 
Demokracji. Łączył je wspólny front antyniemiecki, poparcie dla rządów Komisji 
Międzysojuszniczej, troska o „spokój i porządek” na Śląsku, wreszcie nastawienie 
zdecydowanie antykomunistyczne i antyradzieckie (s. 105 i n., 189 i n. i in.). Właś
nie w tej dziedzinie — obok sprawy stosunku rządu i w ogóle polskich klas posia
dających do poszczególnych powstań — praca T. Jędruszczaka wnosi szczególnie 
wiele cennego materiału.

Cenne są również ustalenia i fakty dotyczące ewolucji POW po I powstaniu 
i w r. 1920. Jak się wydaje, szła ona w kierunku ściślejszego podporządkowania 
ośrodkom piłsudczykowskim w Warszawie, czemu towarzyszyły zresztą ostre konku
rencyjne spory z ludźmi Korfantego (s. 172).

Praca Jędruszczaka raz jeszcze potwierdza, iż przybycie na Górny Śląsk Ko
misji Międzysojuszniczej i wojsk okupacyjnych nie ograniczało się li tylko — jak 
to głosiła na ogół historiografia burżuazyjna — do ukrócenia terroru antypolskiego 
i zapewnienia Polakom pewnej ulgi w ich położeniu. Okupacja ta miała bowiem 
swe nie mniej wyraźne ostrze antyrewolucyjne i antyrobotnicze, i to nie tylko 
w skali śląskiej, ale poniekąd i międzynarodowej (zabezpieczenie zaplecza wojsk 
polskich, walczących z Rosją Radziecką na froncie wschodnim, s. 176—177).



Zagadnienie to pojawia się w dziejach powstań śląskich ze szczególną siłą 
w lipcu i sierpniu 1920 r., łącząc się ze sprawą genezy i charakteru II powstania 
śląskiego. Świadectwa i dokumenty przytoczone przez Autora są nowymi dowo
dami, że nacjonaliści niemieccy usiłowali wyzyskać niechęć znacznej części robot
ników śląskich do wojny z Rosją Radziecką, „przechwycić kierownictwo walką 
śląskiej klasy robotniczej, nadać tej walce przede wszystkim antypolskie ostrze 
i jako taką rozszerzać ją celem zadokumentowania niemieckości Górnego Śląska 
i wymuszenia na Entencie przekazania obszaru plebiscytowego Rzeszy Niemieckiej” 
(s. 221). Koła te pragnęły również — stwierdza Autor — pozbyć się okupacji alianc
kiej z Górnego Śląska i utrzymać go przy Niemczech bez plebiscytu (s. 222). Rów
nież przywódcy polscy „byli zdecydowanie przeciw powstaniu!” (s. 223), występu
jąc „przeciw ruchowi solidarnośoi robotników śląskich z Armią Czerwoną i przeciw 
działalności nacjonalistów niemieckich” (s. 224). Przeciwko próbom wyeksploatowa
nia położenia przez nacjonalistów niemieckich dla swoich celów wystąpili robot
nicy polscy. Wtedy Korfanty rzucił hasło powstania, co pozwalało mu „utrzymać 
się na swej pozycji i wpłynąć później na szybką likwidację powstania” (s. 226—227).

Pisząc o tych samych zagadnieniach w swej książce 4, miałem możność — w opar
ciu o inne świadectwa źródłowe — dojść do podobnych wniosków. Podkreślałem 
w nich również antypolski i antyfrancuski charakter wystąpień niemieckich 17 sierp
nia, spekulacje nacjonalistów niemieckich na koncesje ze strony Ententy dla Nie
miec w związku z osłabieniem Polski wskutek wojny 1920 r. (i w ogóle na skutek 
agresywnych poczynań Piłsudskiego na wschodzie), dwuznaczne zachowanie się 
Korfantego, zaniepokojonego postawą robotników śląskich, itp. W zasadzie więc 
kierunek dowodzenia i wniosków w obu wypadkach jest zbieżny, choć istnieją 
i pewne różnice (np. silniejsze u T. Jędruszczaka podkreślenia dążeń niemieckich 
do przekreślenia plebiscytu i możliwie niezwłocznego przytwierdzenia Górnego 
Śląska do Niemiec, silniejsze u mnie podkreślenie pewnej dwoistości postawy bur- 
żuazji niemieckiej, niewolnej od uzasadnionych obaw, czy antyfrancuskie i anty
polskie demonstracje za „neutralnością” nie przybiorą niepożądanego charakteru 
proradzieckiego). Ta zbieżność w ocenie genezy i charakteru II powstania uwi
dacznia się także w silnym podkreśleniu w obu pracach motywu głębokiej nie
nawiści mas pracujących Śląska do „SiPO”, której usunięcie było jednym z głów
nych celów powstania.

Pozwoliłem sobie dłużej zatrzymać się nad sprawą II powstania i przypomnieć 
własne badania i wnioski sprzed blisko 2 lat z kilku względów. Sprawa II powsta
nia należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień całego górnośląskiego ruchu 
narodowowyzwoleńczego w latach 1918—1922. Zarazem przytoczone wnioski za
sadniczo odbiegają od nader jednostronnej interpretacji tego powstania przez histo
riografię przedwojenną. W tej sytuacji ugruntowanie tych wniosków wymaga szcze
gólnie wszechstronnego i obfitego nagromadzenia materiału źródłowego na ich po
parcie. Dlatego też, niejako wyręczając Autora, który o tym materiale czytelnika 
nie informuje5, wydaje mi się celowe go przypomnieć. Do rozdziałów najlepiej udo
kumentowanych i wnikliwych zaliczyć należy rozdz. V, najobszerniejszy, poświęcony 
plebiscytowi i III powstaniu. Wydaje się, że dalsze badania mogą tu może nie

4 Por. H. Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka górnośląskiego proletariatu w latach 
1918—1922, Warszawa 1957, s. 200—208.

5 Natomiast cytuje (polemicznie) artykuł L a p t e r a - Z i e l i ń s k i e g o  (s. 441— 
442) sprzed blisko 5 lat, nie wspominając jednak, że niektórych twierdzeń w. nim 
zawartych (zwłaszcza o „tzw. II powstaniu”) nie podtrzymuję w żadnej późniejszej 
pracy. Dotyczy to m. in. wspomnianej mojej monografii (por. np. s. 206), opartej 
na szerszej podstawie źródłowej, bardziej dojrzałej i przemyślanej.



jedno jeszcze uzupełnić, to i owo uściślić — że jednak główne elementy sytuacji po
litycznej na Śląsku i wokół sprawy Śląska w tym okresie'znajdują w pracy Autora 
na ogół wyczerpujące wyjaśnienie. Dotyczy to zwłaszcza takich zagadnień, jak sto
sunek rządu polskiego i partii politycznych do plebiscytu, źródła społeczne0 i poli
tyczne wybuchu III powstania, taktyka rządu, Korfantego i kierownictwa POW 
w związku z wybuchem powstania, tendencje likwidatorskie tych czynników (dwa 
ostatnie zagadnienia przedstawione szczególnie gruntownie i interesująco), stosunki 
polsko-francuskie i polsko-angielskie podczas III powstania, narastanie fermentów 
antykorfantowskich i radykalnych w szeregach powstańczych itp.

Pomijając tu pewne drobne nieścisłości (np. sprawa początków działalności 
Freie Vereinigung, s. 83, roli Centralnej Rady Robotniczej i Żołnierskiej we Wro
cławiu, s. 76), stwierdzić wypada, że monografia T. Jędruszczaka wnosi wiele do 
poznania najnowszych dziejów walki narodowowyzwoleńczej ludu górnośląskiego. 
Stanowi też poważny krok naprzód w rozwoju historiografii marksistowskiej dzie
jom tym poświęconej. Dzięki pełności i systematyczności wykładu będzie niewąt
pliwie 'dużą pomocą także w działalności dydaktyczno-wychowawczej, której, zwłasz
cza na Śląsku, nie wolno nie doceniać.

Henryk Zieliński

0 Przy tej okazji Autor zauważa (s. 451), że historiografia dotychczasowa pomi
jała zagadnienie społecznych źródeł III powstania, z wyjątkiem artykułu L a p t e r a -  
- Z i e l i ń s k i e g o ,  który „sygnalizuje“ to „mimochodem“. I w tym jest coś 
z krytyki ułatwionej”: czyżby Autor nie zauważył, że w swej monografii poświęcam 
tej sprawie (s. 226—231) bodaj tyle miejsca, co on sam? Czyżby nie zauważył, że 
wbrew Jego sugestiom na temat marginesowego rzekomo traktowania przeze mnie 
sprawy społecznych źródeł III powstania w  pracy swej przeciwstawiałem się — po
dobnie jak później Autor (s. 451) — właśnie także „narodowej” jednostronności hi
storiografii przedwojennej? Pisałem o tym: „Twierdzenie [komunistów], jakoby 
jedynym motywem decydującym o proklamowaniu przez Korfantego strajku i po
wstania była chęć »dopomożenia ofensywie kapitalistycznej«, jest w swej jedno
stronności niewątpliwie równie niezgodne z rzeczywistością historyczną, jak teza 
o wyłączności momentów narodowych w tej decyzji” (s. 230).


