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Wszyscy historycy, którym bliska jest przeszłość dzielnicy śląskiej, 
pamiętają Konferencję Naukową zorganizowaną latem 1953 r. przez 
Instytut Historii PAN, a poświęconą węzłowym problemom dziejów 
Śląska. Konferencja podsumowała ówczesny dorobek wiedzy historycz
nej na temat Śląska, a zarazem wytyczała drogi pracy badawczej na 
najbliższą przyszłość. Wydaje się, iż to drugie zadanie było nawet waż
niejsze. Tak przynajmniej można je oceniać z perspektywy ośmiu lat, 
które upłynęły od Konferencji Śląskiej i w ciągu których powstał 
i rozwinął się Zakład Historii Śląska IH PAN oraz dwie inne placówki 
społeczne podejmujące analogiczne badania: Instytut Śląski w Kato
wicach i w Opolu. Wspominam o tym dlatego, że pomnożenie instytucjo
nalnych form pracy badawczej nie może nie odbić się na jej wynikach. 
Tym razem — zdaje się — tego rodzaju „konkurencja” wyszła tej 
pracy tylko na dobre, oczywiście przyjmując, że przez „konkurencję” 
rozumiemy szlachetne współzawodnictwo i rozsądny podział zadań.

Do tego sądu upoważnia wydarzenie, którym zająć się mamy w dal
szym ciągu. Niemal równo w osiem lat po Konferencji Śląskiej odbyła 
się w Katowicach Sesja Naukowa poświęcona 40 rocznicy powstań 
śląskich, a więc podjęty został temat, który przewijał się ciągle na 
konferencji wrocławskiej, wtedy gdy odpowiedni referat (doc. H. Zie
lińskiego) poruszył problematykę czasów najnowszych.

Przypominamy, że obszerny i źródłowy referat H. Zielińskiego nie 
zajmował się sprawą powstań ludu śląskiego, ani nawet zagadnieniem 
ruchów społecznych. Mowa w nim była raczej o drugiej stronie ówczes
nego konfliktu o przyszłość Śląska: o machinacjach międzynarodowych 
ośrodków dyspozycji ekonomicznej i politycznej od konferencji parys
kiej przygotowującej traktat pokojowy do ostatecznego uregulowania



granicy polsko-niemieckiej na odcinku Górnego Śląska. Sprawa po
wstań, zepchnięta niejako na plan drugi, nie mogła wszakże zniknąć 
z pola obserwacji badacza.

Jedno i drugie pozostawało w dialektycznym związku, którego nie 
trzeba chyba wyjaśniać jako sprawy niewątpliwie udowodnionej. Na 
Konferencji Śląskiej w 1953 r. postawiono problem: walka o Śląsk po 
pierwszej wojnie światowej w warunkach natężenia ruchów rewolu
cyjnych w całej Europie pod wpływem zwycięstwa Rewolucji Paź
dziernikowej w Rosji. Tak chyba trzeba sformułować ten przydługi 
tytuł. Tak też — wydaje się — została postawiona sprawa na ostatniej 
sesji rocznicowej w Katowicach.

Każdemu zainteresowanemu musiała się ona wydać okazją do prze
glądnięcia ośmioletniego dorobku. Przyznam, że obawiałem się tylko 
trochę zbyt uroczystego, rocznicowego charakteru sesji. Ani tezy re
feratu, ani tym bardziej ich rozwinięcie nie potwierdzało takich obaw. 
Natomiast mogła je potwierdzić dyskusja — i tu, niestety, obawy oka
zały się nie całkiem płonne.

Nie jest zadaniem niniejszych uwag zreferowanie przebiegu sesji. 
Sądzę, że zarówno referaty H. Zielińskiego, K. Popiołka i T. Jędrusz- 
czaka, jak i streszczony przebieg dyskusji zasługują absolutnie na druk. 
Trudno natomiast powstrzymać się od pewnych cisnących się pod pióro 
uwag ogólnych, skoro niżej podpisany sam zajmował się przez szereg 
lat podobnym zakresem tematycznym, a i teraz — w roli postronnego 
obserwatora — zachował bliskie sercu i umysłowi zainteresowania. 
Interesują zaś piszącego nie tyle merytoryczne kwestie poruszane 
w związku z tematem, ile sama kwestia postępu wiedzy o zjawisku, 
skupiającym w sobie podstawowe elementy procesu historycznego na 
tym odcinku. Czyż można bowiem rozpatrywać historię powstań śląs
kich bez charakterystyki tła społeczno-ekonomicznego i politycznego 
w trzech przynajmniej aspektach: polityki wewnętrznej państwa pol
skiego, polityki Rzeszy Niemieckiej i wielkiej polityki międzynarodo
wej ucieleśnionej w pojęciu symbolicznego Wersalu?

O tym wszystkim była mowa na Konferencji Śląskiej, choć oczy
wiście inaczej rozłożono akcenty: Powstania jako problem miały raczej 
znaczenie akcydentalne; ważne było to, co określiliśmy mianem tła. 
Teraz było inaczej: Zbrojną walkę ludu śląskiego (tak, śląskiego ludu, 
wbrew pojawiającym się w dyskusji twierdzeniom, że przewodziła inte
ligencja, czy może elita!) wysunięto na plan pierwszy zgodnie z zało
żeniem sesji, tło miało być naprawdę tłem. Ale słuchając pierwszego 
referatu (H. Zielińskiego) trudno się było oprzeć stwierdzeniu, że 
istnieje ciągłość między założeniami i tezami referatu na Konferencji 
Śląskiej a referatem wygłoszonym teraz przez autora. Nie popełniamy



bowiem błędu, patrząc na sesję pod kątem widzenia długowieczności 
pewnych twierdzeń: czy po ośmiu latach intensywnych badań (których 
potwierdzeniem są m. in. monografie H. Zielińskiego i T. Jędruszczaka) 
zasadnicze tezy Konferencji Śląskiej —  że określimy je roboczo w ten 
sposób — wytrzymały próbę życia, czy czasem nie muszą być uchylone? 
Celowo używam terminologii wyroków sądowych. Albowiem wypadnie 
chyba zacząć od s ą d ó w  w a r t o ś c i u j ą c y c h ,  odnoszących się do 
samych zjawisk i do poszczególnych ,,dramatis personae”. Zjawisko po
stępowe czy regresywne? Szkodliwe czy pożyteczne? Oto pytania, które 
padły wówczas i na które próbowano dawać odpowiedzi, często odbie
gające od pokutujących jeszcze silnie wyobrażeń i resentymentów. Kon
ferencja Śląska spowodowała na pewno duży ferment. Wynikało to 
przede wszystkim z oceny trzeciego powstania śląskiego (zob. także 
K. Lapter i H. Zieliński, Powstania Ś ląskie, „Kwartalnik Historyczny” 
1954 i polemikę K. Popiołka) i pierwszego powstania, z ostrego osądu 
osoby W. Korfantego, wokół której powstała przecież i rozwijała się 
cała legenda. Skądinąd wiadomo, że dorobek Konferencji Śląskiej nie 
rozbił bynajmniej tej legendy, o czym świadczą nie tylko pewne drobne, 
lecz nieprzyjemne publikacje w nie istniejącym już dzisiaj tygodniku 
„Przemiany” w latach 1956— 1957, ale również niektóre głosy na ostat
niej sesji katowickiej. Czy może w takim razie autor referatu na sesji 
wrocławskiej i niektórzy dyskutanci nie przedstawili wiarygodnych do
wodów? Z czystym sumieniem odpowiadamy: tak nie było. To nie są 
i nie były nigdy sprawy jakościowego rozróżnienia. Dorobek historio
grafii po ośmiu latach zweryfikował w zasadniczych punktach twier
dzenia przedstawione w 1953 r. we Wrocławiu. Na pewno niektóre spo
soby wartościowania — ale nie ich dokumentację :— można uściślić 
i przedstawić bardziej ostrożnie. Myślę, że uczynił to zwłaszcza T. Ję- 
druszczak w referacie o roli i zachowaniu się głównych sił politycznych 
w Polsce wobec Polaków walczących o wolność po tamtej stronie gra
nicy. Skoro już o tým mowa, jedno chciałbym referentowi wytknąć, 
zdając sobie sprawę, że nie jest to moment najważniejszy. Jędruszczak 
nie uwzględnił niemal czynnika psychicznego, który nie mógł nie wpły
wać na postawę stronnictw politycznych w Polsce. Idea powstańcza, 
tak bliska Polakom, tak mocno zakorzeniona w tradycji narodowej, nie 
była wprawdzie czynnikiem sprawczym, ale kierowała w określoną 
stronę sympatię ludzi nie bardzo zdających sobie sprawę, czym na
prawdę jest Śląsk i jego mieszkańcy. Sprawa jest trudna pod względem 
źródłowym. Ale przy wnioskowaniu pośrednim wiele dać może lektura 
prasy reprezentującej różne zapatrywania polityczne.

Interesujący jednak szczególnie jest pierwszy referat napisany przez 
H. Zielińskiego. Od czasów Konferencji Śląskiej autor pogłębił znacznie



swoje studia, skorzystał z zasobów archiwów zagranicznych (niemiec
kich i francuskich) i w konsekwencji wyzwolił się od pewnego prze
sadnego może traktowania casusu „Górny Śląsk” wyżej, aniżeli wy
nikałoby to z jego biernego znaczenia w przeszłości. Niemniej jednak 
zasadnicze tezy nie mogą zostać zachwiane: poparcie udzielone Polsce 
przez Francję było niekonsekwentne i chwiejne, nad całą sprawą za
ciążyły pochodne wielkiego politycznego konfliktu tych czasów — ba
talii o ustrój społeczny Niemiec, Polski i Europy. H. Zieliński niejako 
zobiektywizował swoje twierdzenia. Odsunął na plan dalszy kwestię 
złego zamiaru i złej woli. Tym bardziej wyraziście wystąpiły obiek
tywne siły rządzące kapitalistycznym światem w momencie dlań szcze
gólnie dramatycznym. Nie jest ważne, jak chciała to tłumaczyć trady
cyjna historiografia, czy np. Lloyd George był „przyjacielem” Niemców, 
a „nie lubił” Polaków (tak jeszcze trochę „ustawiano” na Konferencji 
Śląskiej Wilsona). Ważne jest natomiast, czy Śląsk w Polsce, czy Śląsk 
w Niemczech gwarantował lepszy współczynnik stabilizacji kapitalizmu 
w skali całej Europy. Niektóre wystąpienia w dyskusji (R. Bierzanek) 
jeszcze podbudowały tę tezę.

Nie to wszakże stanowi najistotniejsze twierdzenie pierwszego refe
ratu. Skoro doc. Zieliński postawił sprawę stanowiska miarodajnych kół 
burżuazji polskiej nie jako kwestię „chcenia czy niechcenia” powrotu 
Śląska do Polski i przeniósł ją w sfery obiektywnych działań, to mu
siał równocześnie zanalizować korelację polityki „wschodniej” i „zachod
niej” rządu polskiego w kontekście głównych linii polityki międzyna
rodowej. Czy pojęcie korelacja będzie tu w ogóle właściwe? Na to 
pytanie referat udzielił odpowiedzi jednoznacznie twierdzącej. Stopień 
zaangażowania państwa polskiego w jego ekspansji na wschód można 
niejako wyrazić w wartościach ujemnych odnośnie do zaangażowań na 
zachodzie: im więcej na tym odcinku, tym mniej i z mniejszym stop
niem skuteczności — na tamtym. Wypadnie żałować, że ten wątek te
matyczny dość słabo rozwinięty został przez dyskusję. Nie żeby twier
dzenia referatu — podkreślam: bardzo mocno podbudowanego źródło
wo — były za mało przekonujące. Ale referat w ograniczonych ramach 
nie mógł pokazać wszystkich najważniejszych przejawów „wielkiej” 
polityki państwa polskiego. Jako prawnikowi trudno mi nie wyrazić 
żalu, iż zbyt mało usłyszeliśmy o znaczeniu uregulowań międzynaro- 
dowo-prawnych, w szczególności o ich skrępowaniach, których przecież 
nie można bagatelizować. Zagadnienie „bezprawności” roszczeń narodu 
polskiego (wyrażam to w sposób uproszczony), przybierających w końcu 
postać czynu zbrojnego, to zagadnienie niebagatelne i argument, który 
w swoim czasie znaczył bardzo wiele. Argument „rebelii” nie przeciw 
państwu niemieckiemu, ale przeciw Entencie posiadał bardzo wielką



wagę w oczach opinii mniej zainteresowanej, a był ze swej strony 
znakomicie wykorzystany przez propagandę niemiecką.

Być może za słabo zaakcentowano w referacie momenty nacjonali
stycznego napięcia po obu stronach: polskiej i niemieckiej. Trzeba to 
otwarcie powiedzieć niezależnie od tego, że z naszej strony łatwo zna
leźć usprawiedliwienie. Natomiast niełatwo ustalić ścisłą granicę, gdzie 
kończy się patriotyzm, a zaczyna już nacjonalizm. Wydaje się, że jeszcze 
na Konferencji Śląskiej potraktowano sprawę dość schematycznie, a tym 
razem została ona prawie przemilczana. Niektóre głosy w dyskusji (P. 
Dubiel, S. Popiołek) bardzo słusznie zwracały uwagę na nacjonalizm 
niemiecki i jego koneksje z rodzącym się faszyzmem, aczkolwiek trzeba 
tu przestrzec przed stawianiem znaku równania. Natomiast był i na
cjonalizm polski, i to niekoniecznie związany z osobą Wojciecha Korfan
tego, którego nazwisko ciągle przewijało się w dyskusji.

Ten uporczywy motyw „negatywnego bohatera” świadczy jednak, 
że Korfanty był postacią dużego formatu, i trzeba się nareszcie odciąć 
od charakterystyki Korfantego jako „agenta niemieckich monopoli”. Jest 
to poniekąd głos samokrytyczny, ponieważ niżej podpisany ujawnił sze
reg nieznanych źródeł i zasugerowany ich treścią był jednym z tych, 
którzy popadali w jednostronność. Są pewne fakty oczywiste i nie ma 
ani możliwości, ani powodu ich kwestionować. W życiorysie Wojciecha 
Korfantego znajdują się karty bardzo ciemne, ale to był przecież naj
pierw polityk, a potem — powiedzmy — człowiek o nie najczystszych 
rękach. Sądzę, że właśnie tutaj najmocniej objawił się rocznicowy cha
rakter sesji. Słuchaliśmy głosów weteranów powstań (W. Rumpfelt, 
W. Murek, J. Dworek), które ponadto przyniosły cenne szczegóły do 
meritum obrad. Niemniej osobiste zapatrywania mocno zabarwione 
czynnikiem uczuciowym (jak wydaje się w głosie dra W. Bortha) spro
wadzały niektóre oczywiste sprawy na manowce.

Przyznam, że ze wszystkich referatów najciekawszy wydał mi się 
referat prof. K. Popiołka. Nie chodzi tu tylko o interpretację znakomi
tego znawcy spraw śląskich, ale o nowe źródła, dzięki którym szereg 
spraw przedstawić można było w nowym świetle. Temat dotyczył mi
litarnej strony powstań. Dotąd na ogół historiografia obracała się w tra
dycyjnym kręgu źródeł, a bardziej jeszcze opracowań: książki nie
mieckiego generała Hoefera i paru jeszcze pamiętników. Oczywiście 
dotyczy to trzeciego powstania, gdyż o pierwszym i drugim trudno 
mówić w kategoriach historii wojskowości. W świetle nowych archi
waliów wojskowych wyzyskanych przez K. Popiołka inaczej nieco pre
zentuje się postać dowódcy wojskowego powstania, hr. Mielżyńskiego, 
któremu — choć brzmi to może anegdotycznie — zaszkodziła opinia... 
Wojciecha Korfantego, a także — w oczach nauki współczesnej — jego



,,pochodzenie społeczne” i zapatrywania polityczne (nawiasem mówiąc 
dość niewyraźne). Nie chodzi zresztą tylko o samego nieszczęsnego do
wódcę. Brak było dotąd wyczerpującej analizy trzeciego powstania od 
strony działań wojskowych. Referat prof. Popiołka nie mógł rozwiązać 
sprawy. Ale poważną zasługą jest nowe postawienie problemu. I tu nie
stety dyskusja — jeśli się wyrazić tak można — nie stanęła na wyso
kości zadania. Być może temat jest zanadto fachowy, być może (co jest 
raczej prawdopodobniejsze) przyzwyczailiśmy się patrzeć tylko na stronę 
polityczną. Jednakże studiując dzieje polskich czynów zbrojnych w hi
storii Polski XIX  i X X  wieku uderza zawsze „wspaniała improwizacja” 
tudzież — tu znowu trochę upraszczając — nieoczekiwane a błyskotliwe 
zwycięstwa i jakże usprawiedliwione klęski. Powstania śląskie, przede 
wszystkim trzecie powstanie, odbijają wyraźnie od tego tła. Był to, 
jak mówiono w dyskusji, spontaniczny ruch ludowy. Ale był on rów
nocześnie akcją zbrojną zakrojoną na szeroką skalę i uprzednio przygo
towaną w sposób, który stanowi tytuł do chluby dla skromnych do
wódców wojskowych. Myślę, że tradycja starym polskim zwyczajem 
wyrządziła złą przysługę dziejom śląskiego ludu, interpretując sprawę 
jako walkę Dawida z Goliatem. Być może moje impresje idą dalej niż 
tezy referatu prof. Popiołka. Sądzę jednak, iż odkrywczość źródłowa 
tego referatu upoważnia do takich myśli. To że państwo polskie udzieliło 
pomocy wojskowej powstańcom posyłając sprzęt i instruktorów wojsko
wych, nie pozostaje bynajmniej w sprzeczności z ustalonymi ponad 
wszelką wątpliwość założeniami jego polityki wobec Śląska. Znowu 
wraca kwestia „chcenia” lub „niechcenia”. Twierdzenie, iż rząd polski 
i polskie dowództwo wojskowe zamierzało w 1921 r. w ogóle zrezygno
wać z możliwości odzyskania choć części Śląska, jest po prostu nie
zgodne z prawdą. Natomiast zwykłe porównanie stopnia wojskowego 
i politycznego zaangażowania w sprawę Lwowa (1919) i sprawę Śląska 
potwierdza raz jeszcze to, co zostało powiedziane w referatach i w toku 
dyskusji.

Głosy dyskutantów zagranicznych z Czechosłowacji (J. Valenta, 
J. Kolejka), Niemieckiej Republiki Demokratycznej (F. H. Gentzen) 
i Związku Radzieckiego (dr Olszanski) nie były tym razem aktem 
kurtuazji, jak to się dzieje przy podobnych okazjach i czego można 
było oczekiwać na tej właśnie konferencji. Nieprzypadkowo wymie
niłem na pierwszym miejscu głosy historyków czechosłowackich. 
W obszernej wypowiedzi J. Valenty poruszone zostały bowiem zagad
nienia podstawowej wagi, i to w sposób tym bardziej cenny, że tu 
mamy do czynienia ze sprawami tzw. „drażliwymi”. Na opinii history
ków, i nie tylko historyków, ciążą bowiem po dziś dzień usprawiedli
wione poniekąd uprzedzenia, których genezy należy szukać właśnie



w okresie tworzenia się granicy polskiej na zachodzie i na południo
wym zachodzie. Wypowiedź prof. Valenty nie rozbiła zapewne wszyst
kich wyobrażeń i mitów, ale podważyła je dość wyraźnie, wskazując na 
wspólne interesy i wspólne — wbrew nacjonalistycznym konfliktom — 
drogi działania polskiego i czeskiego ludu. O podobnych zjawiskach 
mówił także prof. Gentzen. Te sprawy są jednak daleko bardziej opra
cowane zarówno w naszej historiografii, jak w piśmiennictwie Niemiec 
Demokratycznych, przeto, ich wydźwięk był może słabszy dla słucha
czy bardziej zorientowanych w problematyce dziejów najnowszych 
Śląska, a więc i Polski, i Niemiec.

Uwagi niniejsze nie są referatem sprawozdawczym z konferencji. 
Podkreślam to raz jeszcze. Przypuszczam, że wrażenia osoby stojącej 
niejako z boku też mają swoje znaczenie. Nieprzypadkowo nawiązałem 
na początku do Konferencji Śląskiej przed ośmiu laty, która wytyczyła 
drogi pracom badawczym historyka. Ostatnia Konferencja w Katowicach 
musiała stać się sprawdzianem, czy historycy poszli wyznaczonym szla
kiem, a więc czy wytyczony został właściwie. Niektóre zbyt skrajne 
ówczesne twierdzenia, niektóre zanadto hipotetyczne a wyspekulowane 
poglądy musiały ulec sprostowaniu. Nie sądzę, by było ich wiele. Zła
godziły się i uściśliły oceny. Niemniej zasadniczy tok rozumowania 
i podstawowe sposoby wartościowania zjawisk i osób nie mogły ulec 
zmianie. W tej sytuacji dobrze się więc chyba stało, że sesja odbywała 
się w nastroju podniosłym i świątecznym. Tym silniej mogła oddziałać 
na opinię.


