
Jeszcze jedna sprawa, którą Autor, naszym zdaniem, 
nieco pomija, mówiąc o Królestwie Polskim, to niezdolność 
aktywnego uczestniczenia Królestwa Polskiego w ruchu 
wolnościowym w Wielkopolsce i Galicji w r. 1848, mimo 
nawet pewnych kontaktów działaczy niepodległościowych 
z Królestwa z Poznaniem. Żelazne rządy Paskiewicza tłu
miły wszelki odruch wolnościowy w muirach cytadeli war
szawskiej.

Natomiast wyraźnie zaznaczył Autor rolę Wrocławia 
w dobie „Wiosny Ludów”, jako punktu centralnego dla 

^przemytu ibroini i ludzi dla dywersji do Czech, do Węgier 
i na Bałkany. Poruszył też ciekawą kwestię projektu woj
ny z Rosją przez wciągnięcie do niej od północy Szwecji, 
a od południa Turcji.

Mimo wspomnianych Wątpliwości co do niektórych tez 
Autora, praca zaopatrzona w przypisy i literaturę oraz 
ilustracje i podobizny osób, odgrywających ważniejszą 

„rolę co spotyka się w obecnych wydawnictwach z reguły 
rzadko, jest ciekawym przyczynkiem ido kwestii polskiej 

1 w XIX wieku i stanowi pozytywną pozycję w polskiej 
historiografii.

Alfred Kucrier
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Historyk katowicki Kazimierz Popiołek może poszczycić 
się pracą, stanowiącą cenną pozycję w jego dotychczaso
wym dorobku. Nie jest to dla nas ważne, że nagrodzona 
ona została przez Komitet Budowy Pomnika Czynu Pow
stańczego, gdyż raczej utrudnia to napisanie recenzji o na
ukowym walorze. Muszą być również uwzględnione za
strzeżenia poczynione przez autora we wstępie do oma
wianej pracy. Założenie jej jest jasne. Ma przedstawić w ca
łości obraz trzeciego powstania śląskiego na szerokim tle 
ówczesnych stosunków politycznych, w oparciu o dwa po
przednie zrywy zbrojne. Ale takie postawienie nacisku na 
polityczną stronę zagadnienia nie uwalniało autora od 
przepracowania szczegółowszego pewnych zagadnień mi
litarnych* zwłaszcza, że praca dotyczyła par excellemce 
działań wojennych. Nawet przy uwzględnieniu zaginięcia 
źródeł dokumentalnych i krótkości czasu oddanego do dys
pozycji autora konieczną było rzeczą rozpracowanie strate
giczne ruchu powstańczego i bardzo szczegółowe omówię-



nie planu operacyjnego polskiego dowództwa. To jest 
główne zastrzeżenie.

Dzisiejsza historiografia polska, jako odbicie przemian 
duchowych narodu polskiego, nastawia się na zupełny 
realizm, co w wyskokach niektórych badaczy ujawnia się 
nawet w niesłusznym potępianiu szeregu wypadków dzie
jowych. W okresie, gdy społeczeństwo w szerszej mierze 
poznaje swe poprzednie błędy i niedociągnięcia, ważną jest 
rzeczą, by naukowcy wyczerpująco, a z pełnym poczuciem 
odpowiedzialności, naświetlali omawiane zagadnienia. 
Przypatrując się wszystkim polskim ruchom powstańczym, 
aż po ostatnie powstanie warszawskie włącznie, dochodzi
my zazwyczaj do konkluzji, że przy całym heroicznym 
bohaterstwie walczących zawadziło dowództwo. Od tego 
zarzutu nie jest wolne i trzecie powstanie śląskie, a w jego 
przedstawieniu nie jest wolna praca Popiołka. Sam tekst 
wskazuje na te luki i na konieczność bliższego rozpraco
wania. Autor powiada (str. 82): „Były to osiągnięcia bar
dzo poważne... choć nie dały Polakom tego wszystkiego, 
co ówczesna sytuacja militarna umożliwiała, a co przewb 
dywał plan operacyjny”. Więc plan istniał, ale nie przed
stawił go autor w ostatecznym wariancie. Plan Chrolboka — 
Grocholskiego, z 20 kwietnia (str. 60-61) uległ niewątpli
wie modyfikacjom w okresie wytężonej pracy wydziału 
operacyjnego P. O. W. w dniach od 30 kwietnia do 2 maja, 
choć wątpić należy, czy i on był dość dalekowzroczny. 
Raczej obowiązywał tylko do pewnego momentu, a na 
dalszy termin pocieszano się myślą, że „jakoś to będzie”. 
Jeśli tak było istotnie, było rzeczą autora uwidocznić te 
niedociągnięcia, gdyż w konsekwencji niezrozumiałymi 
stają się uwagi o dążeniu do likwidacji powstania po kilku 
zaledwie dniach jego trwania, (str. 147). Przeciwnik nie był 
wcale głupi. Widział sytuację wyraźnie, co stwierdził gene
rał niemiecki Hoefer pisząc: „Zawiodło kierownictwo pow
stania”. O tych kierownikach chciałby czytelnik dowie
dzieć się czegoś bliższego. Autor podaje ocenę Hoefera, 
Huelsena, generałów niemieckich, a nie omawia bliżej 
działalności Mielżyńskiego i jego sztabu, zadawalając się 
małymi wzmiankami na stronie 153. Nie uwalnia go od 
tego fakt, że Korfanty był dyktatorem i że jego rolę w od
działywaniu nawet na operacje militarne omówił autor 
bardzo wnikliwie i jasno. Brak również omówienia dzia
łania wywiadu polskiego. Poznajemy jedynie rezultaty jego 
pracy, ale nic więcej.



W konstrukcji swej pracy okazał autor lwi pazur wy
trawnego pedagoga. Stylem bardzo jasnym i umiejętnym 
rozplanowaniem materiału czyni lekturę pracy niezwykle 
przyjemną. Nieznacznie daje się odczuć jedynie pewien 
pośpiech w jej opracowywaniu. Rozmaite rozdziały i ustępy 
powstawały w różnym czasie stąd pewne niedociągnięcia 
w ich łączeniu jak np. na stronicy 99, lub wcześniejsze uży
cie terminu „Władza Naczelna”, gdy jej omówienie nastę
puje dopiero na stronicach 107 i 175, gdzie jest dwukrotnie 
mowa o zarządzie cywilnym postańczego Śląska.

Praca ujęta została w dwie części, z których pierwsza 
traktuje w czterech rozdziałach o okresie przed trzecim 
powstaniem, zaś druga w 17-tu rozdziałach o samym pow
staniu. I tu jest kłopot. Powtarza się bowiem numeracja 
rozdziałów, co stwarza trudność przy ich cytowaniu. Pa
miętać należy, że omawiana praca jest pierwszym polskim 
opraoowaniem całości zagadnienia. Jej lektura (orientuje 
o wielkości i liczebności problemów, które w dalszym ba
daniach muszą być uzwględnione. Wspomnę tu  choóby
0 konieczności wyjaśnienia gaffy rządu polskiego z ujaw
nieniem układu o linii demarkracyjnej, lub rozprawienia 
się z twierdzeniem literatury niemieckie1! o udziale regular
nych pułków krakowskich i poznańskich w powstaniu. Do
tychczasowe oparcie źródłowe nie wystarczy idla tych ba
dań. Musi być podjęty trud ponownego zebrania relacji
1 pamiętników, by jak najskrupulatniej odtworzyć zaginio
ne w czasie wojny źródła. Jest to praca, od której nie może 
się uchylić Instytut Śląski.

Bronisław Kocowski.
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