
Sobótka 1972 1 

I 

JAN PRZEWŁOCKI 
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Burzliwe dzieje ziemi górnośląskiej w latach 1918-1922 - w okresie 
powstań i plebiscytu - znalazły już bardzo bogate odzwierciedlenie w pol
skiej literaturze historycznej. W ciągu minionego półwiecza literatura ta 
przeżywała różne fazy rozwojowe uzależnione zarówno od wielorakich 
czynników obiektywnych, a więc m. in. od stanu i zakresu udostępnianej 
bazy źródłowej, jak i od złożonych czynników subiektywnych, wśród któ
rych należy wymienić np. atmosferę polityczną czy też próby wygrywania 
czynu powstańczego do osobistych celów oraz ambicji polityków i przy
wódców partyjnych. Mimo wielu przeciwności literatura powstańcza no
towała na swym koncie szereg poważnych osiągnięć. Jej najbardziej dy
namiczny okres rozwoju przypadł na lata Polski Ludowej, kiedy to bada
cze, wyzyskując w szerokim zakresie wszystkie zachowane źródła 
archiwalne i posługując się nową metodologią pracy, ogromnie poszerzyli 
naszą wiedzę o czynie powstańczym ludu górnośląskiego. III powstanie 
śląskie trwające od 3 V do 5 VII 1921 r. było kulminacyjnym punktem 
walki ludu górnośląskiego o wyzwolenie narodowe i społeczne po J wojnie 
światowej. Ono też z racji swej długotrwałości, ogromnej woli walki 
i zwycięstwa manifestowanej przez Górnoślązaków oraz niewątpliwego 
znaczenia dla powzięcia przez mocarstwa zachodnie ostatecznej decyzji 
w sprawie podziału Górnego śląska skupiło największą uwagę historyków 
i pamiętnikarzy. Celem niniejszego artykułu jest przypomnienie w jubi
leuszowym roku 50-lecia wybuchu III powstania śląskiego rozwoju lite

ratury historycznej omawiającej to zagadnienie, wskazanie na jej dotych
czasowe osiągnięcia i ewentualne wysunięcie postulatów badawczych. 

Już w rok po dokonaniu podziału terenu Górnego Śląska i przejęcia 
jego wschodniej części przez Polskę w czerwcu 1922 r. ukazały się dwie 
pozycje książkowe nawiązujące do okresu powstań i plebiscytu. Były to 
pozycje Włodzimierza Dąbrowskiego i Józefa Piernikarczyka 1. Opraco-

1 W. D ą br o ws ki, Górny Sląsk w walce o zjednoczenie z Polską. (Zródla i do-
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wanie Dąbrowskiego noszące charakter zbioru dokumentów zespolonych 
odautorskim komentarzem poświęcało sporo miejsca III powstaniu. W opi
nii autora do wybuchu walk zbrojnych w maju 1921 r. przyczyniły się 
zasadniczo dwa czynniki, tj. oburzenie ludności polskiej niczym nie 
usprawiedliwionymi propozycjami podziałowymi terenu plebiscytowego 
przedstawionymi Radzie Najwyższej przez Anglików i Włochów, krzyw
dzącymi w oczywisty sposób Polaków, oraz zaniepokojenie w związku 
z szerzonymi pogłoskami o mających nastąpić szykanach robotników pol
skich w niemieckich zakładach pracy i powolnym zastępowaniu ich przez 
ludzi sprowadzonych z głębi Rzeszy. Wiadomości te podane przez nad
zwyczajne dodatki polskich gazet na Górnym Śląsku wywołały ogromne 
wrażenie. ,,W czternaście godzin po wydaniu wydań nadzwyczajnych sta
nęły wszystkie kopalnie i większość hut ... Następnie zmienił się strajk 
generalny na ruch zbrojny" 2. W ten SV{Oisty sposób Dąbrowski zwrócił 
uwagę na szczególną specyfikę górnośląskich ruchów zbrojnych w latach 
1918-1921, które zawsze rozpoczynały się od walk strajkowych polskiego 
proletariatu. 

W rozdziale zatytułowanym „Skutek powstania" autor uznał, że istot
nym osiągnięciem tego ruchu zbrojnego było ponowne wprowadzenie 
sprawy górnośląskiej na forum wielkiej polityki międzynarodowej. 
Dąbrowski przyjmując tezę o bezwzględnym poparciu przez Francję pol
skich życzeń terytorialnych na Górnym Śląsku podkreślił rozdźwięki, 
jakie ruch powstańczy wywołał na linii politycznej Paryż-Londyn, przy 
czym „stanowisko ludności polskiej na Górnym śląsku wzmocniło bardzo 
pozycję Francji w pertraktacjach z Anglią" a. W opinii autora również 
i ten moment należało uznać za duże osiągnięcie powstania. 

Publikacja J. Piernikarczyka miała charakter okolicznościowy, a jej 
głównym zadaniem było przypomnienie społeczeństwu sylwetek wielkich 
działaczy i męczenników ludu górnośląskiego. Stąd też okresowi III pow
stania poświęcono tutaj niewiele miejsca. Zdaniem autora głównymi przy
czynami wybuchu walk powstańczych były targi o ziemię górnośląską 
i próby decydowania o niej jak o zwykłym przedmiocie handlu przy zu
pełnym nieliczeniu się. z wolą ludności. W pracy. tej wskazano również 
na okrucieństwo żołnierzy niemieckich i na bohaterstwo polskiego pow
stańca 4. Książka Piernikarczyka poza drobnymi szczegółami nie posunęła 
naprzód wiedzy o wydarzeniach okresu powstań, nie leżało to bowiem 
w głównym profilu jej tematyki. 

kumenty z lat 1918-1922), Katowice 1923; J. Piernik arc z y k, Ilustrowana księga 

pamiątkowa Górnego Sląska, Katowice ł923. 

2 D ą b r o w s k i, op. cit., s. 69. 

a Tamże, s. 99. 
4 Pi er n i k a r c z y k, op. cit., s. 31-32. 
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Wyraźny postęp w dziele odtworzenia i poszerzenia wiedzy o III 
powstaniu wniosły publikacje wydane z okazji piątej rocznicy tego pa
miętnego wydarzenia. W 1926 r. ukazały się dwie publikacje, a miano
wicie książka Adama Benisza oraz wspomnieniowe opracowanie Stanisła
wa Srokowskiego 5

• Pierwsza z tych interesujących pozycji odtworzyła 
fragment walk powstańczych z 1921 r., tj. starcia o Kędzierzyn. Jedno
cześnie Benisz przytoczył szereg ciekawych faktów i wydarzeń charakte
ryzujących organizację wojska powstańczego, jego ducha walki, ogromne 
samozaparcie i wolę zwycięstwa. Książka ta w wielu swoich stwierdze
niach zapowiadała już rozgorzałą w następnych latach walkę między obo
zem wojewody śląskiego, Michała Grażyńskiego, uczestnika powstań ślą
skich, a dyktatorem III powstania i sztandarową postacią walki o polskość 
Śląska Wojciechem Korfantym. W pracy znalazło się wiele takich określeń, 
j,ak np. ,,hartowni mężowie czynu" (s. 115), skierowanych pod adresem 
Grażyńskiego i jego towarzyszy. 

Publikacja S. Srokowskiego oparta zóstała na prowadzonym przez 
autora dzienniku w okresie jego pobytu na Górnym Śląsku i obejmuje 
czas od 25 V do 5 VII 1921 r. Podobnie jak poprzednicy piszący o okresie 
III powstania śląskiego Srokowski za przyczyny wybuchu walk zbrojnych 
uznał niekorzystny dla Polski raport Międzysojuszniczej Komisji Rządzą
cej i Plebiscytowej w sprawie podziału Górnego Śląska oraz decyzje dy
rektorów kopalń i hut zakładające systematyczne szykanowanie polskich 
robotników 6. W zasadniczej części książki opublikowano wiele nie zna
nych dotąd szczegółów o negocjacjach dyplomatycznych prowadzonych 
przez Korfantego z przedstawicielami Komisji Międzysojuszniczej

ł 
a zmie

rzających do likwidacji ruchu powstańczego. Autor sporo miejsca poświę
cił również problemom obrazującym tarcia wewnętrzne w obozie powstań
czym, przede wszystkim spory pomiędzy dy!{tatorem powstania Korfan
tym a częścią dowódców wojskowych z Grażyńskim, Mieczysławem 
Chmielewskim i innymi na czele. Oceniając ruch powstańczy Srokowski 
podkreślił jego sukcesy dyplomatyczne oraz ogromne osiągnięcia moralne. 
Bardzo krytycznie natomiast ocenił wojskową organizację walk powstań
czych, przy czym główną za to winą obciążał sztab oficerów nie przygo
towanych do prowadzenia tego typu walk zbrojnych 1. 

Lata 1925-1926 ze względu na ważkie wydarzenia zarówno na arenie 
międzynarodowej, jak i wewnętrzny przewrót polityczny w Polsce sta
nowiły dość wyraźną granicę w historiografii powstań śląskich. W 1925 r. 

s A. Be n i s  z, Z trzeciego powstania na Górnym Sląsku. Walka o Kędzierzyn, 

Katowice 1926; S. Sr ok o w s k i, Wspomnienia z trzeciego powstania górnośląskiego 

1921 r., Poznań 1926. 

6 S r o k o w s k i, op. cit., s. 2-3.

1 Tamże, s. 99-100. 
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po umiejętnyGh zabiegach i staraniach dyplomatycznych niemiecki mm1-
ster spraw zagranicznych Gustaw Stresemann doprowadził do podpisania 
słynnego układu w Locarno, w którym mocarstwa zachodnie zapewniając 
nienaruszalność zachodniej granicy Rzeszy jednocześnie zupełnie przemil
czały sprawę wschodniej linii granicznej. Układ ten wskazywał na słabe 
miejsca systemu wersalskiego i mobilizował nacjonalistyczne partie nie
mieckie do wzmożenia swych haseł rewizjonistycznych wysuwanych pod 
adresem wschodnich sąsiadów, przede wszystkim Polski. Miało to oczy
wisty i ogromny wpływ na aktywizację antypolskiej działalności mniej
szości niemieckiej, szczególnie zaś na terenie Górnego Sląska, gdzie okres 
powstań i plebiscytu przyczynił się niewątpliwie do wzrostu konfliktów 
narodowych. W licznych niemieckich pismach propagandowych i pseudo
naukowych podważano polskie prawa do Górnego Sląska i krytykowano 
decyzję Rady Ambasadorów o przywróceniu Polsce części tej prastarej 

dzielnicy piastowskiej. Jednocześnie pisma niemieckie powróciły do swej 
starej tezy. głoszącej, iż III powstanie śląskie było rzekomo wynikiem 
działalności polskich agentów nasłanych z centralnych dzielnic Polski .. 
Wzrost nastrojów rewizjonistycznych w Niemczech doprowadził do zao
strzenia stosunków politycznych pomiędzy Polską a Niemcami. Szczyto
wym momentem tego napięcia był słynny zatarg o Westerplatte w 1933 r. 

Przewrót Piłsudskiego dokonany w maju 1926 r. pociągnął za sobą 
poważne konsekwencje polityczne. W opozycji wobec nowej grupy rzą
dzącej i nowej administracji znalazło się szereg czołowych polityków. 
Szczególnie ostro przejawiło się to na terenie Górnego Sląska, gdzie roz
winął się i przybrał bardzo ostre formy spór pomiędzy nowym wojewodą 
śląskim Grażyńskim a przywódcą chadecji Korfantym. Grażyński zmie
rzając do poderwania popularności Korfantego w społeczeństwie górno
śląskim inspirował szeroko zakrojoną akcję propagandową, której celem 
było zdyskredytowanie działalności byłego dyktatora powstania w 1921 r. 
Jednocześnie organy prasowe i aparat wydawniczy sanacji prowadziły 
akcję na rzecz spopularyzowania osoby wojewody śląskięgo jako jednego 
z czołowych przywódców powstańczych, tych, którzy dążyli do wzmożeni.a 
walki zbrojnej i przyłączenia siłą Górnego Sląska do Polski. Spór po
między Grażyńskim a Korfantym, którego polem bitwy stal się problem 
powstań śląskich, był nie tylko fragmentem walki o wpływy w społeczeń
stwie górnośląskim, ale jednocześnie, świadomie bądź też przypadkowo, 
sugerował pewne zasadnicze przewartościowanie dotychczasowych ocen 
i poglądów na sprawę roli przywódców ludu górnośląskiego w latach 
1918-1921. 

Wszystkie wspomniane wyżej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne spo
wodowały, iż w latach 1930-1931 wzmógł się ruch wydawniczy pozycji 
nawiązujących do okresu powstań i plebiscytu. Niewątpliwie dodatkową 
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okazją do publikowania nowych prac była dziesiąta rocznica plebiscytu 
i III powstania śląskiego. W 1930 r. wspomniany już wyżej A. Benisz 
opublikował obszerną pracę pod wymownym tytułem Górny Śląsk w wal
ce o polskość s. Autor podjął tu próbę zobrazowania czynników, jakie od 
początku XX w. wpływały na Górnym Śląsku na stopniowy wzrost fali 
nastrojów narodowych, której szczytowym osiągnięciem były powstania 
śląskie. Książka sporo miejsca poświęciła kwestii III powstania. W ocenie 
Benisza III powstanie było aktem rozpaczy i protestem ludu polskiego 
wobec niesprawiedliwych propozycji podziału Górnego Śląska przedsta
wionych przez część Komisji Międzysojuszniczej. Autor odn;iawia ruchowi 
powstańczemu swoiście pojętej rewolucyjności, która jego zdaniem winna 
się przejawić w formie ogłoszenia odezwy proklamującej oderwanie Gór
nego śląska od Rzeszy i przyłączenie go do Polski. Za brak tych akcentów 
w ruchu powstańczym obciąża odpowiedzialnością polityczne dowództwo 
ruchu zbrojnego z Korfantym na czele. Zdaniem Benisza to niedociąg
nięcie ruchu powstańczego doprowadziło do zahamowania walk zbrojnych 
i ograniczyło zdobycze akcji polskiej zarówno w sensie terytorialnym, jak 
i politycznym.- Autor obarcza politycznych przywódców III powstania 
winą za to, że poprzez swoje niezdecydowanie i brak konsekwencji ·w dzia
łaniu zaprzepaścili ogromny bojowy zapal ludu górnośląskiego i nie zdo
łali wyciągnąć z tej wyjątkowej sytuacji jak największych korzyści dla 
sprawy polskiej na tym terenie. Benisz celowo i bardzo umiejętnie uwy
puklił rolę grupy dowódców wojskowych z Grażyńskim, Karolem Grze
sikiem i Chmielewskim na czele. Autor uznał grupę „Wschód", której 
dowódcami byli wyżej wymienieni oficerowie, za najważniejszą część 
oddziałów powstańczych. Zaprowadziło go to do przesadnego stwierdze
nia, że „ta też grupa musiała zabrać głos przede wszystkim, gdy chodziło 
o zagadnienie powstania, i w jej rękach tkwiła główna oś powstania.
Z nią przeto przychodziło targować się, gdy szło o losy powstania" 9. Autor
krytycznie ustosunkował się do zabiegów dyplomatycznych Korfantego
w okresie III powstania, stwierdzając wprost, że „posunięcia dyploma
tyczne Korfantego przygważdżały akcję wojskową, która musiała naginać
się bezwzględnie do wyników dyplomacji, zamiast być czynnikiem pod
stawowym dla dyplomacji i dawać jej silę do działania na terenie roko
wań. Akcja dyplomatyczna, nie oparta na sile, musiała z góry być skazaną
na przegranie ... Dyplomacja wycisnęła więc swoje piętno na rozmachu
powstania, które kapitulowało przed dyplomacją z wielką szkodą dla swej
sprawy" 10. Stwierdził ponadto, iż dyplomacja ta nie reprezentowała woli

s Be n i s  z, Górny Sląsk w walce o polskość, Katowice 1930. 

9 Tamże, s. 242. 
10 Tamże, s. 255. 
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narodu polskiego na Sląsku. Przytoczone powyżej opm1e pozwalają na 
stwierdzenie, iż Benisz był skłonny przyznać rację grupom wojskowym 
głoszącym, że w III powstaniu należało siłą rozstrzygnąć sprawę pań
stwowej przynależności Górnego Sląska do Polski. W omawianej pracy 
uwypuklono ogromne zdobycze polityczne i moralne III powstania. Autor 
uznał i szczególnie mocno podkreślił fakt, iż ten patriotyczny i pełny 
poświęcenia zryw polskiej ludności na Górnym Sląsku miał decydujące 
znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy państwowej przynależ
ności tej ziemi. 

Z okazji dziesiątej rocznicy III powstania w 1931 r. ukazało się oko
licznościowe wydawnictwo, w którym dowódcy wojskowi z okresu walki 
w 1921 r. Grażyński, Chmielewski i inni, zamieścili swoje wspomnienia 
i refleksje 11, podkreślając w nich rolę Polskiej Organizacji Wojskowej 
na Górnym Sląsku i jej zasługi dla sprawy polskiej na tym terenie. 
Jednocześnie wyrażali pełną dezaprobatę dla zabiegów dyplomatycznych 
Korfantego, który ich zdaniem nie zdecydował się na wykorzystanie 
szczególnie dogodnej sytuacji do zbrojnego opanowania przez Polaków 
całego Górnego Sląska, a tym samym postawienia Niemców i mocarstw 
zachodnich przed faktem dokonanym. Grażyński dużo miejsca poświęcił 
ukazaniu rozdźwięków między POW a komisarzem plebiscytowym. Jego 
zdaniem Korfanty, ,,zapatrzony w cele swojej akcji politycznej, nie do
strzegał możliwości klęski i konieczności odwołania się do zbrojnego 
wystąpienia. Między nami a Komisarzem były zawsze stosunki naprę
żone" 12. Z tej przesłanki płynął drugi wniosek Grażyńskiego stwierdza
jący, iż powstanie zostało przygotowane wyłącznie przez POW, a Korfanty 
zdecydował się na przystąpienie do tego ruchu dopiero 1 V 1921 r., a więc 
w przeddzień rozpoczęcia akcji zbrojnej 1s. Chmielewski swoje krótkie, 
bo dwustronicowe; opracowanie poświęcił nieomal w całości krytyce sta
nowiska Korfantego, który w jego opinii „nie wierzył w zdolność ludu 
górnośląskiego do zdobycia Górnego Sląska z bronią w ręku, nie wierzył 
w sprawność i zdatność organizacji wojskowej do czynu; wierzył wyłącz
nie w organizację polityczną i dyplomację - to jest jego winą, jego bar
dzo wielką winą!" t4. Obaj autorzy podkreślili ogromne ich zdaniem zna
czenie oddziałów powstańczych grupy „Wschód", które decydowały o po
wodzeniu akcji zbrojnej. 

W tym samym roku ukazała się obszerna monografia byłego dowódcy 

11 O wolność Sląska. Pamiętnik wydany przez Komitet uroczystości dziesięcio

lecia III powstania, Kato wice 1931. 
12 M. Gr aż y ń s ki, Walka o Sląsk. Fragmenty wspomnień - sierpień 1920 

czerwiec 1921 (O wolność Sląska ... , s. 12).
1s Tamże, s. 18. 
1, M. chmiele ws ki, Przed III powstaniem (O wolność Sląska ... , s. 30). 
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wojsk powstańczych w 1921 r. Macieja hr. Mielżyńskiego 15
. Praca ta 

wniosła wiele nowych,. nie znanych dotąd szczegółów na temat przebiegu 
walk powstańczych i techniki kierowania całą akcją zbrojną, niemniej 
jednak nie przedstawiła głębszej oceny przebiegu całości wydarzeń 1921 r. 
Mielżyński, prawdopodobnie pod usilną namową Grażyńskiego, podobnie 
jak i inni wojskowi, bardzo krytycznie ocenił działalność Korfantego 
i starał się zrzucić na jego barki całkowitą winę za pewne niepowodzenia 
akcji powstańczej. Jednocześnie były dowódca wojsk powstańczych sta
rał się w jak najlepszym świetle przedstawić własną działalność na 
Górnym Sląsku, przy czym specjalnie mocno podkreślił fakt, iż jego de
cyzje były krępowane nadrzędnym kierownictwem dyktatora powstania. 
Obiektem szczególnie mocnej krytyki w pracy Mielżyńskiego był fakt 
podpisania przez przedstawicieli Korfantego 10 V 1921 r. z delegatami 
Komisji Międzysojuszniczej układu o zaprzestaniu przez powstańców dzia
łań bojowych i uznaniu ich dotychczasowych sukcesów. Ogłoszenie, a na
stępnie odwołanie tego porozumienia osłabiło wśród powstańców polskich 
na Górnym Sląsku bojowość i chęć walki. 

Sprowokowany tymi atakami K'Orfanty przystąpił do kontrakcji. 2 V 
1931 r. na lamach katowickiej „Polonii", organu prasowego górnośląskiej 
chadecji, opublikował on artykuł pt. Legendy o wielkim powstaniu ślą

skim 16, będący odpowiedzią na książkę Mielżyńskiego. Korfanty przy
pomniał fakt, iż decyzja o wywołaniu powstania była przede wszystkim 
jego dziełem przygotowanym uprzednio od strony propagandowej i po
litycznej. Jednocześnie wypowiedział szereg krytycznych uwag pod adre
sem POW, która nie była przygotowana do długotrwałej walki zbrojnej, 
nie zgromadzono nawet odpowiednich zapasów broni i amunicji. W takiej 
sytuacji zdaniem Korfantego Jedynym wyjściem było stosunkowo szybkie 
zakończenie walk, pod warunkiem zapewnienia jak największych korzyści 
politycznych i moralnych dla obozu polskiego na Górnym Sląsku. Stąd 
też zdecydował się na zawarcie umowy z delegatami Komisji Międzyso
juszniczej 10 V 1921 r. 

Swoje poglądy Korfanty rozwinął w cyklu artykułów opublikowanych 
na lamach „Polonii" od 5 V do 4 VI 1931 r., a zatytułowanych Marzenia

i zdarzenia. Autor wykazał ogromny talent polemisty, z bezwzględną 
konsekwencją wykorzystując wszelkie słabe strony rozumowania przeciw
ników. Korfanty udowadniał, iż w międzynarodowej sytuacji politycznej 
w 1921 r. wszelkie próby zbrojnego opanowania przez powstańców terenu 
Górnego Sląska doprowadziłyby do poważnych zatargów, a w konsekwen
cji do zaprzepaszczenia interesów polskich na forum międzynarodowym. 

1s M. Mi e 1 ż y ń ski, Wspomnienia i przyczynki do historii III powstania górno

śląskiego, Katowice 1931. 

1& ,,Polonia", nr 2359, 2 V 1931. 
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Powstanie nie mogło zdaniem Korfantego wystąpić pod hasłami walki 
z órganami administracyjnymi i wojskami Komisji Międzysojuszniczej, 
oznaczałoby to bowiem niesubordynację wobec decyzji Rady Najwyższej 
i ułatwiłoby akcję polityczną i wojskową Niemców. Wiele miejsca autor 
poświęcił problemom gospodarczym i organizacyjnym III powstania, wska
zując na kłopoty aprowizacyjne oddziałów zbrojnych i wojskową nieudol
Jł.OŚĆ dowodzących oficerów. Korfanty uchylił również, aczkolwiek z wiel
ką ostrożnością, rąbka tajemnicy trwających ówcześnie przetargów dyplo
matycznych nie tylko na Górnym Sląsku, ale przede wszystkim w sto
licach mocarstw zachodnich. Stan tych negocjacji politycznych decydował 
o konieczności ograniczenia akcji zbrojnej III powstania śląskiego do
roli demonstracji politycznej mającej niewątpliwie w efekcie ogromne
znaczenie. dla powzięcia ostatecznej decyzji w sprawie podziału Gór
nego Sląska. Polemika pomiędzy Korfantym a Grażyńskim i jego towarzy
szami miała swe źródło w niechęci byłego dyktatora III powstania do
Piłsudskiego i oddanych mu oficerów. Korfanty bardzo krytycznie oce
niał działalność piłsudczyków na Górnym . Sląsku w okresie powstań,
stwierdzając, iż byli to ci, którzy „próbowali w najniewłaściwszym czasie
swej roboty podziemnej" 11. Niechęć ta uległa dalszemu zaostrzeniu po
przewrocie majowym, tym bardziej iż Korfanty wykorzystywał każdą
okazję do podkreślenia swej opozycji wobec rządów Piłsudskiego. W jed
nym z artykułów opublikowanych w 1931 r., w którym wskazywał na
moralne sukcesy III powstania, stwierdził m. in.: ,,Na pytanie, czy cnoty
i wartości Nieznanego Powstańca Sląskiego dziś u nas są regulatorami
życia publicznego, odpowiedź jest zasmucająca i przygnębiająca" 1s.

W 1931 r. ukazała się również broszura jednego z czołowych działaczy 
KPP Gustawa Rwała poświęcona problemom powstań i plebiscytu 19

. 

Niewątpliwym osiągnięciem tej książki było szerokie omówienie stosun
ków społeczno-ekonomicznych Górnego Sląska zarówno w okresie po
wstań, jak i w latach bezpośrednio poprzedzających te wydarzenia. Głów
ny cel książki stanowiło ukazanie przyczyn rozbicia proletariatu górnoślą
skiego, co osłabiało rewolucyjność mas i ograniczało wpływy komunistów na 
tym .terenie, przy czym główną winę za ten stan rzeczy ponosiły zdaniem 
autora specyficzne stosunki społeczno-ekonomiczne, w których „łatwo 
mógł się rozwinąć polski ruch nacjonalistyczny, powstały rozliczne orga
nizacje klerykalne i nacjonalistyczne, związki zawodowe, które obok żą
dań ekonomicznych wysuwały żądania narodowe" 20

• Opracowanie Rwała 

11 „Polonia", ar 2362, 5 V 1931. 
1s W. Korfa nty, W dziesiątą rocznicę Wielkiego Powstania (Polonia, nr 2359, 

2 V 1931). 
19 G. R w a I, W dziesiątą rocznicę oszustwa plebiscytowego, b.m. w., 1931. 
20 Tamże, s. 5. 
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dawało bardzo uproszczony obraz rozwoju sytuacji na Górnym śląsku 
w interesującym nas okresie. Analizując wydarzenia bezpośrednio po
przedzające wybuch III powstania dostrzegł w nich jedynie aspekt spo
łeczny i na tym tle uwypuklił rolę komunistów. Oni też zdaniem autora 
odegrali dużą rolę w rozwoju akcji strajkowej na początku maja 1921 r. 
,,Tę okoliczność wykorzystał nacjonalistyczny obóz polski w zmowie z rzą
dem polskim i okupantami francuskimi dla rozpoczęcia długo przygoto
wywanego trzeciego powstania. Korfanty i przywódcy polskich związków 
zawodowych ze swej strony proklamowali również strajk powszechny, ale 
tylko jako przykrycie dla wojennego, nacjonalistycznego powstania" 21. 

Przytoczone powyżej cytaty świadczą o tym, iż Rwał nie wprowadzał 
bardzo ważp.ego rozróżnienia pomiędzy pojęciem nacjonalizmu narodu 
uciskającego a słuszną walką narodowowyzwoleńczą narodu uciskanego. 
W specyficznej sytuacji Górnego Ślą�ka jedynie mocne uwypuklenie tego 
rozróżnienia pozwoli na właściwą ocenę wysiłku zbrojnego ludności pol
skiej. 

Z okazji dziesiątej rocznicy III powstania i plebiscytu z inicjatywy 
ambasady polskiej w Paryżu, a poprzez działającą tam Bibliotekę Polską 
i za zgodą oficjalnych czynników francuskich, od marca do czerwca 
1931 r. wygłoszono w Paryżu serię odczytów na temat Śląska. Referaty 
przedstawili tak przedstawiciele nauki francuskiej oraz wielcy przemy
słowcy, jak też publicyści i politycy. Uczestnictwo wielu pierwszorzędnej 
wagi polityków francuśk:ich, np. byłego prezydenta Francji Alexandre'a 
Milleranda, nadało tej· imprezie duży międzynarodowy rozgłos. W wielu 
przemówieniach nie ukrywano faktu, iż celem tej akcji było zaprezen
towanie zwartości sojuszu francusko-polskiego wobec narastającego rewi
zjonizmu niemieckiego. Szczególnie dobitnie podkreślił to w swym prze
mówieniu ambasador polski w Paryżu Alfred Chłapowski 22. Francuskie 
koła polityczne aktywnie uczestniczące w tej imprezie tym samym prag
nęły symbolicznie potwierdzić swoje niezłomnie propolskie stanowisko 
wobec wschodniej granicy Rzeszy. 

Pełne teksty wygłoszonych w Paryżu odczytów zostały opublikowane 
w języku francuskim w 1932 r. Redaktorem książki był znany publicysta 
Kazimierz Smogorzewski, który wydawnictwo to poszerzył poprzez włą
czenie obszernej rozprawy pt. Le plebiscite et le partage de la Haute

Silesie, opartej w pierwszym rzędzie na wiadomościach prasowych oraz 
na własnych zapiskach i notatkach Smogorzewskiego sporządzonych 
w okresie jego pobytu na zachodzie Europy w latach 1920-1921 w roli 
polskiego korespondenta politycznego. Publikacja ta budzi obecnie wiele 
zastrzeżeń i razi jednostronnością, niemniej jednak na początku lat trzy-

21 Tamże, s. 11. 

22 La Silesie Polonaise, red. K. Smogorzewski, Paryż 1932, s. V-VI. 
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dziestych była jedynym obszernym polskim opracowaniem ujmującym 
sprawę powstań i plebiscytu od strony problemów międzynarodowych. 
Smogorzewski po krótkim wstępie charakteryzującym bardzo ogólnie 
okres 1919-1920 skupił głównie swą uwagę na przedstawieniu walki 
dyplomatycznej wokół problemu górnośląskiego od maja do października 
1921 r. W jego opinii wybuch powstania był uzasadnioną reakcją ludności 
polskiej na Górnym Śląsku na niesłuszne projekty podziału tego ·terenu 
przedstawione przez Anglików i Włochów. W opracowaniu na tle wrogiej 
postawy Londynu i Rzymu wobec polskich dezyderatów na Górnym 
Śląsku szczególnie pozytywnie odbiła się postawa Francji. Autor nie za
wahał się przed wyrażeniem opinii, iż Paryż był jedynym bezkompro
misowym wyrazicielem interesów polskich w łonie wielkich mocarstw 2a. 
ówczesna sytuacja polityczna, a także okolicznościowy charakter publi
kacji nie pozwoliły autorowi na bardziej realistyczną ocenę stosunku 
Francji wobec problemu Górnego Śląska w latach 1919-1921. W rozwi
jającym się ówcześnie sporze między Grażyńskim a Korfantym Smogo
rzewski stanął wyraźnie po stronie wojskowych. W publikacjach uwypu
klono rolę POW i jej przywódców, natomiast dyktatora III powstania 
śląskiego przedstawiono jako mało zdecydowanego działacza, który do 
ostatniej chwili nie był rzekomo przekonany o słuszności wszczęcia walk 
zbrojnych na terenie Górnego Śląska. Autor pochwalał bojową postawę 
oficerów grupy „Wschód", którzy dążyli do zbrojnego zajęcia całego 
obszaru plebiscytowego. W publikacji wyrażono również szereg opinii 
o charakterze powstania, jego przebiegu i skutkach, przy czym podkre
ślono ogromne zdobycze moralne i polityczne tego zbrojnego zrywu lud
ności polskiej.

Po 1931 r. nastąpił poważny spadek zainteresowania problemami po
wstańczymi, a szczególnie z 1921 r. Przyczyny tego zjawiska były niewąt
pliwie bardzo złożone. Doniosłą rolę odgrywała tutaj specyficzna sytuacja 
międzynarodowa. W styczniu 1933 r. kanclerzem Rzeszy został Adolf 
Hitler, którego rewizjonistyczny program polityczny był powszechnie 
znany w całym świecie. Zdobycie przez niego władzy w Niemczech· do
prowadziło do natychmiastowego zaostrzenia stosunków politycznych na 
linii Warszawa-Berlin. Szczytowym momentem tego napięcia był wspo
mniany już konflikt o Westerplatte w 1933 r. Niemniej jednak od tego 
czasu dala się zauważyć stopniowa poprawa stosunków politycznych mię
dzy obu krajami zakończona podpisaniem znanego w historii układu o nie
agresji w styczniu 1934 r. Fakt ten w oczywisty sposób wpłynął na wy
gaszanie antyniemieckich wypowiedzi na łamach prasy i nie sprzyjał 
również publikowaniu materiałów, które przypominałyby minione zatargi 

2a Tamże, s. 335-340. 
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i spory. Z drugiej strony na terenie woj. śląskiego powoli wygasał spór 
wokół problemu roli i znaczenia POW i Korfantego w III powstaniu. 
Wydaje się, iż w uciszeniu tego sporu był zainteresowany Grażyński, który 
dążył do skupienia całej ludności Górnego Sląska wokół swych haseł 
zmierzających do stopniowego, ale ciągłego ograniczania wpływów nie
mieckich na tym terenie 24. Poza tym doniosłą rolę odgrywał fakt żywego 
zainteresowania się społeczeństwa polskiego rozwojem sytuacji między
narodowej, a także aktualnymi, niezmiernie skomplikowanymi problemami 
wewnętrznymi. Wszystkie te czynniki wpłynęły ·hamująco na rozwój li
teratury poświęconej okresowi powstań. Dobitnym tego przykładem był 
fakt, iż nawet piętnastolecie wybuchu III powstania nie zostało uczczońe 
żadną okolicznościową publikacją. Jedynie z okazji rocznicy plebiscytu 
opublikowano skromną jednodniówkę zawierającą szereg drobnych i bar
dzo przyczynkarskich opracowań 2s. 

W okresie międzywojennym ukazało się również szereg prac synte
tycznych, które nawiązywały do problemu III powstania śląskiego. Na 
uwagę zasłużyły tutaj takie opracowania, jak np. dwie obszerne mono
grafie poświęcone dziejom Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, a także 
prace Michała Bobrzyńskiego, Adama Próchnika czy też Wacława So
bieskiego 26. We wszystkich tych publikacjach zwracano uwagę na doniosłe 
znaczenie III powstania, które przyczyniło się w ogromnym stopniu_ do 
powrotu do Polski w 1922 r. części Górnego Sląska. Monografie o Zjed
noczeniu Zawodowym Polskim podkreślały jednocześnie rolę polskiej kla
sy robotniczej na tym terenie, słusznie uwypuklając fakt, że przede 
wszystkim dzięki niej i chłopstwu polskość Górnego Sląska nie podlegała 
żadnemu podważeniu. 

To ogólne spojrzenie na polską historiografię okresu międzywojennego 
o III powstaniu śląskim pozwala stwierdzić, iż nie zdołała ona przedsta
wić wyczerpującego obrazu skomplikowanych problemów łączących się
z tym zagadnieniem. Niewątpliwym jej osiągnięciem było wysunięcie
szeregu kwestii, uczulenie przyszłego badacza na złożoność wielu wyda
rzeń i zjawisk. Niemniej angażując się w spory polityczne, służąc często-

24 W dalszym ciągu zbyt mało znamy działalność Związku Naprawy Rzeczy

pospolitej (tzw. ,,naprawiaczy"), którego członkiem i aktywnym działaczem był 

Grażyński. W polityce zagranicznej grupa ta zdecydowanie przeciwstawiała się flir

towi dyplomatycznemu Polski z Niemcami. 

25 Plebiscyt górnośląski 1921-20 III-1931. Jednodniówka pamiątkowa, opraco

wał i zredagował L. Lakomy, Katowice 1936. 
2& Cwierć wieku pracy dla potrzeb narodu i robotnika 1902-1927. Zjednoczenie 

Zawodowe Polskie, Poznań 1927; Dzieje Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1889-

1939, Katowice 1939; M. Bobr z y ń s k i, Dzieje Polski w zarysie, t. III, Warszawa 

1931; A. P r ó c h n i k, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, wyd. II, Warszawa 

1957; W. Sobi e s ki, Dzieje Polski, t. III, Warszawa 1938. 
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kroć za parawan rozgrywek o wpływy i władzę, nie zdołała ona wy3sc 
poza wąskie ramy subiektywnych ocen. Jej cechą charakterystyczną był 
fakt, że tworzyli ją ludzie żywo zaangażowani w opisywane przez siebie 
wypadki. Oczywiście nie sprzyjało to stworzeniu obiektywnego· obrazu III 
powstania. Dodajmy również, że w tym okresie archiwa nie udostępniały 
żadnych materiałów źródłowych odnoszących się do wydarzeń z lat 
1918-1922. Jedyną pracą opartą na archiwaliach było studium Stani
sława Baczyńskiego uznane za materiał ściśle tajny, udostępniany jedynie 
za specjalnym zezwoleniem 21. Na gruntowne i wielostronne opracowania 
problematyki III po�stania śląskiego należało czekać aż do okresu po 
1945 r. 

Tuż po wyzwoleniu na łamach prasy codziennej i czasopism ukazy
wało się szereg publikacji poświęconych okresowi powstań śląskich ze 
szczególnym nasileniem tematów łączących się z wydarzeniami 1921 r. 
W 1946 r. wyszła najobszerniejsza jak dotąd monografia III powstania 
pióra Kazimierza Popiołka 2s. W krótkiej przedmowie autor stwierdził, iż 
jego książka „usiłuje w oparciu przede wszystkim o literaturę i źródła 
polskie i w pewnym stopniu niemieckie dać ogólny zarys trzeciego po-

. wstania z pobieżnym przypomnieniem dwu poprzednich. Zwrócono przy 
tym uwagę raczej na polityczną stronę trzeciego powstania. Szczegółowy 
przebieg działań wojennych wymaga odrębnego opracowania" 29

. Praca 
została oparta na ówcześnie dostępnych źródłach i dała obraz całego 
wachlarza procesów zachodzących w okresie III powstania na Górnym 
Śląsku, wiążąc je w zwartą całość problemową. K. Popiołek stworzył 
przejrzysty, a jednocześnie wielowarstwowy obraz wydarzeń III powsta
nia i ich przyczyn. W pracy uwypuklono rolę Korfantego, którego olbrzy
mi autorytet w społeczeństwie górnośląskim w naturalny sposób wysuwał 
na bezsprzecznego · przywódcę tego ludu również i w okresie trwania 
działań bojowyćh. O konieczności wywołania polskiego ruchu zbrojnego 
na Górnym Śląsku przekonały komisarza plebiscytowego - zdaniem 
autora - niepomyślne wiadomości nadchodzące z obrad Komisji Między
sojuszniczej, gdzie Anglicy i Włosi proponowali zwrócenie Polsce jedynie 
pow. rybnickiego i pszczyńskiego. Ten czynnik był bezpośrednią przyczyną 
wybuchu III powstania, a decyzję podjął Korfanty so. 

Autor poświęcił wiele miejsca problemom obrazującym wewnętrzną 
sytuację w obozie polskim, a przede wszystkim konfliktom między Kor-

27 Tajne organizacje wojskowe na Górnym Sląsku w latach 1918-1921 na tie 

sytuacji ogólnej, praca ukazała się w obszernych fragmentach w druku w: Najnow

sze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914-1939, t. XIII, Warszawa 1968. 
28 K. P o p i o l e k, Trzecie śląskie powstanie, Katowice 1946.
u Tamże, s. 9. 
ao Tamże, s. 68-69. 
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fantym a dowódcami POW. W pracy przedstawiono kilka przyczyn nie
chęci i wzajemnej nieufności. Przede wszystkim Korfanty w przeciwień
stwie do przywódców POW „nie wierzył, aby organizacja ta mogła włas
nym swym zbrojnym czynem zadecydować, nawet wbrew woli zachod
nich aliantów, o losie Śląska. Ograniczając zadania organizacji tylko do 
ochrony plebiscytu, a sprawę decyzji o losach Górnego Śląska uzależniając 
raczej od zabiegów dyplomatycznych, Korfanty nie interesował się też 
bliżej pracą organizacji wojskowej, pozostawiając jej dużą samodziel
ność" a1. To stanowisko dyktatora III powstania płynęło zdaniem K. Po
piołka z umiejętności szerszego spojrzenia na problematykę górnośląską, 
uwzględniającego zarówno procesy zachodzące na terenie plebiscytowym, 
jak i na arenie międzynarodowej. Dawało to Korfantemu zdecydowaną 
przewagę nad młodymi dowódcami POW dążącymi do zamanifestowania 
siły bojowej kierowanej przez siebie organizacji, niemniej jednak nie ma
jącymi tej dojrzałości politycznej, jaką on reprezentował. Inna przyczyna 
wzajemnej nieufności miała swe podłoże w sferze ogólnego ukłaau sił 
politycznych w Polsce. Korfanty z nie ukrywaną niechęcią odnosił się 
do tzw. grupy piłsudczyków, do której należeli oficerowie grupy „Wschód" 
z Grażyńskim, Chmielewskim i Przedpełskim na czele. Zdaniem autora 
były to reperkusje walk politycznych rozgrywających się ówcześnie w ca
łej Polsce. Wreszcie jako trzęcią przyczynę konfliktu pomiędzy komisa
rzem plebiscytowym a dowódcami wojskowymi Popiołek podał specy
ficzne cechy charakteru Korfantego, który nie umiał i nie chciał dzielić 
się swymi wpływami i władzą na terenie Górnego Śląska z młodymi ofi
cerami. Nie czynił tego tym bardziej, iż był przekonany o słuszności swej 
linii postępowania 32. Sprzeczności między dowódcami POW a dykta
torem III powstania osiągnęły swój szczytowy rozwój w czasie trwania 
walk. W sporze pomiędzy wojskowymi a Korfantym sympatia autora jest 
wyraźnie po stronie dyktatora powstania. Objawiło się to zarówno w ne
gatywnej ocenie tzw. buntu grupy „Wschód" 33, jak i w podkreśleniu 
pozytywnej roli Korfantego w negocjacjach w sprawie likwidacji ruchu 
powstańczego. 

Wysiłek zbrojny ludu górnośląskiego w III powstaniu śląskim mógł 
być właściwie spożytkowany jedynie pod warunkiem odpowiednio prze
prowadzonej likwidacji całej akcji zbrojnej, takiej mianowicie, która 
uznałaby de facto moralne i polityczne sukcesy Polaków. Okres negocjacji 
politycznych wokół sprawy zakończenia działań bojowych powstańców 
został szczególnie dokładnie przedstawiony w pracy Popiołka, przy czym 
autor podkreślił konsekwentną taktykę Korfantego, jego silę woli i poczu-

31 Tamże, s. 68. 

32 Tamże, s. 64. 

33 Tamże, s. 156-157. 
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cie odpowiedzialności. Autor nie uchylił się przed stwierdzeniem, że „je
żeli likwidacja ta była jedynym celowym i zapowiadającym sukces za
kończeniem powstania, to zasługę właściwego wykorzystania ofiary po
wstańczego czynu ponosi w pierwszym rzędzie dyktator powstania Woj
ciech Korfanty, tak jak on za nie ponosił i wobec historii ponosi odpowie
dzialność" 34. W pracy wiele miejsca poświęcono międzynarodowemu od
dźwiękowi ruchu powstańczego, wskazując na przychylne Polsce stano
wisko Francji i konsekwentnie antypolskie stanowisko Wielkiej Brytanil 
Autor umiejętnie połączył wydarzenia na terenie plebiscytowym z roz
grywkami dyplomatycznymi na forum międzynarodowym, uznając, iż 
jedynie w tak rozbudowanych ramach rozważań teoretycznych staną się 
zrozumiale pociągnięcia tak dobrego polityka, jakim był Korfanty. 

W omawianej pracy po raz pierwszy w tak szerokim zakresie ukazano 
mechanizm działania zaplecza powstańczego, podkreślono jego niedociąg
nięcia i sukcesy. Z szeregu innych problemów poruszonych przez autora 
na uwagę zasługuje sprawa stosunku rządu polskiego do III powstania. 
Popiołek stwierdził, iż ogólna sytuacja polityczna zmuszała rząd Polski 
do formalnego odżegnania się od ruchu powstańczego. Z drugiej strony 
jednak uwypuklił fakt, że rząd warszawski podtrzymywał ruch zbrojny 
poprzez wysyłanie pieniędzy, żywności i broni, a więc materiałów, których 
w tych czasach nie było wcale w nadmiarze w odbudowanym niepodle
głym państwie. Autor wskaz.al również na żywiołowe poparcie ruchu 
powstańczego przez całe społeczeństwo polskie, co było przyjmowane 
z wdzięcznością przez ludność Górnego Sląska ss. W zakończeniu książki 
K. Popiołek podkreślił ogromne zdobycze ruchu powstańczego, który bez
pośrednio przyczynił się do zwrócenia Polsce części jej prastarej dzielnicy.
Wskazał również na charakterystyczne cechy tego ruchu zbrojnego, a mia
nowicie jego ludowy charakter, ścisłe połączenie działań wojennych z akcją
dyplomatyczną oraz fakt, iż na czele powstania stal polityk, a nie woj
skowy.

W 1947 r. ukazała się obszerna Historia Sląska w zarysie opracowana 
przez Kazimierza Piwarskiego. W pracy tej poświęcono również nieco 
miejsca sprawom związanym z III powstaniem śląskim. Autor poprzestał 
jednak na ukazaniu doniosłej roli walki zbrojnej w kwestii podjęcia osta
tecznej decyzji podziału terenu plebiscytowego oraz na wyrażeniu ubo
lewania, że spory między dowódcami wojskowymi a władzą polityczną 
odbiły się fatalnie na sprawności akcji bojowej 36. Niewiele nowego do 
dotychczasowego stanu wiedzy o III powstaniu wniosło półwspomnieniowe 
opracowanie Józefa Alojzego Gawrycha, byłego szefa wydziału wywia-

34 Tamże, s. 173. 

3s Tamże, s. 185-189. 

36 K. Pi w ars ki, Historia Sląska w zarysie, Katowice-Wrocław 1947, s. 411. 
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dowczego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na Górnym Śląsku 37. 

Autor przedstawił kilka interesujących szczegółów ilustrujących działal
ność wywiadu polskiego w tym okresie, ale nie wyraził swych poglądów 
i opinii wobec rozgrywających się wydarzeń i sporów. 

Pierwsza polowa lat pięćdziesiątych - to specyficzny okres rozwoju 
polskiej historiografii o III powstaniu śląskim. W 1950 r. na lamach 
,,Przeglądu Zachodniego" Franciszek Ryszka opublikował artykuł poświę
cony problemowi roli konfliktów społecznych na Górnym Śląsku_ w prze
biegu wydarzeń w latach 1918-1919 38_ Aczkolwiek artykuł ten swymi 
ramami chronologicznymi nie objął interesującego nas okresu, niemniej 
wyrażone w nim opinie i tezy zostały następnie podchwycone przez 
innych badaczy i odpowiednio rozbudowane. Zasadniczą zdobyczą prze
myśleń F. Ryszki było zwrócenie szczególnej uwagi na fakt ścisłej łącz
ności między walką narodową a dążnością ludu górnośląskiego do wyzwo
lenia społecznego. Teza ta - w swym założeniu niezmiernie słuszna -
uległa w następnym okresie pewnemu przejaskrawieniu, które doprowa
dziło do zbyt szablonowej i schematycznej oceny wydarzeń górnośląskich 
w latach 1918-1921. Od 28 VI do 1 VII 1953 r. odbyła się we Wrocławiu 
sesja naukowa poświęcona w całości problematyce śląskiej. W wygło-
szonym na tej sesji referacie Henryk Zieliński przedstawił nowy obraz 
genezy i przebiegu powstań śląskich, sugerując, iż głównym źródłem 
trzech kolejnych zrywów ludności polskiej na Górnym śląsku był wzrost 
nastrojów rewolucyjnych wśród ludności górnośląskiej wykorzystany 
przez przywódców narodowych do własnych celów politycznych 39• Jedno
cześnie autor podkreślił międzynarodowe przetargi ośrodków kapitali
stycznych o zapewnienie sobie największych wpływów na bogatej ziemi 
śląskiej. Do tych stwierdzeń nawiązał w swej wypowiedzi Karol Lapter, 
przy czym podkreślił on, że „krew ludu śląskiego miała stać się jednym 
z argumentów w międzyimperialistycznej kłótni o to, która grupa kapi
talistycznych rekinów ma wyzyskiwać bogactwa Górnego Śląska" 40. 

W myśl tych stwierdzeń III powstanie w opinii K. Laptera było również 
jednym z ogniw w łańcuchu walk o opanowanie Górnego Śląska przez 
określoną grupę kapitalistów. Poglądy obydwu wspomnianych wyżej auto
rów na problem III powstania śląskiego zostały szerzej przedstawione 

a1 J. A. Ga w r ych, Hotel Lomnitz. Z tajemnic szefa wywiadu, Ka towice 1947.
38 F. Rys z k a, Radykalizm społeczny ludności Górnego Sląska na przełomie 

1918/1919 (Przegląd Zachodni, 1950, z. 7-8, s. lJl0-130). 
39 H. z i e 1 i ń s k i, Stanowisko międzynarodowego kapitału finansowego i ośrod

ków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji polskiej wobec Sląska w latach 
1917-1945 (Konferencja śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 
28 VI-1 VII 1953, t: II, Wrocław 1954). 

40 K. La p t er, Polityka Stan�w Zjednoczonych w sprawie Sląska; charakter 
i rola powstań śląskich (Konferencja Śląska ... , s. 141). 
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w artykule opublikowanym w 1954 r.41 Artykuł ten dał zbyt jednostronny 
obraz wydarzeń 1921 r. na Górnym Śląsku. Znalazło się tutaj szereg tez 
i określeń, które z racji abstrahowania autorów od wyjątkowej specyfi
ki Górnego Śląska nie miały uzasadnienia w faktach. W III powstaniu 
śląskim autorzy dostrzegali przede wszystkim próbę przeciwstawiania 
interesom mas ludowych dążności burżuazyjnej, w tym również i kapi
talistów polskich. W ich opinii wyłączną omalże przyczyną wybuchu 
powstań była postępująca rewolucyjność mas proletariackich. 

Tezy K. Laptera i H. Zielińskiego wywołały żywą polemikę, w której 
głos zabrali T. Jędruszczak i K. Popiołek. Autorzy ci, nie negując ogrom
nego znaczenia postępującej radykalizacji mas proletariackich na Górnym 
Śląsku jako istotnej siły we wszelkich poczynaniach zbrojnych ludu, 
wskazywali jednocześnie na niezwykle ważne na tym terenie konflikty 
narodowe, które w powstaniach śląskich znalazły swoje apogeum 42. 
W dyskusji na wspomnianej wyżej sesji naukowej we Wrocławiu zabrał 
również głos Tadeusz Szafar, który wysunął demagogiczny problem, w ja
kim stopniu wybuch III powstania był dziełem Komunistycznej Partii 
Górnego Śląska, w jakim stopniu pracą Polskiej Organizacji Wojskowej 
i Korfantego. Jego zdaniem: ,,Nie wyjaśnione jest dotąd zagadnienie, czy 
proklamowanie powstania miało być dywersją w ruchu rewolucyjnym, 
czy :też burżuazja polska posłużyła się do swoich celów ówczesnym 
wzniesieniem ruchu rewolucyjnego i falą strajków" 49. Swoje deklara...: 

tywne tezy Szafar rozwinął szerzej w broszurce zatytułowanej Cień Tar
gowicy nad Sląskiem. Jak już sugeruje sam tytuł, głównym ohiektem 
ataków autora było dowództwo powstania, i to zarówno wojskowe, jak 
i polityczne z Korfantym na czele. Książeczka, nie uwzględniając sytuacji 
politycznej na arenie międzynarodowej i na Górnym Śląsku, stawiała 
a priori tezę, że głównym celem kierowników powstania była likwidacja 
ruchu zbrojnego bez względu na uzyskane wyniki u. W książce znalazło 
się wiele demagogicznej krytyki i szereg krzywdzących epitetów. Poglądy 
autora spotkały się w następnych latach ze słuszną krytyką. 

Od 1956 r. zaczął się niezmiernie dynamiczny rozwój historiografii 
polskiej poświęconej problemom powstań śląskich, a szczególnie wyda
rzeniom z 1921 r. Niewątpliwie zasadniczą przyczyną wielotorowości po-

41 K .  La pt er , H. Zie 1 ińs ki, Powstania śląskie (K war talnik Historyczny, 
1954, Z. 1, S. 60-102). I 

42 T. J ę dr us z c z  a k, W sprawie drugiego .powstania śląskiego (Kwartalnik 
Historyczny, 1955, z. 4-5); K. Pop i olek, Na marginesie artykułu K. Laptem 

i H. Zielińskiego pt. Powstania śląskie (tamże, 1955, z. 1). 
,a T. Szaf ar, Stosunek piłsudczyzny do Sląska w latach powstań i plebiscytu; 

problem powstań i jego polityczna aktualność (Ko nferen cja Śląska ... , s. 165). 
44 T. Szaf ar, Cień Targowicy nad Sląskiem, Katowice 1955, s. 59-62. 
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dejmowanych przez badaczy tematów był fakt udostępnienia nowych, 
nie znanych dotąd archiwaliów, które umożliwiały dalsze pogłębianie 
badań i wyjaśnianie wielu mniej znanych wypadków. Pozwalało to na 
podjęcie próby właściwej i wieloaspektowej oceny wysiłku powstańczego, 
wskazanie na jego ogromny ładunek postępowości i umieszczenie go w sze
regu szczytnych zrywów zbrojnych narodu polskiego. W 1956 r. Tadeusz 
Jędruszczak opublikował artykuł omawiający stosunek rządu polskiego 
do III powstani!ł śląskiego 45. W artykule wskazano na panującą w War
szawie niechęć do wywołania walk zbrojnych na Górnym Śląsku, przy 
czym główną przyczyną tego stanu rzeczy była realna ewentualność po
tępienia tego ruchu przez mocarstwa zachodnie. Jędruszczak szerzej udo
kumentował swoje poglądy w obszernej monografii opublikowanej 
w 1958 r.4o Zdaniem autora sam wybuch powstania był zaskoczeniem 
dla rządu warszawskiego, który choć był informowany o wzroście. napięcia 
na Górnym Śląsku i o niechętnym wobec sprawy polskiej stosunku Wiel
kiej Brytanii i Włoch, nie został uprzedzony o samym terminie wybuchu 
walk. W czasie trwania III powstania rząd polski z konieczności zacho
wał oficjalną neutralność, przy jednoczesnym faktycznym poparciu walk 
zbrojnych. W opinii autora na genezę III powstania złożyły się trzy zasad
nicze elementy: patriotyczna postawa ludności polskiej dążącej do zbrojnej 
walki o powrót do Polski, przygotowania POW do walki oraz sytuacja 
międzynarodowa i spory wokół sprawy górnośląskiej 47• T. Jędruszczak 
stwierdza, że najdonioślejsze znaczenie miał pierwszy element. 

W omawianej pracy poświęcono wiele miejsc·a charakterystyce postawy 
Korfantego w okresie trwania powstania. W oczach autora dyktatorowi 
powstania „chodziło o ruch protestacyjny wobec popierających Niemcy 

Anglii i Włoch, który można by szybko zakończyć" 48. Masowy charakter 
ruchu powstańczego przerósł jednak nakreślone mu ramy, a jednym 
z elementów utrudniających likwidację ruchu powstańczego była dzia
łalność komunistów górnośląskich, którzy krytykowali postawę Korfan
tego. Aczkolwiek ocena działalności komunistów na Górnym Śląsku 
w okresie powstań nie była jednym z głównych wątków pracy J ędrusz
czaka, niemniej znalazło się tutaj szereg istotnych sformułowań, w któ
rych autor wskazał na niezrozumienie wagi problemu narodowego przez 
Komunistyczną Partię Górnego Śląska. Dop'I'owadzilo to w konsekwencji 
do osłabienia jej wpływów w tym okresie na Górnym Śląsku 49. W ocenie 

4s T. J ę d r u s z c z a k, Polityka rządu polskiego wobec trzeciego powstania na 

Sląsku w 1921 r. (Materiały i studia INS, t. IV, Warszawa 1956). 

4& T. J ę d r us z cz a k, Polityka Polski w sprawie Górnego Sląska 1918-1922, 

Warszawa 1958. 

41 Tamże, s. 311-312. 

48 Tamże, s. 319. 

49 Tamże, s. 372. 
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Jędruszczaka III powstanie śląskie „było ruchem narodowo-wyzwole11-
czym, mającym na celu zjednoczenie Górnego Śląska z pozostałymi zie
miami polskimi. Fakt, że jednym z podstawowych elementów tego ruchu 
była typowo proletariacka forma walki, mianowicie strajk, wynika ze 
specyficznych właściwości Górnego Śląska, gdzie podstawową masę lud
ności stanowiła klasa robotnicza" 50_ W pracy poruszono ·cały szereg in
nych niezmiernie istotny�h problemów stawiających � nowym świetle 
znane już wydarzenia i fakty bądź też uzupełniających je nowymi szcze
gółami. 

Radykalnospołeczne aspekty powstań stały się główną osnową roz
ważań H. Zielińskiego w obszernej monografii opublikowanej w 1957 r.s1 
Autor wnikliwie analizując nastroje mas proletariackich na Górnym Śląs
ku w ostatnich tygodniach przed wybuchem III powstania wskazał, że go
towość do samorzutnej walki robotników o swe prawa narodowe i społecz
ne była głównym czynnikiem mobilizującym kierownictwo polityczne 
obozu polskiego do wydania oficjalnego rozkazu wszczęcia walk zbroj
nych. H. Zieliński wyraził wątpliwości co do możliwości dobrowolnego 
wywołania powstania przez ówczesne kierownictwo polskie na Górnym 
Śląsku, mimo że „zarysowujące się w angielsko-włoskich planach podziału 
Górnego Śląska niebezpieczeństwo odsunięcia burżuazji polskiej od prawa 
do jego bogactw stanowiło dla niej poważne ostrzeżenie, zdolne popchnąć 
ją do czynów bardziej zdeterminowanych niż stosowane dotąd dyplo
matyczne zabiegi" �z. Jedynie masy ludowe nie wdawały się w zawile 
rozważania polityczne, ani też nie kierowały się żadnymi wyrafinowanymi 
koncepcjami, ich zamierzeniem było postępowanie najskuteczniejszą drogą 
zmierzającą do wyzwolenia spod ucisku narodowego. Autor podkreślił 
fakt, iż społeczne aspekty wyzwoleńczych dążeń stanowiły dodatkowy 
bodziec do walk narodowych. Zdecydowanej działalności mas ludowych 
autor przeciwstawił kunktatorskie jego zdaniem poczynania Korfantego. 
Dyktator powstania od pierwszej chwili zmierzał do jego likwidacji, oba
wiał się bowiem społecznych aspektów ruchu. Fakt zaś, że powstanie prze
trwało ponad dwa miesiące, należało zawdzięczać wyłącznie bohater
stwu jego uczestników, którzy nie chcieli wypuszczać broni z ręki do 
chwili zagwarantowania pełnego spełnienia ich żądań. W pracy H. Zie
lińskiego wskazano na solidarność europejskiej klasy robotniczej, głównie 
niemieckiej, z rewolucyjnymi poczynaniami mas proletariackich na Gór
nym śląsku w okresie III powstania 53. Powstanie to „wykazało ponownie, 

so Tamże, s. 371-372.
G1 H. Z i el i ń s k i, Położenie i walka górnośląskiego proletariatu w latach

1918-1922, Warszawa 1957. 

52 Tamże, s. 230. 

53 Tamże, s. 252-256. 
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że droga tego powrotu [do Polski - J. P.] wiedzie poprzez nierozerwalne 
zespolenie sprawy narodowej ze sprawą społeczną" 54.. 

13 i 14 VI 1961 r. z okazji 40 rocznicy III powstania śląskiego odbyła 
się w Katowicach uroczysta sesja naukowa w obecności najwyższych 
władz partyjnych i państwowych. Na sesji wygłoszono trzy zasadnicze 
referaty, z których pierwszy - H. Zielińskiego - dotyczył problematyki 
przedpowstaniowej, natomiast dwa pozostałe - T. Jędruszczaka i K. Po
piołka - wiązały się ściśle z interesującym nas zagadnieniem. Materiały 
z sesji, ujmujące zarówno wspomniane wyżej referaty, jak i obszerną 
dyskusję, zostały opublikowane w 1963 r.ss Stwierdzając, że uwaga spo
łeczeństwa polskiego skupiała się wokół trzech problemów, a mianowicie 
na narodowym i społecznym aspekcie walki powstańczej, na charakterze 
i celu walki zbrojnej (tzn. krótka demonstracja czy stworzenie faktu do
konanego) oraz na stopniu zaangażowania się rządu polskiego w wyda
rzenia na Górnym Śląsku, tym zagadnieniom poświęcił w swym referacie 
szczególną uwagę T. Jędruszczak. Wskazał na żywe interesowanie się 
robotników całej Polski, a zwłaszcza proletariatu Zagłębia Dąbrowskiego, 
wypadkami na Górnym Śląsku. Analiza stosunku poszczególnych partii 
politycznych do wydarzeń na terenie Górnego Śląska w 1921 r. pozwoliła 
autorowi na wykazanie różnic w celach i zamierzeniach wobec Górnego 
Śląska poszczególnych kierunków politycznych działających ówcześnie 
w Polsce. T. Jędruszczak podkreślił pozytywne dla rozwoju powstania 
znaczenie życzliwego stosunku ogółu społeczeństwa polskiego do tego wy
darzenia. ,, To poparcie narodu polskiego, posiadającego własne państwo, 
było głównym źródłem politycznej i moralnej siły powstania. Powstańcy 
wiedzieli, że za nimi stoi Polska" :io. 

Nieco odmiennym zagadnieniom został poświęcony referat K. Popiołka. 
Autor na podstawie analizy nowych materiałów archiwalnych pochodzą
cych głównie z zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego w Warsza
wie szczegółowo zobrazował stopniowy wzrost napięcia na terenie Gór
nego Śląska, uwidaczniający· się od dnia plebiscytu do wybuchu III po
wstania. Aczkolwiek czyniono ze strony polskiej przygotowania w postaci 
gromadzenia zapasów broni i amumcJ1, a także szkolenia specjalistów 
w dziedzinie łączności, służby sanitarnej itp., jednak oficjalne czynniki 

54 Tamże, s. 257. 

55 Powstania śląskie. Materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w 40 rocznicę 

III powstania śląskiego w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, Knto

wice 13 i 14 VI 1961 r., pod redakcją K. Popiołka i H. Zielińskiego, Katowice 1963; 

znalazły się tutaj następujące referaty: H. Z i e  1 i ń s k i, Sprawa Sląska a ekspansja 

polska na wschód na tle sytuacji mię.dzynarodowej, s. 44-69; T. J ę d r u s z c z a k, 

Stosunek społeczeństwa polskiego do III powstania śląskiego (3 V-5 VII 1921), 

s. 70-88; K. Pop i olek, Geneza III powstania śląskiego, s. 89-116.

sa J ę dr us z cz a k, Stosunek społeczeństwa ... , s. 87.
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wojskowe i polityczne z Korfantym i Mielżyńskim na czele do ostatniej 
chwili nie były w pełni zdecydowane co do konieczności wszczęcia działań 
zbrojnych. K. Popiołek dał dynamiczny obraz wahań rządu polskiego oraz 
wspomnianych wyżej czynników wojskowych i politycznych wobec ewen
tualności wybuchu powstania, wskazując jednocześnie, że „podjęcie walki 
zbrojnej zostało im narzucone przez zdecydowany nacisk śląskiej ludności, 
jej nieugiętą wolę niedopuszczenia do oddania Górnego Sląska Niemcom 
i jej przekonanie, że jedynie walka zbrojna może temu zapobiec" 'f. Obok 
nacisku mas górnoślą�kich drugim istotnym czynnikiem, który zadecy
dował zdaniem autora o wybuchu III powstania, był fakt, że naczelne 
władze polskie „znalazły się pod presją niekorzystnego dla Polski obrotu 
sprawy śląskiej na arenie międzynarodowej, co narzuciło im potrzebę 
znalezienia formy szczególnie mocnego zamanifestowania woli polskiego 
Sląska" 58. 

W 1961 r. ukazała się popularna Gawęda o trzech śląskich powstaniach

pióra Wilhelma Szewczyka, w której autor w sposób popularny przed
stawił również szereg faktów odnoszących się do III powstania 59. Z okazji 
40 rocznicy III powstania śląskiego· wyszedł specjalny numer „Zarania 

'Śląskiego", w którym znalazł się m. in. artykuł K. Popiołka omawiający 
zasoby archiwalne odnoszące się do pamiętnych wydarzeń z 1921 r.60 

Kolejny wzrost zainteresowania się historiografii polskiej problemami 
III powstania dał sie zauważyć w miarę zbliżania sie 45 i 50 rocznicy 
tego patriotycznego zrywu ludności górnośląskiej. 

W 1966 r. Franciszek Hawranek opublikował obszerne studium poświę
cone analizie rozwoju i działalności partii komunistycznej na terenie Gór
nego Sląska w latach 1918-1921 s1. Sporo miejsca zajęły tutaj również 
sprawy związane z III powstaniem. Autor uwypuklił rolę komunistów 
w procesie stopniowego narastania fali radykalizacji mas górnośląskich. 
Jednocześnie przeprowadził wnikliwą krytykę lewackiego stosunku kie
rownictwa Partii Komunistycznej na tym terenie do powstań śląskich, 
a szczególnie do wydarzeń 1921 r. Kierownictwo to nie d9ceniało dążności 
narodowowyzwoleńczych ludu górnośląskiego i swym sztywnym stosun
kiem do tych problemów zrażało polski proletariat. Autor wskazał również 
na niewątpliwy udział komunistów górnośląskich w walkach powstań-

s1 P o p i o ł e k, Geneza III powstania. ... , s. 113.

se Tamże, s. 115.

59 W. Szewczyk, Powstańczy apel. Gawęda o trzech śląskich powstaniach, 
Katowice 1961. 

&o K. P o p i o ł e k, Materiały archiwalne do dziejów trzeciego powstania ślą
skiegd, (Zaranie Sląskie, 1961, z. la, s. 211-224).

s1 F. Ha wr a n e k, Ruch komunistyczny na Górnym Slą_sku w latach 19.18-1921, 
Wroc ław-W arszawa-Kraków 1966. 
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czych, co jego zdaniem świadczyło o tym, że „szeregowi członkowie. partii 
nie zgadzali się widocznie z oficjalnie ogłoszoną przez kierownictwo par
tii krytyką powstania i z błędnym stanowiskiem w sprawie narodowej, 
skoro niektórzy z nich chwytali za broń ... Nie odrywając się od mas 
niektórzy komuniści słusznie z tymi masami wzięli udział w zbrojnej 
walce przeciw niemieckim wyzyskiwaczom" 62. Udział części komunistów 
w III powstaniu spr:zyjał wzrostowi nastrojów radykalno-społecznych 
w miarę trwania tej akcji zbrojnej. Zdaniem autora wśr-ód powstańców 
zaznaczał się szybki wzrost haseł komunistycznych, do czego w dużym 
stopniu przyczyniało się niezadowolenie szeregów powstańczych z poli
tyki swych przywódców. W tym samym roku K. Popiołek opublikował 
pracę popularnonaukową pt. Górnego Sląska droga do wolności,· przed
stawiając w niej główne przyczyny wybuchu III powstania, jego przebieg 
oraz znaczenie. Autor wskazał na ogromne bohaterstwo żołnierzy-po
wstańców, którzy ofiarą krwi manifestowali swą chęć powrotu do ojczyzny. 

Półwspomnieniowa książka Jana Wyglendy poświęcona została w znacz
nej mierze problemom III powstania. Jednak na opinie autora, byłego 
uczestnika wydarzeń 1921 r. na Górnym Sląsku, działał czynnik osobistych 
sympatii i antypatii, co spowodowało, że w�ele sądów i opinii wzbudza 
szereg wątpliwości. Autor podkreślił naprężone stosunki panujące pomię
dzy Korfantym a przywódcami POW, przy czym wydaje się, że sympatie 
Wyglendy są po stronie wojskowych. Ujawniło się to chociażby w bezpod
stawnym i pochopnym sądzie, że to właśnie wojskowi przekonali rzekomo 
Korfantego o tym, aby stanął na czele powstania ss. W opisie przebiegu 
walk powstańczych, a także innych problemów związanych z tym wyda
rzeniem, książka Jana Wyglendy nie wniosła nowych szczegółów i opinii, 
niemniej z racji swego popularnego charakteru. miała niewątpliwie donio
słe znaczenie dla popularyzacji wiedzy o powstaniach. , 

Ogólną charakterystykę walk powstańczych na terenie plebiscytowym 
w 1921 r. przedstawił w obszernym artykule Wacław Ryżewski 64. Autor 
wskazał na bohaterstwo oddziałów powstańczych i ich niezwykłą zacię
tość w boju. Wiele miejsca poświęcił na zobrazowanie struktury organi
zacyjnej wojsk powstańczych oraz metod i sposobów walki. Zdaniem 
autora powstanie było dobrze przygotowane pod względem wojskowym, 
umiejętnie też wybrano termin wybuchu akcji zbrojnej oraz właściwie 
wykorzystano istotny atut wojsk powstańczych, jakim był fakt, że w skład 
jego szeregów wchodziła miejscowa ludność doskonale znająca teren dzia
łania. Powstańcy stosowali też nowe, jak na owe czasy, środki walki. 

62 Tamże, s. 221. 
63 J. W yg 1 e n d  a, Plebiscyt i powstania śląskie, Opole 1966, s. 144-,145.

64 W. Ryż e w ski, Czyn zbrojny Polaków w powstaniach śląskich (Z postępo

wych tradycji oręża polskiego 1917-1939, Warszawa 1966, s. 243-321). 
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Wszystkie te czynniki przyczyniły się do zaskakujących sukcesów po
wstańczych. Niemniej jednak w długotrwałej walce, wobec doskonałego 
wyposażenia i wyćwiczenia oddziałów niemieckich, przewaga przechylała 
się na ich stronę. W omawianym artykule przedstawiono przebieg najważ
niejszych bitew stoczonych w okresie III powstania. Uzupełnieniem tego 
opisu walk powstańczych w 1921 r. były artykuły Mieczysława Wrzoska. 
Wprawdzie autor ten przedstawił jedynie wycinkowe fragmenty walk 
zbrojnych na Górnym Śląsku w okresie III powstania, ale pozwoliły one 
na pełniejsze odtworzenie całości działań bojowych; wykazały jednocześnie 
ogromną zaciętość powstańców i ich bohaterstwo 65, 

Władysław Zieliński w swym opracowaniu zwrócił uwagę na pewne 
organizacyjne formy pomocy społeczeństwa polskiego wobec Górnego 
Śląska w ciężkich chwilach trwania III powstania. Na podstawie zacho
wanych materiałów archiwalnych, uchwal wieców i rezolucji powziętych 
przez różne towarzystwa i partie polityczne autor przedstawił nastroje 
całego społeczeństwa i jego stosunek do wydarzeń na Górnym Śląsku. 
Społeczeństwo polskie wywierało nacisk na rząd warszawski celem zmu
szenia go do podjęcia energicznej akcji w obronie walczącej o swą nie
podległość ziemi górnośląski�j. Z inicjatywy specjalnie powołanych ko
mitetów na terenie całego kraju utworzono sieć placówek, których za
daniem było zbieranie datków na rzec:z; Górnego Śląska. Wyniki tej akcji 
przerosły oczekiwania organizatorów i świadczyły tym samym o gorącym 
poparciu całego społeczeństwa polskiego dla zbrojnej walki ludu górno
śląskiego. W pracy ukazano również formy działania społecznego, którego 
celem było udzielanie szerokiej pomocy uchodźcom górnośląskim 66. 

Problemom III powstania śląskiego sporo miejsca poświęcił również 
Jan Przewłocki w pracy ukazującej działalność Komisji Międzysojuszni
czej na Górnym śląsku 67. Głównym celem autora było ukazanie przez 
pryzmat działalności organów sojuszniczych na Górnym Śląsku stosunku 
mocarstw zachodnich do problemu górnośląskiego w latach 1918-1922. 
Autor opierając się na mało dotychczas wykorzystanych źródłach archi
walnych starał się przedstawić całokształt problemów związanych z wy
buchem, przebiegiem i wynikami III powstania na tle sytuacji między
narodowej. Na ulega wątpliwości, że problem górnośląski stal się w tym 

65 M. W r z o s ek, Walka o Zębowice podczas III powstania śląskiego w 1921 roku 

(W ojskowy Przegląd Hi storyczny , 1961, z. 4); te n że, Działania bojowe grupy „Pół
noc" w czasie III powstania śląskiego w 1921 roku (Zaranie śląskie, 1964, z. 3); 
te n ż e, Działania bojowe grupy „Butrym" podczas III powstania śląskiego w 192 l r. 

(śląski Kwartalnik Hi storyc zny Sobótka , 1965, z. 1). 
Go W. Z i e  1 ińs k i, Stosunek społeczeństwa polskiego do powstań i plebiscytu 

na Górnym Sląsku (1919-1921), K atowice 1968. 

67 J. P r  z e  w lo c k  i ,  Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na 

Górnym Sląsku w latach 1920-1922, Wrocław-W arsz awa-Kraków 1970. 
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okresie jednym z najbardziej newralgicznych punktów dyplomacji euro

pejskiej, był też wkalkulowany w działalność polityczną poszczególnych 

mocarstw. W aktualnej sytuacji politycznej o przygotowaniach do podjęcia 

przez obóz polski akcji zbrojnej był w pełni informowany rząd francuski. 

Autor stwierdził, że „w salonach dyplomatycznych Paryża szerzyły się 

opinie uznające ewentualne powstanie górnośląskie za niezmiernie poży

teczne" &s. Oczywiście Francja zmierzała do zdyskontowania efektów po

wstania przede wszystkim w swoich interesach i wykorzystania akcji pol

skiej do wzmocnienia swej pozycji w przetargach dyplomatycznych z Wiel

ką Brytanią, Włochami i Niemcami. Wiele miejsca J. Przewłocki poświę

cił sprawie ukazania stosunku Komisji Międzysojuszniczej do powstań

ców oraz do przywódców politycznych i wojskowych polskiego ruchu 

zbrojnego. Podkreślono przy tym bardzo przychylny stosunek Francuzów 

i na ogół wrogie stanowisko Włochów i Anglików. Autor uwypuklił rów

nież rolę przewodniczącego Komisji Międzysojuszniczej gen. Henri Le 

Ronda, który umiejętnie wykorzystywał swoje atuty dla zapewnienia 

ruchowi powstańczemu właściwej pozycji na arenie międzynarodowej. 

Obok wymienionych wyżej monografii i artykułów problematyka 

III powstania śląskiego znalazła również swoje odbicie w zbiorach źró

deł oraz w opracowaniach syntetycznych, zbiorowych i publikacjach pa

miętnikarskich. Ze zbiorów źródeł wypada tutaj wymienić publikację 

opracowaną przez Michała Antonowa, Henryka Rechowicza i Jerzego So

chanika 69, w której znalazły się dwa cenne dokumenty z okresu III po

wstania śląskiego. Dwa tomy pamiętników powstańców śląskich zawierają 

również szereg wspomnień charakteryzujących okres III powstania 10. 

Interesujące opinie i opisy III powstania znalazły się też w pracy Jerzego 

Krasuskiego poświęconej stosunkom polsko-niemieckim 11, w monografii 

Alfonsa Mrowca: o historii ziemi rybnicko-wodzisławskiej 72, a także w pu

blikacji Franciszka Białego 73. Na osobne omówienie zasługuje tutaj część 1 

tomu IV Hi-storii Polski, w której okresom powstań śląskich poświęcono 

szczególnie dużo miejsca 74. T. Jędruszczak, autor rozdziału omawiającego 

68 Tamże, s. 112. 
69 Organizacje komunistyczne na Górnym Sląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 

1918-1922. Materiały źródłowe, zebrali i oprac. M. Antonów, H. Rechowicz i J. So

chanik, Katowice 1958. 
70 Należy tutaj wymienić: Pamiętniki powstańców śląskich, t. I, Katowice 1957,

t. II, Katowice 1961.
11 J. K r  a s u s  k i, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925, Poznań 1962.
12 A. M r  o w i e c, Z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1918-1939. 

Stosunki społeczno-polityczne, Katowice 1966. 
1a F. Bi al y, Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1914-

1932, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967. 

1, Historia Polski, t. IV 1918-1939, część I 1918-1926, rozdziały I-iXIII (1918-

1921), pod red. L. Grosfelda i H. Zielińskiego, Warszawa 1969 . 
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III powstanie śląskie, wskazał na ścisłą łączność konfliktów narodowych 
z problemami społecznymi. Te zagadnienia legły u podstaw genezy III 
powstania. W pracy przedstawiono stosunkowo dokładny przebieg walk 
powstańczych, wskazując na męstwo polskich bojowników. T. Jędruszczak 
podkreślił również ogromne znaczenie III powstania śląskiego dla osta
tecznego przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 r. 

Okresowi III powstania poświęcone zostały też odpowiednie rozdziały 
publikowanych monografii miast śląskich. Dały one wiele nowego i bardzo 
interesującego materiału pozwalającego na dokładniejsze odtworzenie 
przebiegu działań bojowych i działalności zaplecza powstańczego w po
szczególnych regionach Górnego Śląska. 

* * 

* 

Przedstawiona powyżej w ogromnym skrócie polska historiografia po
święcona problemowi III powstania skłania do pewnych refleksji. Nie 
ulega wątpliwości, że· mill}o stosunkowo pokaźnej liczby opracowań nau
kowych i popularnych obrazujących tę problematykę w dalszym ciągu 
szereg bardzo ważnych problemów wymaga dodatkowego wyjaśnienia 
i dodatkowych badan. Do takich zagadnień w pierwszym rzędzie należy. 
zaliczyć szeroki krąg spraw związanych z wojskową stroną ruchu zbroj
nego. Dotychczasowe opracowania w tym zakresie mimo niewątpliwych 
osiągnięć nie zdołały stworzyć wszechstronnego obrazu walk, ich wzajem
nych powiązań i współzależności. Uwagi badaczy umknęła istotna sprawa 
zaplecza powstańczego. W niewielu tylko opracowaniach, i to w zasadzie 
w sposób marginalny, ukazano organizację życia cywilnego obszaru Gór
nego Śląska opanowanego przez powstańców. W dalszym ciągu na do
głębniejsze i bardziej wyczerpujące opracowanie oczekuje cały kompleks 
zagadnień związanych z międzynarodowym aspektem III powstania. Ciągle 

I 

nowe materiały i źródła udostępniane badaczom zmuszają ich do stałego 
uzupełniania dotychczasowego obrazu problematyki III powstania. 

Niezmiernie pozytywnym i zasługującym na szczególną uwagę mo
mentem jest fakt, iż historiografia polska o III powstaniu śląskim, przeży
wając w przeciągu półwiecza różne okresy swego rozwoju, w ostatnich 
latach posunęła się wyraźnie naprzód. Jej rozwój pozwolił na wyjaśnienie 
wielu kwestii i ułatwił dokonanie ·właściwej oceny wysiłku powstańczego. 
Wydaje się, że 50 rocznica wybuchu III powstania śląskiego stanie się 
dodatkowym bodźcem do publikacji nowych materiałów i opracowań, 
które niewątpliwie przyczynią się do dalszego poznania tych interesują
cych wydarzeń w historii Górnego Śląska. 

•
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Die Geschichte Oberschlesiens der Jahre 1918-1922 fand Bereits eine umfassende 

Widerspiegelung in der polnischen Geschichtsschreibung. Der gri:isste Teil dieser 

Literatur wurde den Ereignissen aus dem Jahre 1921, d.h. dem III. schlesischen 

Aufstand gewidmet. Die Aufgabe des vorliegenden Artikels war Systematisierung 

des Erwerbs dieser Geschichtsschreibung, Darstellung ihrer Errungenschaften und 

Entwicklungsphasen sowie Hinweisung auf Probleme, die weiterer Forschungen und 

ausftihrlicherer Besprechung bedi.irfen. 

In den vergangenen 50 Jahren hatte die polnische Historiographie, die die 

Probleme des III. Aufstandes behandelte, verschiedene Entwicklunsphasen durch

gemacht, die sowohl durch objektive Umstande (z.B. Zugang zu Dokumenten) wie 

auch durch die politische Situation bedingt waren. Im allgemeinen lassen sich in 

der Entwicklung dieser Literatur zwei grundsatzliche Phasen unterscheiden: die 

Zwischenkriegsze).t und die Zeit nach 1945, wobei zu bemerken ist, dass sich in der 

Nachkriegszeit deutlich drei Phasen voneinander abheben: die Zeit von 1945 bis 

1948, die Zeit von 1948 bis 1956 und von 1956 bis heute. Die Forschungen liber die 

Geschichte des III. Aufstandes in Schlesien werden in den letzten Jahren besonders 

intensiv betrieben. 

Die bereits veroffentlichten Arbeiten der polnischen Historiker behandeln eine 

Reihe von wichtigen Problemen, wie die gesellschaftliche und politische Grundlage 

des III. Aufstandes und die Haltung der polnischen Bevolkerung. Sie weisen auch 

auf die internationalen Aspekte des Aufstandes hin. Weiterer Untersuchungen bedarf 

der militarische Verlauf des Aufstandes sowie die Frage der breitverstandenen 

Struktur des Hinterlandes des Aufstandes. Die gegenwartig gefilhrten Forschungen 

lassen hoffen, dass auch dieser Problemkreis seinen Niederschlag in den Arbeiten 

der polnischen Historiker finden werde. 




