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STANISŁAW MICHALKIEWICZ 

PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW POWSTAŃ SLĄSKICH 
(głos w dyskusji)

Powstania śląskie mają już dość bogatą literaturę. Wśród znawców 
przedmiotu można wymienić autorów tej miary jak: K. Popiołek, T. Jęd
ruszczak i H. Zieliński. W niniejszym przyczynku chciałbym zająć się 
z jednej strony miejscem Górnego Śląska w gospodarce niemieckiej wi
dzianej oczyma administracji pruskiej, a z drugiej - stanowiskiem sfer 
gospodarczych i nastrojami szerokich rzesz społeczeństwa obszaru ple
biscytowego. Są to problemy istotne nie tylko z punktu widzenia stosunku 
do kwestii dalszej przynależności części Górnego śląska do Niemiec, ale 
również odpowiedniego kształtowania opinii publicznej za pośrednictwem 
prasy i innych środków przekazu, nie wyłączając nacisku administracyj
nego. Poniższe rozważania opierają się na źródłach archiwalnych i prasie. 

Przy rozpatrywaniu ewentualnych skutków utraty obszaru plebiscy
towego władze niemieckie podkreślały przede wszystkim wynikające stąd 
konsekwencje dla spłaty reparacji wojennych. Zajęcie takiego stanowiska 
nie było przypadkowe. Wiązało się ono z próbą wywarcia nacisku na 
mocarstwa zwycięskie, zwłaszcza zaś Francję, by zrezygnowały z oddania 
Polsce spornego terytorium, które pierwotnie miało przejść pod jej pano
wanie bez plebiscytu. Są to rzeczy ogólnie znane i nie ma potrzeby, by 
wracać do nich ponownie. Warto tylk9 podkreślić, iż był to swoisty szan
taż, który miał nie tylko zapobiegać ewentualnym stratom terytorialnym, 
ale również w wypadku niepowodzenia służyć obniżeniu kontrybucji wo
jennej. 

W okresie wojny początkowo nie mówiono w ogóle 0 przys:7.lvch lo
sach polskich prowincji Niemiec. Natomiast rodziły się różne koncepcje 
na temat dalszego przesunięcia granicy państwa na wschód; planowano 
m. in. włączenie do Rzeszy okręgu częstochowskiego i suwalsko-augustow
skiego liczących łącznie około 2 mln. mieszkańców, czyli prawie tyle samo,
co obszar plebiscytowy. Dopiero wybuch rewolucji w Rosji w zasadniczy
sposób zmienił sytuację. W obliczu perspektywy powstania niepodległej
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Polski stanęła na porządku dziennym również sprawa dalszej przynależ
ności do Niemiec zagarniętych podczas rozbiorów lub nawet wcześniej 
ziem polskich. Nawet socjaldemokratyczna „Volkswacht" bez entuzjazmu 
przyjmowała do wiadomości ewentualność strat terytorialnych na wscho
dzie. 25 XII 1918 r. ,,Volkswacht" pisała w jednym z artykulów: ,,Wie
rzymy, iż mimo licznych błędów administracji, których dopuściła się 
pruska biurokracja, zdecydowana większość naszych górnośląskich i poz
nańskich współobywateli, wśród których „Volkswacht" posiada poważną 
liczbę czytelników, wybierze zamiast bardzo chwiejnych stosunków szla
checkiego państwa polskiego porządek demokratycznej Rzeszy Niemiec
kiej; że pozostaną dobrowolnie przy tych, którzy im stworzyli warunki 
gospodarczego i kulturalnego rozwoju" 1. Jak zwykle, strach ma wielkie 
oczy. 26 XII 1918 r. pojawiła się na łamach tej samej gazety notatka pt.: 
Pogłoski z Gdańska. Pisano w niej z jednej strony o. rzekomo poufnych 
spotkaniach I. Paderewskiego, W. Korfantego, Kubacza i Wybickiego 
z przedstawicielami Ententy i Polakami z garnizonu gdańskiego, z dru'giej 
strony wskazywano, iż według tych samych informacji „Gdańsk, Prusy 
Zachodnie, Poznańskie, Śląsk i Pomorze aż po Słupsk mają zostać pol
skie" 2

• Wprawdzie wiadomość o zmianach terytorialnych następnie spro
stowano, niemniej fakt, że ją rozpowszechniano za pośrednictwem prasy, 
wskazuje, jak daleko sięgały obawy niemieckie. ,,Volkswacht" potępiała 
udział Prus w rozbiorach Rzeczypospolitej. Mimo to akceptowała jednak 

aneksję zajętych obszarów. Pod tym względem stała więc na stanowisku 
nacjonalistycznym 3• Nic przeto dziwnego, że gazeta powstanie grudniowe 
w Poznaniu i całej prowincji nazwała „krwawą łaźnią" 4. Takie stanowisko 
nie było przypadkowe. ,,Volkswacht" - podobnie jak cała socjaldemokra
cja Niemiec - wypowiadała się za integralnością Rzeszy w jej dotychcza
sowych granicach. Fakt, że równocześnie żądała równouprawnienia języ
kowego dla wszystkich obywateli państwa, nie zmieniał istoty rzeczy. Stąd 
też wypływała dewiza: ,,mówić po polsku, ale pozostać przy Niemczech" 5. 

Bardziej szczegółowo przedstawiłem stanowisko organu socjaldemo
kracji niemieckiej na śląsku, by tym lepiej zdać sprawę ze stanowiska 
prawicy i centrum. Praktycznie rzecz biorąc, żadne z ugrupowań ówczes
nych nie miało zamiaru czegokolwiek cedować na rzecz odradzającej się 
Polski. I to jest stwierdzenie najbardziej istotne. Godzono się najwyżej 

1 „Volkswacht" 25 XI 1918; zob. S. Mic h a 1 kie w i c z, Sprawa polska w prasie 

śląskiej w okresie rewolucji w Rosji w latach 1917-1918 na przykładzie dzienników 

wrocławskich (Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia XX, pod red. S. Michal

kiewicza, Wrocław 1971, s. 152). 

2 „Volkswacht" 26 XII 1918. 
3 Zob. W. I. Le n i n, Dzieła, t. 26, Warszawa 1956, s. 239 i n. 
4 „Volkswacht" 28 XII 1918: Blutbad in Posen.

s Tamże, 19 XII 1918; por. M i c h  a 1 k i e  w i c z, op. cit., s. 153. 
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na połączenie z b. Królestwem Polskim zaboru austriackiego. Powstające 
państwo polskie zaczęto traktować jako twór sezonowy. W tym też aspek
cie należy rozpatrywać kwestię dalszych losów Górnego Śląska. 

Strona niemiecka bardzo mocno podkreślała ujemne skutki przekazania 
Polsce obszaru plebiscytowego. W elaboracie władz pt. Die Bedeutung 

eines Verlustes Oberschlesiens fur die Wirtschaftskraft und Finanzlage 

Deutschlands wyodrębniano następujące aspekty skutków takiego kroku: 
1. wpływ na bilans handlowy i możliwości płatnicze Niemiec; 2. spadek
wartości majątku narodowego państwa; 3. obniżenie niemieckiego dochodu
narodowego i 4. zmniejszenie wpływów podatkowych 6

• Każda z tych
pozycji zajmuje odrębne miejsce. Wydaje mi się, iż szersze omówienie
tego elaboratu jest niezbędne dla lepszego zrozumienia z jednej strony
postawy władz administracji pruskiej, z drugiej stanowiska prasy, gdyż
było ono poniekąd miernikiem ówczesnej opinii publicznej.

W wymienionym elaboracie opracowanym przed podziałem obszaru 
plebiscytowego uwydatniono rolę Górnego Śląska w gospodarce Niemiec. 
Wskazywano, iż na tym terytorium mieszka wprawdzie tylko 3,470/o lud
ności kraju, ale znajduje się aż 210/o hut ołowiu, 7,7% wysokich pieców, 
8,9% walcowni, 9,7% fabryk siarczanu. Kwestionowany obszar dostarczał 
230/o wydobycia węgla kamiennego i 780/o rud cynkowych, dawał 6,50/o 
produkcji koksu, 32,1 % żelaza kowalnego itp. Wyciągano stąd wniosek, 
iż Górny Śląsk reprezentował minimum 4,5% majątku narodowego Nie
miec, przy czym nieraz odsetek ten podwyższano do 5-6%, a nawet 
wyżej. W liczbach bezwzględnych jego wartość wyceniano na 4,5 mld 
marek w złocie, czyli 67,5 mld marek papierowych (wg relacji 1 :15) 7• 

Obok podanych wyżej wartości łatwo wymiernych wskazywano na 
ujemne skutki pośrednie. Przyjmowano, iż straty z tego tytułu wyniosą 
około 51,4 mld marek papierowych, łączna suma strat w majątku naro
dowym Niemiec wyniosłaby więc blisko 120 mld marek papierowych, 
czyli 8 mld marek w złocie. Stawka więc, o którą toczyła się walka, nie 
była wcale niska. O wadze Górnego śląska świadczy zresztą zreferowany 
w elaboracie bilans handlowy. W świetle cytowanego źródła przedstawiał 
się on w 1913 r. następująco: 

1. przywóz z Niemiec za 310 mln marek w złocie (w tym towarów
masowego użytku za 233 mln marek w złocie); 

2. przywóz z zagranicy za 145 mln marek w złocie (w tym towarów
masowego użytku za 131 mln marek w złocie); 

3. wywóz do Niemiec za 596 mln marek w złocie (w tym 209 mln
marek w złocie za węgiel kamienny, 333 mln marek za artykuły powszech
nego użytku); 

a DZA-Potsdam, RWM 4349, f. 3-6. 

7 Tamże, f. 4. 
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4. wywóz za granicę za 460 mln marek w zlocie (w tym 207 mln marek
w złocie. węgiel kamienny i 174 mln marek inne artykuły masowe). 

W okresie wojny obroty handlowe uległy poważnym ograniczeniom. 
Spadek szacowano na 250/o, przy czym podkreślano, iż ceny hurtu we
wnętrznego podniosły się 14-krotniet eksportu zagranicznego 20-krotnie 
i importu zagranicznego 25-krotnie. Wzrost cen odbywał się więc w sposób 
nierównomierny. Uwzględniając to szacowano aktualny bilans handlowy 
Górnego Sląska i próbowano ocenić straty, które by powstały w wypadku 
utraty tej prowincji. Bilans ten w markach papierowych przedstawiał się 
następująco: 1. przywóz z Niemiec 3,16 mld marek; 2. przywóz z zagra
nicy 2,72 mld marek; 3. wywóz do Niemiec za 6,26 mld marek (w tym 
2,2 mld marek węgiel i 3,5 mld marek inne artykuły masowe); 4. wywóz 
za granicę za 6,9 mld marek (w tym 3,11 mld marek węgiel kamienny 
i 2,61 mld marek artykuły masowego użytku). 

Przyjmowano, że w wypadku przyznania Górnego Sląska Polsce na
stąpi ograniczenie produkcji przemysłowej oraz dalsze obniżenie obrotów 
handlowych. W takim wypadku import z Niemiec na Górny Sląsk szaco
wano na 1,58 mld marek papierowych, a eksport do Niemiec na 3,13 mld 
marek, w tym węgiel kamienny za 1,1 mld i inne artykuły masowe za 
1, 75 mld marek papierowych. Główne straty Niemiec widziano w spadku 
dostaw górnośląskiego węgla i cynku oraz innych artykułów masowego 
użytku, a ponadto w utracie rynku górnośląskiego. Przewidywano ujemne 
skutki w zakresie zatrudnienia i importu z zagranicy, zmniejszenie eks
portu o 5,32 mld marek papierowych i zwiększenie importu o 2,95 mld 
marek papierowych. Niemiecki bilans płatniczy pogorszy się przeto o 8,27 
mld marek papierowych. Oznacza to - zdaniem autorów źródła - spadek 
możliwości w zakresie spłat reparacji wojennych o 551 mln marek w zło
cie, a więc sumę niebagatelną. Straty w dochodzie narodowym Niemiec 
szacowano równocześnie na 24,3 mld marek papierowych. Na sumę tę 
składało się 3,4 mld zysku od kapitału, 12,5 mld marek tytułem wypłat 
dl� 900 tys. osób pracujących oraz 7,26 mld wskutek spadku zatrudnienia 
i 1,12 mld zwiększenia importu. Do sumy 24,3 mld marek dodawano 
jeszcze spadek wpływów państwa z tytułu podatków bezpośrednich 
(1,99 mld) i pośrednich (1,95 mld) szacowany na 4 mld marek i wzrost 
wydatków na utrzymanie 400 tys. bezrobotnych. 

Wszystkie te wyliczenia miały podkreślać katastrofalne skutki każdej 
decyzji zmierzającej do zmiany status quo na Górnym Śląsku. Muszą one 
jednak budzić uzasadnione wątpliwości strony polskiej. Nie kwestionując 
znaczenia górnośląskiego okręgu przemysłowego dla gospodarki Niemiec, 
należy pamiętać, że jego rola była nieporównywalnie mniejsza nie tylko 
od Zagłębia Ruhry, ale również innych ośrodków przemysłowych Rzeszy. 
Pewnym miernikiem tego - chociaż może niedoskonałym - może być 
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uwaga, jaką poświęcano w raportach gospodarczych przemysłowi górno
śląskiemu, a innych okręgów Niemiec. Występujące tu dysproporcje są 
szczególnie wymowne. Dominują wyraźnie ośrodki przemysłowe zachod
nich i środkowych Niemiec. Natomiast Górny Śląsk najczęściej znajdował 
się jedynie na marginesie ogólnoniemieckich rozważań s. Nie znaczy to, 
że nie dostrzegano w ogóle roli rejencji opolskiej i tutejszego przemysłu, 
a jedynie, że w obliczu zagrożenia Ruhry schodziła ona na drugi plan. 
Zresztą o rzeczywistej wadze Górnego Śląska świadczy jego udział w do
chodzie narodowym Niemiec. Nawet w świetle omówionego elaboratu nie 
kształtował się on tu dużo wyżej ponad przeciętną udziału w liczbie lud
ności. To, co czyniło Górny Śląsk cennym dla Rzeszy, to z jednej strony 
cynk i węgiel kamienny, z drugiej - jego znaczenie strategiczne. Było to 
bowiem ramię wrzynające się głęboko w ciało Słowiańszczyzny, fakt 
dostrzegany również przez historiografię niemiecką 9. 

Strona niemiecka podkreślając rolę Górnego Śląska w gospodarce 
Rzeszy w walce o dalszą przynależność spornego obszaru nie mogła lekce
ważyć nastrojów zamieszkałej tu ludności. Dostrzegano zarówno aspekt 
narodowy, jak i społeczny. Na posiedzeniu z 31 VI 1919 r. w obecności 
przedstawicieli rządów, ministerstw i związków zawodowych republiki 
weimarskiej dyrektor Reichsverband der Deutschen Industrie, Kramer, 
charakteryzując rozprzężenie dyscypliny pracy w Niemczech, podkreślał: 
,,Zgubnie oddziaływ·alo u nas to, że robotnikom wbijano ciągle do głowy: 
wszystkie kola· stoją cicho, gdy licho nadstawiasz swe ramię. Ale chodzi 
nie tylko o mięśnie, ale również o umysły. Obecnie, kiedy masy robotnicze 
wymknęły się spod kontroli swoich przywódców, trudno głosić im po
trzebę zachowania rozsądku" 10. Dyrektor Związku apelował do związków 
zawodowych, by starały się przekonać swoich członków, że panujące roz
przężenie jest szkodliwe dla samej klasy robotniczej. Nie wydaje się jed
nak, by wezwania te były skuteczne. O niebezpieczeństwach wypływają
cych z postawy robotników mówiono wówczas wiele, m . in. głos na ten 
temat zabrało kierownictwo koncernu Oberschlesische Stahlwerksgesell
schaft. W piśmie z 10 XI 1920 r. skierowanym do Ministerstwa Gospodarki 
Rzeszy (Reichswirtschaftsministerium) podkreślano dobitnie: ,,Musimy 
uniknąć bezwzględnie dalszych ograniczeń produkcji i zamykania zakła
dów, jeżeli pragniemy w czasie zbliżającej się zimy uchronić przemysł 

s Szczególnie wyraźnie widać to w sprawozdaniach nadsyłanych do władz cen

tralnych o ogólnym stanie gospodarki państwa. 

9 J. Z i e k u r s  c h, Das Ergebnis der friderizianischen Stćidteverwaltung Steins, 

Jena 1908; K. We r n e r, Die deutschen Wirtschaµsgebiete in der Krise. Statistische 

Studie zur regional vergleichenden Koniunkturbetrachtung, Jena 1932, s. 25. 
10 DZA-Potsdam, RWM 4233, fol. 23-29, Sitzungsbericht: Ergreifung von Mass

nahmen auf d. reichsgesetzlichen Grundlage gegen die Stillegung von Betrieben durch 

Unternehmer wegen angeblicher Unproduktivitot, Donnerstag 31 Juli 1919. 
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górnośląski od silnych wstrząsów i nie chcemy wepchać niemieckich ro
botników do obozu tych, którzy w przyłączeniu się do Polski widzą za
powiedź poprawy swego położenia" 11.

Powstaje pytanie, w jakim stopniu niebezpieczeństwo takie było real
ne? Niemcy na ogół chętnie mówili o zakłóceniu produkcji przemysłowej 
przez śląskie powstania. Rzecz jasna, takie vvydarzenia nigdy nie mogą 
pozostać bez wpływu na ciągłość pracy, a co z tego wynika również na 
poziom produkcji. Zapomina się nieraz jednak, że władze powstańcze 
podejmowały kroki, by nie dopuścić pod tym względem do poważniejszych 
zakłóceń. Z tego też punktu widzenia należy oceniać zarządzenie W. Kor
fantego skierowane przeciwko strajkującym, a nie tylko jako wyrazu 
określonej polityki klasowej 12, zwłaszcza że utrata przez władze powstań
cze kontroli nad produkcją na terenach przez nie opanowanych mogła 
mieć niepożądane dla strony polskiej skutki międzynarodowe. Natomiast 
z tych samych względów korzystny okazał się ruch strajkowy na obsza
rach znajdujących się pod administracją niemiecką, osłabiał on bowiem 
możliwości ingerencji w sprawy Górnego Śląska. 

Rozpatrując kwestię powstań śląskich, trzeba je niezmiennie łączyć 
z sytuacją ogólnoniemiecką. Jak wiadomo, władze republiki weimarskiej 
wcale nie chciały rezygnować z Górnego Śląska. Mimo zróżnicowania sta
nowisk nie wypowiadała się za rezygnacją żadna z działających wówczas 
niemieckich partii politycznych, poczynając od skrajnej prawicy a kończąc 
na lewicy 13. Niemniej ważna była konkretna działalność poszczególnych 
klas społecznych i reprezentujących je obozów politycznych. O ile jednak 
dostrzega się na ogól szkodliwy wpływ poczynań prawicy na przebieg 
wydarzeń na Górnym Śląsku, nie podkreśla się go należycie albo nie widzi 
się prawie zupełnie przy analizie wystąpień strajkowych poza obszarem 
plebiscytowym. Tymczasem pod tym względem szczególnie doniosłe zna
czenie posiadał strajk górników wałbrzyskich. Narastające w Zagłębiu 
Wałbrzysko-Noworudzkim niezadowolenie klasy robotniczej miało bardzo 
realne podłoże. W 1913 r. zarobki górników kształtowały się tu najniżej 
w Niemczech. Sytuacja ta nie zmieniła się na lepsze w toku wojny. Do
chodziły do tego trudniejsze niż w innych zagłębiach warunki pracy. Fer- 1

ment rewolucyjny na tym terenie był przeto w latach 1918-1920 zja
wiskiem dość częstym i nieraz dochodziło do strajku. 1 V 1921 r. odbyły 

11 DZA-Potsdam, RWM 437, fol. 1-4, Pismo Oberschlesische Stahlwerksgesell
schaft do Ministerstwa w Berlinie z 10 XI 1920. 

1! Zob. F. Bia ły, Górnoślqski Zwiqzek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych

1914-1932, Wrocław 1967, s. 121; H. Zi e l ińsk i, Położenie i walka górnoślqskiego 
proletariatu w latach 1918-1922, Warszawa 1957, s. 240. 

u Z. Su r m a n, Sprawa Górnego Sląska w Sejmie Pruskim w latach 1919-1922 

(Studia i Materiały z Dziejów Sląska, pod red. K. Popiołka, t. X, Wrocław 1970, 
s. 61-108).
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się demonstraeje solidarnościowe' górników, którzy w ten sposób dali 
wyraz poparcia strajkującym robotnikom kopalń Hochbergów. 

Omawiane wydarzenia poprzedziły wybuch III powstania śląskiego. 
Były one oznaką wrzenia rewolucyjnegó na terenie Zagłębia. 23 V 1921 r. 
rozpoczął się wreszcie strajk powszechny. DÓmagano się podwyżki płac 
i wysuwano szereg dalszych postulatów o charakterze ekonomicznym 14. 

Strajk zakończył się dopiero 10 VI 1921 r., odbywał się więc w okresie 
wspomnianego wyżej powstania. Między jednym a drugim wydarzeniem 
nie było żadnych powiązań. Mimo to ich skutki w gospodarce Niemiec 

. były odczuwalne. Wprawdzie w charakterystyce ogólnej sytuacji w maju 
pisano, że „w tych warunkach zaopatrzenie w surowce było wystarcza
jące", ale podkreślano, że „pogorszyła się sytuacja głównie w zaopatrzeniu 
wschodnich Niemiec z Berlinem łącznie wskutek wydarzeń na Górnym 
Sląsku i strajku w Zagł�biu Dolnośląskim. Okoliczność, która dla wielkiego 
przemysłu metalowo-maszynowego Berlina w krótkim czasie może mieć 
daleko idące następstwa" 1s. 

Łączenie skutków powstania i strajku dla gospodarki niemieckiej zmu
sza do refleksji. Wskazuje, że oceniając wydarzenia na Górnym Sląsku 
należy je widzieć na szerokim tle sytuacji ogólnoniemieckiej, zwłaszcza 
zaś śląskiej, gdyż rewolucyjne wystąpienia i strajki na tym terenie miały 
szczególny wpływ na przebieg walki narodowowyzwoleńczej ludności pol
skiej. Uwidaczniał się on m. in. w dezorganizacji życia gospodarczego kra
ju, głównie zaś prowincji wschodnich. Zakłócenia ujawniały się również 
w transporcie kolejowym, co było nie bez znaczenia ze względu nie tylko 
na przewozy towarowe, ale również ruch ludnościowy. W raportach władz 
podkreślano ujemne skutki strajku w Zagłębiu Wałbrzy5ko-Noworudzkim. 

Należy więc je widzieć także, ale w formie pozytywnej, przy ocenie 
III po':"stania śląskiego i stosunku do niego niemieckiej opinii publicznej. 

Ani wielki kapitał, ani administracja prowincji śląskiej nie były pewne 
postawy polskiej ludności na obszarze plebiscytowym. ,,Wynik mającego 
odbyć się na Górnym Sląsku plebiscytu - pisało kierownictwo jednego 
koncernu - będzie w dużym stopniu zależny od tego czy położenie gos
podarcze kraju w jakimś sensie w zadowalającej mierze ulegnie poprawie 
w najbliższych miesiącach" 1a. Ale i po plebiscycie nie wyzbyto się obaw. 
Wprawdzie strona niemiecka - posługując się globalną liczbą głosów -
święciła triumfy, ale wolała nie wnikać głębiej w istotę sprawy, gdyż 

1, F. Bi al y, Walka strajkowa na Sląsku pod panowaniem niemieckim w la

tach 1918-1933 (Studia i Materiały z Dziejów Sląska, t. IX, Wrocław 1968, s. 188). 
1s DZA-Potsdam, RWM 4167, fol. 48-79, Projekt sprawozdania z 13 VII 1921 dla 

Sekcji VI/2 Ministerstwa. 
18 DZA-Potsdam, RWM 437, Pismo Oberschles. Stahlwerksgesellschaft z 10 XI 

1920 do Ministerstwa, fol. 4; Ostrożność w postępowaniu radził również komisarz 
do spraw zezwoleń eksportowo-importowych Rzeszy. Nieprzemyślane kroki mogą 
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analiza wyników poszczególnych powiatów w powiązaniu z uczestnictwe�
w plebiscycie osób spoza Śląska mogłaby nasuwać odmienne wnioski,
zwłaszcza że zdawano sobie sprawę, iż dostarczono by w ten sposób argu-

' mentów stronie polskiej.
Sytuacja zmieniła się po III powstaniu. Spostrzeżono, że elementu pol

skiego nie można traktować jednakowo. Co więcej, stwierdzono, iż nie
chce on godzić . się dalej z panowaniem niemieckim, czemu dał wyra�
w powstaniu. Truizmem będzie przypomnienie, że właśnie konsekwencją
powstań śląskich, szczególnie zaś III, było przyznanie Polsce poważnej
części nie tylko rolniczej, ale zwłaszcza przemysłowej Górnego Śląska.
Było to wynikiem walki szerokich rzesz społeczeństwa górnośląskiego.

III powstanie i towarzyszący mu następnie podział Górnego Śląska
spowodował, że władze niemieckie zaczęły obawiać się nawet postawy
wielkiego kapitału niemieckiego. Nie tu miejsce, by wnikać głębiej w to
zagadnienie. Warto jednak przypomnieć, że na posiedzeniu, które odbyło
się w Ministerstwie Sprawiedliwości (Justizministerium) 17 XI 1921 r. za
stanawiano się poważnie, czy po podziale Górnego śląska da się utrzymać
jego jedność gospodarczą. Odpowiadano, że „byłoby to możliwe jedynie
przy pomocy górnośląskiego przemysłu w części przyznanej Polsce. Oka
zało się wszakże, iż ten bardziej niż chętnie, chce dostosować się do no
wych warunków i ze względów handlowych chce całkowicie połączyć się
z Polską. Tego, co spada, utrzymać się nie da" - konkludowano w za
kończeniu 11. Podobnych przykładów świadczących niejednokrotnie aż
nazbyt wymownie o wyolbrzymionych obawach władz niemieckich co do
postawy ludności polskiej i niemieckiej, a nawet wielkiego kapitału można
by przytoczyć więcej. Szczególnie jednak obawiano się irredenty polskiej.
Pod tym względem obawy nie opuszczały władz również po podziale
Górnego Śląska. ,,Od tygodni przy różnych okazjach i w różnych urzędach
władz centralnych podkreślałem - pisał 4 X 1923 r. nadprezydent pro
wincji górnośląskiej - niebezpieczny dla państwa kierunek nastrojów
szerokich kręgów nie tylko mówiącej po polsku ludności górnośląskiej, ale
i kręgów w y k r a c z  a j  ą c y c  h p o  z a n i ą [podkreślenie moje - S. M.].
Ponieważ warunki gospodarcze w ostatnich tygodniach nie uległy popra-\wie, wspomniane nastroje utrzymywały się nadal" 18. Przytoczona wypo-
spowodować, że „dadurch sei in weiten Kreisen der Bevolkerung eine Misstimmung 

hervorgerufen, die mit Rilcksicht auf die bevorstehende Abstimmung als recht ge• 

fahrlich angesehen milsse und die vermieden werden konne, wenn auch die Aus

senhandelsstellen es liber sich gewannen, den besonderen Verhaltnisse in Ober

schlesien mehr Rechnung zu tragen" - zob. jego pismo z 4 XI 1920 r. Tamże, 

RWM 583, fol. 6. 
11 Tamże, RWM 1635, Besprechung liber Oberschlesien im Reichsjutizministerium

am 17 Nov. 1921, fol. 47-56; ten sam tekst zob. również tamże, RWM 3902, fol. 13 i n. 
1s Tamże, RWM 15206, Odpis pisma Nadprezydenta Prowincji Górnośląskiej 

z 4 X 1923, fol. 3. 
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wiedź właściwie nie wymaga komentarza. Warto ją jednak zestawić 
z przytoczoną wyżej wypowiedzią prawie sprzed trzech lat, w której wy
rażano podobne obawy .. Jedna i druga mimo odstępu czasu wyraża ten 
sam niepokój: ażeby nie tylko ludność polska, ale także niemiecka Gór
nego Śląska nie opowiedziała się za Polską. Obawy co do postawy wiel
kiego kapitału, o których tu również była mowa, okazały się płonne. Jedy
nie rewolucyjne wydarzenia mogły ułatwić walkę narodowowyzwoleńczą 
na Górnym Śląsku. Były one jednak za słabe, by w bardziej istotny sposób 
mogły zadecydować o jej przebiegu. 

Reasumując należy przede wszystki� poŚtulować, by w przyszłych 
badaniach problem powstań przedstawiać jak najbardziej wszechstronnie, 
a więc nie tylko na tle sytuacji Śląska, polityki polskiej i władz Niemiec 
oraz najbardziej reakcyjnych odłamów niemieckiego społeczeństwa, ale 
także rewolucyjnych czy strajkowych �ystąpień klasy robotniczej. I druga 
jeszcze uwaga. Analizując zagadnienia opinii publicznej, wypowiedzi prasy 
należy traktować bardzo ostrożnie. Inaczej ma się sprawa np. z prasą nie
miecką - niezależnie od różnych odcieni - która w zasadzie występo
wała przeciwko decyzji o plebiscycie i uznawała przynależność Górnego 
Śląska do Niemiec jako rzecz niepodlegającą dyskusji. Walczyła więc wy
raźnie z jakąkolwiek zmianą granic na Śląsku. Natomiast inaczej wygią- · 
dało to w prasie polskiej. Z uwagi na politykę rządu prasa ją popierająca 
nie zawsze mogla wyrazić otwarcie swój pogląd na temat Górnego Śląska, 
nie zawsze wyrażała w pełni poparcie dla powstań śląskich. Wydaje mi 
się, że w zasadzie nie było ugrupowań, którym obojętny byłby los Gór
nego Śląska. Istniejące różnice - gdyby je sprowadzić do dwóch stano
wisk - sprowadzałyby się do odmiennej taktyki. Obóz rządowy kładł 
nacisk na granice wschodnie. Stąd też pochodziło oczekiwanie na decyzje 
mocarstw w sprawie Śląska nie dlatego, że go nie chciał, ale dlatego, że 
uważał problem ten za drugorzędny w stosunku do kwestii granic wschod
nich. Społeczeństwo i szereg ugrupowań natomiast mocno akcentowały 
swój stosunek emocjonalny do Górnego Śląska. Różnice poglądów spro
wadzały się więc z jednej strony do znaczenia, jakie przypisywano proble
mom granicy wschodniej i zachodniej, z drugiej do taktyki, którą uważano 
za najbardziej skuteczną w walce o kształt polskich granic. 

EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE DER SCHLESISCHEN AUFSTANDE 

Der Verfasser des Artikels stellt fest, dass die preussische Verwaltung in Schle

sien grossen Wert nicht nur auf die Bedeutung des hiesigen Industriegebietes 

fi.ir Deutschland legte, sondern auch auf die Haltung der Bevolkerung. In dem 

Elaborat „Die Bedeutung. eines Verlustes Oberschlesiens fi.ir die Wirtschaft und 

Finanzlage Deutschlands" hob sie den Einfluss des Verlustes des Plebiszitgebietes 

auf die Handelsbilanz des Landes, die Entwertung des Volksvermogens und -einkom

mens, sowie die Verringerung des Steuereingangs hervor. Sie wies darauf hin, 
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dass Oberschlesien mit seinen 3,47°/o der gesamten Bevolkerung Deutschlands 4,50/o 

und sogar auch 50/o bis 60/o des Volkseinkommens einbrachte (ohne Beriicksichtigung
der Einkiinfte indirekten Charakters). All diese Ausrechnungen sollten die kata
strophalen Folgen jeglicher Entscheidung, die zur Anderung des status quo fiihrten
wiirde, betonen. In den Berichten der gesamtdeutschen Behorden wurde Oberschle
sien im Vergleich mit anderen Industriegebieten weniger Platz gewidmet; das
bedeutet, dass Schlesien eine geringere Bedeutung fiir Deutschland besass als jene.

Die preussische Verwaltung in Schlesien war nicht sicher, ob die Bevolkerung
des streitigen Gebietes sich fiir die weitere Zugehorigkeit an Deutschland erklart.
Es beunruhigte sie nicht nur die Haltung der polnischen Bevolkerung, sondern
auch der Deutschen. Sie warnte, dass das Fortdauern der wirtschaftlichen Krise
die deutschen Arbeiter in das Lager derer stossen kann, ,,die die Ankiindigung
einer Besserung ihrer Lage im Anschluss an Polen sehen". Derartige Besorgnis \
fand sogar im Jahre 1923 Ausdruck. Die preussische Verwaltung sprach sich fiir
eine antipolnische Politik aus und wies gleichzeitig darauf hin, dass das deutsche
Kapitał in Oberschlesien bereit sei, die Interessen seines eigenen Staates aufzugeben,
urn sich eine priviligierte Position in Polen zu sichern. Die Gefahr eines solchen
Schrittes von seiten des deutschen Grosskapitals war tibertrieben. Letzten Endes hat
es eine antipolnische Haltung angenommen. Den nationalen Freiheitskampf in
Oberschlesien begiinstigte dagegen der Streik der Grubenarbeiter in Wałbrzych,
der im Jahre 1921 unternommen wurde. In diesem Sinn hat die revolutionare Be
wegung zum Sieg des III. Aufstandes in Oberschlesien beigetragen.




