
R E C E N z 

NA MARGINESIE NAJNOWSZYCH PUBLIKACJI 
O POWSTANIACH I PLEBISCYCIE GóRNOSLĄSKIM 

J E 

Pięćdziesiąta rocznica plebiscytu górnośląskiego i III powstania śląskiego skło
niła historyków do podsumowania bogatego już dorobku naukowego na temat walki, 
jaką prowadzono o złączenie Górnego Sląska z Polską. W związku z tą rocznicą 
podjęto szereg nowych problemów. W 1971 r. ukazała się książka pt. W pięćdziesiątą 
rocznicę powstań śląskich i plebiscytu 1 oraz kolejny numer „Zarania Sląskiego" 
(1971, nr 1) poświęcony w całości tej problematyce. Także w „Kwartalniku Opol
skim" (1971, nr 1) zamieszczono dwa artykuły związane z tą rocznicą. Omawiane 
publikacje wyprzedzały konferencje poświęcone powstaniom śląskim, które zostały 
zorganizowane przez ośrodki historyczne w Katowicach, Opolu oraz we Wrocławiu. 
Rezultaty tych konferencji zostaną opublikowane oddzielnie. 

Wspomniana uprzednio książka zawiera prace autorów znanych szerokiemu ogó
łowi. Jest to pozycja wydana starannie. Została ona zaopatrzona w aparat naukowy 
oraz bogaty i ciekawie dobrany materiał ikonograficzny. Napisano ją w sposób przy
stępny i łatwy, co sprawia, że może być wyzyskana w popularyzacji wiedzy o Sląsku. 
Równie ciekawie pod względem ilości problemów prezentuje się „Zaranie Sląskie". 
Wszystkie wymienione na wstępie publikacje w poważnym stopniu uzupełniają 
się pod względem zaprezentowanego zagadnienia. Równocześnie okazuje się, że sta
nowią one dalszy krok w poznaniu złożonej problematyki okresu powstań. 

Ważne miejsce wśród prac zawartych w cytowanej książce zajmują krytyczne 
podsumowania badań historycznych i literatury pięknej. Na uwagę zasługuje 
obszerny artykuł J. Przewłockiego i W. Zielińskiego pt. Historiografia powstań śląs

kich 2• Omówiono w nim rozwój badań nad powstaniami i plebiscytem na tle zmie
niających się warunków w ciągu pięćdziesięciolecia. Mocno zaakcentowano, iż szeroko 
zakrojone badania nad tym okresem podjęto dopiero w Polsce Ludowej. Wskazano 
również na ich niedostatki, zwłaszcza na występujące w przeszłości uproszczone 
oceny. Równocześnie Autorzy wysunęli szereg ciekawych postulatów badawczych, 
aby w przyszłości uzyskać bardziej pogłębiony obraz niektórych problemów we
wnętrznych i międzynarodowych związanych z walkami o Górny Sląsk w latach 
1918-1922. W związku z tym w zakończeniu podkreślają, iż „brak dotychczas przede 
wszystkim ogólnej syntezy naukowej dziejów powstań śląskich, uwzględniającej sze
roką gamę stosunków społeczno-politycznych i spraw międzynarodowych" (s. 331). 

Na marginesie tego artykułu nasuwa się jedna uwaga. Autorzy podkreślają, że 
w latach 1935-1936 nastąpił wzrost zainteresowania okresem powstań. Wyrazem 
tego była dość duża ilość publikacji. Zmienił się także charakter tych publikacji. 

1 W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich i plebiscytu, pod red. H. Rechowi
cza, Katowice 1971, ss. 396. 

2 Tamże, s. 299-338. 
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W związku z tym dyskusyjne ·wydaje się ujęcie przyczyn tego stanu. Zdaniem 
Autorów „w tym okresie nastąpiła zasadnicza zmiana w stosunkach polsko-nie
mieckich", a w ślad za tym „to odprężenie wpłynęło pośrednio również na ogólną 
wymowę publikowanych artykułów i opracowań" (s. 305). Wyłania się pytanie, czy 
rzeczyw1sc1e na Górnym Sląsku „nastąpiła zasadnicza zmiana"? Ciągle bowiem 
nacjonalizm niemiecki legalnymi i nielegalnymi kanałami zaznaczał swoją dzia
łalność. Był tu niebezpieczeństwem zasadniczym. Wydaje mi się, że atak tych sil 
po 1934 r. przebiegał w sposób bardziej złożony niż poprzednio, ale za to szerszym 
frontem. Inną przyczyną zmiany charakteru publikacji było stopniowe przygasanie 
konfliktu między sanacją a grupą Korfantego. Z całą pewnością Grażyński „za
mierzał wtedy skupić całą polską ludność Górnego Sląska wokół stopniowego wy
pierania wpływów niemieckich na tym terenie". W dalszej części wywodu Autorzy 
podkreślają, że „w takiej sytuacji wydawane wówczas opracowania, traktujące 
o sprawach śląskich z lat 1919-1921, przestały być narzędziem walki w aktualnych
rozgrywkach politycznych" (s. 305). Czy rzeczywiście publikacje te „przestały być
narzędziem walki"? Diametralnie różne stanowisko obydwu stronnictw wobec spra
wy konstytucji w 1935 r., codzienna walka na łamach prasy i sięganie do argumentów
z przeszłości zdają się przeczyć temu ujęciu. Upływ czasu i ciągle aktualne nie
bezpieczeństwo niemieckie w części tylko wyciszały te konflikty. Przyczyn rozwoju
badań naukowych nad przeszłością Sląska, a w tym także i dziejów nowożytnych,
należy szukać w działalności naukowej i patronackiej Instytutu Sląskiego w Kato
wicach. W tych warunkach rosło zainteresowanie problemami powstań śląskich
także wśród naukowców. W tym winno się szukać jednej z przyczyn zmiany cha-
rakteru literatury traktującej o powstaniach.

Również nowe ujęcia wystąpiły w szkicu W. Szewczyka pt. Literatura piękna 

a powstania śląskie•. Ten znany Autor nawiązuje do poprzednich ocen literatury 
i jej charakteru w czasie powstań, a także później. Eksponuje rys polityczny i spo
łeczny tej twórczości. Mocno podkreśla, iż Górny Sląsk został „odkryty" przez lite
raturę polską dopiero pod wpływem wydarzeń lat 1919-;1921. J. Ligęza w artykule 
pt. Pieśni z okresu powstań i plebiscytu' dokonuje analizy pieśni śląskich, wskazuje 
na ich rodowód i rolę w latach walk powstańczych. We wstępie wskazuje, że od
działy powstańcze „to nie regularne wojsko zdyscyplinowanych rówieśników, wyrów
nanych roczników, lecz pospolite ruszenie, związane ognistym zespołem walki, żar
liwe w boju i śpiewie. Dowodem bohaterskie wydarzenia i pieśni z lat 1919-1921" 
(s. 353). Nasuwa się pytanie, czy o�eślenie „pospolite ruszenie" i uwagi na nega
tywny jego wydźwięk jest tu najszczęśliwsze? Pieśń polska odgrywała wielką rolę 
w kształtowaniu postawy moralnej powstańców. W dalszej części artykułu Autor 
zajmuje się pochodzeniem poszczególnych pieśni i następnie ich recepcją w później
szym okresie. Problem ten jest ważny z uwagi na rolę pieśni w życiu kulturalnym 
ludności Górnego Sląska. W przeszłości pieśń przyczyniała się do utrzymania języka 
polskiego. Również na łamach „Zarania Sląskiego" 6 znajdujemy recenzję podobnej 
publikacji. 

Problemem znaczenia powstań śląskich i tradycji powstańczej zajmuje się 
w przedmowie do omawianej książki wybitny działacz polityczny Jerzy Ziętek. 
Wywiad zamieszczony w „Zaraniu Sląskim" nosi tytuł Tradycje powstań śląskich 

wartością ogólnonarodową 6. Zwrócono w nim uwagę na miejsce i rolę tej tradycji 

a Tamże, s. 339-352. 
' Tamże, s. 353-378. 
s „Zaranie Sląskie", 1971, nr 1 (cyt. dalej ZSl.), s. 214-217. 
& Tamże, s. 3-10; myśl tę J. Ziętek rozwinął w Przedmowie do cyt. książki 

W pięćdziesiątą rocznicę powstań ... , s. 9-27. 
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w mm10nym 50-leciu, a zwłaszcza w Polsce Ludowej. H. Zieliński w obszernym 
artykule kreśli Społeczno-polityczne podłoże powstań śląskich 1. Zwraca w nim 
uwagę na relację między problemami społecznymi i narodowymi na terenie Sląska 
i ich wpływie na kształtowanie się stosunków w okresie powstań. Istotne miejsce 
we wszystkich trzech omawianych publikacjach zajmują walki zbrojne w kolej
nych powstaniach. M. Wrzosek w artykule pt. Działania bojowe w czasie pierwszego 

powstania śląskiego a zajmuje się nie tylko przebiegiem działań zbrojnych, ale także 
ich konsekwencjami politycznymi. Powołując się na opinie innych autorów, pod
kreśla, że powstanie mimo upadku stanowiło ważny etap w zdobyciu doświadczenia 
do dalszej walki. W. Ryżewski w szkicu pt. Drugie powstanie śląskie 9 nawiązując 
do bogatej literatury historycznej zwraca uwagę na specyficzne momenty charakte
ryzujące to ważne wydarzenie. Było ono wymierzone przeciw narastającym od 
dłuższego czasu działaniom i terrorowi prawicy niemieckiej wobec czynników lewi
cowych i ludności polskiej na Górnym Sląsku. Stanowiło ono jedynie możliwą do 
prowadzenia w czyn formę obrony. Według Ryżewskiego „gwałtowny i dynamiczny 
rozwój akcji samoobrony i zdeterminowana postawa polskich robotników i chłopów 
wywarła piorunujące wrażenie na Niemcach". W rezultacie „przez szereg miesięcy 
po drugim powstaniu panowały w środowisku niemieckim nastroje defetyzmu i apa
tii". Pod względem militarnym stanawilo ono w stosunku do I powstania „jakościowo 
nowy, wyższy etap w walce zbrojnej ludu górnośląskiego" (s. 115). Najwięcej uwagi 
poświęcono przebiegowi wydarzeń, zwłaszcza walk podczas III powstania. J. Wy
glenda w niewielkim szkicu przypomina przebieg tego powstania. Wymienia przy 
tym liczne nazwiska uczestników walki 10. W. Ryżewski w artykule pt. Trzecie po

wstanie śląskie 11 daje pogłębiony badaniami archiwalnymi obraz głównych problemów 
walki zbrojnej. Ten sam Autor zajmuje się działaniami bojqwymi grupy „Północ" 
w dniach 3-9 V 1921 r.12, a także przebiegiem bitwy o Kędzierzyn 1s. Na tle naj
nowszych badań rysuje się znaczenie pionierskiej monografii K. Popiołka pt. Trzecie 

śląskie powstanie wydanej w 1946 r. Sięgają do niej wszyscy Autorzy zajmujący 
się problemami powstań śląskich. Podkreślają oni, że mimo upływu czasu książka 
ta zachowała swoją aktualność. Cytowane prace ukazują, że kolejne powstania 
stanowiły etapy walki zarówno w sensie wojskowym, jak i politycznym. I i II po
wstanie przygotowywało największy czyn zbrojny - rozstrzygające III powstanie 
śląskie. Niektórych historyków interesowały problemy zaplecza bądź działalności 
określonych służb w czasie III powstania. K. Brożek pisze o organizacji i taktyce 
służby medycznej 14, a W. Zieliński o organizacji zaplecza 15. W tym drugim artykule 
zaprezentowano opracowaną na podstawie archiwaliów tabelę zawierającą z�sta
wienie liczby robotników pracujących w poszczególnych kopalniach i biorących 
udział w walkach powstańczych w okresie 18 V - 26 VI 1921 r. 

Na łamach „Zarania Sląskiego" opublikowano kilka dokumentów. Obok wspo-

1 W pięćdziesiątą rocznicę powstań ... , s. 28-61. 
s Tamże, s. 62-85. 
9 Tamże, s. 86-121. 
10 J. W y g  1 e n  d a, W 50 rocznicę III powstania śląskiego (Kwartalnik Opolski, 

1971, nr 1, s. 5-22). 
u W pięćdziesiątą rocznicę powstań ... , s. 145-182. 
12 W. R y ż e w  s k i, Działania zaczepne grupy „Północ" na Opo!szczyźnie w trze

cim powstaniu śląskim (3-9 V 1921 r.) (Kwartalnik Opolski, nr 1, s. 23-45). 
1s W. R y ż e  w s k i, Bitwa o Kędzierzyn (ZSl., s. 45-67). 
H K. B r o  ż e  k, Organizacja i taktyka służby medycznej w III powstaniu ślą

skim (ZSl., s. 84-110). 
1& W. Z i e 1 i ń s k i, Organizacja zaplecza w III powstaniu śląskim (ZSl., 

s. 68-83).
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ronień P. Dubiela z okresu walk o Kędzierzyn 10 tom ten zawiera Trzy sprawozdania 
Wojciecha. Korfantego (lipiec-wrzesień 1920 r.) oraz dokument pt. III powstanie 
śląskie w relacji ppłk. M. Mielżyńskiego 11. Pewnego rodzaju uzupełnieniem tego 
działu jest recenzja II tomu źródeł do dziejów powstań śląskich 18. 

Innym zagadnieniem, które zostało uwzględnione w wymienionych publikacjach, 
jest plebiscyt górnośląski. J. Przewłocki i W. Zieliński zajęli się przede wszystkim 
tłem i warunkami, w jakich przebiegała ta wielka kampania polityczna 19, Nakreślili 
układ sil i metody walki prowadzonej przez stronę polską i niemiecką. Warunki, 
w jakich przeprowadzono plebiscyt (nacisk administracyjny, ekonomiczny, polityczny 
oraz terror bojówek niemieckich), sprawiły, że nie mógł on wyrażać „obiektywnej 
woli ludności Górnego Sląska" (s. 142). Pewnego rodzaju uzupełnieniem tych roz
ważań jest artykuł W. Zielińskiego pt. Plebiscyt a stosunki narodowościowe na G6T
nym Sląsku 20, 

Wiele nowych ujęć i ocen zawiera artykuł tegoż Autora pt. Czasopiśmiennictwo 
polskie orężem walki o zjednoczenie Górnego Sląska z Polską 21. Nakreślono w nim 
zarys rozwoju prasy polskiej w okresie bardzo złożonym, tzn. w latach 1919-1921.

Wyzyskując dość znaczny margines swobód, rozwijało się polskie czasopiśmiennictwo, 
które odegrało bardzo ważną rolę w kształtowaniu opinii publicznej. Według Zie
lińskiego przed plebiscytem „w świetle materiałów archiwalnych można stwierdzić, 
że Niemcy dysponowali znacznie większą liczbą czasopism niż Polacy. Ponadto kol
portowali oni na terenie Górnego Sląska wiele tytułów drukowanych we Wrocławiu 
czy też w Berlinie. Także nakłady niemieckich gazet były wyższe. Mimo to o ów
czesnym rozwoju prasy górnośląskiej decydowali w pierwszym rzędzie Polacy. Polska 
akcja prasowa znajdowała się w ciągłej ofensywie" (s. 195-196). Również i druga 
strona wykazywała wiele aktywności i inwencji. Dodajmy, że prasa niemiecka 
dysponowała znacznie większymi możliwościami materialnymi. Z tym tematem łączy 
się zestawienie druków ulotnych „z okresu plebiscytu i powstań w zbiorach Biblio
teki Sląskiej" n. 

W omawianych wydawnictwach znalazły oświetlenie niektóre problemy między
narodowe. J. Przewłocki w obszernym szkicu nakreślił Stosunek mocarstw zachodnich 
do zagadnienia przynależności państwowej Górnego Sląska (1918-1922) u. Autor ten 
zwrócił uwagę na zasadniczą zbieżność między wydarzeniami na Górnym Sląsku 
a stanowiskiem rządów państw zachodnich do sprawy śląskiej. Z tym wiąże się 
rówmez omow1ony odrębnie problem międzynarodowych aspektów powstania 
z 19;21 r.24 T. Jędruszczak relacjonuje na podstawie nie znanych dotąd archiwaliów 
stanowisko generała Henrysa wobec I powstania śląskiego. Oficer ten przebywał 
wówczas w Polsce na czele francuskiej misji wojskowej 25. T. Jędruszczak zwraca 
uwagę, że w ówczesnych warunkach Polska nie mogła podjąć bezpośredniej akcji 
zbrojnej na rzecz poparcia I powstania śląskiego. ,,Wkroczenie wojsk polskich na 
Górny Sląsk prowadzić musiało do starcia zbrojnego z wojskami niemieckimi" (s. 
116), a to pociągało za sobą wybuch wojny polsko-niemieckiej. Francja mogla wy-

1& ZSL, s. 151-156.
11 Tamże, s. 157-168, 169-178.
18 Tamże, s. 202-206. •
u w pięćdziesiątą rocznicę powstań ... , s. 122-144.
20 ZSL, s. 11-25.
21 W pięćdziesiątą rocznicę powstań ... , s. 183-202.
22 T. A n t o n ó w - N i t s c h e, Druki ulotne z okresu plebiscytu i powstań ślą-

skich w zbiorach Biblioteki Sląskiej (ZSL, s. 179-201).
u w pięćdziesiątą rocznicę powstań ... , s. 228-260.
u ZSL, s. 26-44.
25 Tamże, s. 111-116 .. 
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wierać naciski na Niemcy, ale wówczas nie uznawała „sprawy śląskiej za dosta

tecznie ważną". 

W. Zieliński zajął się postawą, jaką zajęło Społeczeństwo polskie wobec sprawy

górnośląskie; (1918-1922) u. Omawia stosunek ludności i organizacji społecznych oraz 

politycznych wobec przynależności państwowej Górnego Sląska, wobec powstańców 

śląskich itp. Podkreśla różnorodność form poparcia moralnego, politycznego i mate

rialnego. M. Broniewska nakreśliła problematykę śląską w Sejmie Ustawodawczym 
w latach 1919-1921 27• Zwróciła uwagę na główne przejawy zainteresowania się 

sprawami śląskimi. Mocno akcentuje różnice w postawie społeczeństwa polskiego 

i Sejmu wobec spraw śląskich. Dochodzi do następującej konkluzji: ,,Sejm Rzeczy

pospolitej Polskiej niechętnie podejmował zagadnienia czynu zbrojnego powstańców 

śląskich, w ogóle w sprawie losów Górnego Sląska nie wykazywał inicjatywy i zaj

mował się nim jak gdyby z konieczności narzuconej rozwojem wypadków na 

Górnym Sląsku i wokół sprawy śląskiej ·na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza 

narzuconej stronie polskiej przez Niemcy" (s. 134). Najostrzej - jak podkreśla Au

torka - problem ten wystąpił w 1921 r. Nasuwa się pytanie, czy Sejm w każdym 

wypadku w ciągu lat 1919-1921 mógł wystąpić z propozycją bezpośredniego poparcia 

powstańców bez narażenia Polski na otwartą konfrontację z Niemcami? Problem 

ten nie został wyjaśniony w artykule. Podobnie niejasna jest sprawa nacisków 

ze strony Niemiec. Wydaje się bowiem, że konkluzja jest ostrzejsza niż poprzednio 

przeprowadzony dowód w artykule. Szkoda, że Autorka nie wyjaśniła bliżej sprawy 
obecności posłów śląskich w Sejmie Ustawodawczym. Nie zawsze czytelnik jest zo

rientowany, że w ślad za wnioskiem Korfantego z 14 II 1919 r. 5 znanych działaczy 

politycznych z Górnego Sląska otrzymało mandaty poselskie bez wyborów. Wszyscy 

oni byli w latach 1912-1918 posłami do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej wybranymi 

przez ludność polską. Obok Korfantego do grupy tej należeli ks. P. Pośpiech, 
W. Sosiński, P. Dombek i ks. P. Brandys. Nie jest również ścisła wiadomość, że

7 posłów (faktycznie 6) było „wybranych" ze Sląska Cieszyńskiego. Byli to jedyni
wysunięci przez ludność polską kandydaci, którzy z uwagi na warunki miejscowe
zostali mianowani posłami 28. Artykuł mimo to jest cennym przyczynkiem. E. Długaj
czyk zajął się zagadnieniami organizacyjnymi Naczelnej Rady Ludowej 211.

Odrębny problem podjęty w szerszym zakresie dopiero w ostatnich latach sta

nowią losy powstańców śląskich i ich rola w ciągu 50-lecia. P. Dubiel w artykule 

pt. Powstańcy śląscy w kampanii wrześniowe; 1939 r. ao przedstawił udział byłych 

powstańców w wysiłku zbrojnym oraz ich martyrologię. A Szefer zajął się losem 

powstańców w okresie okupacji 31• Wskazał na metody stosowane przez hitlerowców 

w celu całkowitego wyniszczenia bojowników o wyzwolenie Sląska. Ten sam Autor 

nakreślił wysokość poniesionych przez nich strat oraz zajął się udziałem powstańców 

w walkach przeciw faszyzmowi 3!. Wcześniej czytelnicy otrzymali pracę H. Recho
wicza pt. Powstańcy śląscy w Polsce Ludowe; aa, w której omówiono losy powstań-

" W pięćdziesiątą rocznicę powstań ... , s. 203-228. 
21 ZSL, s. 117-i'l34. 
2s „Studia i Materiały z Dziejów Sląska", t. VII, s. 419-420. 
u ZSL, s. 135-150. 
ao W pięćdziesiątą rocznicę powstań ... , s. 261-281. 
a1 Tamże, s. 282-298. 
:12 Tamże. Szerzej sprawą martyrologii zajął się A. Szefer w odrębnej pracy pt. 

Losy powstańców śląskich w latach okupac;i hitlerowskie;, Katowice 1970 (Sląski 
Instytut Naukowy. Zeszyty Naukowe, nr 29). Książka zawiera wykaz imienny po
wstańców śląskich zamordowanych przez okupanta. Nazwiska, ułożone w porządku 
alfabetycznym, zaopatrzone są w noty biograficzne. 

33 Książkę wydano w Katowicach w 1970 r. Zob. recenzję w ZSL, s. 210-213. 
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ców w przeszłości, a główną uwagę zwrócono na .ich udział w budowie nowego 
państwa. 

Omawiane uprzednio prace dotyczące okresu 1918-1922 zawierają wiele nowych 
elementów poznawczych i wykreślają kierunek badań na przyszłość. W związku 
z tym wydaje się celowy postulat, aby zająć się także porównaniem pewnych proble
mów śląskich z analogicznymi zagadnieniami w innych częściach Polski. Wdzięcz
nym polem takich badań mogłyby być szeroko pojęte walki powstańcze w Wielko
polsce i na Górnym Sląsku. Podejmując porównania w szerszym zakresie, można by 
uzyskać pełniejszy pogląd na miejsce wysiłków wyzwoleńczych ludu śląskiego w ca
łokształcie ówczesnych dążeń narodu polskiego. 

Jerzy Pabisz 

G. M e  i n h a r d  t, OBERSCHLESIEN 1918/19. DIE MASSNAHMEN DER
REICHSREGIERUNG BEHORDEN UND GEWERKSCHAFTEN ZUR SICHERUNG 
OBERSCHLESIENS (Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universitiit zu 
Breslau, t. XVI, 1971, Berlin 1971, s. 215-231).

t 

Od 1955 r. ukazuje się w NRF z podziwu godną regularnością rocznik, którego 
tytuł „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universitiit zu Breslau" w spo
sób jednoznaczny określa stosunek wydawców do zaistniałej po II wojnie światowej 
rzeczywistości historycznej, a w szczególności do obecności Polski na ziemiach za
chodnich. Wydawcą rocznika jest „Gottinger Arbeitskreis" - osławiona instytucja, 
znana ze swej nieprzejednanej wrogości wobec Polski Ludowej, negująca a priori 
wszystkie zmiany graniczne na dawnym niemieckim wschodzie, kontynuująca w prak
tyce tradycje niesławnej pamięci Hakaty i Bund Deutscher Osten. W poszczególnych 
tomach rocznika i towarzyszących mu woluminach pt. ,,Beihefte zum Jahrbuch der 
Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universitiit zu Breslau" znajdujemy wiele artyku
łów traktujących o różnych dziedzinach problematyki historycznej Sląska. Autorami 
ich są bądź to starsi historycy, którzy okazali się niezdolni do oderwania się od 
przebrzmiałych stereotypów niemieckiej historiografii okresu międzywojennego, bądź 
to przedstawiciele nowego pokolenia historyków usiłujących podążać w ślady swych 
mistrzów. Nad publikacjami tego typu przechodzi się w naszym kraju na ogól do 
porządku dziennego. I chyba słusznie, gdyż nie wnoszą one z zasady niczego nowego 
do poznania dziejów Sląska. Autorzy wspomnianych opracowań przeżuwają stary 
dorobek nacjonalistycznej historiografii niemieckiej, nie potrafią zdobyć się na nowe 
spojrzenie na stosunki polsko-niemieckie w przeszłości, nie znają i nie wyzyskują 
źródeł znajdujących się w polskich archiwach, wreszcie - z powodu bariery języ
kowej - stracili kompletnie orientację w dorobku aktualnego polskiego dziejopisar
stwa. Wydawcy w przedmowie do I tomu omawianego rocznika pisali, iż jego celem 
jest „zadokumentowanie i umocnienie duchowej wspólnoty wszystkich tych, którzy 
uważają się za związanych z wrocławską „Alma Mater". W świetle takiego dictum 
można by uznać rzeczone wydawnictwo za nieszkodliwą zabawę, za raptularz eme
rytów i kronikę zawiedziony�h nadziei. Jeżeli mimo to pragniemy zwrócić uwagę 
czytelników na omawiany rocznik, to czynimy to dlatego, by na jego przykładzie 
ukazać charakterystyczne cechy stagnacji rewizjonistycznej historiografii zachodnio
niemieckiej. 

Należało przypuszczać, że w związku z 50 rocznicą plebiscytu i III powstania 
śląskiego redakcja omawianego rocznika zechce choćby pośrednio nawiązać do prze-
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lomowego okresu w dziejach Górnego Sląska. Nie pomyliliśmy się - w najnowszym 
numerze rocznika (396 publikacja Gottinger Arbeitskreis) głos zabrał G. Meinhardt 

na temat wydarzeń na Górnym śląsku w latach 1918-1919. Już w pierwszych zda

niach Autor budzi zdumienie czytelnika szokującym postawieniem zagadnienia. 

Stwierdza bowiem, że rewolucja listopadowa w 1918 r. była „łańcuchem ciężkich 

niepokojów", a na Górnym Sląsku sytuacja dla sprawy niemieckiej była jeszcze 

groźniejsza, ponieważ nowo powstałe państwo polskie zgło"silo pretensje terytorialne 
pod adresem pogrążonej w ciężkiej niemocy Rzeszy; pretensje te z kolei poparte 

zostały przez „część nieniemieckiej mniejszości" {sic!), która zamierzała opuścić gra

nice państwa niemieckiego, z .najdowało się ono bowiem w trakcie przemian rewo
lucyjnych 1. Jest to, jak widać, ,,oryginalna" teza Autora, który neguje w ten sposób 

prawo do samostanowienia owej - jak ją dowcipnie określa ---; ,,części nieniemiec

kiej mniejszości", posądza klasę robotniczą na Górnym śląsku o brak radykalizmu 

społecznego i insynuuje, że dążenia do wyzwolenia narodowego importowane były 

na Górny Śląsk z zewnątrz. Skąd my to znamy? Notabene ze sposobu postawienia 

problemu przez Meinhardta zdaje się wynikać, iż gdyby nie było rewolucji w Niem

czech, to społeczeństwo górnośląskie nie życzyłoby sobie oderwania Górnego śląska 

od kajzerowskiej Rzeszy - kraju porządku, dobrobytu i spetryfikowanych stosun

ków społecznych zapewniających wieczysty pokój klasowy. Sugestia tego typu zmie

rza do przedstawienia górnośląskiej klasy robotniczej w roli bezwolnego obiektu 

pozbawionego świadomości klasowej. Co więcej - Autor uważa, iż uzasadnione były 

obawy przed interwencją ze strony republiki radzieckiej, przy czym powołuje się 

na list W. I. Lenina do J. M. Swierdłowa z 1 X 1918 r. 2 Jest to po prostu odgrze
wanie zjełczałej teorii o eksporcie rewolucji rosyjskiej na cały świat. Polemika 

z tym poglądem byłaby wyważaniem otwartych drzwi. 

Artykuł G. Meinhardta sprowadza się do łańcucha następujących twierdzeń: 

rewolucja w Niemczech sprzyjała aktywizacji polskiego ruchu narodowowyzwoleń
czego na Górnym śląsku; bez rewolucji nie doszłoby do oderwania części Górnego 
Sląska od Rzeszy; ogromną rolę w rozwoju nastrojów narodowych na Górnym 
Śląsku odegrali polscy robotnicy z Królestwa Polskiego; komuniści górnośląscy 
współpracowali z polsl<im obozem narodowym; również centrala KPD w Berlinie 
udzielała sprawie polskiej poparcia, wobec czego niemieckich komunistów uznać 
chyba trzeba za zdrajców niemieckiej sprawy narodowej, skoro byli współorganiza
torami wieców, na których domagano się oderwania Górnego śląska od Prus, a jed
nocześnie przeciwstawiali się nacjonalistycznej kampanii organizowanej przez szo
winistyczne elementy niemieckie przeciw pierwotnej wersji traktatu pokojowego, 
przewidującego - jak wiadomo - inkorporację Górnego Sląska do państwa pol
skiego. W rozumowaniu tym występuje dziwne pomieszanie materii. Obok stwier
dzeń istotnie prawdziwych widzimy tu klasyczne przykłady ulegania frazeologii 
źródeł z okresu owych niespokojnych czasów. Autor najwidoczniej przyswoił sobie 
policyjny punkt widzenia, generalnie reprezentowany wówczas przez władze nie-

1 S. 215: ,,Im Industriegebiet Oberschlesiens war die Lage noch bedrohlicher.
Wie i.iberall war auch hier mit Unruhen linksradikaler Kreise zu rechnen, dari.iber 
hinaus wi.irde aber auch der junge polnische Staat versuchen, Gebietsanspri.iche 
unter Ausnutzung der Ohnmacht des Reiches durchzusetzen, zumal er hoffen konnte, 
dass zumindest Telle der nichtdeutschen Minderheit einen Anschluss an einen 
anderen Staat gern sehen wi.irde, urn aus den unerquicklichen Verhaltnissen des 

revolutionaren Deutschlands herauszukommen". 
2 „Wszyscy oddamy życie, by pomóc robotnikom niemieckim w pchnięciu na

przód rewolucji, która rozpoczęła się w Niemczech". W. I. Le n i n ,  Dzieła, t. XXXV, 
Warszawa 1957, s. 344. 
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mieckie wraz z przerażoną burżuazją i junkierstwem. Utożsamiały one niebezpie
czeństwo polskie z komunistycznym i nie rozróżniały tych dwu nurtów, zapewne 
dlatego, iż w jednakowym stopniu zagrażały one klasowemu panowaniu niemieckiej 
burżuazji na Górnym Sląsku. Sprawy te były wielokrotnie przedmiotem badań histo
ryków w NRD i w Polsce Ludowej. O wynikach ich osiągnięć naukowych G. Mein
hardt nic nie wie lub wiedzieć nie chce. 

Z wydanych w obu krajach licznych opracowań traktujących o problematyce 
górnośląskiej jako reprezentatywną przyjmijmy opublikowaną przed 10 laty pracę 
W. Schumanna a, jej bowiem zakres terytorialny i chronologiczny jest identyczny
z artykułem Meinhardta. Okaże się jednak wkrótce, że nie tylko dlatego książkę
Schumanna traktujemy jako punkt odniesienia wobec omawianego artykułu. Stosun
kowo dużo miejsca poświęcił Meinhardt rewolucji listopadowej, lecz mimo to w nie
dostatecznym stopniu przedstawił mechanizmy społeczno-polityczne, które legły u jej
podstaw. O powstałych w okresie rewolucji radach robotniczych, · żołnierskich, ro
botniczo-żołnierskich, chłopskich i ludowych (polskich i niemieckich) na Górnym
Sląsku pisze autor w sposób fragmentaryczny, niezwykle uproszczony i mało precy
zyjny. Niczego nowego nie dowiadujemy się ani o społeczno-politycznym i narodo
wościowym składzie rad górnośląskich, ani o ich obliczu ideowym. Przykładowe
wyliczenie kilkunastu rad absolutnie nie daje pojęcia o ilościowym aspekcie zaistnia
łego zjawiska. Nie sposób w tej sytuacji wyrobić sobie poglądu o górnośląskich
radach jako o integralnej części nowo tworzącego się systemu w powojennych Niem
czech. Autor nie przedstawił konsekwentnej polityki górnośląskiej organizacji SPD
zmierzającej etapami do stopniowego opanowywania i podporządkowywania sobie
miejscowych rad na wszystkich szczeblach hierarchii w celu sprowadzenia ich do
roli parawanu dla kontrrewolucyjnej działalności socjalistów większościowych. Opa
nowane przez nich rady górnośląskie nazwą swą stanowić miały szyld rewolucji
przy nierewolucyjnym, a często wręcz kontrrewolucyjnym składzie społecznym i za
chowawczych treściach ideologicznych. Władze państwowe Rzeszy i Prus, niemal
jednorodne i tożsame pod względem partyjno-politycznym z niemiecką socjaldemo
kracją, wraz z SPD rychło ujęły w karby nowo powstałe rady, nadały im status
legalności i sprowadziły do roli bezwładnych ciał administracyjnych, formalnie bę
dących instancjami kontrolnymi wobec terenowej biurokracji, praktycznie jednak
przez !'lie finansowanymi i kontrolowanymi.

Autor najwyraźniej nie rozumie istoty tej polityki - w przeciwnym razie za
pisałby ją na korzyść górnośląskiej SPD. Skutki bowiem tej polityki miały na inte
resującym nas terenie kapitalne znaczenie z punktu widzenia niemiecko-prusltiej 
racji stanu. Efektem jej było najczęściej proniemieckie, nierzadko wręcz antypolskie 
nastawienie rad i nierewolucyjny, często antyludowy ich charakter. W tej sytuacji 
zaskakujące jest zdziwienie Meinhardta (s. 219), iż ludność polska nie kwapiła się 
do uczestnictwa w działalności górnośląskich rad robotniczo-żołnierskich, co uznał 
za świadomą rezygnację z przysługujących jej w państwie pruskim praw obywatel
skich. Meinhardt nie chce uzmysłowić sobie przyczyny takiej postawy. Była nią 
niechęć polskiego obozu narodowego na Górnym Sląsku do partycypowania w radach 
w roli elementu zmajoryzowanego pod względem �arodowościowym 4• Dysproporcje 
w tym względzie (korzystne dla ludności niemieckiej) nie wynikały, rzecz jasna, 
z faktycznego układu sil obu narodowości na Górnym Sląsku. Nierówność tę uzyski-

a W. S c h u m a n  n, Oberschlesien 1918/19. Vom gemeinsamen Kampf deutscher
und polnischer Arbeiter, Berlin 1961, s. 314. 

4 Polscy przedstawiciele w radzie robotniczej w Gliwicach musieli np. złożyć 
oświadczenie warunkujące wybór do rady, ,,in der sie ihre Stellungnahme zur 
Abtretung Oberschlesiens an Polen niederlegen sollten". M e  i n h a r d  t, op. cit., s. 77. 
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wana w rozny sposób, najczęsc1e1 za pomocą wyraźnego nacisku ze strony niemiec
kiej, co miało decydujące znaczenie wobec stosowanej zasady zatwierdzania rad 

niższych szczebli przez centralne rady śląskie. Od momentu, gdy okazało się, że rady 
robotniczo-żołnierskie nastrojone są proniemiecko, na Górnym Sląsku masowo po
wstawać zaczęły (już od polowy listopada 1918 r.) czysto polskie rady ludowe. Utwo
rzono ich w rejencji· opolskiej ok. 500, znacznie więcej niż rad robotniczo-żołnier
skich, wobec których spełniać miały i faktycznie spełniały rolę przeciwwagi. Intencją 
patronującego owym radom ludowym polskiego obozu mieszczańskiego na Górnym 
Sląsku była aktywizacja polskiej ludności miejscowej na płaszczyźnie narodowej. 
Wspomniane przez Meinhardta „prawa obywatelskie" miała ona dyskontować właś
nie za pośrednictwem własnych rad 5. 

Meinhardt nie zajął też stanowiska w niezwykle interesującej kwestii: czy 
z punktu widzenia niemieckiej racji stanu korzystna była - często wymuszana -
absencja Polaków w radach robotniczo-żołnierskich za cenę stworzenia przez nich 
odrębnego, konkurencyjnego i nie kontrolowanego przez stronę niemiecką systemu 
własnych rad ludowych. Srodki represyjne zastosowane wobec nich przez niemieckie 
władze państwowe świadczą, że intencją rządu pruskiego była likwidacja polskich 
rad. Dowodem na to jest rozwiązanie przez górnośląskiego komisarza obu rządów -
O. Horsinga - bytomskiego podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu
(14 V 1919 r.), o czym - o dziwo - Meinhardt nie pisze, mimo iż wymagał tego 
przyjęty przezeń problemowy zakres artykułu. Meinhardt nie wspomina również 
o zakazie zbierania na Górnym Sląsku datków na „daninę narodową" ani o analo
gicznym sprzeciwie władz niemieckich w sprawie wyboru deputowanych z Górnego
Sląska do polskiego Sejmu w Warszawie. Pominięcie tych spraw świadczy, że Mein

hardt, pisząc o metodach i środkach stosowanych przez czynniki rządowe i nie
mieckie ugrupowania społeczno-polityczne, posiada nad wyraz kiepskie rozeznanie
w tej materii. Niemal na każdym kroku ujawnia swój dyletantyzm i ignorancję,
które prowadzą często do błędów merytorycznych. Oto kilka przykładów. Meinhardt
wywodzi rodowód wrocławskiej CRL z istniejącej jakoby we Wrocławiu od LO XI
1918 r. rady robotniczo-żołnierskiej (s. 217). Chodzi - rzecz jasna - o tzw. Komitet
Obywatelski {Bilrgerausschuss), który powstał w stolicy prowincji śląskiej dzień
wcześniej. Dziwne, że podając tę wiadomość Meinhardt powołuje się na P. Lobego 6.
Schumann, opierając się również na jego książce, podaje prawdziwą informację 7

• 

W innym miejscu {s. 218) wspomina Meinhardt o „członkach rady robotniczej
w Karbiu", gdy natomiast istniał tam Komitet Ludowy (Volksausschuss) s.

Jaskrawy dowód swojej ignorancji w omawianym przedmiocie daje Meinhardt 
przy okazji prezentacji tzw. debaty górnośląskiej (11 IV 1919 r.) na II Ogólnoniemiec
kim Kongresie Rad Robotniczych i żołnierskich w Berlinie (8-)4 IV 1919). W cha
rakterystyce wystąpienia A. Jadascha w czasie wspomnianej debaty popełnił Mein
hardt błędy logiczne i merytoryczne. Oceniając krytycznie wniosek i przemówienie 
Jadascha dotyczące m. in. kwestii pełnego równouprawnienia obu języków, przyjął 
Autor za dobrą monetę replikę pruskiego ministra zaopatrzenia Schmidta, który 
zaprzeczył, jakoby istniały jakiekolwiek różnice prawne w odniesieniu do ludności 

5 Por. stwierdzenie A. Lampnera, iż Polacy „wilnschen lediglich, in den Volks
raten ihre bilrgerlichen Rechte wahrnehmen zu konnen". M e  i n h a r d  t, loc. cit. 

& P. L o b  e, Der Weg war lang, Berlin 1954, s. 7. 
1 S c h u m a n n, op. cit., s. 81; E. K 1 e i  n, Polityka władz i niemieckich klas 

posiadających wobec ludności polskiej Górnego Sląska na przełomie 1918/19 roku 
(Studia Sląskie, Seria Nowa, t. XII, 1967, s. 25). 

s Por. S c h u m a n  n, op. cit.; s. 75; informacja na podstawie tego samego do
kumentu. 
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niemieckiej i polskiej na Górnym Sląsku. Ironizując 9 na temat wniosku Jadascha, 
daje Meinhardt przede wszystkim dowód nieznajomości rzeczy. Zastanawiające, dla
czego nie wspomina on, że działacz górnośląskiej USPD Gerhard Speil potwierdzi� 
opisany przez Jaaascha stan rzeczy na Górnym Sląsku i obnażył brak kompetencji 
i rozeznania ze strony ministra Schmidta w tym zakresie 10

• Meinhardt najwyraźniej 
nie chce przyjąć do wiadomości, że zarówno Jadaschowi, jak i Speilowi chodziło 
o f a k t y c z n e, a nie f o r m  a l  n e równouprawnienie obu języków. W tej mierze
prawdziwe były, rzecz oczywista, opinie Jadascha, zamieszkałego na Górnym Sląsku.
Na dobitkę w cytowanym przez Meinhardta stenogramie u obrad II Kongresu Rad
znajduje się również tekst wystąpienia delegata SPD, niejakiego Schimmela, który
stwierdził, że górnośląscy delegaci socjaldemokratyczni głosują za wnioskiem o rów
nouprawnienie obu języków 12

, czym dal dowód, iż nawet dla dołów SPD owa fak

tyczna nierówność była oczywista. $władczą o tym zresztą najlepiej współczesne
· obradom i późniejsze wydarzenia na Górnym Sląsku, choćby strajk szkolny, który

wybuchł w 1920 r. właśnie na tle językowym i ogarnął znaczną część Górnego
Sląska u.

Przejdźmy do kwestii powstania i roli Komunistycznej Partii Górnego Sląska
(Związek Spartakusa). Autor określił tę partię jako jednego „z najważniejszych
przeciwników" (s. 220), nie precyzując jednak bliżej, czyim przeciwnikiem byli ko
muniści. W jego sformułowaniach wyczuwa się jakby zarzut, że elementy lewicowo
-radykalne stworzyły własną partię, ponieważ 3.1a nich nawet USPD „nie była do- I
statecznie radykalna" (s. 221). Jest to niewłaściwe postawienie sprawy. Oczywiście 
KPGSl. była pod każdym względem bardziej radykalna niż USPD, która nie odgry
wała na Górnym Sląsku poważniejszej roli, co zresztą stwierdza sam Autor u.
Powstało tu zaledwie kilka lokalnych komórek terenowych USPD, głównie w Opolu,
Gliwicach i w Zabrzu. Wiodły one suchotniczy żywot, ponieważ USPD nie repre
zento-wo.ła ani rewolucyjnego programu społecznego, ani nie respektowała polskich 
dążeń narodowych na Górnym Sląsku. Nic dziwnego zatem, że partia ta nie zdołała
pozyskać dla swego programu liczniejszego grona zwolenników i sympatyków. Non
sensowna jest konstatacja, jakoby górnośląscy komuniści od samego założenia orga
nizacji partyjnej w Bytomiu byli przedmiotem inwigilacji ze strony władz policyj
nych. Autor zdaje się nie wiedzieć o tym, że dopiero w marcu 1919 r. władze policyj
ne dowiedziały się o powstaniu partii, kiedy to w ręce dowódcy 117 baterii artylerii 
wpadły protokoły posiedzeń kierownictwa partii. Cytat z wystąpienia A. Czajora 

9 „Dieser Antrag war nur an die Polen gerichtet, denn Jadasch wusste als
Oberschlesier sehr gut, dass jeder preussische Staatsbiirger polnischen Volkstums,
der der deutschen Sprache nicht geniigend machtig war, von je sein Anliegen bel
Behorden und vor Gerichten in seiner Muttersprache vorbringen konnte". M e i n
h a r  d t, op. cit., s. 227. 

10 Por. ,,Rate-Zeitung", nr 4 z 15 IV 1919, Speil zadał Schmidtowi retoryczne
pytanie: ,,War der Reichsminister liberhaupt einmal in Oberschlesien?t' Sprawozdaw
ca gazety dodaje od siebie: ,,Heiterkeit. Der Reichsminister nicht einstimmend". 

11 Stenographisches Protokoll der 6. Sitzung vom 11. April 1919 des II. Kongresses
der A.-, B.- u. S.-rćite Deutschlands vom 8-14. April im Herrenhause zu Berlin,
Berlin 1919. 

12 „Der volligen Gleichberechtigung beider Sprachen in Oberschlesien, Ein
filhrung und Zulassung der polnischen Sprache als Amtssprache stimmen wir zu". 
,,Ra.te-Zeitung", nr 4, 15 IV 1919. 

13 Zródla do dziejów powstań śląskich, pod red. K. Popiołka, t. II, oprac. T. Jęd
ruszczak, Z. Kolankowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 185, 213; T. Mu
s i o l, Strajki szkolne na Górnym Sląsku w latach 1906 i 1920, Warszawa-Wrocław 
1970, s. 76 nn. 

14 „Die Unabhangige Sozialdemokratische Partei [USPD] ... spielte aber nament-
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na zebraniu założycielskim partii w dniu 20 X.II 1918 r. powołany został (s. 221) bez 
podania źródła; w rzeczywistości jest to zniekształcony fragment wspomnień A. Ja
dascha, przytoczony poprawnie przez Schumanna"· 

Wszystko, co niewygodne dla paranaukowych koncepcji Autora, zostało ponli
nięte. Wbrew podtytułowi nie znajdujemy w artykule ani słowa o słynnym rozpo
rządzeniu prezydenta rejencji opolskiej Waltera v. Miquela z 31 XII 1918 r. w kwestii 
karania dążeń do oderwania Górnego Sląska od Niemiec. Milczeniem pominął Autor 
sprawę werbunku do górnośląskiego korpusu ochotniczego. żadnej wzmianki o wy
padkach w Królewskiej Hucie 3 I 1919 r., kiedy to zwyrodniała soldateska niemiecka 
położyła trupem i zraniła kilkudziesięciu robotników 1s. Ani jednego zdania na temat 
krwawych demonstracji robotniczych w Gliwicach 25 IV 1919 r., podczas których 
padło 10 zabitych. W najmniejszym stopniu nie wspomniano o terrorze ze strony 
Grenzschutzu wobec ludności polskiej. Autorowi bowiem chodziło o wywołanie 
wśród naiwnych czytelników wrażenia, że to ci okropni Polacy w sojuszu z jeszcze 
bardziej strasznymi komunistami usiłowali pogrążyć Górny Sląsk w chaosie. 

Autor sugeruje, jakoby istniało iunctim między bojkotem wyborów do niemiec
kiej konstytuanty 19 I 191� r. ze strony komunistów i obozu polskiego na Górnym 
Sląsku, co nie odpowiada prawdzie, ponieważ decyzje w sprawie bojkotu podjęte 
zostały z zupełnie różnych przyczyn. KPD powzięła odpowiednie postanowienie w tej 
sprawie na swym założycielskim kongresie, odbytym w Berlinie 30 X.II 1918-1 I 1919 r., 
wbrew sugestiom K. Liebknechta, R. Luksemburg i L. Jogichesa, lekceważąc sprawę 
walki o demokratyczne reformy na forum parlamentu i przeceniając możliwości 
dokonania rewolucji proletariackiej 17. Natomiast kierownictwo polskiego obozu 
mieszczańskiego ogłosiło 10 I 1919 r. odezwę, w której wzywało do bojkotu wyborów 
ze względów narodowych: lud polski „na wybory w niedzielę dnia 19 I 1919 r. do 
konstytuanty niemieckiej w Berlinie iść nie potrzebuje i iść nie powinien", ponieważ 
„to nie nasza sprawa, tylko sprawa niemiecka, a nasz lud polski nic nie obchodzi 
ani klęska Niemiec, ani ruina państwa niemieckiego, ani bankructwo interesów nie
mieckich" 18. Jak widać, Autor zapomniał o starej prawdzie: duo cum faciunt idem, 
non est idem. Zresztą dodajmy, że oba postanowienia w sprawie bojkotu były błędne 
zarówno z punktu widzenia interesów komunistów, jak 1 obozu polskiego na Górnym 
Sląsku. Bojkot wymierzony przeciw władzy niemieckiej praktycznie działał na jej 
korzyść. Autor zupełnie nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia i sensu marcowego 
strajku w 1919 r. na Górnym Sląsku, podczas którego górnośląscy komuniści usiło-

lich unter der Arbeiterschaft kaum eine Rolle". M e  i n h a r d  t, op. cit., s. 218. 
1s S c h l1 m a n n, op. cit., s. 116.
is Notabene Meinhardt nie pisze, że stan oblężenia w Królewskiej Hucie wpro

wadzono już 3 I 1919 r. w związku ze wspomnianymi zajściami w mieście. Autorem 
tego zarządzenia było Generalkommando VI. Armeekorps we Wrocławiu. Dowództwo 
VI Korpusu było też sygnatariuszem kolejnych zarządzeń w sprawie wprowadzania 
lub obostrzania stanu oblężenia w innych' powiatach. Meinhardt upraszcza więc 
sprawę wymieniając tylko CRRiZ w Katowicach jako jedynego autora wspomnia
nych zarządzeń (np. z 8 I 1919 r.) - M e i n h a r d t, op. cit., s. 222. Autor zdaje się 
zapomniał, że inspiratorem utworzenia CRRiZ w Katowicach było właśnie dowódz
two VI Korpusu, które pragnęło widzieć we wspomnianej radzie swoistą komórkę 
wywiadowczą (Meldekopf) i zapewnić sobie z tej strony pomoc i moralne poparcie 
przy wprowadzaniu w życie zarządzeń o charakterze militarnym (np. stan oblężenia). 
Por. E. H e s  t e r b  e r g, Alle Macht den A.- und S.-Riiten, Wrocław 1932, s. 76-81. 

17 .w. R u  g e, Deutschland von 1917 bis 1933, Berlin 1967, s. 96 i n.; Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung - Chronik, Berlin 1966, cz. Il, s. 47. 

18 Zródla do dziejów powstań śląskich, pod red. K. Popiołka, t. I, cz. 1 pod red. 
H. Zielińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963 (cyt. dalej: Żródla I, 1), s. 102.
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wali przejść do wyższej formy walki w postaci wzniecania zbrojnych rozruchów, 
zsynchronizowanych w czasie z analogicznymi walkami w Zagłębiu Dąbrowskim 
i w środkowych Niemczech u. Kiepska znajomość źródeł i zupełny brak rozeznania 
w literaturze doprowadziły Meinhardta do symplifikacji tego ważnego problemu. 

Rozliczne wątpliwości budzi ocena Horsinga, zaprezentowana przez Autora, 
który twierdzi, że Horsing nie znalazł wspólnego języka z burżuazją niemiecką, 
a w szczególności z Centrum na Górnym Sląsku. Warto te konstatacje skonfrontować 
z rzeczywistością historyczną. Centrum istotnie odniosło się do Horsinga podejrzliwie, 
kwestionując przede wszystkim zasadność tworzenia urzędu komisarza Rzeszy i Prus 
na Górnym Stąsku. W kołach bowiem niemieckiego katolicyzmu politycznego uwa
żano, że instytucja komisarza na tym terenie była niepotrzebna, gdyż istniała tu 
,,uporządkowana administracja państwowa", obywająca się z powodzeniem bez ko
misarza 20. Po wtóre, Centrum zarzucało Horsingowi niezdecydowanie i brak energii 
w zwalczaniu lewicowych elementów w ruchu robotniczym, co stanowi zarzut bu
dzący zdumienie u czytelnika obeznanego z terrorystycznym charakterem funkcji 
Horsinga u. Po trzecie, Centrum poczytywało Horsingowi za błąd, iż nie wczuł się 

on w psychikę ludu górnośląskiego i że nie potrafił spacyfikować tego terenu, tracąc 
zaufanie wśród całego społeczeństwa górnośląskiego 22• Przy okazji warto chyba 
podkreślić, że najbardziej prawicowe elementy niemieckie skupione w Vereinigte 
Verbande Heimattreuer Oberschlesier doceniały rolę Horsinga w obronie interesów 
niemczyzny na Górnym Sląsku (wystawia mu to swoiste świadectwo niepostępo
wości), krytykując go jedynie za to, że w sposób jednostronny dawał priorytet par
tyjnym interesom socjaldemokracji, co rzekomo przyniosło szkody sprawie niemiec
kiej 23. Wreszcie - główną płaszczyzną tarć między Horsingiem a Centrum okazała 
się sprawa usamodzielnienia Górnego Sląska bądź to jako osobnego kraju w ramach 

,- Rzeszy, bądź to jako prowincji w Prusach. Idee te forsowało Centrum, gdy natomiast 
Uorolng st.al na stanowisku jednolitego i scentralizowanego państwa republikań-

19 F. H a w r  a n e k, Ruch komunistyczny na G6rnym Sląsku w latach 1918-1921,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 52-64. 

20 „War es zunachst notwendig, dass Horsing als Staatskommissar nach Ober
schlesien kam? Die Staatskommissariate wurden in der Regel nur in jenen Ge
bietsteilen eingerichtet, in denen ein einheitlicher, homogener Verwaltungskorper 
nicht bestand. In diesem Falle ist ein Staatskommissar auch am Platze. In Ober
schlesien hatten wir aber eine geordnete Staatsverwaltung. Es ist daher nicht ohne 
weiteres klar, was mit der Einrichtung des Staatskommissariats bier bezweckt wer
den sollte. Schon durch die Begrilndung bezw. Rechtfertigung der Notwendigkeit 
eines Staatskommissariats kam die Personlichkeit Horsings in eine schiefe Lage". 
H. O. O l  b r  i c h, Der Leidensweg des oberschlesischen Volkes zugleich seine Ge
schichte vom Jahre 1919 bis 1922, Wrocław-Opole [1928], s. 24. 

21 „Bei aller Verantwortungsfreudigkeit, die Horsing bewies, kann man sich des 
Vorwurfes nicht enthalten, dass er gegenilber der ęigentlichen Unruhestiftern, den 
ganz radikalen Spartakisten und Kommunisten, von denen viele im polnischen Solde 
standen, zu milde eingestellt war. 0ft blieb er daher mit seinen Massnahmen auf 
halbem Wege stehen". Tamże, s. 25. 

I!! Inaczej oczywiście oceniała SPD rolę Hćirsinga: ,,Versuche, von innen aus 
Oberschlesien als polnisches Gebiet zu erklaren und die Diplomaten vor fertige 
Tatsachen zu stellen, scheiterten an der starken Hand des zum Reichskommissar 
bestellten Sozialdemokraten Hćirsing. Heute kann man ruhig feststellen, dass ohne 
das feste Zugreifen Hćirsings wahrscheinlich eine Abstimmung liber die Zugehćirig
keit Oberschlesiens liberflilssig geworden wa.re". E. J a  n o t  t a, Sozi.aldemokratie
und die Provinz Oberschlesien (10 Jahre Provinz Oberschlesien. Sonderheft der 
Wochenschrift „Die Provinz Oberschlesien", Racibórz, listopad 1929, s. 6). 

23 M. L a  u b  e r  t, Die oberschlesische Volksbewegung. Beitrćige zur Tćitigkeit
der Vereinigung Heimattreuer Oberschlesier 1918-1921, Wrocław 1938, s. 92. 
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skiego 24. Z niemieckiego punktu widzenia taktyka Centrum okazała się w tej kwestii 
bardziej giętka i elastyczna, co stopniowo uznała również SPD, udzielając swego 
poparcia koncepcji pewnej samodzielności Górnego Sląska w ramach państwa prus
kiego 2s. Alarmujące doniesienia prasy lewicowej z tego okresu 26 okazały się przed
wczesne i pozbawione realnych podstaw, gdyż w istocie Centrum nigdy nie myślało 
poważnie o usamodzielnieniu Górnego Sląska, traktując hasła separatyzmu jako 
zwykły manewr polityczny 21• Wobec takiego stanu rzeczy trudno pogodzić się z osą
dem Meinhardta, jakoby postawienie Horsinga na czele prowincji saskiej, a następnie 
objęcie -przez niego przywództwa organizacji Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold sta
nowić miały swoisty ekwiwalent utraconego dyktatorskiego stanowiska na Górnym 
Sląsku, a także dowód uznania ze strony Centrum dla zasług Horsinga. Powszechnie 
wiadomo, że przyczyną jego dymisji było forsowanie przezeń aktu wyborów komu
nalnych, których druzgocącego efektu nie przewidział; słowem - dymisja Horsinga 
oznaczała wotum nieufności i była aktem represji wobec jego osoby. Władze doce
niły jednak jego zaangażowanie i mianowały go nadprezydentem prowincji saskiej, 
gdzie nie było problemów narodowościowych. 

Autor nie znając materiału źródłowego i czerpiąc go - jak to za chwilę udo
wodnimy - z drugiej ręki stara się nagiąć źródła do własnych tez. Oto kilka przy
kładów machinacji tego rodzaju. Meinhardt usiłuje scharakteryzować stosunek górno
śląskich komunistów do związków zawodowych i stwierdza najpierw - zgodnie ze 
źródłem 28 - że komuniści pierwotnie nie zamierzali wpływać na pracę socjaldemo
kratycznych związków zawodowych; potem dokonuje niespodziewanej wolty, twier-
dząc, że komuniści zamierzali je rozpędzić. Aby to „nowatorskie" twierdzenie uza
sadnić, Autor posługuje się cytatem z wrocławskiego „Der Kommunist" (nr 5 
z 9 IV 1919), przekręcając w nieprawdopodobny sposób sens źródła. Kiedy w oryginale 
mówi się o likwidacji „przewrotności i korupcji w związkach zawodowych", to 
Meinhardt nonszalancko pisze o rzekomym dążeniu do likwidacji związków w ogóle 
(s. 222). Zasadniczą treścią i intencją meldunku telefonicznego landrata bytomskiego 
z 28 XII 1918 r. było zaalarmowanie nadrzędnych władz o daleko idących żądaniach 
strajkowych robotników w Bytomiu. Na marginesie landrat wspomniał ·także, żtt�spartakusowska organiz!lcja w Bytomiu rozwija się i jest dobrze uzbrojona. Jak 
wykorzystał Meinhardt ten materiał? Pominął wszystko to, co istotne w meldunku, '-..__ 
wybijając na czoło tylko jeden jego element: dotyczący uzbrojenia komunistów 
(s. 222). Tymczasem w tym samym dniu miały miejsce wypadki rozbrojenia wojsk 
niemieckich przez tłum robotników w Rudzie i w Lipinach 29, przy czym władze 
niemieckie wcale nie posądzały komunistów o udział w tych wypadkach. Dlaczego 
zatem Meinhardt usiłuje swym czytelnikom wmówić, że uzbrajali się tylko komu-

u G. W e b e r  s i  n n, Die Provinz Oberschlesien. Ihre Entstehung und Aufbau
der Selbstverwaltung (Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universitat zu 
Breslau, t. XIV: 1969, Wiirzburg 1969, s. 279). 

2s C. U 1 i t z k a, Der deutsche Osten und die Zentrumspartei (Nationale Arbeit, 
Berlin-Lipsk [Hl29], s. 141-153). 

2& ,,Das ist nackter Verrat. Das Zentrum wendet sich gegen das deutsche Volk 
in der Stunde der hochsten Not, urn es zu zerreissen und zu zerstiickeln". ,,Die 
Freiheit", nr 68, 21 XII 1918. 

21 Expressis verbis podkreślał to szczególnie C. U 1 i t ż k a, Die Verselbstiindigung
Oberschlesiens und die Zentrumspartei (10. Jahre Provinz Oberschlesien ... , s. 4), 
którego zdaniem Centrum nie chciało „kraju górnośląskiego" w innym celu, jak 
tylko „als Mittel, urn Oberschlesien bei Deutschland zu erhalten". 

2s „Kein Beeinflussung an Gewerkschaften, da beim Gemeingut aach dem 
Sozialisieren die Arbeiter selbst bestimmen". Protokół posiedzenia kierownictwa 
partii w dniu 19 I 1919, WAP Katowice - OT Gliwice, II C 142, k. 81. 

29 żródła I, 1, s. 75-76. 
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niści. Wiadomo - byli oni przec1ez „jednym z najważniejszych . . . przeciwników" 
burżuazyjnej idylli na Górnym Sląsku. Uzbrajała się zresztą i POW; zbroiły się 
niemieckie bojówki Selbstschutzu, ale o tym oczywiście Meinhardt milczy. Na s. 222 
Autor powołuje się na dokumentację z DZA w Merseburgu, nie wiedząc, że wska
zany przezeń dokument nie odnosi się do poruszanego problemu ao. Na s. 225 Mein
hardt demaskuje się stopniowo. Kiedy W. Schumann w swym studium s1 określa 
kopalnię „Heinitz" w Chwałowicach jako jeden z ośrodków ruchu spartakusow
skiego, to Meinhardt używa wprost identycznego określenia z drobną tylko różnicą: 
dla niego ośrodkiem ruchu spartakusowskiego są Chwałowice, gdzie mieściła się 
kopalnia „Heinitz". 

Rzecz bowiem w tym, że Autor nie oglądał na własne oczy materiałów w gli
wickim i wrocławskim archiwum. Nie zna właściwej nazwy tego pierwszego, upor
czywie używając terminu „Stadtarchiv Gleiwitz". Cytuje jednak materiały z drugiej 
ręki, której oczywiście nie ujawnia. Przy bliższym zbadaniu sprawy okazuje się, że 
Meinhardt nigdy w obu archiwach nie był, nie ma tam bowiem żadnych śladów jego 
pobytu ani w księdze korzystających, ani w kartach poszytowych. Skąd więc te 
liczne cytaty z dokładnymi sygnaturami? Jest to zwyczajna mistyfikacja i plagiat 
z książki W. Schumanna. Okazuje się, że Meinhardt nie powołał się choćby na jeden 
dokument z archiwów polskich, którego nie cytował wcześniej Schumann. W do
datku przypisy źródłowe w obu pracach wykazują łudzące podobieństwo i niemal 
z reguły występują w identycznej kolejności. Meinhardt w swojej relacji nie podaje 
absolutnie niczego nowego, streszcza w nieudolny sposób dzieło Schumanna, przy
właszcza sobie jego dorobek materiałowy, eksploatując go w prymitywny sposób 
i niejednokrotnie przeinaczając. Nie będziemy oczywiście przedstawiali całego dro
biazgowego dowodu tych machinacji, gdyż zajęłoby to zbyt wiele miejsca. Ale jed
nego nie możemy sobie odmówić. W. Schumann w swojej pracy na s. 117 pomylił 
.się (co się każdemu może zdarzyć), pisząc, iż na inauguracyjnym posiedzeniu KP 
Górnego Sląska 20 XII 1918 r. wybrano 8-osobowy zarząd czy komitet partii jako 
oi·gan kierowniczy. Tymczasem odpis protokołu podaje 7 nazwisk 32

• Meinhardt jak 
--za panią matką twierdzi, że zarząd liczył 8 osób (s. 221). No cóż, nie miał oryginal

nego źródła w ręku, powtórzył więc za Schumannem błędną informację. Sapienti 
sat! Nie byliśmy w stanie sprawdzić, czy Meinhardt korzystał z zasobów archiwal
nych w Merseburgu, na które się powołuje. Na podstawie jego praktyk naukowych 
w zakresie źródeł polskich możemy żywić uzasadnione podejrzenie, że zastosował 
on tu tę samą metodę, tj. wykorzystał materiały Schumanna, rezygnując z trudu 
poszukiwań archiwalnych. Swiadczy o tym fakt, iż Meinhardt powołuje się tylko 
i jedynie na te archiwalia NRD-owskie, które przytoczył w swej książce Schumann. 

Sumując nasze wrażenia z tej mało budującej lektury, możemy je streścić w kilku 
słowach. Studium G. Meinhardta jest fragmentaryczne, pozbawione jakichkolwiek 
walorów poznawczych, nie wnosi niczego nowego, trzyma się dawno przebrzmiałych 
schematów. Autor relacjonuje nie fakty, lecz stronniczo wybrane źródła, unika ko-· 
mentarzy i wniosków; sam dobór zaprezentowanej faktografii świadczy o nasta-

30 Meinhardt pisze w tym miejscu o wprowadzeniu 8 I 1919 r. stanu oblężenia 
w części pow. bytomskiego (wiejskiego). Powołany przez Autora {przyp. 45) doku
ment (DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 856, O 8, Bd. I, s. 14-15) jest w tym kontekście 
bezprzedmiotowy. Wzmiankowanym bowiem źródłem jest raport landrata H. Lu
kaschka z 15 II 1919 r. o wprowadzeniu stanu oblężenia w pow. rybnickim. Por. 
S c h u m a n n, op. cit., s. 138, przyp. 212. 

31 Tamże, s. 148. 
32 WAP Katowice - OT Gliwice, II C 142, k. 81: Walter Bohm, I:.eopold Pludra, 

Albert Cyra, Daniel Salutzki, Birnbaum, Antoni Jadasch, Stanisław Drzymała. 
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wieniu Autora. Jego warsztat naukowy przedstawia się niezwykle prymitywnie; 

oparł się on właściwie na wspomnieniach E. Hesterberga i na opracowaniu M. Lau

berta. Nie zna zupełnie nowszej literatury zagadnienia. O mentalności autora i po

ziomie jego etyki zawodowej świadczy wyraźny plagiat popełniony na znakomitym 

opracowaniu W. Schumanna, z którego czerpał pełną garścią informacje źródłowe 

bez ujawnienia ich pochodzenia. Meinhardt popełnił plagiat nawet na tytule książki 

Schumanna. Taki sposób uprawiania quasi-naukowej działalności rewizjonistycznej 

historiografii zachodnioniemieckiej świadczy o jej całkowitym zejściu na manowce 

· i o kompletnym zwyrodnieniu.

Franciszek Hawranek - Wiesław Lesiuk
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