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MAREK CZAPLIŃSKI, TERESA KULAK 

POWSTANIA SLĄSKIE W POLSKIEJ OPINII PUBLICZNEJ 

Temat powyższy nie był dotychczas w pełni opracowany. Również 
autorzy niniejszego referatu nie łudzą się, że zdołają go przedstawić w ra
mach krótkiego artykułu. Z góry też stawiali sobie pewne ograniczenie. 
Przedmiotem ich badania była reakcja prasy polskiej, organów głównych 
stronnictw politycznych, a także gazet bezpartyjnych, na trzy powstania 
śląskie. W ten sposób można śledzić zarówno postawę różnych odłamów 
społeczeństwa polskiego, jak i politykę śląską głównych partii polskich. 
Opublikowane dotychczas prace Tadeusza Jędruszczaka, Henryka Zieliń
skiego i Władysława Zielińskiego nie wyczerpują tak postawionego za
gadnienia 1. Autorzy niniejszego artykułu starali się oprzeć na głównych 
organach poszczególnych stronnictw, takich jak: ,,Czerwony Sztandar", 
,,Robotnik", ,,Piast", ,,Wyzwolenie", ,,Głos Narodu"; często nie mieli jed
nak okazji dotrzeć do pism ogólnie uważanych za najbardziej reprezen
tatywne dla danej partii. Mimo t9 spojrzenie na opinię publiczną poprzez 
pryzmat innych, mniej wykorzystywanych przez badaczy, ale powszech
niej czytanych gazet przyniosło dość ciekawe wnioski, przede wszystkim 
w zakresie zainteresowania społeczeństwa sprawami śląskimi. Starano się 
poza tym korzystać z prasy różnych dzielnic Polski (np. ,,Kurier Poznań
ski" z Wielkopolski, ,,Słowo Polskie" ze Lwowa, ,,Czas" i „Głos Narodu" 

1 T. J ę dr us z c z  a k, Polityka Polski w sprawie Górnego Sląska 1918-1922,

Warszawa 1958; t e  n ż e, Stosunek społeczeństwa polskiego do trzeciego powstania 

śląskiego (3 V-5 VII 1921) (Powstania śląskie. Materiały z sesji naukowej zorganizo

wanej w 40 rocznicę III powstania śląskiego w ramach obchodów Tysiąclecia Pań
stwa Polskiego, Katowice 13 i 14 VI 1961, pod red. K. Popiołka i H. Zielińskiego, 

Katowice 1963, s. 70-88) ; H. Z i e l i ń s k i, Sprawa Sląska a ekspansja polska na 
wschód na tle sytuacji międzynarodowej (tamże, s. 44-70); t e n ż e, Położenie i walka 

górnośląskiego proletariatu w latach 1918-1922, Warszawa 1957; W. Z i e l i ń s k  i, 

Stosunek społeczeństwa polskiego do powstań i plebiscytu na Górnym Sląsku (1919-

1921), Katowice 1968; t e  n że, S,Poleczeństwo polskie wobec sprawy górnośląskiej 

(1918-1922) (W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich i plebiscytu, red. H. Recho

wicz, Katowice 1971, s. 203-227). 
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z Krakowa) celem zbadania, w jakim stopniu przynależność do byłego za
boru rosyjskiego, pruskiego lub austriackiego określa{a stosunek danej ga
zety oraz zainteresowanie opinii publicznej sprawami śląskimi. W waż
niejszych wypadkach sięgnięto do gazet bezpartyjnych najbardziej od
zwierciedlających opinię burżuazyjną jakiejś dzielnicy (,,Ilustrowany 
Kurier Codzienny") oraz do prasy reprezentującej lewicowy odłam pił
sudczyków (,,Rząd i Wojsko"). Rozważania nasze ujmiemy w porządku 
chronologicznym. Chodzi nam bowiem o to, jaki oddźwięk wywołały po
szczególne zrywy ludu polskiego na Górnym Śląsku w społeczeństwie Ma
cierzy. 

W 1919 r. w zasadzie aż do sierpnia dla prasy robotniczej znacznie waż
niejsze od spraw śląskich są problemy społeczne Polski, dla ludowców 
kwestia reformy rolnej, dla prasy prorządowej wojna na wschodzie. 
O wiele większe zainteresowanie problemami Górnego śląska można zau
ważyć' w endeckich gazetach Lwowa i Poznania. Również krakowski „Ilu
strowany Kurier Codzienny" prawie w każdym numerze przynosił relacje 
ze Śląska, drukował doniesienia własnych korespondentów z Cieszyna 
i Wiednia poświęcone losom ziem położonych na zachód od Małopolski. 
Pierwsze wiadomości o wybuchu powstania 2 wywołały w całej prasie 
zrozumiały wzrost zainteresowania Śląskiem. Opinia publiczna przyjęła 
to jako zupełnie oczywisty akt rozpaczy, rezultat niemieckiego terroru 
wobec ludności górnośląskiej oraz dowód jej narodowych dąże�. Pozosta
wienie Górnego śląska pod rządami pruskimi, nie ustalony i odległy ter
min plebiscytu, który miał zadecydować o jego losach, społeczeństwo uwa
żało za dowód lekceważenia interesów Polski przez ·koalicję, dzięki której 
Niemcy mogli wykorzystać czas do umocnienia swojej przewagi nad lud
nością polską, do kontynuacji polityki terroru i zastraszania. 

Nie wywołuje więc zdziwienia podobieństwo oceny przyczyn powstania 
na łamach prasy endeckiej i socjalistycznej. Organ Polskiej Partii Socjali
stycznej „Robotnik" pisząc 19 sierpnia o wybuchu powstania stwierdzał: 
,,Stało się to, cośmy od dawna przewidywali. Gwałty niemieckiej burżuazji, 
odwieczne bezprawie, wywołały żywiołowe powstanie ludowe. Robotnik 
polski ... stanął do boju o ziemię rodzinną, nie czekając aż Ententa zechce 
przeprowadzić p�ebiscyt, już dziś krwią swą ofiarną znaczy granice Rze
czypospolitej". Niewiele od tego stanowiska różniło się zdanie „Kuriera 
Poznańskiego" : ,,Doprowadzony do rozpaczy gwałtami pruskimi chłop 
i górnik polski z gołymi rękami poszedł bić ciemięzców swoich. Za od
wieczne krzywdy nikczemnego systemu, za poniewierkę i ucisk długich 
lat niewoli, ża wyzysk krwawy baronów i dyrektorów kopalnianych, za 

2 O przebiegu powstania szerzej patrz: J. P r z e  w lo c k  i, Pierwsze powstanie 

śląskie, Katowice 1969, oraz M. W r z o s  e k, Działania bojowe w czasie pierwszego 

powstania śląskiego (W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląskich ... , s. 62-86). 
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okrutny przymus germanizacyjny krzyżackich apostołów, a wreszcie za 
krzyczące o pomstę do nieba łajdactwa i rabunki hord grenzschutzowych 
lud górnośląski bierze dzisiaj odwet żywiołowy" a. Inaczej wyglądał sto
sunek do zaistniałej sytuacji. Bardzo wyważone stanowisko zajmowała 
prasa rządowa. ,,Kurier Polski" z 19 sierpnia zaznaczał mimochodem swój 
niezbyt chętny stosunek do powstania: ,,Nie będzie w Polsce zapewne 
żywiołowy ruch powstańczy uważany za najlepsze wyjście, ale to przy
najmniej bez ogródek stwierdzić musimy, iż najzupełniej rozumiemy uczu
cia naszych rodaków na Śląsku i - czy krok ich będzie, czy nie będzie się 
podobał dyplomatom Zachodu - wyrażać możemy dla nich tylko naj
żywszą sympatię". Otwarcie swe poglądy wyraził jedyhie konserwatywny 
,,Czas". Uważał on, że wybuch powstania był „krokiem niesłychanie ry
zykownym" i może okazać się politycznym sukcesem Niemiec. Dla kół, 
które reprezentował ten dziennik, jedynym sposobem pozyskania Śląska 
dla Polski był plebiscyt, dlatego w ich ocenie „ten akt rozpaczy ludu 
polskiego, dokonany bez wiedzy i wbrew woli rządu polskiego", był bardzo 
kłopotliwy dla Warszawy. ,,Czas" sugerował, aby rząd przeszkodził Niem
com w wyzyskaniu „zaburzeń" na Górnym Śląsku, starając się udowodnić, 
że to była prowokacja niemiecka. Obawiał się reakcji mocarstw koalicyj
nych, gdyby Niemcy przedstawiły im powstanie jako „przejaw bolsze
wizacji i anarchizmu ludności polskiej". Istniałaby wówczas możliwość 
dokonania pacyfikacji Śląska przez Niemcy, niebezpieczeństwo krwawego 
rozprawienia się z ludnością polską. Zrozumiałe było, że akcja taka 
dotknęłaby najwybitniejszych działaczy i odbiłaby się szczególnie nieko
rzystnie na wynikach przyszłego plebiscytu 4. 

Znacznie przychylniejszy stosunek do ruchu powstańczego obserwuje
my w pozostałych stronnictwach zarówno lewicy, jak i prawicy. Prze
ważało wśród nich przekonanie, że powstanie o wiele silniej zamanifestuje 
polskie prawa do Śląska niż cała dotychczasowa akcja dyplomatyczna, 
a także przyspieszy decyzję Ententy w sprawie zajęcia przez Polskę ob
szaru plebiscytowego. Podkreślała to szczególnie odezwa Centralnego Ko
mitetu Wykonawczego PPS: ,,Lud pracujący Górnego Śląska postanowił 
rzucić na szalę wypadków dziejowych swą niezłomną wolę, [by) drogą 
bezpośredniej walki zdobyć sobie prawo do swobodnego decydowania 
o swoim losie ... Lud roboczy Górnego Śląska przekreśla układy dyplo
matyczne krwią, stwierdza wolę zjednoczenia z resztą ziem polskich" ii, 

Zdaniem endeckiej „Gazety Porannej" wobec odsuwania plebiscytu i prze
jęcia władzy przez Komisję Sojuszniczą lud śląski „raz jeszcze dobitnie
objawił swą wolę przez strajk powszechny, następnie zaś chwycił za broń,

a „Kurier Poznański", 20 VIII 1919. 

' ,,Czas", 21 VIII, 6 IX 1919. 

s „Robotnik", 20 VIII 1919. 

3 - Sobótka 1/72 
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pragnąc tym krwawym plebiscytem przyśpieszyć odbycie plebiscytu kart-
kowego" s. 

Naczelnym problemem, który zaprzątał uwagę społeczeństwa, była 
kwestia pomocy dla powstańców. Jasne było dla wszystkich, że przy 
zbrojnej przewadze Niemców walka powstańcza skazana będzie na niepo
wodzenie. Gazety często wyrażały przekonanie, że strona niemiecka celo
wo sprowokowała Polaków do walki 1, aby krwawo zdusiwszy ten ruch 
mieć pewność późniejszego zwycięstwa w plebiscycie. W sprawie pomocy 
dla powstańców ponownie obserwujemy polaryzację stanowisk poszczegól
nych partii i gazet. Zasadniczym pytaniem było, czy Polska ma udzielić 
pomocy zbrojnej, czy też ograniczyć się do akcji dyplomatycznej. Podział 
opinii w tej kwestii przebiegał, co ciekawe, niezależnie od przynależności 
do stronnictw prorządowych lub opozycji, a co więcej, różnice zdań można 
zaobserwować nawet w łonie endecji. Większość prasy była za pomocą 
zbrojną. Oczywiście najostrzej wypowiadały się za nią dwie najsilniejsze 
na Górnym Śląsku partie - Polska Partia Socjalistyczna i Narodowy 
Związek Robotniczy. W ich wypowiedziach widać było wyraźnie próbę 
wywarcia nacisku na rząd. Rezolucja NZR z 23 sierpnia uchwalona na 
wiecu w Tomaszowie Mazowieckim stwierdzała: ,,nie spoczniemy, aż nie 
zmusimy rządu do udzielenia wam [tj. Górnoślązakom] wydatnej pomocy 
zbrojnej" s. PPS firmowała ogłoszenia o biurze werbunkowym w Sosnow
cu. Sosnowiecka i górnośląska PPS wzywał.y do udziału w powstaniu 
członków byłej Organizacji Bojowej i zdemobilizowanej Milicji Ludowej, 
których doświadczenie predestynowało do funkcji kierowniczych w oddzia
łach powstańczych. Robotnicy Sosnowca na wiecu zwołanym 24 sierpnia 
postanowili, że walki rozpoczętej nie zakończą i broni nie złożą dopóty, 
dopóki „Górny Śląsk nie będzie stanowił jednej, całej i nierozerwalnej 
części z Polską" o. PPS obok mobilizowania opinii mas robotniczych w ca
łym kraju dla poparcia powstania zwracała się do międzynarodowego 
proletariatu, a przede wszystkim do tych towarzyszy niemieckich, ,,którzy 
nie poszli na lep imperialistycznej polityki", z wezwaniem o moralne 
poparcie i zrozumienie „świętej sprawy". Socjaliści kierowali do nich 
słowa: ,,nie pragniemy przyłączenia do Republiki Polskiej ani jednej 
piędzi ziemi zamieszkałej w większości przez ludność niemiecką. Prag
niemy jednak, aby zrozumieli oni, iż nie możemy się zgodzić na to, aby 

6 „Gazeta Poranna", 19 VIII 1919. 
7 „Robotnik", 24 VIII 1919; ,,Ilustrowany Kurier Codzienny", 20 VIII 1919. Było 

to przejęcie oficjalnej tezy rządu polskiego, por. J ę d r  u s  z c z  a k, Polityka Polski ... , 

s. 138, 143-144.

s „Gazeta Polska", 27 VIII 1919.

9 „Robotnik", 26 VIII 1919. O stosunku Sosnowca do powstania patrz szerzej 

W. zi e 1 i ń s k i, Społeczeństwo polskie ... , s. 206.
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ziemie rdzennie polskie miały być oderwane od Macierzy, aby stanowiły 
one przedmiot dyplomatycznych przetargów i szacherek" 10. Reakcją „Ilu
str_owanego Kuriera Codziennego" na decyzję koalicji sprzeciwiającą się 
interwencji wojsk polskich na Górnym Śląsku było faktyczne opowie
dzenie się za postawą partii robotniczych. Jako jedyne pismo burżuazyjne 
wyraźnie sugerował on 25 sierpnia zaciąg ochotniczy na pomoc powstań
com. Grubym drukiem IKC wzywał: ,,Czy jednak koalicja może zabronić 
cywilnej ludności nieść czynną pomoc Śląskowi?" Jeśli dyplomatyczna 
interwencja· Ententy nie nastąpi, ,,należy wzorem konspiracyjnych bojó
wek z b. Królestwa czyścić Górny Śląsk tak długo, dopóki Ślązacy nie 
otrzymają minimum swobód narodowych. W Sosnowcu i innych miejsco
wośc1ach tworzą się oddziały ochotników górnośląskich. W szeregi tych 
powstańców zgłaszać się powinni ci wszyscy, dla który<;:h walka z barba
rzyństwem niemieckim nie jest frazesem". 

W zasadzie partie prawicowe (endecja, chadecja), a również ludowcy 
z „Piasta", wypowiadały się za interwencją, każda jednak rozumiała ją 
inaczej. Przede wszystkim miała być ona uwarunkowana zgodą koalicji. 
Tak np. ,,Kurier Poznański" i „Piast" sugerowały wysłanie armii Hallera 
w charakterze wojsk sojuszniczych, zakładając uzgodnienie dyplomatyczne 
tej sprawy z mocarstwami zachodnimi 11. Jednak „Gazeta Poranna", najwy
raźniej licząc się z nastrojami społeczeństwa Warszawy, 19 sierpnia stwier
dzała: ,,Rząd polski nie może patrzeć obojętnie na te krwawe gwałty, ja
kich dopuszczają się Niemcy na ludności polskiej. Bierna obojętność była
by tu zbrodnią. Polska musi pchnąć swe siły zbrojne na Górny Śląsk i za
jąć go z mandatu koalicji, czy nawet bez mandatu. Obowiązek ratowania 
braci naszych na Górnym Sląsku ważniejszy jest od wszelkich względów 
dyplomatycznych". Również „Głos Narodu", odzwierciedlając poglądy spo
łeczeństwa tak bliskiej Śląskowi dzielnicy, pisał już w pierwszych dniach 
powstania: ,,Opinia publiczna domaga się uczynienia stanowczego kroku 
bez oglądania się na pozwolenie koalicji, gdyż nie można spokojnie patrzeć 
na zbrodnie popełniane przez Niemców na Polakach i czekać" 12. Zarówno 
poznański organ endecji, jak i prasa rządowa zapewniały, że wysłane 
oddziały ustrzegą Górny Śląsk również od grożących mu zamieszek spo
łecznych. Postawa endecji wielkopolskiej w sprawie interwencji jest tym 
bardziej ciekawa, że jej czołowy organ mimo dawnych sympatii do sprawy 
śląskiej akcentował raczej konieczność rozwagi niż działania. Po pierw
szych ostrych wypowiedziach wyraźnie hamował opinię publiczną: ,,Trud-

10 ,1Robotnik", 20 VIII 1919.
u „Kurier Poznański", 20 VIII 1919; ,,Piast", 31 VIII 1919; por. Zródla db dziejów 

powstań śląskich, t. I, październik 1918 - styczeń 1920, cz. 1, opr. H. Zieliński, 
Wrocław 1963, dok. 187. 

12 „Głos Narodu", 21 VIII 1919. 
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no zachować spokój, gdy jęki ofiar katowanych rozlegają się o miedzę, 
ale i w tej chwili najwyższego podniecenia nie wolno nam tracić zdol
ności wszechstronnej, rozumowej oceny sytuacji" 1a. 

Nie było natomiast żadnych różnic zdań co do tego, że społeczeństwo 
polskie powinno udzielić Ślązakom jak najdalej idącej pomocy finansowej 
i żywnościowej. Rządowa „Gazeta Polska" pisała: ,,Bohaterski pęd śląska 
nie może rozbić się o ścianę obojętności naszej, nie wolno nam zhańbić 
się zmarnowaniem pokładanej w nas ufności" 14. Wtórowała jej endecka 
„Gazeta Poranna". Zapowiadając wiec Związku Ludowo-Narodowego 
w Warszawie poświęcony sprawom Górnego Śląska, pisała 21 sierpnia: 
„Wiec ten powinien być punktem wyjścia do akcji, w której wziąć powinny 
udział jak najszersze sfery społeczeństwa naszego, a której celem będzie 
pomoc braciom naszym na Górnym Śląsku. N a każdym z nas poszcze
gólnie, na każdym ugrupowaniu lub zrzeszeniu społecznym ciąży obowią
zek śpieszyć braciom naszym na pomoc, każdy w zakresie swych obo
wiązków i uprawnień przyczynić się może do polepszenia lub pogorszenia 
ich niedoli". Pomoc ta miała mieć również znaczenie polityczne, na co 
najdobitniej wskazywał 22 sierpnia „Kurier Poznański": ,,Zadaniem na
szym - pisał - jest udowodnić światu naocznie, jak żywo naród cały 
odczuwa to, co się dzieje na Górnym Śląsku, jak elementarnym jest prąd 
łączności i solidarności z uciśnionym ludem tej dzielnicy. Musimy zama
nifestować wolę niewzruszoną przyjścia z pomocą ludowi górnośląskiemu 
i pokazać, że nie cofniemy się przed żadnym środkiem, aby odeprzeć 
niecne zakusy niemieckie zdążające do udaremnienia powrotu Górnego 
Śląska na łono polskiej macierzy". 

W tych i innych wezwaniach trudno nie dostrzec próby nacisku na 
mocarstwa zachodnie, aby bardziej niż dotychczas liczyły się z interesami 
Polski w swoich decyzjach dotyczących Górnego Śląska. W wypowiedziach 
gazet polskich, nawet rządowych, przewija się od początku powstania 
nuta szantażu mająca skłonić koalicję do natychmiastowego działania. 
Najwyraźniej w tym kierunku idą wszystkie zapowiedzi, że trudno będzie 
utrzymać wojska polskie przed interwencją. Typowe było tu stanowisko 
„Kuriera Polskiego", który już w pierwszym komentarzu redakcyjnym 
pisał: ,,Naszych żołnierzy, skonsygnowanych na granicy, nic nie wstrzy
ma, gdy będą widzieli, że o miedzę od Zagłębia Dąbrowskiego, o parę 
kilometrów od polskich posterunków leje się krew polska w walce z hor
dami niemieckimi. Ruszą się - choćby wypadło im rozkaz złamać - i ani 

1s „Kurier Poznański", 22 VIII 1919. Postawa ta jest zupełnie zrozumiała wobec 
tego, że identyczne stanowisko zajęła wielkopolska Rada Ludowa i Korfanty, por. 
J ę d r u s z c z a k, Polityka Polski ... , s. 131. 

14 „Gazeta Polska", 23 VIII 1919. Na temat pomocy społeczeństwa patrz szerzej 
W. zie 1 i ń s k i, Stosunek społeczeństwa polskiego ... , s. 19-28.
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rząd, ani komenda nie będą mogły przeciwstawić się o_druchowi uczucia 
narodowego, bo nie było, nie ma i nie będzie narodu, który by mając 
broń w ręku patrzył cierpliwie i bezczynnie na to, jak leje się krew ro
daków i rozwija powstanie" 1s. Dla postawy obozu belwederskiego typowe 
jest jednak, że w późniejszym okresie, kiedy_ inne stronnictwa coraz bar
dziej domagają się interwencji, ,,Kurier Polski" już o niej nie wspomina, 
starając się skierować aktywność społeczną w stronę akcji charytatywnej 
na rzecz uchodźców górnośląskich. Koalicja bowiem wypowiedziała się 
tymczasem przeciwko akcji wojsk polskich. ,,Gazeta Polska'.' również sku
piająca zwolenników Piłsudskiego pisała 23 sierpnia: ,,Wróg nie żałuje 
wysiłków i złota - nie poskąpmy i my! - nie dopuśćmy do upadku 
twierdzy polskości na zachodzie i nie zmarnujmy . . . wiecznie żywego 
wskazania Piastów". Z apelem do społeczeństwa całego kraju zwróciła 
się Rada Miejska Warszawy, wzywając do współdziałania w obliczu 
zagrożenia ojczyzny i do „obrony Perły Rzeczypospolitej". Stronnictwa 
ludowe apelowały do pewstańców o wytrwanie w walce i zapewniały ich, 
że w swych krwawych zmaganiach z wrogiem nie zostaną osamotnieni 16. 

Formą organizacji pomocy dla Górnego Śląska miały być komitety 
zbierające odzież, pieniądze oraz żywność dla powstańców i uciekinierów. 
Zrazu wszystkie odłamy polityczne firmowały ideę komitetów pomocy, 
ponieważ w odczuciu społeczeństwa każdy Polak powinien spieszyć z da
niną narodową odpowiadającą jego sytuacji materialnej. Jednak w końcu 
sierpnia wykrystalizowały się ostatecznie odrębne organizacje inicjujące 
pomoc dla powstańców.· Przyczyniły się do tego rozbieżności między par
tiami w sprawie akcji zbrojnej na rzecz powstania i zaostrzyły się ataki 
PPS, NZR i ludowców na endecję za obronę polityki wschodniej rządu. 
Powstały więc w Warszawie endecko-chadecki Komitet Zjednoczenia Gór
nego Śląska z Rzecząpospolitą Polską i lewicowy Komitet Obrony Górnego 
Śląska obok istniejącego już Komitetu Pomocy dla Górnego śląska, na 
którego czele stała Helena Paderewska. ,,Robotnik" 30 sierpnia oficjalnie 
podał, że rozbicie musiało nastąpić, gdyż projektowany międzypartyjny 
Centralny Komitet Pomocy dla Górnego Śląska stał się „mafią endecką 
i kołtuńską". Pod pozorem ogólnej reprezentacji stronnictw endecy chcieli 
scentralizować finanse płynące na rzecz Górnego Śląska. Poza tym organ 
PPS podejrzewał niektóre osoby z przeciwnego obozu o nieczyste machi
nacje finansowe. 

Sprawy śląskie w społeczeństwie polskim popularyzowała w tym czasie 
prasa wszystkich kierunków politycznych. Relacjonowano w niej wszelkie 
przejawy reakcji opinii publicznej - wiece, rezolucje, kwesty, zamiesz
czano liczne doniesienia agencyjne, korespondencje z terenu walk. Można 

1s „Kurier Polski",· 19 VIII 1919. 
16 „Robotnik", 26 VIII 1919; ,,Piast", 31 VIII 1919; ,,Wyzwolenie", 31 VIII 1919. 
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jednak zaobserwować ciekawe różnice w zainteresowaniu powstaniem gazet 
różnych obozów i dzietnic Polski. Nie będzie chyba zbyt wielkim upro
szczeniem, jeśli stwierdzimy, że ze stronnictw politycznych najwięcej 
zajmowały się sprawami Śląska PPS i Narodowa Demokracja. Bliskością 
Krakowa od terenu zmagań powstańczych i dużym zainteresowaniem 
społeczeństwa można tłumaczyć fakt, że wiele uwagi wydarzeniom zza 
miedzy poświęcały „Czas" i „Ilustrowany Kurier Codzienny". ,,Rewolwe
rowy" styl pisania ,,!kaca" służył w tym wypadku powstańcom, mobilizo
wał opinię publiczną przeciwko Niemcom 11. 

Już po kilku dniach powstania społeczeństwo polskie zrozumiało, że 
poza deklaracjami słownymi rząd warszawski nie uczynił nic, aby w za
sadniczym stopniu pomóc walczącym rodakom. Powstawało pytanie, czy 
przyczyn takiej postawy nie należy szukać w zaangażówaniu czynników 
oficjalnych w walkę o Litwę, Ukrainę, Białoruś 1s. Stopniowo narastało też 
rozgoryczenie z powodu lekceważenia interesów rdzennie polskiej ludności 
ziem śląskich. Odbiciem tych nastrojów stała się polemika prasowa wokół 
polityki zagranicznej rządu. Zawieszenia wojny na wschodzie i skon-

. centrowania wszystkich wysiłków na pomocy dla Górnego Śląska doma
gały się najbardziej zainteresowane wpływami wśród mas śląskich PPS 
i NZR. Najostrzej w tej sprawie występował NZR, zarzucając rządowi 
brak zrozumienia interesów narodowych, ponieważ „armia polska bije 
się gdzieś nad brzegiem Berezyny, nie wiadomo za kogo i po co", zamiast 
wystąpić w obronie „odwiecznej i historycznie niezaprzeczalnej ziemi pol
skiej" 19. Socjaliści wypowiadali się za zdecydowaną pomocą rządu dla 
powstania, podkreśla'Jąc, że robotnicy gotowi są do wszelkich ofiar i udzie
lą poparcia w przekonaniu, iż walczą „o zjednoczenie narodowe, o zjed
noczenie ludu polskiego, o nieodłączną część Polski" 20. Na lamach „Robot
nika" już 19 sierpnia T. Hołówko w artykule pt. Po· co wojska polskie idq 
naprzód? krytykował rząd Paderewskiego i popierającą go Narodową De
mokrację za prowadzenie wojny na wschodzie. Stwierdzał, że w chwili, 
gdy Górny Śląsk i inne ziemie rdzennie polskie znajdują się poza gra
nicami państwa polskiego, na wschodzie „żołnierz polski staje dziś na 
ziemiach, które nie są już polskie. Nie tylko staje, lecz wciąż posuwa się 

11 Już same tytuły nie pozostawiały wątpliwości co do intencji pisma, por. ,,Ilu
strowany Kurier Codzienny", 20 VIII: Potworne zbrodnie Niemców domagają się 
natychmiastowego odwetu, 21 VIII: Nie wojny, ale karnej ekspedycji żądamy na 
Górny Sląsk, 23 VIII: Pulki wielkopolskie nie chcą już czekać, 27 VIII: Niemcy dążą 

do zupełnego wytępienia Polaków na Sląsku. 
1s Szerzej o wpływie polityki wschodniej patrz H. Zi e l i  ń s k i, Sprawa śląska

a ekspansja polska na wschód ... ; W. Z i e 1 i ń s k i, Wojna polsko-radziecka a sprawa 
polska na Górnym Sląsku w latach 1918-1921 (Odgłosy 1917 roku w Zagłębiu Dą
browskim, Częstochowie i na Śląsku, red. H. Rechowicz, Katowice 1967, s. 305�40). 

19 „Gazeta Polska", 27 VIII 1919. 
20 „Robotnik", 22 VI_II 1919. 
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naprzód. W imię czego?" Konsekwencją tego stanowiska PPS był artykuł 
Kończmy wojnę opublikowany już po zakończeniu powstania. W artykule 
tym domagano się, aby Górny Śląsk stał się najważniejszą kwestią w pol
skiej polityce. ,,Nie lekceważymy spraw wschodnich - pisał »Robotnik« -
ale nie w tym leży punkt ciężkości sprawy polskiej" 21. 

„Piast" również ostrzegał, pisząc: ,,Dawna Polska zrobiła kardynalny 
błąd odwracając się od zachodu . . . zostawiając całe dzielnice zachodnie 
na łup Niemcom; tego już teraz powtarzać nie wolno ... nasze miejsce, 
nasza uwaga na zachodnich kresach, bo tam źródło naszej przyszłości go
spodarczej". Dalej podkreślał: ,,Wschód to garść bogatych magnatów, za
chód to interes milionowej masy chlopslw-robotniczej. A tej masy Polsce 
ludowej opuszczać nie wolno" 22. 

Na łamach „Gazety Polskiej" 27 i 31 sierpnia ukazały się artykuły Jana 
Pierzchalskiego Bezwzględny nakaz chwili dziejowej wysuwające postulat 
natychmiastowego zawieszenia broni na froncie wschodnim. Dla autora 
„bezwzględnym nakazem" była koncentracja wojsk polskich na granicy 
niemieckiej. Analizując problemy polskiej polityki zagranicznej, Pierz
chalski dochodzi do wniosku, że wyzwolić Polskę z wpływów „sfer kre
sowych i ich awanturniczych zapędów" może tylko „prawdziwe ludowładz
two, .prawdziwy rząd ludowy, dla którego trzy powiaty na Śląsku będą 
droższe i więcej warte niż gubernia mińska, podolska i wołyńska razem 
wzięte". Wywody autora redakcja propiłsudczykowskiego dziennika opa-· 
trzyła zastrzeżeniem, że są niezgodne z jej zasadniczym poglądem w tej 
sprawie. Popularny ,,!kac" 22 sierpnia użyczył swych łamów „pewnej wy
bitnej osobistości politycznej" (Daszyński?, Witos?), która dowodziła, że 
Polska udowodni swą ludowość i demokratyzm, gdy zajmie się ludowym 
Górnym Śląskiem zamiast posuwać się na wschód w interesie tamtejszych 
klas posiadających. W obronie polityki belwederskiej stanęła jednak ende
cja, zwykle tak krytykująca koncepcje wschodnie Piłsudskiego. ,,Gazeta 
Poranna", polemizując z hasłami socjalistów, zapewniała opinię publiczną: 
,,Nasze walki nad Horyniem i Berezyną są równą koniecznością, jak zjed
noczenie z Polską Górnego Śląska, i przeciwstawiać nasze zadania na za
chodzie tym, które mamy do spełnienia na wschodzie, może tylko niepo
czytalność i zła wola" 2a. Endecja wykorzystywała trwający właśnie w Za
głębiu Dąbrowskim strajk górników zorganizowany m. in. przez PPS dla 
dyskredytowania polityki socjalistów; twierdziła, że w tej trudnej dla 
Polski sytuacji właśnie na froncie wewnętrznym potrzebny jest spokój 24. 

Bezczynność rządu polskiego stała się szczególnie denerwująca w ostat-

21 „Robo tnik", 18 IX 1919. 
22 „Piast", 31 VIII 1919. 
23 „Gazeta Poranna", 20 VIII 1919. 
24 Tamże; ,,Gazeta Poranna", 27 VIII 1919. Por. W. Zi el ińs k i, Stosunek spo

łeczeństwa polskiego ... , s. 17-18. 
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nich dniach sierpnia, gdy Niemcy zaczęli prowokować incydenty graniczne 
i ostrzeliwać miejscowości po drugiej stronie granicy. Wyprowadzało to 
z równowagi nawet ostrożne dotychczas stronnictwa. Energicznego wystą
pienia rządu w interesie ludności, która udowadnia w walce swą polskość 
i wysokie uświadomienie narodowe, domagali się konserwatyści. ,,Akcja 
rządu - pisał »Czas« już 21 sierpnia - wymaga wielkiego pośpiechu, 
bo niepodobna dopuścić, aby na Górnym Śląsku lala się krew, aby stanęły 
kopalnie, aby wywożono masowo ludność". Milczenie Warszawy dawało -
zdaniem chadeckiego „Głosu Narodu" - powód „do coraz bardziej roz
powszechniającego się wśród szerokich kół społeczeństwa podejrzenia, że 
rząd ograniczył się jedynie do płaczliwego protestu i bezradnej prośby 
o interwencję wystosowanej pod adresem naszych możnych zachodnich
sprzymierzeńców" 2s. ,,Ilustrowany Kurier Codzienny" donosząc 28 sierp
nia o incydentach wzywał równocześnie rząd do akcji, powołując się na
glosy wszystkich stronnictw. Na brak zdecydowanej postawy polskiego
gabinetu uskarżała się również Narodowa Demokracja. Mimo obrony
wschodniej polityki rządu najbardziej zdecydowanie krytykowała jego
stanowisko w sprawie śląskiej „Gazeta Poranna". W cytowanym przez
liczne pisma artykule Niechlubna karta (z 24 sierpnia) pisała ona: ,,Roz
paczne porwanie się ludu górnośląskiego do krwawego czynu wywołane
nieludzkim udręczeniem władz pruskich potraktowano w naszych sferach
rządowych z dziwną oschłością i biurokratycznym formalizmem". Gazeta
endecka zestawiała z jednej strony „sukcesy dyplomacji polskiej", tzn.
parę arkuszy zapisanego notami papieru, przyjazd komisji alianckiej bez
żadnych pełnomocnictw na Górny Śląsk i obietnice rządu berlińskiego
wstrzymania egzekucji, a z drugiej - mordy, więzienie i deportacje lud
ności polskiej. Źródeł tego artykułu należy szukać w odbytej poprzed
niego dnia konferencji prasowej wiceministra Skrzyńskiego, który uznał,
że rząd polski spełnił wszystko, co do niego należało. Traktat wersalski
nie jest ratyfikowany, rząd niemiecki więc ma prawo wykonywać na
Górnym Śląsku pełnię swojej władzy - brzmiała teza ministra, którą
,,Gazeta Poranna" komentowała: ,,Tak niewątpliwie rozumuje każdy Nie
miec - Regierungsrath . . . rząd polski zachorował na hamletyczne roz
dwojenie woli. Interwencja w sprawie Górnego Śląska - twierdzi przed
stawiciel rządu - jest zła, bo będzie to r:i.aruszeniem traktatu, nieinter
wencja jest również zła, bo podrywa ufność ludu śląskiego do Polski
i może odbić się fatalnie na wyniku plebiscytu. Wynikiem tego hamle
tyzmu jest oczywiście bezczynność i do tego faktycznie sprowadza się
stanowisko rządu polskiego w sprawie Górnego Śląska". W dwa dni
później na lamach tego samego pisma pojawił się artykuł Polska ma prawo

2o „Głos Narodu", 30 VIII 1919. 
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i obowiązek interwencji, w którym Władysław Sikorski dowodził, że 
Warszawa wcale nie potrzebuje osobnego pełnomocnictwa ze strony koa
licji. Skoro o przynależności państwowej Śląska ma zadecydować plebiscyt, 
a wojska niemieckie już są na Śląsku, to i Polska ma prawo wysłać tam 
swoje oddziały. Autor kończył swój wywód: ,,Polska dziś na wiele może 
sobie pozwolić ... Im więcej rząd polski wykaże dziś samodzielności i pew
ności siebie, tym więcej Polska zyska na powadze u koalicji" 26

• 

Krytyka bierności rządu nie była jednak powszechna. PSL-Wyzwolenie 
podkreślało, że Polska nie przystępuje do walki w imię wyższych celów. 
„Polska chce pokazać - pisało » Wyzwolenie« 7 września - że dla niej 
warunki traktatu pokojowego i umowy zawarte w obliczu wszystkich 
narodów są święte". Ludowcy otwarcie solidaryzowali się ze stanowiskiem 
sejmowego Konwentu Seniorów, który na swym posiedzeniu 24 sierpnia 
aprobował rządową politykę dotrzymywania traktatów. 

Podsumowując należy stwierdzić, że łamy cytowanych tu pism i gazet 
są dowodem propagandowego sukcesu walki powstańczej. Ruch zbrojny 
wywołał bowiem poważny wzrost zainteresowania społeczeństwa polskiego 
sprawami śląskimi. Doniesienia gazet pozwalają wykazać powstanie ogól
nopolskiego frontu solidarności z Polakami z Górnego Śląska. Manifestacje, 
wiece, składki i akcje, początkowo inicjowane przez partie, dzienniki, 
a nawet władze lokalrre 21, przerodziły się w ruch autentycznie masowy. 
Nie udało się skierować. społeczeństwa wyłącznie na tory akcji społecz
nej, świadczył o tym udział w powstaniu ochotników z szeregów PPS, 
NZR czy PSL-Wyzwolenia. Manifestacje, mające początkowo być dla rządu 
poparciem jego starań dyplomatycznych, przerodziły się w krytykę samych 
tylko kroków dyplomatycznych 2s. W społeczeństwie narastało żądanie pÓd
jęcia zdecydowanej akcji na rzecz Górnego Śląska. Pod wpływem tych 
żądań znalazły się nawet partie głoszące początkowo jedynie poparcie 
dyplomatyczne. Jednak od słów do czynów gotowe były przejść jedynie 
partie robotnicze. 

W porównaniu z poprzednim - II powstanie śląskie zostało przez pol
ską opinię publiczną zaledwie zauważone. Niedawna bitwa o Warszawę 
i wciąż wielki wysiłek na froncie wschodnim, plebiscyt na Warmii i Ma
zurach znajdowały się na pierwszych stronach gazet, spychając do małych, 
nielicznych notatek doniesienia z Górnego Śląska 29

• Wielką rzadkością 

26 „Gazeta Poranna", 21, 25, 26, 27, 29 VIII 1919; ,,Kurier Poznański", 22, 27 VIII 
1919; ,,Ilustrowany Kurier Codzienny", 22 VIII 1919. 

27 „Gazeta Poranna", 30 VIII, 1 IX 1919; ,,Ilustrowany Kurier Codzienny", 23 VIII 
1919; ,,Głos Narodu", 23 VII 1919. 

2s „Gazeta Poranna", 26 VIII 1919. 
29 Szerzej o tym prace cyt. w przyp. 18, o samym powstaniu najnowsza praca: 

W. Ryże w ski, Drugie powstanie śląskie (W pięćdziesiątą rocznicę powstań śląs
kich ... , s. 86-122).

/ 
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były artykuły redakcyjne poświęcone powstaniu. Blado wypadły reakcje 
tak bardzo zainteresowanej Śląskiem endecji. Zarówno lwowskie „Słowo 
Polskie", jak i warszawska „Gazeta Poranna" zajmowały się przede 
wszystkim wojną polsko-radziecką. Ciekawe jednak, że „Słowo", które 
·jeszcze 18 sierpnia zamieściło własną korespondencję ze Śląska przedsta
wiającą w ciemnych barwach sytuację ludności polskiej, później nie wy
chodziło poza przytaczanie na dalszych stronach komunikatów PAT-a.
Jedynym świadectwem stosunku pisma do walki powstańczej był przedru
kowany z „Gazety Porannej" wywiad z wiceprezesem Komitetu Zjedno
czenia Górnego śląska z Rzecząpospolitą Polską o przebiegu wypadków,
które doprowadziły do powstania ao. Również pisma stronnictw ludowych
ograniczyły się do biernej informacji o celu i przebiegu powstania.

Dominującym problemem w reakcjach prasy była kwestia przyczyn 
powstania. ,,Kurier Polski" w jedynym artykule poświęconym powstaniu 
wykazywał, że Niemcy liczyli na zdobycie Górnego Śląska równocześnie 
z zajęciem Warszawy przez Armię Czerwoną. W tych planach doszukiwał 
się sprzysiężenia przeciw Polsce komunistów i nacjonalistów niemieckich. 
Triumfująco podkreślał; że udana kontrofensywa polska popsuła szyki 
Niemcom 31

• Zadowolenie ze „zwartej i solidarnej obrony" ludności poi
skiej wobec strajku powszechnego robotników niemieckich i akcji Stoss
trupów wyrażał „Robotnik". Podkreślał, że kontrakcja polska była sku
teczna mimo rozpoczęcia jej „bez odpowiedniego przygotowania, bez zde
cydowanego nakazu z góry, żywiołowo i samorzutnie". Przeszkodziła 
Niemcom wyzyskać zwycięstwa Armii Czerwonej. W planach ich było 
odzyskanie przedwojennego stanu posiadania i podjęcie próby unicestwie
nia traktatu wersalskiego. ,,Robotnik" ubolewał jednocześnie, że w tych 
dążeniach bynajmniej nie społecznych, lecz mających na celu przedwojen
ny Vaterland, główną rolę o�egrali robotnicy niemieccy, ponieważ socjal
demokracja niemiecka wszelkimi siłami dążyła do utrzymania śląska przy 
Rzeszy. Stąd organ polskich socjalistów wyciągał wniosek, że Polacy rów
nież powinni robić wszystko, aby wywalczyć Śląsk dla Polski.32

. 

Wypadki na Górnym Śląsku dla konserwatystów krakowskich stano
wiły dowód, że „Niemcy chcą tam zastosować te same metody, którymi 
posługiwali się tak skutecznie na Warmii i Mazurach", gdzie terrorem 
i demonstracją siły starali się powstrzymać polską działalność nie dyspo
nującą żadnymi środkami obrony. Podobnie jak „Piast", konserwatywne 
koła krakowskie wypowiadały się stanowczo za utworzeniem policji mie-

30 „Słowo Polskie", 29 VIII 1920. 

31 „Kurier Polski", 21 VIII 1920. O przyczynach wybuchu powstania zob. J ę
d ru s z c z  a k, W sprawie drugiego powstania śląskiego (dyskusja) (K wartalnik 

Historyczny, 1954, z. 1, s. 4-5); H. Zie 1 i ń ski, Polo�enie i walka ... , s. 197 nn. 

32 „Rob otnik", 21 VIII 1920. 
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szanej, która pełniłaby swe obowiązki „bezstronnie i sumiennie" aa. Tak 
samo o przyczynach powstania wypowiadała się wielkopolska endecja· 
i chadecki „Głos Narodu". ,,Kurier Poznański" równocześnie zastanawiał 
się nad możliwościami pomocy powstańcom. ,,Wiadomości z Górnego Ślą
ska muszą cały świat przejąć uczuciem grozy i oburzenia" - pisał 21 
sierpnia, dodając, że tam „polała się krew polska i francuska, 'Francja 
[więc] w drodze represji powinna obsadzić Ruhrę". Nieostrożny krok 
Niemców i zaatakowanie wojsk francuskich z radością odnotowywał „Głos 
Narodu" w artykule z 23 sierpnia pt. Zdradziecki napad. On również miał 
nadzieję na kontrakcję Francji nad Renem i spodziewał się, że Paryż 
we własnym interesie przystąpi do likwidacji niemieckiego puczu na 
Górnym Śląsku. Energicznych pociągnięć francuskich oczekiwały koła kon
serwatywne, uważając, że pouczyłyby one Niemców na przyszłość, iż „ich 
gwałty i wybuchy zostaną energicznie poskromione i surowo ukarane" 34• 

Akty przemocy popełniane na ludności ·polskiej w opinii nielicznych tylko 
gazet wymagały zdecydowanych kroków władz polskich. ,,Oczekujemy od 
rządu naszego - wypowiadał się stanowczo organ endecji wielkopol
skiej - że przedsięweźmie bezzwłocznie i energicznie kroki odpowiednie 
i nie cofnie się przed represjami, które jedynie skuteczny wywrzeć mogą 
wpływ. Polska musi dać dowód, że wszelką próbę gwałtu na Górnym 
Śląsku potrafi odeprzeć i praw swoich do tej ziemi żadnej sile nie pozwoli 
sobie wydrzeć" 35• Niemieckie starania w sprawie zbadania wypadków na 
Górnym Śląsku dały korespondentowi „Kuriera Poznańskiego" z terenu . 
powstania asumpt do postawienia pytania pod adresem Warszawy, ,,dla
czego rząd polski jeszcze żadnych urzędowych kroków w sprawie śląskiej 
nie poczynił: względnie nie poinformował o tym opinii? . . . Rząd polski 
milczy, chociaż pomordowano Polaków na Śląsku w sposób wołający 
o pomstę do nieba. To milczenie jest karygodne! ... Rząd polski pierwszy
i dawno powinien był wystąpić z głośnym protestem przeciwko gwałtom
niemieckim na Górnym Śląsku. Jak sobie lud górnośląski wytłumaczy
jego milczenie? Żądamy kroków stanowczych i energicznych" 36.

Stanowisko władz polskich w sprawie wypadków na śląsku skłoniło 
,,Czas" do gorzkiego stwierdzenia, że „ani nasza dyplomacja, ani propa
ganda nie pracują tak gorliwie, tak sprawnie i systematycznie, jak nie
miecka. Jeżeli w tym kierunku .nie nastąpi zasadnicza i gruntowna zmiana, 
możemy znaleźć się w podobnym położeniu jak przy podziale cieszyń
skiej prowincji". ,,Czas" sugerował prowadzenie jednoczesnej akcji dyplo
matycznej w Paryżu i Londynie z uwagi na olbrzymie znaczenie kwestii 

33 „Czas", 25 VIII 1920; ,,Piast", 5 IX 1920. 
s, ,,Czas", 25 VIII 1920. 
ss „Kurier Poznański", 21 VIII 1920. 
as „Kurier Poznański", 27 VIII 1920. 
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górnośląskiej dla przyszłości państwa polskiego, którego „byt ekonomicz
ny dopiero wówczas będzie zabezpieczony, gdy posiądziemy kopalnie śląs
kie i zakłady przemysłowe". Z uwagi na wyrażane niejednokrotnie od 
chwili podpisania traktatu wersalskiego stanowisko, że o przyszłości Śląska 
może zadecydować jedynie plebiscyt, w którym - zdaniem „Czasu" -
zwycięstwo polskie „nie ulegało najmniejszej wątpliwości", korespondent 
dziennika z Bytomia zastanawiał się nad perspektywami Polski w przy
szłym głosowaniu. Opierając się na zdobytych już doświadczeniach, za
strzegał stanowczo, że „na Śląsku nie może się powtórzyć haniebna kome
dia odegrana naszym kosztem na Warmii i Mazurach pod pobłażliwym 
okiem tamtejszej komisji alianckiej kierowanej przez Anglików � . . po
wtórzenie tych praktyk jest właściwie niemożliwe, ponieważ lud śląski, 
doskonale uświadomiony pod względem narodowym, nie da się użyć 
[jako] narzędzie niemieckiej zachłanności i bronić będzie wszystkimi środ
kami prawa do samostanowienia o swojej przyszłości" 37. 

Również organ PPS warunkował przyszłość i trwałość odrodzonego 
państwa do posiadania Górnego śląska. Wobec aktywności dyplomacji nie
mieckiej w kwestii górnośląskiej na arenie międzynarodowej podkreślał, 
że „ani Polski, ani Śląska dla Polski nie można kupić, nie da się nawet 
wyszachrować przy pomocy najbardziej przebiegłych i zręcznych matactw 
kuluarowych i salonowych ukłonów". Podsumowując w pewnym stopniu 
rezultaty powstania korespondent specjalny „Robotnika" pisał, że na Gór
nym Śląsku oceniano je 'jako wielkie zwycięstwo i odczuwano podniesienie 
uczuć patriotycznych ludności polskiej. Z dumą podkreślał, że zwycięstwo 
powstania to wynik „samodzielnego, twórczego wysiłku i żywiołowego 
entuzjazmu mas ludowych ... [oraz] rozbudzonej świadomości narodowej 
i porywu czynu zbrojnego". Obserwacja przebiegu powstania wykazała, 
że Komisariat Plebiscytowy dał się porwać fali wypadków i dopiero po 
opanowaniu sytuacji przez ludność polską i rozbrojeniu przez nią Sicher
heitswehr „Komisariat ocknął się i przystąpił - do likwidacji powstania. 
To był jedyny jego akt własnej inicjatywy". Korespondencja piętnowała 
ten krok członków Komisariatu przerażonego nieobliczalnymi następstwa
mi ruchu, którego jako „żywiołowego poruszenia. mas ludzie ci z natury 
rzeczy musieli się obawiać". Ograniczeni klasowym pochodzeniem, wbrew 
interesom polskim poparli żądania koalicji bezwzględnego rozbrojenia 
powstańców, a tym samym przyczynili się do likwidacji walk. Refleksje 
swoje kończył autor ostrą oceną: ,,Dotychczasowa taktyka Komisariatu nie 
daje nam absolutnie żadnych gwarancji, że zwycięstwo okupione krwią 
ludową nie pójdzie na marne i że· nowy atak niemiecki zastanie nas zu
pełnie przygotowanych. [Na Górnym Śląsku] trzeba by prowadzić istotnie 
politykę ludową, wyzwoleńczą, zarówno pod względem polityczno-naro-

a1 „Czas", 25 IX 1920. 
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dowym, jak i społecznym. Lud musi wiedzieć, że owoce jego walk nie 
zostały zmarnowane czy to przez lekkomyślność lub partyjne zaślepienie, 
a jego wysiłki nie są traktowane jako pomoc do partyjnych sukcesów lub 
oręż w walce domowej" se. 

W sumie musimy stwierdzić, że endecja wielkopolska najwyraźniej 
udokumentowała swoją więź z dzielnicą śląską w tym powstaniu. Przyczyn 
takiej postawy należałoby szukać nie w dawnych więzach zaborowych, 
lecz raczej w fakcie, że Poznań w stopniu o wiele mniejszym niż Warszawa 
czy Lwów był latem 1920 r. zagrożony. Prawdopodobnie był to też re
zultat najsilniejszych w tym roku nastrojów separatystycznych Poznań
skiego. Wystąpienia „Kuriera" miały w dużym stopniu charakter dema
gogiczny - nie można mieć co do tego wątpliwości, pamiętając jego za
chowanie w 1919 r. - jednak podkreślały bierność rządu polskiego. 

Reakcja społeczeństwa polskiego była jednak znacznie słabsza niż przed 
rokiem. W sierpniu 1920 r. nie obserwujemy żadnej specjalnej akcji spo
łecznej na rzecz powstańców. Brak wyrażonego w tej formie zaintereso
wania powstaniem wobec licznych akcji podejmowanych na rzecz żołnie
rzy polskich jest jeszcze jednym dowodem zaabsorbowania kraju frontem 
wschodnim. Zapatrzone w przyszły plebiscyt kola związane z „Czasem" 
przeciwne były akcji powstańczej jako niezgodnej z poczuciem praw i zo
bowiązań podjętych przez Polskę. Elementem nowym była negatywna 
ocena polskich zabiegów dyplomatycznych w sprawie śląskiej już od 
chwili odzyskania niepodległości. Ponadto w przeciwieństwie do 1919 r., 
kiedy starano się nie podważać zaufania społeczeństwa do koalicji, po 
plebiscycie na Warmii i Mazurach „Czas" wrogo odnosił się do Anglików. 
Z gazet prawicowych niedwuznacznie wynika chęć dyskontowania dla 
sprawy polskiej faktu ataku Niemców na wojska francuskie. Poczynania 
rządu polskiego na rzecz powstańców uzyskałyby wówczas oparcie w au
torytecie koalicji. Zdecydow.anie negatywną. ocenę polityki Polskiego Ko
misariatu Plebiscytowego wyrażali socjaliści. Prawicowe kierownictwo 
Komisariatu nie mogło prowadzić polityki radykalnej i w interesie mas 
robotniczych. 

Rok 1921 miał znów zwrócić uwagę całej Polski na los Górnego Śląska, 
i to na okres o wiele dłuższy niż dotychczas. Już w marcu tegoż roku 
„Czerwony Sztandar" stwierdzał, że „nad hutami i kopalniami Górnego 
Śląska zbierają się ciężkie chmury. Zbliża się dzień, kiedy Górny Śląsk 
stać się może widownią nowych gwałtów", że „gra w plebiscyt" nie przy
niesie rozstrzygnięcia S9, Słuszność przewidywań komunistów potwierdziło 
przeprowadzone glosowanie. Wobec perspektywy podziału obszaru ple-

38 „Robotnik", 7 IX 1920. 

39 „Czerwony Sztandar", 15 III 1921. Szerzej o stosunku komunistów do powstań 

patrz F. Ha w r  a n e k, Ruch komunistyczny na Gó-rnym śląsku w latach 1918-1922, 
Wrocław 1966. 
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biscytowego istniały w społeczeństwie polskim obawy, czy decyzja mo
carstw będzie odpowiadała wynikom plebiscytu, woli i oczekiwaniom mas 
górnośląskich oraz interesom gospodarczym Polski. Angielsko-włoski pro
jekt podziału Górnego Śląska, sprzeczny z wynikami plebiscytu i dąże
niami narodowowyzwoleńczymi ludności, spowodował trzeci zryw po
wstańczy 40. 

Wybuch powstania wywołał żywą reakcję w całym społeczeństwie pol
skim, którego stosunek do walki powstańczej znalazł już swój wyraz w hi
storiografii 41. Tu zamierzamy przedstawić opinię społeczną wobec niektó
rych problemów dominujących w czasie powstania. Z poparciem dla po
wstania wystąpili socjaliści i PSL-Wyzwolenie, widząc konieczność tej 
walki podjętej w imię polskości, w celu przekreślenia przetargów między 
koalicją. ,,Powstanie - pisał organ PPS - to czyn buntu przeciwko zbrod
ni zaprzedania tego ludu obcemu państwu,. to krzyk sumienia.proletariac
kiego gardzącego matactwami dyplomacji imperialistycznej, to upraw
niona samoobrona wobec bezprawia i krzywdy" 42. Ze zrozumieniem od
niosły się do czynu powstańczego Ślązaków organ PSL-Piast i chadecki 
,,Głos Narodu". Ten ostatni podkreślał, że „walkę Górnego Śląska o wol
ność uważa naród polski za swoją własną walkę, i to walkę najświętszą. 
Nie pytamy naszych braci - pisał dalej - czy nie mogli poczekać jeszcze 
kilka dni, bo wszak dość długo czekali i dość długo z rozpaczą i zdumie
niem patrzyli na przetargi, jakie się o ich dusze toczyły" 43. 

Zdecydowanie niechętne stanowisko wobec powstania zajęły kola en
deckie, konserwatywne i piłsudczykowskie, które od początku opowiadały 
się za jego likwidacją. Głównym motywem takiej postawy była obawa 
przed pogorszeniem stosunków z decydującymi w sprawie śląskiej pań
stwami koalicji, przekonanie, że Polska od niedawna dopiero zaznająca 
pokoju może zostać wciągnięta w wojnę z Niemcami. Polska potrzebowała 
pomocy Ententy, a tymczasem - jak stwierdzała z ubolewaniem „Gazeta 
Poranna" w dniu 8 maja - W<?kól sprawy śląskiej zawiązał się „tragiczny 
węzeł", gdyż lud śląski walc;zy przeciwko Niemcom, ale po przelaniu 
krwi żołnierzy sojuszniczych powstało w świecie wrażenie, że walczy prze
ciwko Włochom, Francji i Anglii. Niepokojący dla tych kół był strajk 
powszechny na Górnym Śląsku poprzedzający powstanie. Obserwowane 
tam nastroje mas mogły według „Czasu" pociągnąć Polskę o wiele dalej, 

40 O trzecim powstaniu patrz K. P o p i o l e k, Trzecie śląskie powstanie, Kato
wice 1946; t e  n że, Geneza III powstania śląskiego (Powstania śląskie. Materiały 
z sesji..., s. 89-116). 

41 Patrz literatura w przyp. 1. 
42 „Robotnik",. 11 V 1921. 
4a „Głos Narodu", 6 V 1921. Centralny organ chadecji „Rzeczpospolita" odniósł się 

niechętnie do powstania i od samego początku opowiadał się za jego likwidacją. Por. 
,,Czas", 11 V 1921. 
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niż to dyktowałaby „chłodna rozwaga" i interesy polskiej polityki 44. Stąd 
też zapowiedziany przez Narodową Partię Robotniczą werbunek ochot
ników do oddziałów powstańczych spotkał się z krytyką lub rezerwą tych 
ugrupowań. 

Rząd polski ocenil powstanie jako „niecelowe", budzące „poważne 
i słuszne obawy" natury społecznej i politycznej. Skłaniał się jedynie do 
zaakceptowania krótkotrwałej „zbrojnej demonstracji" sil polskich na 
Górnym Śląsku 45• W. Witos przed Sejmem oświadczył 10 maja, że rząd· 
jest przeciwny „dochodzeniu przez lud górnośląski praw swych drogą 
orężną". Wydał więc zarządzenia zakazujące współdziałania z powstań
cami, ,,jakkolwiek wiedział, że całe społeczeństwo będzie tym krokiem 
w wysokim stopniu boleśnie dotknięte" 46. Polityka rządu w zasadzie zys:.. 
kala poparcie wszystkich stronnictw politycznych mimo pewnych demon
stracji ze strony NPR, PPS i PSL-Wyzwolenia. Powszechnie uwazano, że 
powstanie powinno się stać atutem Polski w rozgrywkach z. koalicją. Jeśli 
jednak zbliżony do Belw.ederu „Kurier Polski", ludowy „Piast" i prasa 
endecka pochwalały wstrzemięźliwą postawę rządu i jego dążenie do 
neutralności, to w ujęciu lewicy, a także chadecji i konserwatystów walka 
powstańcza winna być poparta energiczną akcją rządu na arenie między
narodowej 47. 

Odmienne opinie wyrażał lewicowy odłam piłsudczykowski 'w redago
wanym przez Andrzeja Struga piśmie „Rząd i Wojsko". Ustosunkował się 
on krytycznie zarówno do rządu, jak i partii politycznych oraz ich orga
nów prasowych. Błędne i kompromitujące rząd polski były jego zdaniem 

1 kroki odcinające się od powGtania. W pewnych „najżywotniejszych" dla 
narodu sprawach - pisał - najodpowiedniejszy jest argument siły. ,,Po-

44 „Czas", 11 V 1921. 
45 J ę d r u s z c z a k, Polityka Polski ... , s. 315-378. 
48 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu Ustawodawczego Rzeczypo

spolitej Polskiej, pos. 225 z 10 V 1921. 
47 „Kurier Polski", 3 V 1921: ,,Liczymy na to, że rząd polski odgrodzi się od 

zamierzeń, które były na miejscu w listopadzie 1918, a nie teraz. Rząd winien unikać 
wszelkich przedsięwzięć na własną rękę"; ,,Kurier Poznański", 7 V: ,,Społeczeństwo 
rozumie trudne położenie rządu i zdaje sobie sprawę z tego, że odpowiedzialne czyn
niki państwa nie mogą się angażować"; tamże, 8 V: ,,Im ściślej urzędowe czynniki 
polskie zachowają stanowisko poprawne, tym silniejszy będzie efekt polityczny wy
padków na Górnym Sląsku". Za akcją wypowiadał się „Głos Narodu", 6 V: ,,Rząd 
polski złożył z urzędu komisarza p. Korfantego. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za ruch powstańczy, który z p. Korfantym na czele· ogarnął polski Sląsk. Ale nie 
może patrzeć obojętnie na rozpaczliwą walkę ludu górnośląskiego. Naród oczekuje 
dzisiaj od rządu roztropnych, ale i energicznych kroków . . . Trzeba przemówić ję
zykiem twardym i śmiałym"; .tamże, 11 V: ,,rząd polski musi spełnić swój obowiązek 
i nie może pozostać biernym widzem wobec najazdu teutońskich kohort na ziemię 
śląską'". 
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lacy przyzwyczaili się· do dyplomatyzowania - nie do czynu ... To właś
nie ciąży na nas jak przekleństwo". Równocześnie pismo kierowało zarzuty 

' pod adresem społeczeństwa, a przede wszystkim stronnictw politycznych: 
„Każda prawie demonstracja, każda prawie rezolucja stronnictwa czy 
wiecu, każdy artykuł dziennikarski - wszystko układane było tak, jakby 
do autorów tych rzeczy należało układanie not dyplomatycznych. Każdy 
uważał za stosowne popisywać się swym wyrobieniem politycznym przez 
okazywanie tego, że pojmuje powstanie jako fakt dyplomatycznie nieprzy
zwoity, że rozumie stanowisko rządu, zrzuca ze swych barków odpowie
dzialność za akt zbrojny. ·Wszystkie te górnolotne słowa o »bohaterstwie« 
powstańców, wszelkie zapewnienia o pomocy społeczeństwa i wezwania 
do ofiar przepuszczane były przez ten pseudodyplomatyczny filtr. Bardzo 
stosunkowo nieliczne wyjątki stawiały sprawę na jedynie zdrowym grun
cie bezwzględnej, czynnej solidarności z powstaniem. Rozdyplomatyzowani 
politycy i publicyści nasi zapominali, że sposób stawiania przez nich kwe
stii pozbawiał ich akcje prawie wszelkiej wartości" 48. 
. W propagandzie na rzecz pomocy dla powstańców i uciekinierów gór

nośląskich poważny udział miały redakcje gazet. Rekordowe rezultaty 
w prowadzonej z dużą inwencją kampanii uzyskał „Ilustrowany Kurier 
Codzienny", który do 19 czerwca zebrał 2,3 mln mk. Akcja pomocy skon
centrowała w różnych komitetach zajmujących się tą sprawą wszystkie 
odłamy polityczne. Wytworzyła się w społeczeństwie opinia, jak podawał 
„Czas", że należy spełnić obowiązek Polaka nawet wówczas, jeśli nie jest 
się całkowicie przekonanym o „trafności zamierzeń sprawców powstania". 
Jednocześnie ofiarna pomoc dla powstańców była swego rodzaju wenty
lem bezpieczeństwa dla wzburzonej opinii i na takie tory sfery rządowe 
i prawica kierowały aktywność mas. ,,Pomoc dla Górnego Śląska - oto 
jedyne hasło tej chwili", podkreślał z naciskiem „Kurier Poznański". Dla
tego też „z entuzjazmem dla Górnego Śląska i ofiarnością na jego cele 
musi iść w parze panowanie nad sobą, które nie pozwoli unieść się nastro
jom w kierunku niepożądanym" 40. Podobnie pisał 6 maja „Czas": ,,Spo
łeczeństwo musi zachować spokój i równowagę i nie dać porwać się do 
czynów nierozważnych i nieopatrznych ... obecnie chodzi przede wszyst
kim o to, aby dać Ślązakom tę pomoc, jakiej od nas oczekują i słµsznie 
żądają". Do rządu zwracano się o ukierunkowanie tych nastrojów, ponie
waż przez pewien czas „można jeszcze liczyć na pozycję wyczekującą ze 
strony społeczeństwa i najgorętszych jego kół, ale - jak ostrzegał w dwa 
dni później dziennik konserwatystów - jeżeli rząd nie wskaże kierunku, 
w jakim ma się wyładować, może· wybuchnąć" so. 

48 „Rząd i Wojsko", 15 V 1921. 

49 „Kurier Poznański", 8 V 1921. 
so „Czas", 8 V 1921. 
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Sformułowane w chwili wybuchu walk żądania pod adresem rządu 
o energiczną akcję nie zostały zrealizowane. ,,Robotnik" 11 maja pisał:
„Niezrozumiałym jest, dlaczego rząd polski tak bojaźliwie i wstydliwie
traktuje powstanie górnośląskie zamiast jak najszerzej wyzyskać je w celu
obrony żądań polskich. Rząd polski w swych notach dotychczasowych
i przez usta p. Witosa ... występuje stale wobec Ententy niby zafrasowany
ojciec, którego dziecko coś nabroiło w mieszkaniu możnego sąsiada. A tym
czasem należałoby wręcz przeciwnie posłużyć się doniosłym faktem po
wstania" i wobec mocarstw sojuszniczych „nie tłumaczyć i usprawiedli
wiać powstańców polskich, lecz oskarżać i przestrzegać dyplomatów En
tenty". Interesy klasowe polskich warstw rządzących nie pozwoliły wyzy
skać walki powstańczej do końca, gdyż - jak podkreślał dalej organ
PPS - ,,burżuazja polska, która tylko pod przymusem stanęła w obronie
bohaterskiego robotnika górnośląskiego ... dziś wzdycha z ulgą, iż doszło
do ugody między [jej] politykami a Komisją Aliancką, iż znowu Polska
pójdzie razem ze swoimi sprzymierzeńcami, [ponieważ] wszystkie swe na
dzieje pokłada we wspaniałomyślności Ententy".

Przyczynę bierności rządu opinia publiczna widziała w braku koncepcji 
politycznej Warszawy wobec powstania. Zaniedbania ministra spraw za
granicznych E. Sapiehy w akcji dyplomatycznej na rzecz śląska za granicą 
stały się jedną z głównych przyczyn jego dymisji. Kola związane z Pił
sudskim, wygrywając fakt opanowania dyplomacji polskiej przez endeków, 
twierdziły, że powstanie było „zbrojnym wotum nieufności dla dyplomacji 
polskiej" s1. W tej sytuacji niezależnie od rzeczywistej troski o losy Śląska 
kryzys rządowy stał się elementem rozgrywki międzypartyjnej. Szcze
gólnie endecja zamierzała wykorzystać powstały wakat na stanowisku 
ministra spraw zagranicznych do przeforsowania człowieka ze swojej 
partii, nominacja K. Skirmunta nie zyskała jej uznania s2

• PSL-Piast ze 
zrozumiałych względów popierało rząd Witosa. Postawę tę uzasadniało 
koniecznością skupienia wszystkich sil politycznych w kraju dla skutecznej 
obrony powstania na forum międzynarodowym. Jednak zdaniem lewicy 
piłsudczykowskiej wzgląd na opinię międzynarodową powinien zadecy
dować o upadku rządu. Dyplomacja polska bowiem nie wypełniła nało
żonych na nią zadań i związanych z nią nadziei. Abstrahowano w ogóle 

51 „Kurier Polski", 18 V 1921. 
52 „Kurier Poznański", 21 V 1921: ,,W ciężkiej chwili obecnej Polska potrzebuje 

bardziej niż kiedykolwiek na czele polityki zagranicznej męża wybitnego, obznajo

mionego dokładnie z terenem polityki międzynarodowej. Ważą się losy Górnego 

Sląska, gdyż sytuacja jest bardzo poważną, a równocześnie niesłychanie skompliko

waną ... Kto daje najwięcej szans umiejętnego przeprowadzenia sprawy górnoślą

skiej przez wiry i burze, które się dookoła niej rozpętały, ten powinien stanąć u steru 

spraw zewnętrznych w Polsce", tamże, 14 VI 1921; por. ,,Słowo Polskie", 22 V 1921. 

4 - Sobótka 1/72 
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od tego, czy rzeczywiście były one wykonalne w ówczesnej sytuacji mię
dzynarodowej. Według lewicy piłsudczykowskiej kryzys rządowy mógł 
przynieść korzyści. Przede wszystkim pozwoliłby - twierdziło pismo 
,,Rząd i Wojsko" - ,,ujawnić faktyczny stan umysłów w narodzie ... 
bezwzględnie wrogi wobec sprzymierzonych, bezwzględnie solidarny nie 
tylko z intencjami, ale i taktyką powstańców. Ta prawda WYraźnie ujaw
niona stać się mogła w rękach rządu atutem. Mógłby on wtedy ad oculos 
pokazać Europie, że Polska nie zniesie gwałtu zadanego jej prawom do 
Górnego Sląska, że żaden rząd, który by w tych warunkach chciał pro
wadzić politykę lojalności ... który by chciał w dalszym ciągu'być enten
tofilskim ... w Polsce utrzymać się nie byłby w stanie" ss. Sposób urato
wania Sląska dla· Polski wskazywali konserwatyści. Analogicznie do 
kroków poczynionych przez Polskę wobec Francji s4 oraz przez stronę nie
miecką wobec innych państw koalicji � proponowali zainteresować mate
rialnie Włochów i Anglików w przyznaniu Sląska Polsce: ,,Nie do sen
tymentów, ale do chłodnej rozwagi sojuszników dyplomacja polska musi 
przemówić" - pisał „Czas" już 4 maja - zastrzegając się równocześnie, 
że nie „cynizm ani ironia, lecz gorzkie doświadczenia" nakazują mu wy
suwać propozycję stworzenia bezpośredniego związku między prawami 
Polski a interesami polityczno-ekonomicznymi koalicji. 

Analiza prasy dowodzi, że konserwatyści byli niezwykle wyczuleni 
na sprawy śląskie. Oni też obok PPS i PSL-Wyzwolenia zaatakowali 
Korfantego, dyktatora powstania. ,,Czas", który wielokrotnie potępiał każ
dą akcję na rzecz powstańców nie firmowaną przez rząd, największe 
niebezpieczeństwo widział w samowolnej decyzji o wybuchu powstania, 
w prowadzeniu przez dyktatora własnej polityki ss. Socjaliści natomiast, 
przeciwni w ogóle idei dyktatury, wypowiadali się za ciałem zbiorowym 
reprezentującym wszystkie stronnictwa na Sląsku. Osoba Korfantego, 
przedstawiciela prawicy, nie cieszyła się zaufaniem polskiej klasy robot
niczej, budziła również sprzeciwy za granicą, co przynosiło szkody inte
resom Polski 57. Również PSL-Wyzwolenie, niechętne pozycji Korfantego, 
opowiedziało się za utworzeniem „przedstawicielstwa ludowego wyłonio
nego spośród tych chłopów i robotników, którzy samorzutnie porwali się 
do walki" 58. Tylko „Wyzwolenie" wbrew stanowisku całej prasy polskiej 

53 „R ząd i Wojsko", 15 V 1921. 
54 Z. L a n d a u, J. T o m a s z e w s k i, Misja profesora Artura Benisa (Teki 

Archi w al ne, t. VI, 1959). 

u Pr ze wł o ck i, Stosunek mocarstw zachodnich do zagadnienia przynależności 

państwowej Górnego Sląska 1918-1922 (W pi ęćdzies i ątą roczn icę po wstań śląskich ... , 

s. 247).

56 „Czas", 8, 9, 13 V 1921.

57 „Robotnik", 5, 17 V 1921. 

58 „Wyzwole nie", 15 V 1921. 
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zaatakowało tzw. linię Korfantego, uznając, że „jest karygodnym pomniej
szeniem ojczyzny - choć nazywa się naszym minimum, rzecz jasna, że dla 
sędziów sprawy staje się od razu maksimum" 59. Z obroną Korfantego wy
stąpiła endecja, piastowcy i chadecja. Dla tych stronnictw Korfanty jako 
dyktator był gwarancją, że powstanie nie zmieni się w „bezładną ruchaw
kę". Chadecja krakowska traktowała krytykę swego sztandarowego przy
wódcy jako przejaw „porozumienia socjalistyczno-stańczykowskiego" 60. 

W trzecim tygodniu walk na Górnym Śląsku w prasie poszczególnych 
stronnictw upowszechnia się opinia o konieczności likylidacji powstania. 
Głównym motywem była obawa, że po wrogiej Polsce mowie Lloyd 
George'a Niemcy uzyskają zgodę koalicji na interwencję Reichswehry. 
Obok doniesień o przygotowaniach niemieckich do kontrofensywy przeciw 
powstańcom nie bez znaczenia było dla większości partii polskich zakty
wizowanie się ruchu komunistycznego na Górnym Śląsku. Z tego też 
głównie powodu polityczną konieczność zlikwidowania walk powstańczych 
widziały koła konserwatywne. Uważały one, że powstanie wypełniło swoje 
zadanie „demonstracji zbrojnej", dalsze więc jego trwanie byłoby szkodli
we dla sprawy górnośląskiej 61. Za lik\vidacją powstania wypowiadał się
„Robotnik": ,,Powstanie górnośląskie jako ostrzeżenie i protest spełniło 
swoje zadanie. Przedłużanie powstania aż do »skutku« oznaczałoby już nie 
protest i demonstrację, lecz branie w swoje ręce rozstrzygnięcie sprawy 
górnośląskiej bez względu na to, jakie będzie stanowisko Ententy. Nie 
byłoby to więc już wpływaniem na decyzję mocarstw sprzymierzonych, 
lecz zastępowanie tej decyzji własną decyzją powstania". pilę i znaczenie 
powstania widzieli socjaliści w zdemaskowaniu przed opinią światową 
stronniczości mocarstw zachodnich, które wbrew traktatowi pokojowemu 
i ludności górnośląskiej zamierzały wydać decyzję na rzecz Niemców: 
,,Zdemaskowanie tego było wielkim czynem - podkreślał organ PPS -
ale dalej iść nie można, jeżeli się uznaje traktat wersalski za obowiązujący. 
Świat cały może i musi zrozumieć protest, ale nie zgodzi się, aby protest 
zastąpił legalną decyzję" s2

• Radził więc „Robotnik", aby te moralne zdo
bycze wykorzystać w interesie Polski do konkretnych już pociągnięć na 
Górnym Śląsku. Likwidacja powstania, przywrócenie władzy koalicji na 
śląsku stwarzały nadzieje stronnictw na ustępstwa ze strony Lloyd 
George'a, które ułatwiłyby porozumienie Anglii z Francją w sprawie 
śląskiej. Zdaniem „Czasu" należało przede wszystkim usunąć Korfantego, 

59 „Wyzwolenie", 8 V 1921, krytyka Korfantego ponadto 22 V 1921. 
Go „Głos Narodu", 12 V 1921. 
61 „Czas", 21 V 1921. Warto chyba zaznaczyć, że na lamach „Czasu" już 11 V 

ukazał się artykuł Likwidacja powstania. Już wówczas pisano o spełnieniu jego roli, 

jako „manifestacji prawdziwej woli ludu górnośląskiego". 
62 „Robotnik", 20 V 1921. 
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który z racji swej funkcji i roli, jaką w powstaniu odegrał, musi być 
szczególnie niewygodny dla opinii angielskiej 63. Obok tendencji do osiąg
nięcia kompromisu angielsko-francuskiego częś.ć opinii publicznej wyrażała 
zaniepokojenie możliwością ataku wojsk niemieckich i rozpatrywała ko
nieczność polskiej akcji zbrojnej w tym wypadku. ,,Głos Narodu" 16 maja, 
a więc w trzy dni po wystąpieniu angielskiego premiera, ogłosił na swoich 
lamach szereg odezw organizacji społecznych i kombatanckich. Otwarcie 
solidaryzował się z wyrażonym w nich stanowiskiem, głosząc, że społeczeń
stwo polskie w wypadku ataku niemieckiego musi być gotowe do pomocy 
w ludziach i materiale wojennym. Również „Gazeta Poranna" w tym 
samym momencie przewidywała wyjście rządu z pozycji biernej neutral
ności. ,,Wojny z Niemcami nie chcemy - podkreślała - ale nie ma takiej 
ofiary, przed którą nie cofnie się naród polski, jeśli do tej wojny będzie 
zmuszony" 64. 

Wydaje się, że o postawie tych pism obok rzeczywistego zaniepoko
jenia losami Górnego Śląska decydowały względy taktyczne. Prasa musiała 
wystąpić zgodnie z nastrojami opinii publicznej, oburzonej gwałtownie 
antypolską mową Lloyd George'a. Świadczy o tym fakt, że po replice 
Witosa na forum sejmowym 65, replice, która żadnego z istotnych proble
mów nie rozwiązywała, złagodzono ton wypowiedzi. Typowy jest tu wy
wód „Głosu Narodu", który 25 maja informując o• uderzeniu wojsk nie
mieckich pisał: ,,Rząd polski znajduje się w trudnym położeniu. Pozosta
wać w bezczynności, gdy niemiecka armia morduje polską ludność broniącą 
swoich ziem, jest ciężko. Jednak dyplomacja polska musi starać się o do
stosowanie swej linii postępowania do stanowiska Francji. Nierozważny 
krok z naszej strony może wywołać pożar". Jedynie lwowskie „Słowo 
Polskie" na wieść o działaniach wojsk niemieckich na Górnym Śląsku 
w sposób czysto deklaratywny pisało: ,,Polska nie będzie mogła dla miłości 
pokoju biernie przypatrywać się podbojowi przez Niemców wyzwolonego 
traktatem wersalskim Śląska i dzikiemu uśmierzaniu żelaze� i krwią woli 
bohaterskiej ludności tego rdzennie i odwiecznie polskiego kraju" 66• 

W rezultacie gazety prawicowe nie wyszły poza reprezentowaną od począt
ku postawę - ostrożną i w zasadzie niechętną rozwojowi walk powstań
czych. Zmienił się również stosunek krakowskiej chadecji, choć do końca 
dawała ona wyraz przekonaniu, że powstanie było pożyteczne i potrzebne . 

. 63 „Czas", 22 V 192il. Ilustracją opinii prasy endeckiej o roli Korfantego w po
wstaniu może być wypowiedź „Słowa Polskiego" z 22 V: ,,Spiżowymi głoskami 
powstanie śląskie w dziejach zapisane ... Biegu historii nie odwróci nawet Lloyd 
George. Korfanty w historii już zwyciężył". 

64 „Gazeta Poranna", 16 V 1921. 
65 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu ... , pos. 227 z 18 V 1921. 
66 „Słowo Polskie", 22 V 1921. 
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Wagę i znaczenie powstania oceniano już od pierwszych jego dni nie 
tylko jako manifestację wobec Ententy, ale jako czynnik, który praktycz
nie może zmienić „beznadziejne" - w świetle projektu angielsko-włoskie
go - rozwiązanie losów Górnego Śląska. Takie przekonanie wyrażał „Ro
botnik", pisząc: ,,Byłoby istotnie czymś niebywale potwornym, niesłycha
nym w dziejach, aby w sprawie mającej po swej stronie wszystkie 
argumenty prawa, sprawiedliwości, ekonomii, statystyki itp., w sprawie, 
za którą setki ginęło ludzi, decydował jakiś przygodny splot interesów 
obcych mocarstw" 67. Doniosłość czynu powstańczego dobitnie wyrażał 
„Głos Narodu": ,,Powstanie górnośląskie .. . stokroć silniej poparło nasze 
prawa do Górnego Śląska niż plebiscyt. Bo plebiscyt można było wyinter
pretować, jak komu dogadzało, można było jego wynikiem upozorować 
każdy podział Górnego Śląska. Czyn zaś zbrojny jest faktem, którego 
nie można tłumaczyć inaczej, jak nieugiętą wolą ludności należenia do 
Polski" os. 

:Jedynym ugrupowaniem, które bardzo krytycznie oceniło powstanie, 
byli konserwatyści. Zwracali oni uwagę na obniżenie autorytetu rządu 
polskiego w Europie. Ich zdaniem wybuch powstania wykazał, że „nie jest 
[rząd] dość silny, aby wywrzeć wpływ na społeczeństwo i nie dopuścić 
do ryzykownych eksperymentów". Autorytet rządu, wiara w jego lojal
ność i wpływ w społeczeństwie są w świecie dyplomatycznym jak „kre
dyt i zaufanie w wypłacalność w świecie kupieckim". Powstanie oceniali 
więc jako przysłowiową kulę u nogi dyplomacji polskiej 69. 

Z powyższych analiz prasy można wysnuć następujące wnioski. Stopie11 
zainteresowania sprawami śląskimi był zależny od przynależności partyj
nej pisma, miejsca wydawania gazety i jej charakteru. Prasa prorządowa 
poświęcała im o wiele mniej miejsca niż kwestiom wschodnim, co widać 
zwłaszcza w okresie I powstania. Organy krakowskie i poznańskie wydają 
się bardziej zainteresowane sprawami wschodnimi niż większość war
szawskich. Pisma przeznaczone dla szerszych rzesz czytelników, licząc się 
z opinią publiczną, o wiele więcej donosiły o Śląsku i jego losach niż 
gazety adresowane do węższych kręgów społeczeństwa. Na podstawie ana
lizowanych pism można stwierdzić we wszystkich stronnictwach wyraźną 
sympatię dla powstańców, wrogość do niemieckich metod działania na 
Górnym Śląsku i nieufność do polityki koalicji. Nawet stronnictwa nie
chętne ruchowi w 1921 r. podnosiły na łamach swych organów prasowych 
doskonałą organizację powstania, porządek zaprowadzony przez dowódz
two i bohaterstwo walczących Polaków. Wydaje się, że w tym wypadku 

,1 „Robotnik", 21 V 1921. 
88 „Głos Narodu", 9 V 1921.

a9 „Czas", 21 V 1921. 
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nie chodziło o schlebianie opinii publicznej, lecz o autentyczny podziw 
dla powstańców. Z powyższych wywodów widać wyraźnie, że postawa 
polskiej opinii publicznej w sprawie powstań śląskich w dużym stopniu 
była stymulowana odgórnie czy to przez najbardziej zainteresowane po
wstaniem partie, czy to przez organy administracji lokalnej. Nie chodzi tu 
bynajmniej o twierdzenie, że powstania nie cieszyły się popularnością, 
lecz o to, że partie i władze chciały wykorzystać głos opinii publicznej 
jako środek nacisku na koalicję. Np. akcja wiecowa zorganizowana w I 
powstaniu miała pomóc rządowi polskiemu w rozwiązaniu sprawy śląskiej 
drogą dyplomatyczną i wywołać przekonanie na Zachodzie, że solidarność 
całego społeczeństwa świadczy o słuszności sprawy. W III powstaniu po
pieranie przez władze akcji społecznej na rzecz powstańców miało uchronić 
rząd polski przed zarzutami .bierności i przed koniecznością interwencji 
zbrojnej. 

Analizując stopień poparcia polskiej opinii publicznej dla polityki rzą
dowej w sprawie Górnego Sląska, dochodzimy do wniosku, że w I po
wstaniu żadna partia nie popierała w sposób jednoznaczny tej polityki, 
a partie robotnicze, najbardziej zaangażowane w walce na Górnym Sląsku, 
odnosiły się do niej zdecydowanie wrogo. Prawidłowością jest, że naj
bardziej krytyczne stanowisko zajmowały pisma więcej liczące się z opinią 
publiczną, jak „Robotnik", ,,Gazeta Poranna", ,,Ilustrowany Kurier Co
dzienny". Zaskakująca natomiast jest obrona polityki wschodniej rządu 
przez „Kurier Poznański". Inaczej wyglądała sytuacja w III powstaniu, 
gdy krytyczne nastawienie do ruchu śląskiego obserwujemy zarówno 
u endek<;Sw, jak i piłsudczyków. Oba ugrupowania obawiały się bowiem 
skomplikowania stosunków z mocarstwami Ententy i ewentualnej wojny 
z Niemcami. Dopiero kryzys rządowy spowodował, że endecja coraz silniej 
akcentowała swą wrogość do polityki belwederskiej, dążąc do przefor
sowania swojego kandydata na stanowisko ministra spraw zagranicznych. 

Zgodnie z przewidywaniem największy oddźwięk w opinii publicznej 
wywołały I i III powstanie. Zaskakująco silna była reakcja prasy i spo
łeczeństwa J?,a I powstai::iie, zwłaszcza jeśli brać pod uwagę jego krótko
trwałość i trudność ówczesnej sytuacji politycznej. To powstanie było 
impulsem, który pobudził uczucia solidarności z walczącymi o Polskę 
Górnoślązakami. Zarówno w 1919, jak i 1921 r. spotykamy wezwania do 
akcji zbrojnej na rzecz powstańców, lecz jedynie w I powstaniu partie 
lewicowe były skłonne poprzeć bez zastrzeżeń interwencję wojsk po1skich. 
W czasie III powstania mimo ostrych nieraz deklaracji nikt już na serio 
nie myślał o pomocy zbrojnej rządu dla powstania. To powstanie, naj
większe i najdłuższe, wywołało wielkie wrażenie w społeczeństwie. Jednak 
niechęć czynników rządowych oraz niektórych stronnictw politycznych 
do inicjatywy powstańczej powodowała, że grożące wybuchem emocje mas 
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starano się rozładować przez szeroko zakrojoną akcję pomocy na rzecz 
Górnego Sląska. 

Powstania śląskie w olbrzymim stopniu przyczyniły się do zwiększenia 
zainteresowania przeciętnego Polaka sprawami śląskimi i przyszły los 
Sląska uczyniły rzeczą bliską całemu narodowi. Nawet niechętne ruchom 
zbrojnym gazety dochodziły do wniosku, że „głos poświęcenia i krwi 
ofiary, który na cały świat krzyczy o polskości, nie może nie zaważyć na 
szali. Za to poświęcenie idące do ostatecznych granic Polska wdzięczna 
być musi powstańcom górnośląskim" 10. 

DIE SCHLESISCHEN AUFSTXNDE 

IN DER POLNISCHEN l)FFENTLICHEN MEINUNG

Auf Grund einer Analyse der Presseorgane der wichtigeren polnischen politischen 
Parteien untersuchen die Verfasser deren Verhaltnis zu den schlesischen Auf
standen sowie die Haltung der parteilosen offentlichen Meinung. 

Der Aufstand in Schlesien rief bei der polnischen Bevolkerung ein grosses 
Interesse, Solidaritat und den Willen zur Hilfeleistung hervor. Die lebhafte Polemik 
liber die Ostpolitik der polnischen Regierung, die wahrend des I. Aufśtandes in der 
Presse gefilhrt wurde, beweist, dass das Schicksal Schlesiens den Arbeiter- und 
Bauerparteien wichtiger war als die Ostprobleme. Nur die Linke war bereit, ein 
bewaffnetes Eingreifen der polnischen Regierung zu unterstiltzen. Die Parteien der 
Rechten dagegen organisierten eine grosszilgige Solidaritats- und Hilfsaktion 
zugunsten der Aufstandischen, urn auf diesem Wege den Weststaaten zu zeigen, 
welch grosse Bedeutung die Polen ·einer fiir sie positiven Losung der schlesischen 
Frage beimessen. Der deutsche Terror rief bei der Bevolkerung eine immer starkere 
Forderung nach einer aktiven Hilfe filr die kampfenden Landsleute hervor. An
gesichts dieser Forderungen begannen sich fiir den Aufstand sogar solche Parteien 
einzusetzen, welche sich bis dahin liber den Aufstand zuriickhaltend geaussert 
hatten. 

Der II. Aufstand blieb wegen der gespannten Situation im polnisch-sowjetischen 
Krieg von der polnischen Meinung fast unbemerkt. Allein der grosspolnische Teil 
der Nationalen Demokratie forderte von der Regierung eine naher nicht prazisiette 
Aktion zugunsten der Aufstandischen. 

Die III. Erhebung der Oberschlesier gegen die Deutschen wurde durch die 
Mehrheit der polnischen Presse von vornherein als ein ausserordentlich wesentlicher 
Faktor im diplomatischen Spiel urn Schlesien angesehen. Doch die Politik der 
Regierung und der Rechten richtete sich nicht nach der Ansicht der linken Parteien, 
weil sie eine Verschlechterung der Beziehung zu den Koalitionsmachten befiirchteten, 
obwohl · auch diese ihre Sympatie filr die Aufstandischen deklarierten. 

10 „Kurier Poznański", 8 V 1921. 




