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MARIAN ORZECHOWSKI, WOJCIECH WRZESIŃSKI 

TRADYCJE POWSTAŃ SLĄSKICH W POLSKIEJ MYąLI 
POLITYCZNEJ 

Kiedy w 1920 r. jeden z polityków francuskich starał się znaleźć od
powiedź na pytanie, co najbardziej dominuje w życiu politycznym współ
czesnej Europy, stwierdził, że nad jej polityką „panuje kopuła św. Zofii 
w Konstantynopolu i wielkie piece Śląska" 1. O ile sprawy, dla których 
symbolem był Konstantynopol, dość szybko straciły tak wielkie znaczenie 
międzynarodowe, to Śląsk przez cały okres dwudziestolecia międzywojen
nego pozostał krainą, gdzie koncentrowały się podstaw0we sprzeczności 
polsko-niemieckie. Problemy wewnętrzne ziem śląskich, ich implikacje 
i uwarunkowania międzynarodowe stanowiły jedno z najbardziej brze-, 
miennych w skutki zagadnień polityki europejskiej, chociaż nie we wszyst
kich okresach ujawniające się z całą ostrością i silą. Nie można się więc 
dziwić, że Śląsk - jego rola i znaczenie dla narodu polskiego w kształto
waniu stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej, rozwoju stosunków 
polsko-niemieckich - zajmował uwagę wielu polskich polityków, pisarzy, 
myślicieli, uczonych. Dla rozważań tych charakterystyczny był punkt 
wyjścia: powszechne uznanie historycznie polskiego charakteru ·tej krainy 
oraz szczególnie poważnego znaczenia roli ziem śląskich w rozwiązywaniu 
·ekonomicznych, politycznych, kulturowych i narodowościowych proble
mów państwa polskiego. Ale z tych samych podstawowych ocen wypro
wadzano różnorodne wnioski zależne od szczegółowych programów po
litycznyc}:l, szukając uzasadnienia dla rozstrzygnięć spraw bieżących
w antecedencjach historycznych. Punktem wyjścia tych rozważań, chociaż
najczęściej nie ujawnianym wprost, byJy doświadczenia, jakie wyniesiono
z okresu walk powstańczych i plebiscytu na Górnym Śląsku. Oceny
i wnioski były często argumentami w walkach politycznych o władzę na
Śląsku, a niekiedy stanowiły element rozgrywek politycznych w całym
kraju. Znajomość tych problemów w polskiej nauce historycznej jest
jednak jak dotąd niewielka. Ogranicza się nieomal wyłącznie do okresu

1 J. Kuch a rze wski, Polska wobec świata, Warszawa 1921, s. 3.
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powstań. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługują studia. Tadeusza 
Jędruszczaka 2 oraz Władysława Zielińskiego s. Niedostatek badań nad 
owymi problemami występuje tym wyraźniej, że równocześnie są pro
wadzone różnorodne i coraz to bardziej intensywne studia nad historią 
Śląska w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Brak badań nad sta
nowiskiem polskiej myśli politycznej wobec problemów śląskich oraz nad 
funkcją tradycji powstań w życiu tej krainy, a i w opinii ogólnonarodowej, 
niejednokrotnie utrudnia formułowanie pełnych i właściwych wniosków 
z zakresu historii politycznej Śląska. Niektóre problemy z tego zakresu 
zostały zasygnalizowane przez Henryka Rechowicza 4• 

Jest zrozumiałe, że artykuł nasz nie stawia sobie za zadanie przed
stawienia w sposób pełny i wyczerpujący stosunku polskiej myśli poli
tycznej do tradycji powstań śląskich. Stoi temu na przeszkodzie obecny 
stan badań. Będziemy starali się zasygnalizować najważniejsze, jak nam 
dzisiaj się wydaje, problemy. Wnioski nasze wymagają dalszych studiów, 
które przyniosą uściślenia, czy nawet istotne zmiany tez dzisiaj formuło
wanych. 

Stopień zainteresowania problemami śląskimi na obszarach II Rze
czypospolitej nie był równomierny: większy na ziemiach Polski zachodniej, 
mniejszy na terenach wschodnich. Łączyło się to nie tylko z odległością 
od regionu śląskiego, ale w ogóle z wyczuleniem na sprawy zagrożenia 
niemieckiego. Jak słusznie zauważył jeden z przywódców obozu konserwa
tywnego w Polsce, Jan Bobrzyński, ,,kwestią obrony przed Niemcami 
zajmują się dotąd tylko kresy zachodnie - Śląsk, Poznańskie, Pomorze. 
Już Warszawiaka, tym bardziej Lwowianina czy Wilnianina problem ten 
właściwie mało obchodzi" s. Mając świadomość pewnego, chociaż nie tak 
daleko idącego, jak to przedstawił Bobrzyński, zróżnicowania zaintereso
wań problemami śląskimi w zależności od terytorium, autorzy nie widzieli 
jednak możliwości już dzisiaj przedstawienia tego zagadnienia, ukazania 
różnic w zależności od kryterium geograficznego, a nie tylko politycznego. 

Odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie i postulatom rewin
dykacyjnym w sprawach Górnego Śląska, jak i późniejszym walkom 
powstańczym oraz plebiscytowi towarzyszyło poważne zainteresowanie 

2 T. J ę dr us z cz a k, Polityka polska w sprawie Górnego Sląska 1918-1922, 
War szawa 1958. 

a W. Z i e 1 i ń s ki, Stosunek społeczeństwa polskiego do powstań i plebiscytu 
na Górnym Sląsku 1919-1921, Katowice 1968. 

4 H. Re c h o w i cz, Społeczno-polityczna ocena powstań śląskich w minionym 
SO-leciu, sesja naukowa w 50 rocznicę III powstania śląskiego, Katowice-Opole 

26-27 kwietnia 1971 r., mas zynopis powielony; te n że, Sejm Sląski 1922-1939,
Katowice 1965.

s J. B obr z y ń ski, Klin klinem. W perspektywie rozprawy z Niemcami (Nasza 

Przyszłość, 1930, nr 6, s. 92). 
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całej opinii publicznej. Przeważało stanowisko, które JUZ po plebiscycie, 
ale przed wybuchem III powstania, lapidarnie określił Zdzisław Zdziarski: 
,,utrata śląska to przyłożenie nam noża do gardła, to dla nas kwestia, 
czy Polska będzie żyć, czy wegetować. Żadne ofiary z naszej strony nie 
wystarczą, największe wysiłki będą jeszcze małe, tak ważna to dla Polski 
sprawa" 6• Ale wówczas pierwsze doświadczenia, które mówiły o zmie
niających się zainteresowaniach społeczeństwa polskiego Warmią, Mazu
rami czy Śląskiem Cieszyńskim, zmuszały jeszcze przed wybuchem III 
powstania do wyrażenia obaw, czy zainteresowanie Górnym Śląskiem nie 
jest tylko przejściowe i czy w wypadku przegranej Polski na Górnym 
Śląsku nie przejdzie się nad tym do porządku dziennego, ,,jak przeszliśmy 
do porządku dzienneg9 po utracie Mazur i Warmii, po utracie Zagłębfa 
Karwińskiego" 1. Kiedy w maju 1921 r. Górny Śląsk został objęty ogniem 
walk powstańczych, przeważało zdanie, że powstanie nie jest jednak wy
razem dążenia do ostatecznego rozwiązania problemu śląskiego, lecz sta
nowi jak gdyby „wielkie wołanie ku sprzymierzonym", aby rozwiązali 
sprzeczności polsko-niemieckie na Górnym Śląsku zgodnie z prawem na
rodu do samookreślania, a nie niemiecką racją stanu s. Było to zgodne ze 
stanowiskiem endecji, która przywiązywała większe znaczenie do akcji 
dyplomatycznej niż do działania na zasadzie faktów dokonanych 9. 

Kiedy na Śląsku ucichły już walki, kiedy zapadły i były· znane sze
rokiej opinii decyzje Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych 
w sprawie podziału ziem śląskich, a i później, kiedy już ziemie przyznane 
Polsce uroczyście zostały przejęte przez władze Rzeczypospolitej, wbrew 
wcześniej wyrażanym obawom zainteresowanie problematyką śląską utrzy
mywało się. Trudno było wówczas dopatrzyć się poważnych różnic w sta
nowisku poszczególnych obozów i stronnictw politycznych. Powszechne· 
było uznanie decydującej roli powstań dla powrotu chociaż tylko części 
ziem śląskich do państwa polskiego w warunkach dla Polski niekorzyst
nych, przy podkreślaniu, że o tym fakcie uznanym za sukces zadecydo
wało zwycięstwo zbrojnego zrywu ludu polskiego. Dominujące dla ów
czesnych rozważań w różnych partiach politycznych były stwierdzenia 
wychodzące z kręgu Związku Obrony Kresów Zachodnich, że decyzje 
w sprawach śląskich zapadły „po przeróżnych zygzakach, zwrotach, prze
targach frymarczącej losami świata i narodów dyplomacji Zachodu, wy-

6 Z. Z d zia r ski, Wrażenia z Górnego Sląska. Spostrzeżenia osobiste uczestnika 

akcji plebiscytowej na Górnym Sląsku, Płock 1921, s. 3.

7 Tamże, s. 4. 
s S. Stro ński, Pierwsze lat dziesięć (1918-1928), Lwów-Warszawa 1928, 

s. 162.
, 9 Por. R. W a p i ń s ki, Endecja wobec problemów polskich ziem zachodnich

(Zapiski Historyczne, t .  XXXI, 1966, z. 4, s. 65 i n.). 
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siłkach zbrojnych zniecierpliwionego tymi matactwami ludu górnośląskie
go, po najdzikszych wreszcie, krwawych gwałtach miotającego się w swej 
bezsilności terroru pruskiego" 10. 

Nastrój ogólnonarodowej euforii wywołanej powrotem ziem śląskich 
nie trwał jednak długo. Szybko wracało przypomnienie, że było to tylko 
częściowe spełnienie uzasadnionych polskich postulatów rewindykacyj
nych, że problem śląski nie jest jeszcze rozwiązany 11, że obszary, które 
zadokumentowały i w powstaniach, i w plebiscycie, iż są najbardziej 
polskie, zostały po drugiej stronie granicy, że powrót ziem, które Polska 
otrzymała, jest zaledwie pierwszym krokiem na drodze <lo pełnego zjed
noczenia wszystkich ziem śląskich w ramach Rzeczypospolitej. Zarazem 
jednak liczne były glosy, i to nawet ze strony najbardziej ekspansyw
nych zwolenników obozu narodowodemokratycznego, że rachunek strat 
i zysków Polaków na Górnym Śląsku nie może być zachętą do prowa
dzenia dalszej walki, lecz jedynie do obrony i umacniania na dzisiaj tego, 
co Polska już posiadała, a przygotowywania się w sposób wówczas nie 
określony, ale raczej metodami dyplomatycznymi, do walki o ziemię po 
Odrę i Opole w chwili do tego sposobnej. Niezrealizowanie polskich 
postulatów terytorialnych pomimo zadokumentowanego krwawą daniną 
stanowiska ludu miejscowego miało się stać podstawą nie do kontynuo
wania walki, lecz do pracy nad integracją ziem województwa śląskiego 
z całym państwem polskim, nad właściwym zużytkowaniem potencjału 
ekonomicznego tego obszaru, przy równoczesnym stworzeniu właściwego 
programu oddziaływania na polskie ziemie etniczne po drugiej stronie 
kordonu dla zahamowania postępów germanizacyjnych 12

• Niepokój jednak 
wywoływała niedostateczna opieka państwa polskiego nad Polakami na 
Opolszczyźnie, tym bardziej że - jak ówcześni pisali - jedynie „duchy 
bezimiennych bohaterów śląskich trzymały tam straż" 1s. 

Przy rozważaniu skutków ówczesnych rozwiązań terytorialnych na 
Górnym Śląsku dla stosunków polsko-niemieckich często odwoływano się 
do doświadczeń historycznych. Uwagę zwracają dwie tezy. Jedna pod
kreślała, że o ile upadek państwa polskiego był rezultatem zaniedbania 
sprawy zachodnich obszarów historycznie i etnicznie polskich, w tym 
także i śląskich, o tyle powrót Śląska w granice Polski stanowi widoczny 
dowód nie tylko odradzania się ducha narodowego ludu śląskiego, ale 
i zarazem zrozumienia wagi i znaczenia tych ziem przez cały naród poi-

10 A. Kl o d  z ińs ki, Zagadnienia śląskie (Strażnica Zachodnia, 1922, z. 3, s. 9). 
11 Por. np. J. K i e r d o ń, Położenie Górnego śląska w chwili obecnej (Strażnica 

Zachodnia, 1923, nr 1-3, s. 26 i n.). 
12 Przegląd prasy (Strażnica Zachodnia, 1922, nr 1, s. 169 i n.).
1a J. Lu dyg a - La sko w s ki, Materiały do historii powstań śląskich, t. I,

Katowice 1925. 
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ski 14. Druga teza nas interesująca zwracała uwagę na falowy charakter 
naporu niemczyzny na ziemie słowiańskie tak w przeszłości, jak i przy 
przewidywaniu przyszłości 1s. Uzyskanie sukcesu w powstaniach przez 
Polskę zgodnie z tą teorią nie miało być jednak wyrazem ostatecznych 
rozstrzygnięć, lecz zapowiedzią nawrotu nacisku niemieckiego, do czego 
należało się odpowiednio przygotować. Walka o Górny Śląsk w tej sytuacji 
miała być wyrazem solidarności narodu polskiego, ,,aby zaświadczyć przed 
światem, że nie pozwoli i nie zgodzi się nigdy na niesprawiedliwy podział 
dzielnicy śląskiej" 16. 

Pierwsze kłopoty i pierwsze trudności z tłumaczeniem i ideowo-po
litycznym spożytkowaniem tradycji powstań śląskich przez myśl polityczną 
polskiego obozu mieszczańskiego zaczęły występować w 1923 r., kiedy na 
Górnym Śląsku doszło do poważnych. napięć społecznych i walk klaso
wych, w czasie których wielu robotników, dawnych powstańców, doku
mentowało swoje poparcie dla komunistów, oceniających przecież jedno
znacznie walki powstańcze jako starcie z obu stron sprowokowane przez 
nacjonalistów 11. Kłopoty ekonomiczne na Górnym Śląsku stawały się 
źródłem narastających wątpliwości przy szukaniu odpowiedzi na pytanie, 
czy przypadkiem nadzieje, jakie łączono z powrotem Górnego Śląska do 
Polski, nie były zawodne i czy polityka wewnętrzna władz polskich, sto
sunki w woj. katowickim, a przede wszystkim zbyt silne wpływy njem
czyzny nie staną temu na przeszkodzie 1s. Równolegle z pogłębianiem kry
tycznego stosunku do ocen sytuacji na Górnym Śląsku pogłębiały się róż
nice w rozważaniach poszczególnych ugrupowań politycznych nad spra
wami śląskimi. 

Wśród pisarzy politycznych obozu endeckiego uznanie poważnej roli 
powstań śląskich w ukształtowaniu granicy polsko-niemieckiej stanowiło 
punkt wyjścia w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, co sprawiło, iż 
możliwe stały się wystąpienia zbrojne ludu śląskiego, oraz jakie wnioski 
należy wyprowadzić z owych wydarzeń. Sprawą najważniejszą było uzna
nie powstań śląskich za naturalny etap rozwoju procesu kształtowania 
świadomości narodowej 19• Uznano natomiast, że wykazały one niezależność 

1, Zamiast przedmowy (Strażnica Zachodnia, 1922, nr 1, s. 1 i n.). 
15 Por. np. K. T y  m i e n i e c k i, Przeszłość niemiec�iego „Drang nach Osten" 

i jego przyczyny (Strażnica Zachodnia, 1923, nr 4-5, s. 193 i n.). 
16 J. P i e r n ik a r c  z y k, Ilustrowana księga pamiątkowa Górnego Sląska, Ka

towice 1923, s. 33. 
11 A. W a r s  k i, W sprawach partyjnych (Nowy Przegląd, 1925, nr 1, s. 343, nowa 

reedycja); H. W a 1 e ck i, Wybór pism, t. II, Warszawa .1967, s. 111 i n. Por. również: 

R e c h o w i c z, Sejm Sląski, s. 70. 
1s Z walki o Sląsk. Rzecz o autonomii i przemyśle, Katowice :1924. 

19 Por. S. Bełz a, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Górnego Sląska, War

szawa 1922, s. 62 i n. 
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zmagań narodowościowych Polaków i Niemców na terenach Sląska od 
' bieżącej polityki obu zainteresowanych rządów, które zaledwie mogą od

powiednio ukierunkowanymi celowymi działaniami wpływać na osłabienie 
natężenia tych walk. N a pięcie narodowościowe na Górnym Sląsku miało 
wynikać ze starcia przeciwstawnych procesów narodowościowych, które 
decydować miały o charakterze naturalnym ekspansji polskiej, gdy eks
pansja niemiecka miała wynikać tylko z przyjęcia przez Niemców zabor
czej doktryny politycznej 20. Stąd wyciągano wnioski o potrzebie prowa
dzenia przez Rzeczpospolitą aktywnej polityki wobec problemu śląskiego, 
podporządkowanej planowemu dążeniu do rozbudzania i umacniania świa
domości narodowej wśród Polaków po obu stronach granicy. Endecja de
monstrowała optymizm w sprawie przyszłości Sląska, wychodząc z zało
żenia, że o ile w latach niewoli naród polski mógł doprowadzić do takiego 
rozbudzenia świadomości, iż faktem stal się zwycięski bój powstańczy, to 
w warunkach niepodległego państwa polskiego są zwielokrotnione mo
żliwości rozszerzenia polskiej świadomości narodowej wśród Polaków, tak
że i pozostałych pod rządami niemieckimi. Przykład Sląska miał spełniać 
szczególną rolę w umacnianiu optymistycznyc}:l prognoz na temat przy
szłości innych rejonów etnicznie polskich w Niemczech, a przede wszyst
kim Mazur. Jerzy Drobnik wręcz stwierdził, że „tak jak tu się kiedyś 
odrodził Sląsk, tak odrodzić się muszą i Prusy Wschodnie. Będzie to proces 
trudny i długotrwały, ale jest on niewątpliwie możliwy" 21. 

Procesy narodowościowe na terenie Górnego Sląska według oceny 

20 S. Grabski pisał w tej sprawie: ,,Cały Górny Sląsk po Odrę ma ludność 
w większości albo znacznej części widocznie ku Polsce ciążącą. I powszechne jest 
w całym narodzie, a najsilniej w masach ludowych zainteresowanie Górnym Slą
skiem. Traktat zaś genewski ustanawia szerokie prawa mniejszości polskiej na nie
mieckiej części oraz mniejszości niemieckiej na polskiej części Górnego Sląska. 
W tych.warunkach trwać musi pomimo dokonanego podziału Górnego Sląska po obu 
stronach granicy walka cywilizacyjna, gospodarcza i polityczna żywiołu polskiego 
z niemieckim. A przedmiotem tej walki wśród zarówno Niemców, jak Polaków cały 
Górny Sląsk. Zmaganie się polskiego narodu z niemieckim na Górnym Sląsku jest 
faktem. Ani państwo polskie, ani państwo niemieckie, choćby nie wiadomo jak 
chciało - walki tej powstrzymać nie może. Mogą oba rządy jedynie łagodzić jej 
formy. Ale którykolwiek z nich chciałby silę jej naporu zmniejszyć i starałby się 
sprzeciwić z całą narodową opinią, podjąłby się zadania niewykonalnego. Wzmaganie . 
siły polskiej na Górnym Sląsku i nie tylko na przyznanej Polsce jego części jest 
naturalnym obowiązkiem wszelkiego rządu polskiego". S. G r  a b  s k i, Uwagi o bie

żącej historycznej chwili Polski, Warszawa 1923, s. 147. Por. również: M. Se y d  a, 
Walka Komitetu Polskiego o Górny Sląsk (Przegląd Wszechpolski, 1922, nr 7, 
s. 545 i n.).

21 J. Dr o b  n i k, Z zagadnień niemieckich (Przegląd Wszechpolski, 1924, nr 4,
s. 311). Zob. także: I. O k s z  a - G r  a b  o w s k i, Pięć lat .państwa polskiego 1918-1923

(tamże, 1923, nr 11, s. 745); G r  a b  s k i, op. cit., s. 39 i n. 



Tradycje powstań śląskich 11 

teoretyków endeckich nie były. zakończone. Powstania, walki polityczne 
związane z plebiscytami spowodowały skrystalizowanie się postaw naro
dowych przede wszystkim w licznej tutaj grupie chwiejnych narodowo, 
powodując równocześnie powaine zwiększenie liczby Polaków o zdecydo
wanym obliczu narodowym, demonstrujących swój głęboki patriotyzm. 
Według owych ocen jednak walka o oblicze narodowe Górnego Śląska 
trwała nawet i w części przynależnej Polsce. Stąd potrzeba pracy na 
rzecz pogłębienia integracji narodowej ziem śląskich z całym narodem 
polskim. Powodzenie owych starań miało być uwarunkowane nie tylko 
działaniami politycznymi, kulturalnymi, ale przede wszystkim wynikami 
pracy gospodarczej 22. Niejednokrotnie przy tym negowano znaczenie ple
biscytu dla rozstrzygnięć, które by opierały się na zasadzie prawa do 
samookreślania, gdyż - jak pisał wówczas jeszcze młody specjalista 
w dziedzinie prawa międzynarodowego Bohdan Winiarski - ,,plebiscyt 
bywał dotychczas prawie zawsze zwykłą formalnością: zarządzano go 
tam, gdzie wynik glosowania nie wzbudzał żadnych wątpliwości" 23. 

Kola polityczne związane z obozem piłsudczykowskim nie posiadały 
tak jednolitej doktryny politycznej, jak endecja. Także i w sprawach 
śląskich nie było jedności zdań. Zainteresowanie obozu piłsudczykow
skiego problemami śląskimi było przy tym o wiele mniejsze niż endecji. 
Charakterystyczne dla różnych kół piłsudczykowskich było jedn� przy
znawanie mniejszej roli i znaczenia zrywowi zbrojnemu ludu śląskiego 
dla ostatecznych rozwiązań granicznych, a uwypuklanie wpływu czyn
nika państwowego. Piłsudczycy, którzy przecież tak krytycznie podcho
dzili do próby przeceniania roli mocarstw w uzyskaniu przez Polskę nie
podległości, tutaj łatwiej niż endecja godzili się z uznaniem funkcji czyn
nika międzynarodowego. W okresie przetargów międzynarodowych o Śląsk 
w kołach piłsudczykowskich wyrażając uznanie dla czynu zbrojnego ludu 
śląskiego stwierdzano, że nie wolno zapominać, iż dopiero rozstrzygnięcie 
granicy wschodniej pozwoli na zestrzelenie „myśli i dążeń w jednym 
kierunku - uzyskania należytych i koniecznych Polsce granic i wpływu 
opartego o Odrę i Dniepr" 24. Wyrażając niezadowolenie z podziału Górne
go Śląska, pozostawienia tak znacznych obszarów zamieszkałych przez Po
laków pod rządami niemieckimi, niejednokrotnie jednak właśnie w takim 
podziale tej krainy widziano nie źródła zadrażnień polsko-niemieckich, lecz 
możliwość zbliżenia między obu państwami na płaszczyźnie gospodarczej, 

22 Jw., por. także: K i e d r o ń, op. cit.,' s. 26 i n.
2a B. W i n i a r s  k i, Zasada czy przesąd narodowy (Przegląd Wszechpolski, 1922, 

nr 12, s. 895-896). 
24 J. M. B a z e w i c z, Prawdy historyczne o konieczności dziejów i zadań Polski, 

Warszawa 1921. 



12 Marian Orzechowski, Wojciech Wrzesiński 

a nawet kulturalnej 25
• Ale możliwość chwilowego, taktycznego zbliżenia 

polsko-niemieckiego według oceny niektórych piłsudczyków nie miała po
wodować zasadniczej zmiany w układzie stosunków polsko-niemieckich, 
które zadecydowały o ukształtowaniu się trwałego antagonizmu na obsza
rze Śląska. Pisząc o tym konflikcie Stanisław Bukowiecki stwierdził zde
cydowanie, że trwały związek „Polski z Niemcami stanowi zupełną nie
możebność ze względu na zasadniczą sprzeczność interesów obu tych 
krajów" 26. Groźba konfliktu polsko-niemieckiego, przy dostrzeganiu mo
żliwości politycznego zbliżenia radziecko-niemieckiego, miała być czyn
nikiem sprzyjającym popieraniu idei współpracy i zbliżania państw Euro
py środkowo-wschodniej pod egidą Rzeczypospolitej. 

W kolach piłsudczykowskich jednakże równolegle z uznaniem stopnia 
przewidywanego zagrożenia ekspansją niemiecką krytykowano postawę 
mocarstw sprzymierzonych za połowiczne rozstrzygnięcie problemów gór
nośląskich, pozostawienie konfliktów nie rozwiązanych, które miały stwa
rzać stale zagrożenie interesów polskich na terenie woj. śląskiego. Roz
wiązanie problemów granicznych doprowadziło - zdaniem Jana Dąbrow
skiego - do sytuacji, w której „albo Niemcy odbiorą nam przyznaną 
część Śląska, albo Polska posunie swe granice poza Odrę i Opole" 21. Sa
lomonowy wyrok w sprawach Śląska stworzył sytuację, która według 
Dąbrowskiego byłaby trudna do utrzymania, nawet gdyby po obu stronach 
granicy rozciągały się zaprzyjaźnione państwa, a nie tak jak jest, gdy 
mamy do czynienia z organizowanymi przez Niemców przygotowaniami 
do zbrojnego odwetu. 

Konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku uznali jednak piłsudczycy 
zaraz po ogłoszeniu decyzji w sprawie ustaleń granicznych za zło mniejsze 
niż rozwiązanie problemu wschodniopruskiego. Pisano wówczas: ,,Można 
krytycznie ocenić ukształtowanie granic Polski współczesnej, zwłaszcza 
boleć nad utratą Karwiny, Gliwic i Bytomia, ale granice te na ogól od
powiadają naszym interesom i nie stanowią dla Polski groźby. Inaczej 
z Prusami Wschodnimi, jest to miejsce dla organizmu polskiego szcze
gólnie bolesne, a jednocześnie bardzo ważne" 2s. Od rozwiązania sprzecz
ności polsko-niemieckich na obszarze Prus Wschodnich, zabezpieczenia 
trwałego dostępu Polski do morza uzależniano stopniowe załatwienie 
spraw górnośląskich. 

2s Zwolennikiem takich poglądów był przede wszystkim Władysław Studnicki 

oraz cala grupa publicystów na czele ze Stanisławem Catem-Mackiewiczem skupio

nych wokół wileńskiego „Słowa". Por. n p.: W. S t  udn i c  k i, Na marginesie ratyfi

kacji traktatu z Niemcami (Słowo, 14 III 1931, nr 60). 
2G S. Buk o w i e c  k i, Polityka Polski niepodległej. Szkic programu, Warszawa, 

s. 63.

27 J. D ą b r o w s k i, Polska a przyszła wojna, Kraków 1922, s. 12.
2s B u k o w i e c k i, op. cit., s. 79.
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Z doświadczeń P.owstań śląskich obóz piłsudczykowski wyciągał wnio
ski o potrzebie zwiększenia roli czynni,ka państwowego w rozwiązywaniu 
wszelkich problemów życia współczesnego na Śląsku 29, prowadzenia prac, 
które by zmierzały do zlikwidowania w wyniku zdecydowanej i trwałej 
działalności politycznej środkami państwowymi tak silnych wówczas od
rębności ludu śląskiego, przy wprowadzaniu pełnej unifikacji kulturowej, 
gospodarczej i politycznej tej krainy z resztą ziem Rzeczypospolitej. Jedy
nie w pierwszych latach po wyzwoleniu - i to ze względów taktycz
nych - piłsudczycy wypowiadali się za utrzymaniem autonomii woj. 
śląskiego na okres przejściowy 3o. 

Przy pewI,1ym niedocenianiu roli powstań śląskich w odzyskaniu przez 
Polskę części ziem górnośląskich w obozie piłsudczykowskim dość poważną 
popularnością cieszyła się opinia, że przyznanie tych ziem Polsce należy 
rozumieć jako „dowód zaufania mocarstw do naszych uzdolnień przemy
słowych. Gdybyśmy zaufaniu temu nie odpowiedzieli, to byłaby to kom
promitacja, która odbiłaby się na ogólnych naszych zewnętrznych stosun
kach finansowych, a wreszcie i politycznych, nie mówiąc też o tym, 
że n�eumiejętność pokierowania przemysłem śląskim stanowiłaby sama 
przez się najpoważniejszą stratę" 31. Fascynacja możliwościami ekspansji 
wschodniej, niedocenianie roli i znaczenia terytoriów zachodnich, odmien
ność wzorców patriotyzmu wykształconych przede wszystkim na trady
cjach bohaterskich walk na terenie zaboru rosyjskiego, jak i odmienny 
charakter klasowy walk śląskich, nie pozwalały na właściwe zrozumienie 
i ocenę narodowego i społecznego sensu powstań śląskich i ich znaczenia 
dla przyszłości Rzeczypospolitej. Oceniając całokształt sprzeczności tery
torialnych w 1922 r. piłsudczycy twierdzili, iż „pomimo że rzeczywistość 
nie zadawała naszych uzasadnionych aspiracji, mówimy: dla nas istnienie 
Niemiec w granicach obecnych daje się pogodzić z interesami Polski. Jeśli 
zaś dzisiejsze Niemcy chcą nadal pozostać przy doktrynie mówiącej, że 
egzystencji Prus nie można pogodzić z interesem Polski, my w takim 
razie pamiętać musimy, że możemy żyć tylko mając odpowiednią armię 
i system sojuszów odpornych, i Prusy politycznie odosobnione" 32. Po
mniejszając rolę walk powstańczych, starano się wykazać, że znacznie 
trudniejsze zadania stoją przed władzami polskimi w okres�e, kie.dy już 

2v Stanowisko takie było krytykowane w kręgach endeckich, które podkreślały 

potrzebę działania, i to właśnie w warunkach takich, jak na Sląsku,. środkami spo

łecznymi, a nie ograniczanie się tylko do działalności państwowej. Por. np. S. S t r o ń

s k i, Ostrzeżenie Sląska (Myśl Narodowa, 1930, nr 21, s. 323 i n.). 
so Por. np. B u k o w i e c k i, op. cit., s. 138-4139. Wiele uwagi sprawie tej po

święca Re c h o  w i c z, Sejm Sląski, s. 70. 
s1 B u k o w i e c k i, op. cit., s. 198. 
32 Re w e  r a [T. Fi 1 i p o  w i c z], Nasza polityka zagraniczna, Warszawa 1922,

s. 29.
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ziemie śląskie zostały przejęte i kiedy nowo przejmowane tereny będą 
musiały przejść przez trudny proces integrowania z innymi obszarami 
państwa polskiego 33. Stanowisko takie utrzymywało się, a nawet rozwijało 
przez wiele lat. Wyrażał je jeden z bohaterów reportażu Ksawerego Pru
szyńskiego ze Śląska, kiedy w 1936 r. stwierdzał o powstańcach, że „można 
dojrzeć do tego, żeby być żołnierzem, ale trudniej jest dojrzeć do tego, 
aby urzędować" 34. 

Także w kręgach ludowców istniała zgodność poglądów o decydującej 
roli walk powstańczych dla rozstrzygnięć politycznych na spornych obsza
rach Górnego Śląska. Równocześnie uznawano potrzebę prowadzenia po
lityki, ·która by w oparciu o metody dyplomatyczne mogła przynieść po
wrót całego obszaru plebiscytowego do Polski. Niekiedy wśród ludowców 
były wysuwane postulaty powrotu do Polski także i Dolnego Śląska 35. 

W. Wakar z PSL-Wyzwolenie pisał o konieczności przyłączenia do Polski
Śląska Opolskiego z Raciborzem, Opolem oraz części śląska Dolnego
z Wrocławiem, Legnicą, Głogowem, przy przyznaniu Czechom Łużyc
i Doliny Kłodzkiej. Takie zmiany terytorialne miały być czynnikiem nie
tylko regulującym stosunki polsko-niemieckie, ale i zarazem sprowadza
jącym na właściwą płaszczyznę stosunki polsko-czechosłowackie, stanowić
więc miały jeden z najbardziej trwałych czynników pokoju europejskiego36. 

Wśród ludowców krytykowano jednak postawę państwa polskiego w cza
sie walk powstańczych, podnosząc fakt niedostatecznej pomocy dla ludu
śląskiego. Brak dostatecznej pomocy dla powstańców oraz chwiejność
dyplomacji polskiej zdaniem Wakera była zasadniczą przyczyną niepowo
dzeń polskich w sprawach górnośląskich na arenie międzynarodowej.
,,Wybuchały powstania i miały momenty kompletnego powodzenia -
pisał Wakar. - Czy nie była to okazja do formalnego wystąpienia pań
stwa, skoro poczucie praw i obowiązek zabezpieczenia się przed agresją
niemiecką, nie mówiąc już o sentymencie narodowym, wskazywały nam
bezwzględnie, że Śląsk może za wszelką cenę do Polski należeć? Był to
okres faktów dokonanych i obawy, że doprowadziłoby to za »karę« do
odwołania plebiscytu, wydają się płonne. Czuliśmy przecież, że Śląsk jest
nasz i plebiscyt oraz postępowanie przedplebiscytowe okupantów nie
słusznie nas krzywdzą, a że walkę zbrojną wygramy. Nie zdobyliśmy się
w tym momencie na odważną decyzję, przeto zaś w granicach niemiec-

33 Por . np .: Górny Sląsk w gospodarstwie krajowym (Drogi Polskie, 1922, nr 1, 

s. 69).

34 K. P rus z yń s k i, Węgiel i człowiek (W iadomości Li terackie, 1936, nr 48).
85 Por. program Chłopskiego Stronn ictwa Radykalnego z 1924 r .: A. B el c i- ' 

ko w s ka, Stronnictwa i związki polityczne, Warszawa 1925, s. 292 . 

s& Co n s o 1 i bus [W. W a ka r], Doświadczenia i błędy naszej polityki zagra

nicznej wobec zadań chwili, Warszawa 1926, s. 25 . 
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kich pozostało pól miliona Polaków poddanych dowolnemu oddziaływaniu 
pruskiemu" 37. 

Zainteresowanie polskiej literatury politycznej .Śląskiem, stosunkowo 
najpoważniejsze w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego w la
tach 1922-1925, było jednak nieproporcjonalnie małe w porównaniu 
z wagą tego problemu dla najżywotniejszych spraw zewnętrznych i we
wnętrznych Rzeczypospolitej, nie odpoV[iadało zarazem żywotności owego 
problemu w świadomości społecznej V{Spółczesnego Polaka. Refleksja inte
lektualna nad sprawą Śląska, znajdująca swój wyraz nie tylko w litera
turze politycznej, ale i pięknej, była niedostateczna. Zwracając na to uwa
gę Alfred Brandowski pisał w 1925 !-'· o obojętności „polskiej gęśli, tak 
czułej na kowieńskie dąbrowy i ukraińskie kurhany, wobec śląskiego ludu, 
spędzającego - na kształt podziemnego kreta - najpiękniejsze godziny 
dnia w mrocznych kopalniach węglowych, lub - na kształt salamandry -
w rozjarzonych hutach żelaznych" as. 

W warunkach nowej sytuacji międzynarodowej Polski po 1924 r.; 
kiedy zarazem zaostrzały się walki polityczne wewn.ątrz kraju, nastąpił 
wyraźny spadek zainteresowań polskich pisarzy politycznych problemami 
śląskimi. Charakterystyczna była przy tym bezradność wobec trwałej ży
wotności w społeczeństwie . śląskim, a także i w całym kraju tradycji 
powstań śląskich 39. Zjawisko to szczególnie wyraźnie występowało po 
przewrocie majowym, kiedy nastąpiły tak poważne zmiany w polityce 
wła?Z państwowych wobec woj. śląskiego. Nasilenie walk wewnętrznych 
na terenie woj. śląskiego, ujawnienie się coraz dalej pogłębiających się 
poważnych różnic międzypartyjnych, utrzymywanie silnych wpływów 
niemczyzny, aktywny udział wielu powstańców śląskich w szeregach kla
sowych organizacji robotniczych sprawiały, że coraz trudniejsze było wy
korzystywanie tradycji powstańczych przez wszystkie partie mieszczań
skie, zgodnie zresztą z ich założeniami ideowymi. Przede wszystkim za
wodziły próby wyzyskania tradycji powstańczych do stworzenia solida
rystycznego stowarzyszenia kombatanckiego, które podporządkowane tylko 
jednej partii politycznej wywierałoby decydujący wpływ na wszelkie 
ob{awy życia politycznego. Zamiast dyskusji merytorycznych o charakterze 
powstań śląskich toczyły się spory personalne o wymiar zasług w czasie 
powstań, rozumianych jako podstawa do starań o pierwsze miejsca na 
Olimpie śląskich bohaterów 40. 

37 Tamże.
38 A. B r a n d o w s  k i, Bez pieśni (Higiena Ciała i Sportu, 1925, nr 7). Cyt. za: 

W. Sz e w c z y k, Literatura piękna a powstania śląskie (W pięćdziesiątą rocznicę

powstań śląskich i plebiscytu, pod red. H. Rechowicza, Katowice 1971, s. 343).

39 Por.: z walk o Slqsk ... 
co Por. interesujące rozważania na temat m. in. wykształcenia się na terenie woj.
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Objęcie urzędu WOJewody na Górnym Śląsku po przewrocie majowym 
przez jednego z przywódców powstańczych, Michała Grażyńskiego, który 
tak często odwoływał się do kombatanckich więzów powstańczych, nie 
zmieniło sytuacji. Tradycje powstańcze, stanowiące żywy element co
dziennego życia na Górnym śląsku, niosły ze sobą ideały, które nie 
odpowiadały kierunkowi wszystkich partii mieszczańskich, tak reprezen
towanych w obozie rządzącym, jak i będących w opozycji, bo jak trafnie 
zauważył z trybuny Sejmu Śląskiego działacz Komunistycznej Partii Pol
ski, były powstaniec, Józef Wieczorek, ,,klasa robotnicza w 1919 r. poszła 
do powstania właśnie o te kopalnie i fabryki, które przydzieliło się 
burżuazji polskiej lub amerykańskiej, która dzisiaj krew wysysa z klasy 
robotniczej" u. Zbyt wielkie były różnice między stwierdzeniami Gra
żyńskiego o rzeczywiście ludowym charakterze powstań a doświadcze
niami życia codziennego. Jego stwierdzenie, że lud śląski „krwią własną 
nawiązał nić przerwanej tradycji historycznej, a przez zbiorowy boha
terski czyn stworzył substrat wielkiej legendy przyszłości, dla której 
własna przebrzmiała przeszłość nie dawała mu materiału" 42, czy wyrażona 
w innym miejscu ocena, że „pijani byliśmy wtedy myślą, trzeźwi wolą. 
Wstępowaliśmy w osadach fabrycznych do mrocznych izb, gdzie kryły się 
nędza, ból i nieokreślona tęsknota, wskazywaliśmy wroga i poprzez nie
nawiść wyczarowaliśmy ofiarną miłość: szare ściany zdobiliśmy różnymi 
marzeniami o szczęściu, które należy wykuć młotkiem czynu. Głosiliśmy 
ewangelię walki o wolność. Biliśmy się o nią. Braćmi byliśmy z ducha, 
żołnierzami spod tego samego znaku. I to wszystko w nas żyje. Dlatego 
i dziś tworzymy jedną duchową i' nierozerwalną drużynę" 43, spełniały 
jedynie charakter instrumentu w walce sil sanacyjnych o pełnię zwy
cięstwa nad przeciwnikami politycznymi. 

Tradycji powstań śląskich także i poza woj. śląskim nie można było 
usunąć z życia publicznego Rzeczypospolitej. Zbyt niedawne były to 
wydarzenia, zbyt wielu powstańców brało aktywny udział w działalności 
politycznej, a przede wszystkim zbyt wiele emocji patriotycznych utrwa
lonych daniną krwi przypominało te walki. O powstaniach śląskich uczono 
w szkołach, przypominano przy kolejnych rocznicach, częściej w �oj. 
śląskim i sąsiadujących z nim niż w innych. Ale w rozważaniach ogólno
politycznych, głównym nurcie edukacji ogólnonarodowej, powstania śląs-

śląskiego warstwy przywódczej : R. L u t m a n, Plebiscyt górnośląski (Strażnica Za
chodnia, 1931, nr 3, s. 383 i n.). 

o Posłowie rewolucyjni w sejmie, lata 1920-1935, Warszawa 1961, s. 631.
42 M. Gr aż y ń s k i, Województwo śląskie (Województwo Sląskie 1918-1929.

Rozwój administracji samorządowej województwa śląskiego w zarysie, Katowice 
1929, s. 8). 

43 M. Gr aż y ń s k i, Walka o Sląsk. Przeszłość i teraźniejszość, Katowice 1931, 
s. 12.
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kie, podobnie jak i wielkopolskie, stawały się czymś drugorzędnym, pozo
stającym daleko w tyle na panteonie bohaterskich tradycji narodowych 
za wszystkimi innymi czynami zbrojnymi 44. Tylko niekiedy wywoływało 
to głosy krytyki wśród współczesnych, którzy nie mogli się pogodzić 
z tym, że w społeczeństwie powrót Śląska do Polski tak szybko „uważano 
. . . Ża zjawisko naturalne, chociaż należało zastanowić się nad nim 
głębiej" 45. 

Innym elementem, który powodował, że o powstaniach śląskich jako 
o czynniku kształcącym postawy i dyktującym propozycje rozwiązań
politycznych pisało się coraz mniej, tylko w sposób okazjonalny, że tra-

. dycje powstańcze stawały się jak gdyby czymś kłopotliwym, była sytuacja 
międzynarodowa. Zdecydowane stanowisko Polski jako obrońcy systemu 
wersalskiego, zaakceptowane prawie przez wszystkie działające w Polsce 
partie polityczne, czyniło kłopotliwymi próby apoteozowania czy chociażby 
tylko rzeczowego analizowania konsekwencji i doświadczeń z powstań 
śląskich dla bieżącej polityki zagranicznej. N a pór rewizjonistycznych dą
żeń republiki weimarskiej, przy stopniowym uzyskiwaniu coraz to więk
szego poparcia ze strony czynników międzynarodowych, spychał Polskę 
na płaszczyznę polityki defensywnej, gdy wszelkie analizy powstań śląs
kich dostarczały wniosków o potrzebie prowadzenia polityki ofensyw
nej 46. 

Precyzując zasady polityki defensywnej, uznanej za konieczność chwili 
przez wszystkie ugrupowania mieszczańskie, równocześnie jednak wy
suwano argumenty, które opierając się na doświadczeniach historycznych 
miały uzasadniać potrzebę obrony ziem górnośląskich uzyskanych już 
wcześniej. Nawet w kręgach konserwatywnych, które tak zdecydowanie 
wypowiadały się za potrzebą znalezienia sposobów trwałego rozwiązania 
konfliktów polsko-niemieckich, wskazywano na konieczność utrzymania 
nabytków śląskich 47. Defensywa miała oznaczać zarazem dbałość o zabez
pieczenie bytu narodowego Polaków po drugiej stronie granicy 48. Ko
nieczność utrzymania Górnego Śląska w granicach Rzeczypospolitej uza-

« Por. Z. W a s  i Ie w s k i, O świadomość dziejową (Myśl Narodowa, 1928, nr 27). 
45 Przedmowa Z. Szutowskiego do I wydania książki Z. K o s s a k - S z c z u c

k i e  j Nieznany kraj, cyt. za wydaniem: Warszawa 1967, s. 9. 
46 O konieczności prowadzenia polityki defensywnej wobec Niemiec przekonani 

byli nawet rzecznicy narodowej demokracji. Por. np.: Glosy (Myśl Narodowa, 1932, 

nr 29, s. 423). 
47 Por. np. Bo b r z y ń s k i, Klin klinem ... , s. 93 i n.
4s Wyrażając te poglądy Zofia Kossak-Szczucka pisała: ,,Nie myślimy jednak 

na razie o popiołach, lecz o tym, co żyje, co broni się i bohatersko walczy o prawa 

do swojej duszy narodowej. Nie chcemy wojny, nie dążymy do odebrania ziem 

leżących nad przyrodzoną granicą Słowiańszczyzny - Odrą, ale nie wolno nam za

niedbywać naszych najświętszych praw. Nie możemy dopuścić do celowego wy-
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sadniano przede wszystkim jego wartościami gospodarczymi, nie zapomi
nając jednak o argumentach narodowościowych, a także i o wnioskach 
płynących z doświadczeń historycznych. Politycy endeccy przeciwstawia
jąc znaczenie Śląska znaczeniu Ukrainy· podkreślali, że utrata Śląska 
,,to jak gdyby Francja straciła Ile de France, jakby Włochy straciły Toska
nię, jakby Hiszpania straciła Kastylię. Podobnej klęski nie przeżył bodaj 
żaden europejski naród. Tą utraconą dzielnicą, tą raną nigdy nie za
bliźnioną jest wrocławski Śląsk. Gorzka rzecz doczekać się zakłamania 
kilkuwiekowej ekspansji i z kontynuowania tej ekspansji być zmuszonym 
zrezygnować. Ale rzecz to znacznie mniej gorzka niż opłakiwać dzielnicę 
wydartą z samego ciała Macierzy" 49. 

W miarę nasilania się propagandy rewizjonistycznej Niemiec weimar
skich, a przy równoczesnym umacnianiu się Polski nad Bałtykiem, w coraz 
to większym stopniu problemy śląskie uznawano za zależne od rozwiązań 
politycznych w sprawach pomorskich. W latach trzydziestych coraz częściej 
wielu polityków podkreślało, że odzyskanie Pomorza zmusiło Polskę do 
umacniania się nad Bałtykiem, a zarazem posiadanie przez Polskę dostępu 
do morza stwarzało warunki do odpowiedniego wykorzystywania i rozwi
jania potencjału przemysłowego Górnego Śląska so. 

Pewne ożywienie zainteresowań sprawami śląskimi miało miejsce 
w 1931 r. w związku z obchodami 10-lecia III powstania. Wówczas to 
wyraźnie wystąpiły próby wykorzystywania tradycji powstańczych do 
bieżących walk politycznych tak przez sanację, jak i chadecję �1. Nie po
głębiona analiza powstań śląskich, zabarwiona dydaktyzmem politycznym, 
miała dostarczać wzorców postępowania dla całego kraju. Śląsk, jego upór 
i patriotyzm w walce o połączenie z Rzecząpospolitą, wierność w służbie 
idei narodowo-państwowej, solidaryzm narodowy zademonstrowany w cza
sie powstań kola sanacyjne chciały wykorzystywać na rzecz wychowa
nia państwowego, bo jak pisał Eugeniusz Kwiatkowski: ,,W poprzednim 
pokoleniu dokonał się cud nad Odrą przez nie spotykane w dziejach 
świata odrodzenie ducha narodowego na Śląsku ... W pokoleniu nowym, 
nadchodzącym musi się dokonać drugi cud nad Odrą . . . Śląsk poznać 
i zrozumieć musi cala Polska, Śląsk otoczyć należytą opieką i życzliwością. 
Śląsk związany coraz to silniejszymi węzłami z gospodarstwem narodo-

niszczenia polskości poza granicą województwa śląskiego, tej polskości tysią c lat 
z takim uporem bronionej". Z. K oss a k  - Sz c z u c k a, Śląsk a Polska (Strażnica 
Zachodnia, 1932, nr 3, s. 297). 

40 O konieczności dziejowej (Myśl Narodowa, 1932, nr 41, s. 591). 
50 Por. np. w. O ls z e  w i c z, Śląsk i Bałtyk (Roczniki Towarzystwa Przyjaciół 

na Sląsku, t. I, 1929, s. 110 i n.). 
61 Por. np. cykl artykułów W. Korfantego Marzenia i zdarzenia, opublikowany 

na łamach „Polonii" w okresie od 3 V do 5 VI 1931 r.; O Wolność Sląska. Pamiętnik
wydany przez Komitet uroczystośei dziesięciolecia III powstania, Katowice 1931. 
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wym Polski może się stać źródłem sil nie docenianych jeszcze nowych 
mocy naszego państwa" 52. 

Jak powstania były przedstawiane jako naturalny etap rozwoju świa
domości narodowej Polaków na Śląsku dokumentujących czynem zbroj
nym swoją wolę uzyskania niepodległości, tak potrzebę ochrony wszyst
kich Polaków na całym Śląsku bez względu na podziały graniczne oce
niano jako obowiązek ogólnonarodowy. Natomiast w spr-awie odzyskania 
Dolnego Śląska dla polskości panował raczej powszechny sceptycyzm. 
Przykład tej krainy miał być zachętą do pracy narodowej na rzecz obrony 
przed germanizacją. Sceptycyzm reprezentował nawet Jędrzej Giertych, 
znany z ekspansywnych koncepcji w sprawie innych obszarów historycz
nie polskich, które znajdowały się pod panowaniem niemieckim. ,,Można 
uzdrowić to, co osłabło - pisał Giertych o Dolnym Śląsku - można 
odrobić to, co zaniedbano, ale nie można wskrzesić tego, co umarło" 53• 

Podobne stanowisko zajmowali konserwatyści u. 
Przyszłość Śląska jako krainy polskiej miała być wyrazem naturalnych 

praw ekonomicznych, narodowościowych, czy wreszcie determinant geo
graficznych. Natomiast ekspansję niemiecką oceniono jako przejaw wpły
wów przyjętych przez Niemców ekspansywnych koncepcji politycznych 
czy - jak to określił Aleksander Szczepański - jako wyraz „reżyserii 
politycznej". Lecz jego zdaniem „życie społeczne zaś daje się reżyserować 
tylko w swoich dotychczasowych ulicznych objawach. Wielkie jego pro
cesy odbywają się samorzutnie w myśl praw wieczystych. A prawo wie
czyste jest na Górnym Śląsku po stronie Polski" 55. 

Dojście Hitlera do władzy nie spowodowało w Polsce zmiany stano
wiska głównych stronnictw politycznych w sprawach Śląska. Stopniowo, 
w miarę poprawy stosunków międzypaństwowych, umacniały się kon
cepcje polityczne, które uzasadniały tezy o możliwości przedłużania okresu 
pokojowej współpracy międzypaństwowej polsko-niemieckiej, a nawet 
nadania jej charakteru trwałego. Znamienne było przy tym stanowisko, 
że o ile nawet istnieją sporne interesy Polski i Niemiec na Górnym Śląsku, 
to „w Polsce nie ma również polityka, który dla przyłączenia etnicznie 
polskich okręgów Bytomia, Zabrza i Opola do Rzeczypospolitej chciałby 
przyjąć odpowiedzialność za rozpętanie nowej wojny światowej" •6. 
Szczególnie gorącym zwolennikiem takich koncepcji był znany ze swego 
germanofilstwa Władysław Studnicki, który wręcz stwierdzał, że „utrata 

52 G. Mo r c i  nek, Sląsk, Poznań b.r., wstęp E. Kwiatkowski, s. XV.
53 J. G i e r t y  c h, Tragizm losów Polski, Pelplin b.r., II wyd., s. 222.

M J. Bob r z y ń s k i, Problem Ukrainy (Nasza Przyszłość, t. I, 1930, s. 114). 
5• A. S z c zep a ń s k i, Górny Sląsk w świetle wykonania konwencji genewskiej, 

Warszawa 1929, s. 239. 
66 A. Plut y ń s k i, Przeciwieństwa gospodarcze Niemiec i Polski (Strażnica Za

chodnia, 1933, nr 3, s. 359). 
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części Górnego Śląska nie stanowi kamienia obrazy w stosunkach polsko
-niemieckich. Wschód jest Hinterlandem dla śląska" 57. W podziale pro
wincji dostrzegał on możliwość wykorzystania tego stanu rzeczy do zbli
żenia międzypaństwowego na płaszczyźnie gospodarczej. Nie wolno nie 
wspomnieć tutaj tez głoszonych przez niektórych publicystów politycznych 
z kręgów konserwatywnych, chadeckich, a przede wszystkim mlodoen
deckich, którzy .uznając parcie niemczyzny na wschód za zjawisko ciągłe 
w procesie historycznym, przestrzegali przed wyciąganiem pochopnych 
wniosków z przejściowych koniunktur politycznych 58. W kolach mlodoen
deckich popularna była teza sformułowana przez Józefa Widajewicza, że 
„z dwóch największych ciosów, jakich doznała Polska w toku swej 
1000-letniej historii, wandalizm rozbicia został ostatecznie naprawiony, ale 
zepchnięcie z linii Odry istnieje w dalszym ciągu" 59. Wnioski wyprowa
dzane z doświadczeń dziejowych miały wpływać nie tyle na praktyczne 
kształty polityki zagranicznej, co raczej na formowanie zasad edukacji 
narodowej, bo konieczne jest - pisał Zygmunt Wojciechowski - wy
chować społeczeństwo polskie w przekonaniu, ,,jak bardzo »niekresowe« 
z historycznego punktu widzenia są dzisiejsze kresy zachodnie Polski. 
Pokaże się, że to, co my dzisiaj nazywamy kresami, leżało ongiś z dala 
od zachodnich granic państwa. Jak »niekresowymi« z tego punktu widze
nia jest czy Gdańsk, czy Poznań i czym one są przy Szczecinie, Lubuszu, 
Krośnie, Niemczy czy Wrocławiu" Bo. 

W powodzi różnorodnych broszur, książek poświęconych sprawom 
współczesnej polityki żywotność problemów śląskich, nie dość że często 
utajona, zaznaczała się w stopniu niewielkim. Trafne były stwierdzenia 
znakomitego pisarza polskiego Jana Wiktora, który poznawszy tragedię 
ludności polskiej na Śląsku Opolskim pod rządami hitlerowskimi, zanie
pokojony brakiem w kraju zainteresowania jej sytuacją, ze smutkiem 
stwierdził, że „Polska, zaczadzona skutkami głośno reklamowanej przy
jaźni niemieckiej, nie chce słyszeć i widzieć, co się dzieje nad Odrą" 61. 

Źródłem demonstrowanych jednak czasami optymistycznych przewidy-

57 W. S t u  d n i c k  i, System polityczny Europa a Polska, Warszawa 1935, s. 263. 

58 Szczególnie interesujące wnioski w tej sprawie zawierały rozprawy Z. W o j

e i e c h o w s k i e g o Między Niemcami a Rosją, Poznań 1938; t e n ż e, Program pań

stwowy, kierunek narodowy i wychowanie młodzieży (Awangarda Państwa Naro

dowego, 1935, nr 6-8, s. 92); t e  n ż e, Niemcy hitlerowskie a Polska (tamże, nr 11, 

s. 53 i n.); t e n ż e, Myśli o polityce i ustroju narodowym, Poznań 1935, s. 127 i n.

59 J. W i d  a j  e w  i c z, Bilans tysiąclecia (Awangarda Państwa Narodowego, 1934,

nr 9, s. 126). 
60 Z. W o j c i e c h o w s k i, O narodowy program naukowy w zakresie historii 

(Awangarda Państwa Narodowego, 1934, nr 1-2, s. 6). 
s1 J. W ikt o r, Krzyżacy (Prosto z mostu, 1936, nr 8). Alfred Jesionowski, za

niepokojony utrzymywaniem się tego stanu rzeczy, pisał w rok później: ,,Trzeba 

sobie uświadomić, że idzie o ratowanie ziemi o takim nasileniu polskości, jakie istnieje 
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wań przyszłości polskości na Opolszczyźnie w kołach związanych z obo
zem rządz·ącym było przekonanie o trwałości powiązań ludu polskiego na 
Śląsku Opolskim z narodem polskim. Polskość na Śląsku Opolskim była 
przedstawiona jako „woda .zaskórna", która tkwi blisko powierzchni, 
uparcie trzyma się rodzinnego miejsca i nie pozwoli się z niego usunąć 62• 

Pewne ożywienie zainteresowań tradycjami powstańczymi przyniósł 
rok 1936 w związku z obchodami 15 rocznicy III· powstania śląskiego. 
I tym razem dominującą cechą owej rocznicy były próby wykorzystania 
obchodów tak przez siły związane z obozem rządzącym, jak i jego prze
ciwników politycznych do własnych celów partyjnych. z. podnoszonego 
zarówno w obozie sanacyjnym, jak i wśród chadecji ludowego charakteru 
powstań śląskich wyciągano wnioski, które miały potwierdzać słuszność 
taktyki przyjętej przez obie partie. W kolach sanacyjnych wyrażano prze
konanie, iż program powstańczy został zrealizowany w czasie minionego 
piętnastolecia przez rządy polskie, a szczególnie po przewrocie majowym, 
że powstania śląskie zadokumentowały łączność całego narodu ze Śląskiem 
oraz umiłowanie ideałów narodowych przez Ślązaków, że Polska uzyskaw
szy dzięki powstaniom i decyzjom, jakie zapadły w ich wyniku, samo
dzielność gospodarczą, dała mu wszystko, co było konieczne 63. Zarazem 
jednak w czasie obchodów urządzanych przez obóz rządzący podnoszono, 
że wskazują one na ludowy charakter przyszłych przeobrażeń państwa 
polskiego, iż „świat jutrzejszy jest światem robotnika i chłopa polskiego, 
który swym patriotyzmem i heroicznym porywem nawiązał przerwaną 
nić rycerskich walk o wolność Śląska i w ten sposób chlubnie związał 
się ściśle z pojęciem państwa polskiego" 64. Takie wnioski miały stawać 
się podstawą do nasilania solidarystycznych nastrojów obliczonych na 
stwarzanie warunków, które by umożliwiały pogłębianie wpływów poli
tycznych sanacji. Jak się wydaje, obchody rocznicy III powstania miały 
stanowić element wzmacniający w obozie rządzącym siły skupione wokół 
Rydza-Śmigłego, które szukały alternatywy w polityce zagranicznej 
w pewnym· zbliżeniu do Francji,. a zarazem osłabieniu wpływów nie
mieckich s5• 

na Pomorzu lub w Poznański[e]m. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, iż tej ziemi 
i tych ludzi - własnej swej krwi tracić nam nie wolno ani teraz, ani nigdy, I że 
aby jej nie utracić, trzeba pomóc, trzeba o niej pamiętać ustawicznie, krzepić ich 
czynem i słowem. Okazji nie zabraknie". A. Je s i o n o w s k i, Rodło i statystyka 
(Prosto z mostu, 1937, nr 28). 

62 S. W a s y  1 e w  s k i, Na Sląsku Opolskim, Katowice 1937, s. 137.
63 Por. np. Uroczystośei 15-lecia III powstania śląskiego w Warszawie (Polska 

Zachodnia, 3 V 1936, nr 123). 
6� Mowa marszałka Sejmu Sląskiego Karola Grzesika wygłoszona na posiedzeniu 

Sejmu Śląskiego (Polska Zachodnia, 3 V 1936, nr 121). 
65 Por. wystąpienie Rydza-$miglego w Katowicach, ,,Polonia", 4 V 1936, nr 4151. 
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Całkiem inne stanowisko reprezentowała w okresie obchodów 15-lecia 
III powstania śląskiego chadecja, oceniając, że z ideałów powstańczych 
wiele „pozostało nie spełnionym marzeniem". Korfanty przyczyn tego 
szukał przede wszystkim w braku wśród dawnych powstańców dostatecz
nych sil do walki o spełnienie ideałów z okresu powstań. Starając się 
znaleźć odpowiedź, w czym kryły się przyczyny takiego stanu, w liście 
pisanym z zagranicy, rozgoryczony niedostatecznyn1 - jak uważał -
poparciem jego programu, pisał: ,,Nie winna temu jednak Pols�a, ale 
winniśmy sami, bo zabrakło nam widocznie sil do ich zrealizowania. Pod 
osłoną wzajemnej legendy obce, niepolskie zasady, obce poglądy, za
czerpnięte z niemoralnego dorobku naszych zaborców, doprowadziły nasze 
państwo krwią ludu zdobyte nad brzeg przepaści. Podziemne pomruki 
ludu polskiego przeciw obecnemu stanowi szerzą się w państwie, idą przez 
cały kraj" 66_ 

Wzrostowi zainteresowania różnych odłamów polskiej myśli politycz
nej problematyką ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich w obliczu nad
ciągającego konfliktu zbrojnego polsko-niemieckiego nie towarzyszyła ja
kościowa zmiana stosunku do tradycji powstań śląskich. Nawet odłamy 
skrajnie nacjonalistycznej myśli politycznej, snujące w przededniu wojny 
koncepcje mocarstwowej Polski Trzech Mórz, kiedy stwierdzały: ,,po
wiedzmy sobie twardo i mocno, że Wrocław, Szczecin, Gdańsk i Królewiec 
muszą być nasze" 67, wśród teoretycznie możliwych dróg urzeczywistnie
nia polskich aspiracji terytorialnych po Odrę i Nysę Łużycką, wskazujące 
również na rozwiązania z b r o j n e (w formie marszu wojsk polskich), 
nie odwoływały się do tradycji powstań śląskich, nie dostrzegały i nie 
doceniały ich historycznej roli w rozwiązywaniu polsko-niemieckiego sporu 
terytorialnego po I wojnie światowej, w realizacji programu rewindyka
cyjnego po Odrę 68_ Powstania śląskie jawiły się najwyżej jako przejaw 
świadomości narodowej ludu śląskiego, jego dążenia do połączenia z Polską 
za wszelką cenę, odruch rozpaczy ·doprowadzonych do ostateczności mas 
lub wreszcie jako celowa, świadomie zorganizowana manifestacja siły 
polskiej mająca wspierać dyplomatyczne zabiegi w Paryżu i w innych 
europejskich stolicach. Jedynie na Górnym Śląsku w ostatnich latach 
i miesiącach II Rzeczypospolitej w obliczu nadciągającej burzy, której 
zwiastunami były sabotaż i dywersja V kolumny oraz prowokacje gra
niczne oddziałów hitlerowskich „korpusów ochotniczych", tradycje powstań 
śląskich nabierały nowego wyrazu, stawały się żywe, ucieleśnione z jednej 

ee „Polonia", 4 V 1936, nr 4151.
&1 Baczność także na wschód (Nasza Przyszłość, t. LXXI, 1939, maj-czerwiec, 

s. 25).
es Por. np. J. Bobr z yń s ki, Dwie spr�wy kapitalne (Nasza Przyszłość, t. LXXI,

i939, maj-czerwiec, s. 57.
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strony w mobilizacji byłych powstańców do' odparcia hitlerowskiej agresji, 
a z drugiej w odradzających się i potęgujących ludowych pragnieniach 
urzeczywistnienia „polskiego marszu nad Odrę", przerwanego w 1921 r. 
w wyniku kunktatorskich poczynań powstańczych przywódców politycz
nych i wojskowych. Ale w istocie rzeczy aż po kres istnienia II Rzeczy
pospolitej powstania śląskie traktowane były jako zjawisko' o zasięgu 
lokalnym, sporadycznie tylko -i formalnie umieszczane w rzędzie polskich 
zryyvów nar:odowowyzwoleńczych XVIII i XIX w. 

Powstania śląskie i ich tradycje pozostawały fenomenem społeczno
-politycznym i ideologicznym, z którym mieszczańska myśl polityczna 
wszelakich odcieni nie była w stanie sobie poradzić, właściwie ocenić jego· 
sensu i miejsca w narodowej historii. Źródła tego zjawiska były wielo
rakie. Wspomnieć więc trzeba o dominującym w myśli politycznej obozu 
rządzącego zafascynowaniu wschodnimi kresami Rzeczypospolitej i zwią
zanymi z nimi tradycjami, obowiązującym oficjalnie systemię narodowej 
edukacji, o wzorcach zachowań i postaw patriotycznych zaczerpniętych 
z dziejów Polski i polskości poza etnicznie polskimi obszarami na wscho
dzie, kierunku polskiej polityki zagranicznej orientującej się na współ
pracę z hitlerowskimi Niemcami i w imię dobrosąsiedzkich z nimi stosun
ków rezygnującej z „drażnienia! ' przywódców III Rzeszy jawnym przyzna
waniem się do antypruskich tradycji powstań śląskich. Taka orientacja 
Polski - zauważy kilka lat później przywódca Polskiej Partii Robotni
czej - ,,nie pozwalała Polsce przedwrześniowej umieścić powstań ludu 
śląskiego na właściwych kartach naszej historii, zmuszała do spychania 
w cień najpiękniejszych momentów naszej przeszłości, które towarzyszyły 
powstaniu Polski z grobu półtorawiekowej niewoli. Nie kształtowało się 
świadomości narodu, nie wychowywało się naszej :ipłodzieŹy w szkołach 
i poza szkołą na historii powstań śląskich i bohaterskiej bitwy o Górę 
Sw. Anny" 69. 

Zasadnicze jednak źródła stosunku mieszczańskiej myśli politycznej 
do tradycji powstań śląskich wynikały z manifestującego się w nich ple
bejskiego charakteru, powiązania dążeń narodowych z dążeniami do 
Polski ludu pracującego, stwarzającej szanse i realne zarazem możliwości 
awansu społecznego, wreszcie z ich swoistej, zachodniej orientacji geopoli
tycznej, upatrującej źródła siły odradzającego się państwa polskiego 
w ziemiach nad Odrą i Bałtykiem, a nie. nad Dźwiną i Prypecią. Społeczne 
i narodowe aspiracje powstańców górnośląskich, rozbudzane i kultywo
wane w okresie plebiscytu przez wysiłki propagandowe i myśl polityczną 
różnych odłamów mieszczańskich od chadecji po śląską organizację Pol-, 
skiej Partii Socjalistycznej, ukazujące „Sląsk czarny, węglowy i ludowy, 

69 W. Go mul ka, Idea powstań śląskich zrealizowana (Głos Ludu, 19 V 1946). 
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przebudowany ... Eldorado szczęśliwości, w które wierzyli wszyscy" 10, 
z biegiem lat znalazły się w jawnej sprzeczności z doświadczeniami i rze
czywistością Polski niepodległej. Tylko niekiedy przypominano, że rze
czywistość przyniosła powstańcom śląskim rozczarowanie, że nie ziściły 
się ich marzenia, z jakimi szli do walki. W ostatnich latach przed wybu
chem wojny stanowisko takie wzmacniało się i nie mogli obojętnie obok 
niego przechodzić także i politycy z kół demokratycznych obozu rządzą
cego. 3 III 1938 r. przemawiając w sejmie Tadeusz Kopeć podkreślał: ,,Nie 
zapominajmy bowiem, że ... walka ludu śląskiego była nie tylko walką 
narodową, była nie tylko walką o swobodę wiary po okropnym okresie 
»kulturkampfu«, ale była to także walka o wyzwolenie socjalne. Chłop
śląski, idąc ku Rzeczypospolitej, przyłączając do innych dzielnic swoją
ziemię ojczystą, czynił to również i w tym głębokim przekonaniu, że tej
ziemi będzie pełnym gospodarzem. Niestety, mimo że od 1921 r. upłynęło
już 16 lat, mimo tego długiego okresu czasu na terenie górnośląskiej części
województwa śląskiego nie mogły być wykonywane ustawy, które obo
wiązywały w innych dzielnicach" 11. W 15 rocznicę III powstania śląskiego
Wojciech Korfanty pisał: ,,Z wielkiej, twórczej radości z czasów bohater
skich niewiele pozostało. Rzeczywistość zbyt liczne sprawiła nam zawody.
Nasza wiara, że odkupiliśmy sobie przelaną krwią także poszanowanie
godności ludzkiej i obywatelskiej, że wywalczyliśmy sobie sprawiedliwość
społeczną i poprawę naszego bytu, okazała się przedwczesna" 72. 

Dwa lata później tę samą myśl, w innej tylko formie, bardziej obrazowo 
i chyba trafniej, wyraził znakomity i wnikliwy publicysta Ksawery Pru
szyński. Dokonując konfrontacji nadziei, aspiracji i deklaracji czasu 
powstań i plebiscytu z rzeczywistością przedwrześniowej Polski na Gór
nym Śląsku, pisał: ,,Polska, zdaje się, nie wyzyskała śląskiego węgla. 
Polska nie wyzyskała także śląskiego człowieka. Ruszyły się masy śląskie· 
w powstaniu_ pierwszym, drugim i trzecim. Krwawiły, darły. Ale w górę 
nie poszły. Pozostały po dawnemu na dole, w głębokich szybach kopalń, 
u szczebli najniższych. Wśród wołań o demokrację i o lud, wśród dekla
racji o czynie ludowym i o okresie szlachetczyzny, kościele, elicie, wdarli 
się za to na wierzchołki, na wierchy ... obywatele Borelowscy. Powtó
rzyła się historia orszaku Wilhelma Zdobywcy po bitwie pod Hastings 
Urodziła się z »Grupy Wschód« śląska legenda »Mayfloweru« ... od 
którego załogi wywodzą się wielkie rody potentatów amerykańskich ... 
Taka to jest w gruncie rzeczy socjalna prawda śląska. Nigdzie, jak Polska 
długa i szeroka, nie było łatwiej wydobyć ku górze szerokie masy, szukać 

10 Prus zyńs ki, Węgiel i człowiek ... 
11 Materiały do historii klubów demokratycznych i stronnictw demokratycznych

w latach 1937-1939, wstęp i opr. L. Chajn, t. II, Warszawa 1964, s. 157-158. 
12 „Polonia", 3 V 1936. 
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w nich odnowy, znaleźć świeży materiał twórczy. Nigdzie nie natrafiało 

to na tak niewiele przeszkód, jak tu właśnie. Nigdzie te warstwy ludowe 

nie były tak blisko, nigdzie ludzka ruda nie miała tak znacznej zawartości 

kruszcu. Tylko sięgnąć, tylko brać. I - nie wzięto. Nie sięgnięto" 1a. 

W tym właśnie klasowo - politycznie, społecznie, psychologicznie -

zdeterminowanym „nie wzięto, nie sięgnięto" szukać należy podstawowe

go źródła stosunku mieszczańskiej myśli politycznej do tradycji powstań 

śląskich. Społeczno-klasowy bowiem sens tradycji powstań był sprzeczny 

z burżuazyjną rzeczywistością Pols!d przedwojennej. Pełne ich uznanie 

musiało logicznie prowadzić do negacji istniejącego w Polsce systemu 

politycznego i społeczno-ekonomicznego, akceptowanego zarówno przez 

grupę rządzącą, jak też opozycyjną wobec niej endecję i chadecję. Gdy 

Korfanty pisał o nędzy, krzywdzie i bezrobociu mas śląskich, o sprzecz

ności między nadziejami i aspiracjami czasów powstań i plebiscytu a sa

nacyjną rzeczywistością, nie oznaczało to ani aprobaty radykalizmu spo

łecznego powstańców, ani odrzucenia fundamentalnych zasad systemu ka

pitalistycznego rodzącego nieuchronnie nędzę, wyzysk i bezrobocie. W rów

nym stopniu dotyczyło to narodowego sensu tradycji powstańczych, mani

festującej się w nich zachodniej, ,,piastowskiej" orientacji polityki pol

skiej. Pełne bowiem uznanie narodowej wymowy powstań śląskich .prowa

dzić musiało do całkowitego odrzucenia ekspansji wschodniej. Tej wymo

wy powstań śląskich nie dostrzegała i nie akceptowała nie tylko sanacja, 

ale także endecja i chadecja. Gdy w latach trzydziestych przywódca cha

decji pisał, że „podstawą państwowej powagi Polski jest zachodnia jej po

łać z bastionem śląskim na południu i bramą wypadową na wielki świat na 
Pomorzu" 74, gdy potępiał wyprawę na Kijów, nie oznaczało to odrzucenia 

ekspansji wschodniej, lecz po prostu krytykę sanacji za niewłaściwe roz

łożenie sil, za „wyzwalanie Ukraińców" w czasie, gdy trzeba było wbijać 
„słupy graniczne w Odrę", za sięganie zbyt daleko na wschód, aż po 
Kijów. 

Nie zrozumiane i odrzucone przez komunistów jako obce rewolucyj

nemu i internacjonalistycznemu ruchowi robotniczemu (mimo pierwszych, 

nieśmiałych jeszcze prób rewizji sekciarsko-dogmatycznego stanowiska), 

jednostronnie, koniunkturalnie i powierzchownie ujmowane przez odłamy 

mieszczańskiej myśli politycznej, sprzeczne w swej istocie społecznej i na

rodowej z rzeczywistością Polski przedwojennej, tradycje powstań śląskich 

nie stały się integralną częścią narodowego dziedzictwa, narodowej pa

mięci i świadomości narodowej, nie wzbogaciły w sposób im należny 
obrazu dziejów narodowych. Tradycje powstań śląskich i rzeczywisty bieg 

7a K. Pruszyński, O królu i Stachu (Słowo, 1938, nr 69). 

14 „Polonia", 20 III 1931. 
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dziejów narodu dominowanego przez klasy posiadające jeszcze nie współ
brzmiały. 

W okresie wojny i okupacji, kiedy wyraźnie wzrosło zainteresowanie 
społeczeństwa i wszystkich nurtów polskiej myśli politycznej ziemiami 
nad Odrą, Nysą Łużycką i Bałtykiem, coraz częściej powoływano się na 
powstania śląskie, ich masowy i ludowy charakter oraz ogólnośląski zasięg 
terytorialny jako na najbardziej doniosły przejaw świadomości i postawy 
narodowej ludności polskiej Śląska Górnego i Opolskiego, jako na świa
dectwo, że lud śląski jest „godnym synem" Polski 1s. W powstaniach za
częto coraz częściej dostrzegać argument przemawiający na rzecz polskich 
planów rewindykacyjnych po linię Odry-Nysy, dowód skuteczności po
lityki faktów dokonanych. Interesującą ilustracją tych stwierdzeń może 
być kolportowana w Warszawie w 1943 r. broszura Zbyszka Bednarza 
Sląsk wierny Ojczyźnie. Na Śląsku - pisał autor - ,,niepodległość nie 
spadła z nieba. Wywalczona została ... trzema powstaniami śląskimi, 
walką plebiscytową i żywiołowym zrywem ludu śląskiego pod przewod
nictwem Wojciecha Korfantego". W powstaniach widział wyraz „woli 
przynależenia do reszty Polaków" oraz tej woli „serdeczny manifest" 
uprawomocniony „pieczęcią krwi". Jako chyba pierwszy w dziejach pol
skiej myśli politycznej umieszcza Zbyszko Bednarz powstania śląskie 
w szeregu .polskich zrywów narodowowyzwoleńczych - od kościuszkow
skiego po wielkopolskie - podkreślając zarazem ich zasadniczą odmien
ność, ,,są to bowiem najbardziej ludowe z wszystkich niepodległościowych 
wystąpień naszego narodu". Sens historyczny i polityczną aktualność 
powstań śląskich dostrzegał w tym, że zawarta w nich była idea „Polski 

po Odrę". ,,Gdy wybije godzina", lud śląski „pójdzie jak wicher nad Odrę 
i Nysę Łużycką. Ku Odrze szły dzielne zastępy trzeciego powstania ślą
skiego. Rozkaz, który je powstrzymał ... pamiętny jest w ludzie śląskim 
jako krzywda ... Ale ten rozkaz nie padnie już po raz drugi i cale polskie 
Śląsko wróci do Ojczyzny". Znów rozbrzmi hymn powstańców: 

Powstańcy, naprzód! Hej, w szeregi, 

Na ramię broń, do boku stal! 

droga: Odry brzegi. 

Podobnie jak w ostatnich latach II Rzeczypospolitej, również w ostat
nim okresie wojny i okupacji odżywały i nabierały nowego wyrazu po
wstańcze tradycje na wcielonym do Rzeszy Górnym Śląsku. Wyrażały się 
one przede wszystkim w odnotowywanej przez placówki Polski podziem
nej gotowości hutników i górników górnośląskich, a zwłaszcza młodzieży 
górnośląskiej, do chwycenia za broń, aby „silą zdobyć to", co się Polsce 
słusznie należy 16. 

1s Byliśmy nad Łabą (Odra-Nisa, 1 IX 1944). 
10 M. O r z e c h o w s k i, Odra-Nysa Lużycka-Baltyk w polskiej myśli politycz

nej okresu drugiej wojny światowej, Wrocław 1969, s. 89. 
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W okresie wojny i okupacji mieszczańska myśl polityczna nie zmieniła 
jednak w sposób istotniejszy_ stosunku do powstań śląskich. Broszura 
Bednarza była w zasadzie zjawiskiem odosobnionym, a jej ukazanie się 
sprowokowane zostało nieznajomością i niezrozumieniem istoty spraw 
śląskich w kręgach związanych z rządem polskim w Londynie i jego 
delegaturą w okupowanym kraju. Jest rzeczą charakterystyczną, że nawet 
koła głosujące, iż „naród polski za wszelką cenę, choćby na nowo wylanej 
krwi, choćby z kosami w rękach", wyrąbie granice po Odrę i Nysę Łu
życką, nie odwoływały się expressis verbis do tradycji zbrojnych ludu 
śląskiego 11. Zasadniczej zmiany stosunku do tradycji powstań śląskich 
dokonały dopiero siły polskiej lewicy w ostatnich latach wojny, gdy zaczął 
się zmieniać bieg dziejów narodowych, gdy odpowiedzialność za losy 
państwa i narodl.L zaczęła przechodzić z rąk klas posiadających w ręce 
mas pracujących i ich marksistowsko-leninowskiej partii. Już w enuncja
cjach prasowych i programowych z pierwszych lat swego działania PPR 
nawiązywała do „wspaniałych tradycji naszego narodu w jego walce o nie
podległość", a w szczególności do tysiącletnich tradycji „obrony przeciwko 
naporowi germanizmu na nasze ziemie" 1s. Do tradycji powstańczych od
woływała się myśl polityczna polskiej lewicy emigracyjnej w Związku 
Radzieckim. W organie Związku Patriotów Polskich Stefan Jędrychowski 
pisał, iż wyniki trzech powstań śląskich świadczą o realnych szansach 
,,zmian przebiegu wydarzeń na korzyść Polski". Trzecie powstanie -
„manifestacja polskości Sląska 'krwią i walką" stała się najistotniejszym 
wynikiem ważącym na decyzji o podziale Sląska 79• Tradycje powstańcze 
były jednym z elementów wychowawczych w I Dywizji im. T. Kościuszki. 
W ten sposób w nowych warunkach historycznych lewica polska podej
mowała dzieło rewizji stosunku KPP do powstań śląskich. 

Zasadniczego zwrotu w tym zakresie dokonała ona w okresie tworze
nia się władzy ludowej na wyzwolonym skrawku „Polski Lubelskiej". 
Rozszerzył się wówczas znacznie zakres społeczno-politycznego i ideowego 
oddziaływania lewicy, pozyskała ona nowe i bardziej skuteczne środki 

· kształtowania opinii i postaw szerokich kręgów społeczeństwa. Rozpo
czynał się skomplikowany historyczny proces przekształcania się „rewo
lucyjnej mniejszości" w „rewolucyjną większość", obiektywnie wyr.ażającą
podstawowe racje narodowo-państwowe i subiektywnie wspieraną przez
większość narodową. Jednym z niezwykle doniosłych czynników charakte
ryzujących nową sytuację lewicy polskiej była obiektywna konieczność
pozyskania grup i warstw społecznych znajdujących się dotychczas poza
·�ferą jej oddziaływania, maksymalnego w związku z tym wykorzystywa-

11 Por. Szaniec Bolesławów, Warszawa 1941, s. 62. 
1a O r z e c h o w s k i, op. cit., s. 118. 

79 S. Jędry c ho w s ki, Szansa stracona w 1919-1921 (Nowe Widnokręgi, 

1 III 1944). 
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nia tych tradycji, nastroj�w, postaw i emocji, które nie stały w sprzeczno
ści z programem lewicy, były zgodne z jego sensem, ułatwiały jego reali
zację. Ta obiektywna konieczność, wynikająca z faktu, iż lewica znalazła 
się u władzy, poczęła przewodzić państwu i narodowi, a nie tylko jednej 
jego klasie i warstwie, stała się źródłem stopniowej zmiany stosunku do 
narodowych tradycji, nowego na nie spojrzenia. Coraz częściej też propa
ganda i myśl polityczna lewicy poczęły się odwoływać do historycznie 
ważkich postaw patriotycznych i antyniemieckich, do tradycji walk o pol
skość ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich. Wśród tych tradycji na miej
scu naczelnym znalazły się powstania śląskie. Wymogi chwili, której 
dominantą była walka o realizację programu przesunięcia zachodniej gra
nicy odradzającego się państwa polskiego na linię Odry-Nysy Łużyckiej 
i Bałtyku, sprawiły, że najczęściej eksponowano narodowe aspekty powstań 
śląskich. ,,Najleps�ym dowodem polskości Górnego Śląska i objawem go
rącej miłości Ojczyzny jego ludu są trzy kolejne powstania ... Nie fał
szowane przez Niemców spisy ludności ani jeszcze bardziej sfałszowany 
plebiscyt są miarą polskości tego kraju, ale krew przelana wtedy na 
polach bitew i siła bojowa powstańców ... Historia bohaterskich bojóvv 
zdanego na własne siły Śląska - to najlepszy dowód jego polskości" -
czytamy w broszurze z początków 1945 r. reprezentującej stanowisko le
wicy so. Stopniowo jednak ten obraz powstań śląskich w ujęciu lewicy 
wzbogacał się o nowe elementy: wydobywano na jaw ludowy, plebejski, 
demokratyczny charakter zrywów powstańczych, zwracano uwagę na· 
splatanie się w nierozerwalną całość „haseł wolności społecznej i ekono
micznych żądań robotników i chłopów z narodowowyzwoleńczym hasłem 
przyłączenia do Polski", eksponowano fatalne skutki wypraw wschodnich 
Piłsudskiego na rozmach powstań s1. Adaptując tradycje powstań do rze
czywistości społeczno-politycznej kształtującego się państwa ludowego 
z granicami przesuniętymi nad Odrę i Nysę Łużycką, wydobywano na jaw 
powstańczą orientację geopolityczną, przeciwstawiano ją ek:1spansji wschod
niej. ,,Powstanie śląskie i marsz na Kijów - to dwie koncepcje Polski, 
która się wówczas kształtowała, to dwie orientacje, które miał do wyboru 
naród polski". W sposób zupełnie nowy odczytując sens i lekcje powstań 
śląskich, inspirując w ten sposób naukowe nad nimi dociekania, lewica 
polska uznawała się za spadkobierczynię tych tradycji i realizatorkę ich 
podstawowych celów społecznych i narodowych. ,,Ideę powrotu Polski na 
ziemie zachodnie, o której realizację krwawił w ,powstaniach lud .śląski na 
czele z klasą robotniczą, podjął i zrealizował w drugiej wojnie światowej 

8D O ziemie polskie na zachodzie, styczeń 1945. Wydawnictwo Oddziału Propa..: 

gandy Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego, s. 13-14. 
81 Ziemie polskie na zachodzie, 1945, Wydawnictwo Oddziału Propagandy Głów

nego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego, s. 27-33. 
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zjednoczony obóz demokracji polskiej, z Polską Partią Robotniczą Na
sza Partia . . . reprezentuje ideę tej Polski, która porywała robotników 
i chłopów polskich do zbrojnych czynów w latach 1919-1921 ... Zreali
zowaliśmy to, o co tak bohatersko walczyli powstańcy śląscy" a2. 

Za sprawą też lewicy tradycje powstań śląskich, którym przywrócono 
właściwy sens, stały się tradycjami ogólnonarodowymi, weszłY. do systemu 
narodowej edukacji, wzbogaciły obraz narodowych dziejów. 

DIE TRADITION DER SCHLESISCHEN AUFST�NDE 

IM POLNISCHEN POLITISCHEN GEDANKEN 

Die polnische politische Literatur der Zwischenkriegszeit schenkte den schle
sischen Problemen grosse Aufmerksamkeit; dieses Interesse war jedoch weit geringer 
als es die Rolle Schlesiens in inneren Leben und in der Aussenpolitik der Polnischen 
Republik erforderte. Charakteristisch war fiir die Erwagungen der politischen 
Schriftsteller, Vertreter verschiedener Gruppen und Parteien, die Anerkennung des 
geschichtlich-polnischen Charakters des schlesischen Bodens sowie die Anerkennung 
seiner besonderen Bedeutung fiir die Lćisung ćikonomischer, politischer, kultureller 
Probleme und der Nationalitatenfragen des polnischen Staates. Aus denselben 
Voraussetzungen wurden jedoch verschiedene Schliisse gezogen, je nach den ein
zelnen politischen Programmen; Entscheidungen tiber aktuelle Fragen versuchte 
man auf Grund einer Analyse geschichtlicher Vorgange zu begriinden. Die Grund
lage fiir diese Erwagungen, die zwar meistens direkt nicht zum Vorschein trat, 
bildeten die Erfahrungen aus der Zeit der Aufstande in Oberschlesien. 

Das Interesse fiir die schlesischen Angelegenheiten im polnischen politischen 
Gedanken war wesentlich starker auf dem Gebiet Westpolens, wie auch tiberhaupt 
grćisser in den ersten Jahren der zweiten Unabhangigkeit. Nach 1924 hat dieses 
Interesse deutlich abgenommen. Die Ursache dafiir war die internationale Lage, 
de1· Verzicht der polnischen Regierung auf eine aktive Polit!k und der Dbergang 
zur Verteidigung der Errungenen sowie die inneren. Verhaltnisse auf schlesischem 
Boden. Der gesellschaftlich-klassenmassige Sinn der Tradition der schlesischen Auf
stande stand im Gegensatz zur bourgeoisen Wirklichkeit in Polen der Zwischen
kriegszeit. Vor dem Ausbruch des II. Weltkrieges nahm das Interesse fiir die 
schlesischen Probleme wieder zu. Die Traditionen der Aufstande mobilisierten zum 
Kampf gegen die faschistische Aggression. Den richtigen gesellschaftlichen und 
nationalen Sinn der schlesischen Aufstande hat die polnische Linke wahrend des 
Krieges und in den ersten Nachkriegsjahren wiederhergestellt. Die aufstandischen 
Traditionen wurden zu Traditionen des ganzen Volkes und sind in das nationale 
Erziehungssystem aufgenommen worden. 

s2 G o m u l k a, op. cit. 
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