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NOWE MATERIAl:..Y DO HISTORII GÖRNEGO SLl\SKA 
W OKRESIE POWSTAN I PLEBISCYTU 

W niniejszym artykule pragn� zwr6cic uwag� czytelnika na nowe 
materialy udost�pnione w ostatnich latach szerszemu gronu historyk6w, 
a dotyczqce zagadnien G6rnego Slc:tska w okresie powstan i plebiscytu. 
Mam tutaj na mysli dokumenty opublikowane w 1961 r. w pierwszej 
cz�sci XI tomu angielskiej serii Documents on British Foreign Policy,

1919-=---1939 1, obejmujqce chronologicznie okres od stycznia 1920 do marca 
1921 r., oraz nowy zesp6l archiwalny Wojew6dzkiego Archiwum Panstwo-: 
wego w Opolu pod nazwq „Naczelne Dow6dztwo Wojsk Sprzymierzonych 
na G6rnym Slc:tsku w latach 1920-1922" (dalej: NDWS). Zesp6l archi
walny zostal udost�pniony historykom jesieniq 1965 r. 2 Przytoczone 
wyzej daty oznaczajqce moment :yvydania lub udost�pnienia tych doku
ment6w pozostajq pozornie w :pewnej _sprzecznosci z wprowadzonym prze
ze mnie terminem - nowe materialy. Nalezy bowiem wziqc jednak pod 
uwag�, iz dotychczas opublikowane prace polskich historyk6w nie 
uwzgl�dnialy material6w zawartych w wyzej wymienionych zbiorach 3. 

1 Documents on British Foreign Policy, First series, vol. XI, ed. by R. Butler. 
J. P. T. Bury, M. E. Lambert, London 1961. 

2 Zesp6l ten poczqtkowo znajdowal si� w Centralnym Archiwum Wojskowym 
w Warszawie. Dopiero dzi�ki interwencji prof. K. Popiolka zostal przeslany do 
Wojew6dzkiego Archiwum Paf.tstwowego w Opolu i tu; po tymczasowym uporzc}d
kowaniu, oddany do wglqdu historyk6w. 

3 Najobszerniejsze prace historyk6w polskich, poswi�cone dziejom G6rnego 
Slclska w okresie powstaf.t, takie jak (wymieniajqc chronologicznie): K. P o p  i o
l e k, Trzecie slqskie powstanie, Katowice 1946; H. Z i e 1 i f.t s k i, Polozenie i walka 

g6rnoslqskiego proletariatu w latach 1918-1922, Warszawa 1957; T. J � d r u s z
c z a k, Polityka polska w sprawie G6rnego Slqska 1918-1922, Warszawa 1958, 
ukazaly si� przed 1960 r. i nie mogly uwzgl�dniac omawianych material6w. R6w
niez obszerne materialy z sesji poswi�conej 40 rocznicy trzeciego powstania slc}
skiego nie wykorzystaly dokument6w zamieszczonych w tych zbiorach. Ostatnio 
ukazal si� artykul W. R y z e w s k i e g o, Przyczynki do dzialalnosci niemieckich 

i polskich tajnych organizacji oraz wojsk alianckich na G6rnym Slqsku przed 
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Tym samym wydaje mi si� uzasadnione poswi�cenie tym dokumentom 
paru zda:n. Argumentem zas przemawiajqcym za jednoczesnym om6wie-, 
niem tych zbior6w jest fakt, iz prezentujq one· dwa diametralnie r6zne 
punkty widzenia na wypadki rozgrywajqce si� na Gornym 8lqsku w la
tach 1920-1922. 

Zr6dla wydane przez edytor6w angielskic.h przedstawiajq przede 
wszystkim spojrzenie rzqdu londynskiego na zagadnienie g6rnoslqskie. 
Dokumenty zawarte w zespole NDWS Sq pochodzenia francuskiego i j�ko 
takie przedstawiajq inny punkt widzenia na kwesti� G6rnego 8lqska 
w poczqtkowym okresie lat dwudziestych naszego stulecia. Wiadomo 
bowiem, ze stanowisko Francji w sprawie G6rnego 8lqska po pierwszej 
wojnie swiatowej r6znHo si� zasadnicz� o� pozycji zaj�tej w tej sprawie 
przez rzqd brytyjski. 0 ile Paryz przychylal si� do koncepcji odebrania 
Niemcom calego G6rnego 8lqska -i zwr6cenia go nowemu panstwu pol
skiemu, o tyle Wielka Brytania bronila niemieckiej tezy gloszqcej ko
niecznosc pozostawienia tej bogatej dzielnicy w granicach Rzeszy dla 
prawidlowego rozwoju ekonomicznego i politycznego Europy 4. 

Przechodzqc do szczeg6lowego om6wienia material6w pragn� zazna
·czyc, iz ze wzgl�du na wielkq ilosc problem6w poruszonych w tych
-dokumentach skoncentruj� si� jedynie na sprawach wazniejszych oraz
na tych, do kt6rych zr6dla wnoszq nowe szczeg6ly lub naswietlenia.

XI tom pierwszej serii Documents on British Foreign Policy, 191.9-

1939 sklaida si� z dw6ch zasadniczych cz�sci: G6rny 8lqsk oraz Polska,
Gda:nsk i kraje baltyckie. Ramy chronologiczne obu cz�sci to okres od
stycznia 1920 do marca 1921 r.

Interesujqca nas cz�sc pierw_sza zajmuje niewiel}{q ilosc stron calego
tomu (tylko 197) i zawiera jedynie 171 dokument6w pochodzqcych
z archiw6w angielskich. Oczywiscie stanowi to znikomy procent zr6del
znajdujc1cych si� w archiwach angielskich, a dotyczqcych spraw G6rnego
·Slqska w latach 1920-1921. Wydaje si�, ze zadaniem edytor6w bylo
przykladowe przedstawienie najwazniejszych dokument6w odzwierciedla
jqcych stopien zainteresowania si� sprawq g6rnoslqskq przez dyplomacj�

11 powsta'Yl.liem slqskim (Zaranie $lqskie, 1967, nr 1, s. 3-25), kt6ry cz�sciowo 
·opiera si� na materialach zawartych. w zespole NDWS. 

4 Sprawa ta zostala juz szeroko om6wiona w· historiografii polskiej. Zob. wy.zej
wymienione pozycje, a .opr6cz tego: Problem polski w traktacie wersalskim, praca 
zbiorowa, Poznc'ln 1963; B. D o b  r o w o  1 s k a, Stosunek �ocarstw sprzymrierzonych 
.do sprawy zachodnich granic Polski w pierwszej fazie konferencji pokojowej 
w Paryzu w 1919 r. (Najnowsze dzieje Polski, t.· I, 1958); B. P'e r e l m ut e r, 
Sprawa granic polsko-niemieckich na posiedzeniach Rady Najwyzszej konferencji 
pokojowej w Paryzu (styczen-kwiecien 1919) (Materialy i Studia WSNS, t .. I, 
Warszawa 1960). 
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brytyjskci. Stc1d pewna wyrywkowosc dokument6w wywodzqcych si� 
z r6.znych zr6del, obrazujc1cych jednak w calosci stanowisko rzc1du lon
dynskiego wobec zagadinienia G6rnego Slc1slrn na poczcitku lat dwudzie
stych. NajwiE;cej miejsca zajmujq sprawozdania komisarza angielskiego 
przy Komisji Mi�dzysojuszniczej na G6rnym Slc1sku plka H. F. P. Per
civala do ministra spraw zagranicznych rzcidu londynskiego lorda Cur
zona. Sq to sprawozdania pisane cz�sto na gorc1co i doskonale ilustrujqce 
stanowisko Percivala wobec rozgrywajc1cych si� wydarzen na G6rnym 
Slc1sku. Obok tych sprawozdan w zbiorze znajdujq si� raporty polityczne 
posl6w i ambasador6w angielskich w Paryzu, Berlinie, Warszawie, Rzy
mie i Watykanie, omawiajqce zagadnienie G6rnego Slciska. Sq tu r6wniez 
niekt6re instrukcje lorda Curzona dla plac6wek dyplomatycznych i Per
civala, odzwierciedlajc1ce reakcj� rzc1du londynskiego na pewne wypadki 
g6rnoslciskie. Bardzo ciekawe Sq �prawozdania przedstawiciela angiel
skiego przy Konferencji Ambasador6w lorda Derby z posiedzen tej kon
ferencji. Opublikowano wreszcie kilka pism i not rzcidu niemieckiego 
i polskiego do Londynu. Wi�kszosc opublikowanych dokument6w nie 

, znana jest . jeszcze historykom z zadnych publikacji. Wyjqtek stanowiq 
tu oficjalne noty rzqdu polskiego lub niemieckiego do Londynu publiko
wane juz w innych zbiorach i znan.a tak:re z- 6wczesaej pr:asy:� Obok spraw 
politycznych zr6dla omawiajci zagadnienia gospodarcze, a nawet spo
leczne. 

Ze spraw 'politycznych na czolo wysuwajq si� problemy sytuacji we
wn�trznej na G6rnym Slqsku oraz pewnych spor6w wewnc1trz samej 
Komisji Mi�dzysojuszniczej. W zaleznosci od rozwoju tych wydarzen 
sprawy znajdujci mniejszy lub wi�kszy oddzwi�k na terenie mi�dzynaro
dowym. 

W rapor�ach politycznych plka Percivala latwo wyczytac jego pro
niemieckie, antypolskie i antyfrancuskie stanowisko. W kazdej sytuacji, 
o ile to tylko mozliwe, stara si� on wykazac indolencj� Francuz6w wobec
rzekomych prowokacji Polak6w w stosunku do · ludnosci niemieckiej.
Szc_zeg6lnie jask.rawym przyl<ladem takiej inter.rpretacji wypadk6w g6rno
slciskich Sq raporty plka Percivala omawiajqce przebieg drugiego po
wstania fü1skiego (dok. nr 27, 37 i 46). Angielski komisarz wskazuje
z jednej strony na gwaHy popelniane przez powstanc6w na zwolenni
kach Niemc6w, z drugiej strony podkresla bezczynnosc wojsk francuskich,
a nawet jawnq sympati� oficer6w francuskieh do · Polak6w. J ego zda
niem do tak wielkiego powodzenia powstania przyczynHa . si� niech�c
Francuz6w do udzielenia pomocy niemieckiej Siche·rheitspolizei, walczq
cej z Polakami (dqk. nr 46). Percival nie podzielal,zdania przewodniczq
cego Komisji Mi�dzysojuszniczej gen. Le Ronda o winie Niemc6w w wy
wolaniu powstania. Uwazal bowiem ruch antypolski,· poprzedzajqcy



570 J. Przewlocki

wybuch powstania, za prowokacj� element6w Mi�dzynarod6wki Komu
nistycznej, zbrojne zas wystqpienie Polak6w za walk� narodowq z wszyst
kimi jej ujemnymi nast�pstwami charakterystycznymi dla walki nacjo-

' nalistycznej. Zresztq do wybuchu powstania - zdaniem Percivala -
przyczynili si� sami Francuzi, kt6rzy 18 VIII 1920 r. pozostawili Polak6w 
w Katowicach na lasce tlumu i nie przedsi�wzi�li zadnych srodkow 

· celem utrzymania porzqdku w miescie (dok. nr 46). Zdanie to brzmi
zaskakujqco w calosci stwierdzen przesylanych w raportach do lorda
Curzona, w kt6rych plk Percival zarzuca Francuzom, a przede wszystkim
gen. Le Rondowi, propolskq stronniczosc. Uwaza, iz przewaga Francuz6w
w Komisji Mi�dzysojuszniczej moze doprowadzic do znieksztakenia wy
nik6w plebiscytu, a tym samym do przedstawienia niewlasciwego obrazu
skladu narodowosciowego G6rnego Slqska (dok. nr 11, 12). Komisarz
angielski posuwa si� do zasugerowania koniecznosci zmiany ina sta
nowisku przewodniczqcego Komisji Mi�dzysojuszniczej celem zapewnie
nia bezstronnego przebiegu plebiscytu (dok. nr 37). Tego typu opinie
i zqdania Percival motywuje dqznosciq do zachowania neutralnosci Ko
misji, neutralnosci, kt6ra jest lamana przez posuni�cia Le Ronda. Jako
ilustracj� podaje fakt, iz od momentu przybycia na teren plebiscytowy

·. przedstawicieli mocar�tw wielu niemieckich dzialaczy otrzymalo rozkaz
opuszczenia G6rnego Slqska, natomiast nie spotkalo to zadnego przy
w6dc� ludnosci polskiej. To stwierdzenie pozostaje w scislym zwiqzku 
z tzw. sprawq Korfantego. 

Pod koniec listopada 1920 r. plk Percival przedstawil Komisji Mi�dzy
sojuszniczej propozycj� usuni�cia z terenu plebiscytowego W. Korfan
tego. Uwazal� ze przyw6dca polski swiadomie dqzy do wywolania zatar
g6w mi�dzy ludnosciq polskq a niemieckq na G6rnym Slqsku. Jako 
bezposredniq przyczyn� przedstawienia swej propozycji Percival podal 
dwa wystqpienia Korfantego na wiecach w Olesnie, w kt6rych ten ostatni 
domagal si� prz�szkodzenia silq w glosowaniu emigrant6w (dok. nr 94 
i 97). Projekt ten nie spotkal si� z aprobatq Le Ronda i ostatecznie nie 
zostal zrealizowany mimo duzego zaangazowania si� w t� spraw� komi
sarza angielskiego 5_ 

Plk Percival duzo miejsca w swych sprawozdaniach poswi�ca zwr6-
ceniu uwagi rzqdu angielskiego na koiniecmosc przeciwdzialania wply-

5 Sprawa ta nie znalazla jeszcze odpowiedniego odzwierciedlenia w polskiej

literaturze priedmiotu. Wymaga ona dalszego wyja§nienia. Up6r, z jakim komisarz 

angielski wyst�powal · przeciwko W. Korfantemu, dowodzi, ze widzial w nim gl6w

nego przeciwnika na drodze do realizowania londynskiej koncepcji rozwü,tzania spra

wy G6rnego Slqska. Charakterystyczna · jest opinia plka Percivala, ze usuni�cie 

W. Korfantego automatycznie przerwie wszelkq dzialalnosc polskich tajnych ugru
powan wojskowych.
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wom francuskim w Komisji MiE;dzysojuszniczej. Stctd bardzo czE;sto prosi 
o zwü:kszenie brytyjskiego personelu urzE;dniczego na terenie plebiscyto
wym oraz na przyshmie kontyngent6w wojskowych (dok. nr 6).

Dokumenty zawierajq wiele materialu dotyczqcego spraw zwiqzanych 
z przygotowaniami do plebiscytu i z samy� plebiscytem. Na podstawie 
sprawozda:n plka Percivala mozna przedstawic rol�, jakq odegral komi
sarz an·gielski w sprawach zwic:1zanych z glosowaniem emigrant6w, jak 
argumentowal koniec7.nosc jednoczesnego glosowania przybysz6w ze sta
lymi mieszkancami G6rnego Slc:1ska (dok. nr 125, 122, 150 i inne). 

Sprawozdania j raporty polityczne posl6w i ambasador6w angielskich 
akredytowanych w WarszawiE!, Rzymie, Paryzu i Berlinie pozwalajq na 
odtworzenie rozwoju problemu g6rnoslc:1skiego na arenie mi�dzynarodo
wej. Jest to wprawrlzie material bardzo fragmentaryczny, jednak po
zwala na pewne zrekonstruowanie posuni�c dyplomacji angielskiej zmie
rzajqcej do przeforsowania swego punktu widzenia na zagadnienie G6r
nego S1c1�ka. Szczeg6lnie cenne Sq spra.,wozdania lorda Derby z posiedzen 
Konferencji Ambasador6w. J emu to memorial Foreign Office z 25 XI 
1920 r. przypisuje rol� tw6rcy koncepcji utworzenia z G6rnego Slc:1ska 
niezaleznego panstwa pod administracjq Ligi Narod6w (dok. nr 86). 

O�ök spraw politycznych naczelne miejsce w omawianych dokumen
tach zajmujq zagadnienia gospodarcze. Rzqd angielski wykazywal wielkie 
zainteresowanie zyciem ekonomiczno-gospodarczym na terenie G6rnego 
Slqska, jego poziomem i -tendencjami rozwojowymi. Szczeg6lni� zajmowaJ 
si� sprawami zwiqzanymi z produkcjq i eksportem w�gla (dok. nr 7 i 12). 
Nie tez dziwnego, iz w sprawozdaniach plka Percivala duzo miejsca zaj
mujc:1 wlasnie problemy ekonomiczne i polityka gospodarcza Komisji
Mi�dzyso jusznicze j. 

· · 

Z tresci publikowanych dokument6w nietrudno wyczytac znanq 
z innych zr6del sklonnosc rzc:1du londynskiego do pozostawienia G6rnego 
Slqska Niemcom r6wniez ze wzgl�d6w gospodarczych. Taki punkt wi
dzenia dyplomacja :mgielska pozornie motywowala troskc:1 o przyszlosc 
tej przemyslowej dzielnicy polc:1czonej od wiek6w nicmi gospodarczymi 
z ziemiami niemieckimi. W gruncie rzeczy chodzilo o zapewnienie solid-

. nych podstaw rozwoju ekonomicznego Niemiec, co - zdaniem Angli-
. k6w - bylo konieczne dla zapewnienia og6lnego rozwoju gospodarczego 
Europy, a r6wniez dla realizowania teorii Balance of Power_. Sprawy 
gospodarcze wychodzq szczeg6lnie ostro w dokumencie nr 144. Jest to 
raport plka Percivala zawierajqcy opinie angielskich specjalist6w ekono
micznych w Komisji Mi�dzysojuszniczej eo do mozliwosci rozwoju handlu, 
przemyslu i finans6w G6rnego Slqska w razie przyhiczenia go do Polski 
w calosci lub cz�sciowo. Eksperci jednostronnie stwierdzajq, iz G6rny 
Slc:1sk jest scisle zwiqzany z gospodarkc:1 niemieckc:1 i w zwüizku z tym 
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nie moze byc mowy o podziale tego terenu bez szkodliwych nast�pstw 
dla rozwoju ekonomicznego obszaru plebiscytowego. Ciekawym uzupel
nieniem tych wypowiedzi jest memorandum Foreign Office do premiera 
angielskiego o sytuacji na G6rnym Slqsku z dnia 25 XI 1920 r. (dok. 
nr 86). Memorial ten scisle lqczy spraw� G6rnego Slqska z reparacjami 
i odszkodowaniami, stwierdzajqc, iz jest niemozliwosciq dyskutowanie 
o tych problemach, dop6ki nie zostanie rozwiqzane zagadnienie przy
naleznosci obszaru plebiscytowego. Jest to przejscie na drog� argumen
tacji niemieckiej, sugerujqcej koniecznosc pozostawienia G6rnego Slqska
w granicach Rzeszy dla umozliwienia wywiqzania siE: z zobowiqzan plat-

- niczych wobec kraj6w zachodnich.
Konczqc omawianie dokument6w angielskich nalezy podkreslic wielkq

trosk� wydawc6w o starannosc wydawnictwa. Szkoda tylko, ze edytorzy
unikali wi�kszej ilosci przypis6w merytorycznych. Powstalo stqd pewne
niebezpieczenstwo, iz historyk zachodnioeuropejski opierajqcy siE: na tych
dokumentach nie b�dzie mial p:rawdziwego obrazu rozwoju sytuacji na
G6rnym Sh1sku w latach 1920-1921. Niekt6re stwierdzenia w publiko
wanych zr6dlach a,; proszq o pewne sprostowania. Np. w raporcie z 22
VIII 1920 r. plk Percival m6wi o polskich powstancach jako o dobrze
uzbrojonej 50-tysi�cznej armii,. p'oZJostajqcej pod _do:w6dztwem polskich
oficer6w (dok. nr 27). Historyk korzystajqcy wi�c z tych zr6del musi
miec na uwadze pewne merytoryczne niedocüigni�cia spowodowane zbyt
filoniemieckim stanowiskiem autor6w dokument6w.

· Innym zupelnie typem dokument6w zar6wno pod wzgl�dem formy
iewn�trznej, jak i og6lnego wydzwi�ku merytorycznego Sq materialy
zawarte w zespole .NDWS. Zesp6l ten zawiera ,materialy przechodzqce
przez kancelari� naczelnego dow6dcy wojsk sprzymierzonych na G6rnym
Slqsku w latach 1920-1922. W zwiqzku z przewagq liczbowq wojska
francuskiego na terenie plebiscytowym dow6dcami byli Francuzi, gen.
Gratier, a od sierpnia 1921 r. gen. Naulin. Zesp6l zawiera r6wniez sporo
dokument6w przechodzqcych przez kancelari� gen. de Brantesa, dowodcy
stacjonujqcej na G6rnym Slqsku 46 dywizji francuskich strzelcow alpej
skich. Wskutek tego ponad 900/o dokument6w pisanych jest j�zykiem
francuskim i prezentuje francuski punkt widzenia na konkretne wypadki
na G6rnym Slqfku.

Zesp6l zawiera w sumie 261 teczek jeszcze nie uporzqdkowanych.
Gros materialu stanowiq listy i sprawozdania poszczeg6lnych dow6dc6w
wojskowych w t.erenie do gen. de Brantesa lub do naczelnego dow6dcy
wojsk sprzymierzonych. J est r6wniez zachowana korespondencja mi�dzy
gen. Gratierem a dyrektorem Departamentu Wojskowego Komisji Mi�
dzysojuszniczej plkiem Caputem oraz instrukcje i decyzje woj8kowe
Komisji, przesylane do Naczelnego J?ow6dztwa. Pozornie jest to material
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o charakterze wojskowym, w rzeczywistosci jednak jest tarn wiele zr6det
do spraw politycznych, gospodarczych, a nawet spolecznych.

Na czolo poruszanych w materialach zagadnien wysuwajq si� sprawy 
stosunku ludnosci miejscowej do wojsk sprzymierzonych. Francuscy 
oficerowie zwracajq uwag� w swych sprawozdaniach na wrogi stosunek 
ludnosci niemieckiej do ich oddzial6w i zywiolowq wr�cz sympati�, jakq 
przejawiajq do nich Polacy. Juz w pierwszych sprawozdaniach wojskowi 
francuscy podkreslajq koniecznosc likwidacji przewagi niemieckiej w ad
ministracji i policji celem zapewnienia bezpieczenstwa wojsk francu
skich 6. W zwü1zku z tym w materialach znajduje si� wiele dokument6w 
dotyczqcych sprawy likwidacji Sicherheitspolizei. Jak wykazujq zr6dla, 
mysl taka powstala juz w · pierwszych tygodniach rzqd6w Komisji Mi�
dzysojuszniczej. 

W raportach politycznych oficerowie francuscy sporo miejsca poswi�
cali na zanalizowanie sytuacji og6lnej na swoim terenie. Stqd w zr6dlach 
zespolu NDWS znajdujemy bogaty material faktograficzny do dziej6w 
wewn�trznych G6rnego Slqska w okresie 1920-1922. Bardzo ciekawe Sq 
wszelkiego rodzaju sprawozdania z incydent6w mi�dzy ludnosciq polsk;:i 
a niemieckq. Bogato reprezentowane Sq dokumenty omawiajqce wystq·· 
pienia ludnosci (przede wszystkim Niemc6w) przeciwko wojskom sojusz
niczym. Wreszcie duzo miejsca zajmujq opi�y spor6w i zatarg6w mi�dzy 
zolnierzami francuskimi a ,wloskimi lub angielskimi. Zresztq spory takie 
istnialy nie tylko na. poziomie szeregowc6w. Nierzadkie byly wypadki 
powaznych incydent6w mi�dzy oficerami _r6znych narodowosci. Warto tu 
zasygnalizowac istnienie rozdzwi�k6w w okresie tP-zeciego powstania 
slqskie� mi�dzy dow6dcq wojsk angielskich gen: Henneckerem a naczel
nym dbw6dcq wojsk sprzymierzonych gen. Grati.erem 7• Przytoczone 
wyzej przyklady · zmuszaj.q nas do äuzej dozy sceptycyzmu wobec for-
mulowanych w6wczas hasel o jednolitosci wojsk sojuszniczych na G6r
nym Slqsku. 

6 Oficerowie francuscy niedwuznacznie domagali si� zastl:1pienia administracji

niemieckiej polskq. Twierdzili nie bez racji, iz w razie jakiejkolwiek zorganizo

wanej akcji niemieckiej polozenie wojska francuskiego b�dzie bardzo ci�zkie. 

Wobec tymczasowego tylko uporzqdkowania zespolu NDWS nie podaj� dokladnych 
sygnatur teczek. 

7 Spor mi�dzy dowodcami oparl si� o rzqdy w Paryzu i Londynie. Moim

zdaniem, byla to jedna z przyczyn pozniejszego zastqpienia gen. Gratiera przez 
gen. Naulina. Spor zresztq wykraczal daleko poza ramy czysto wojskowe. Gen. 
Hennecker domaga1: si� oddania pod kontrol� angielskq calego obwodu przemy
slowego, dostrzegajqc, iz w momencie definitywnego rozstrzygania sprawy gorno
slqskiej nie b�dzie bez znaczenia, kto na tym terenie b�dzie mial przewag�. 

Dodajmy, ze wlasnie w tym czasie dyplomacja angielska wysun�la bardzo kon
kretny plan oddania obwodu przemyslowego Gornego Slctska pod kontrol� mi�dzy
narodowq. 
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Osobnym problemem poruszanym przez · omawiane zr6dla jest sprawa 
wplyw6w komunistycznych na terenie G6rnego Slqska zar6wno wsr6d 
ludnosci cywilnej, jak i wsr6d wojska. Nie ulega wqtpliwosci, ze tych 
-wplyw6w dow6dztwo francuskie obawialo si� najbardziej. St�d bardzo
cz�ste rozkazy i dyrektywy instruujqce pqs�czeg6lnych oficer6w o ko
niecznosci przeciwdzialania wszelkiemu szerzeniu si� hasel komunistycz
nych i pacyfistycznych wsr6d zolnierzy.

Zesp6l zawiera jedenascie teczek korespondencji mi�dzy wladzami
administracji cywilnej a dow6dztwem wojskowym z okresu trzeciego
powstania, ponad dwadziescia teczek raport6w sytuacyjnych i korespon
dencji za lata 1920-1922, kilkanascie teczek raport6w dziennych Naczel
nego Dow6dztwa Wojsk Sprzymierzonych za okres od 20 VI 1921 do
2 VIII 1�22 r., caly szereg zarzqdzen i rozkaz6w dow6dc6w wojskowych,
kt6re pozwalajq na przesledzenie dzialan wojennych w okresie drugiego
i trzeciego powstania. slqskiego. W materialach. znajduje si� duzo map
i szkic6w wojskowych. Caly ten bogaty material, wymieniony w telegra
ficznym skr6cie, pozwoli z pewnosciq historykom wojskowosci zajmujc:t
cym si� okresem powstan na lepsze opracowanie dzialan bojowych za
r6wno wojsk sojuszniczych, jak i powstanc6w.

Ten bardzo pobiezny przeglqd zawartosci zespolu NDWS swiadczy 
o jego bogactwie i wielkiej r6znorodnosci materialu. Korzystajqc jednak
z tych zr6del nie nalezy zapominac o ich jednostronnoscj. W przewaza
jqcej masie Sq to zr6dla ·pochodzenia francuskiego i tym samym przed
stawiajq opini� Francuz6w na rozgrywajqce· si� wypadki na G6rnym
$lqsku. Mimo to wwierajq one bogaty material faktograficzny, kt6ry
z pewnosciq przyczyni si� do pogl�bienia naszej wiedzy o dziejach G6r
neg,� Slqska w okres·e powsfan i plebiscytu. Jeszcze raz nalezy wyrazic
tylko zal z powodu zagini�cia dokument6w Komisji Mi�dzysojuszniczej.

Om6wione wyzej nowe zr6dla do historii G6rnego Slqska w okresie 
powstan i plebiscytu .z pewnosciq wnoszq wiele interesuj::icego materialu 
, i poruszajci szereg istotnych zagadnien. Wystarczy tu przykladowo przy
toczyc takie problemy, jak: tzw. sprawa Korfantego pod koniec t920 r.; 
stosunki wewn�trzne w Komisji Mi�dzysojuszniczej; rola Percivala w po·
wzi�ciu decyzji o glosowaniu emigrant6w; spory mi�dzy poszczeg6lnymi 
dow6dcami wojsk sprzymierzonych czy inne, niemniej wazne problemy. 
Poruszenie tych zagadnien pozwoli na uwydatnienie i wyjasnienie szeregu 
proces6w zachoduicych na G6rnym Slqsku w okresie · powstan i ple
biscytu. Dobrze . si� stalo, ze omawiane materialy reprezentujq dwie 
zupelnie r6zne opinie o wydarzeniach na G6rnym Slqsku. Zmusza to 
historyka do ostroznosci przy korzystaniu z nich. 

Jak wy�ika z kr6tkiego om6wienia tych material6w, r6znice w ko
mentowaniu zachodzqcych proces6w i w determinowaniu pewnych wy-
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darzen na terenie G6rnego Slc1ska byly bardzo istotne. Wynikaly one 
nie tylko z r6znych koncepcji rozwic1zania sprawy G6rnego Slc1ska, jakie 
wysuwaly rzcidy Francji i Anglii, ale r6wniez do pewnego stopnia z oso
bistego zaangazowania si� autor6w dokument6w w sprawy rozgrywajqce 
si� na tym terenie. Percival nie ukrywal swego filoniemieckiego nasta
wienia, podkreslajqc na kazdym kroku dqznosc do pozostawienia Niem
com calego G6rnego Slqska. Po stwierdzeniu, ze Francuzi byli innego 
zdania i dioceniaU dqznosci Polak6w do zjednoezenia G6rinego Slqska 
z resztq ziem polskich, gl6wny atak skierowal przeciwko nim, a szczeg61-
nie przeciwko Le Rondowi. W swych raportach sugerowal, iz jedynie 
dzi�ki opiekunczym skrzydlom w�jska francuskiego Polacy zdolali roz
wincic tak mocnc1 propagand� na rzecz przywr6cenia Gornego Slqska 
Polsee. W swietle innych material6w, w tym r6wniez dokument6w za
wart�ch w zespole NDWS, takie opinie nie znajdujq potwierdzenia ß. 

Innq zupelnie wymow� majq dokumenty zawarte w zespole NDWS. 
Autorami tych material6w byli ludzie przydzieleni do wladz terenowych 
Komisji Mi�dzysojuszrriczej, kt6rzy na eo dzien spotykali si� z lokalnq 
sytuacjq na swoich plac6wkach. Totez materialy te budzq wi�ksze zaufa
nie niz celowo stronnicze sprawozdania Percivala, kt6re cz�sto nie mialy 
pokrycia w realnej sytuacji i byly nagii-iane do odpowiedniej koncepcji 
politycznej. Dokumenty te m6wic1, ze Niemcy prowokowali rozruchy 
o charakterze antysojuszniczym i nacjonalistycznym i wykorzystywali
swojq przewag� ekonomicznc1 i administracyjnq do zapewnienia swego
zwyci�stwa. Dodajmy, ze podobny punkt widzenia przedstawiajc1 doku
menty polskie i niekt6re tajne materialy niemieckie.

Publikacja zr6del angielskich i udost�pnienie material6w pozostalych 
po kancelarii Naczelnego Dow6dztwa Wojsk Sprzymierzonych dowiodly, 
iz nie mozna jeszcze zamykac badan nad okresem powstan i plebiscytu. 
Wprawdzie najwazniejsze procesy zachodzqce na tym terenie zostaly juz 
odpowiednio przedstawione przez historiografi� po_lskq, pozostal jednak 
szereg pozornie drobnych spraw, kt6rych wyjasnienie jest konieczne dla 
zrozumienia atmosfery wielkich wydarzen. 

8 Charakterystyczna. rzecza. jest fakt, ze w momencie pewnej zmiany polityki 
angielskiej w sprawie G6rnego Sla.ska, podyktowanej zreszta. koniecznoscia. ogölno
polityczna., rza.d londynskii zdecydowal siE: na odwolanie plka Percivala z G6rnego 
Slqska. Na jego miejsce przybyl do Opola sir Harold Stuart. Nowy komisarz 
cieszyl siE: opiniq bezstronnego urzE:dnika Komisji MiE:dzysojuszniczej. Nie za
pomnijmy jednak, ze stalo siE: to dopiero wtedy, gdy sprawa g6rnosl�ska prze
niosla siPc zdecydowanie na arenE: rozgrywek dyplomatycznych (H. Stuart przybyl 
do Opola w pierwszych dniach czerwca 1921 r.), i w tym czasie sytuacja poli
tyczna na G6rnym Slqsku nie odgrywala decydujqcej roli dla ostatecznej decyzji 
w sprawie przynaleznosci tego terenu.
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