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W obcym kraju… Wojska sprzymierzone na
Górnym Śląsku 1920–1922

W obcym kraju… Wojska sprzymierzone na
Górnym Śląsku 1920–1922, red. Sebastian
Rosenbaum, Katowice 2011, s. 400

Kiążka wydana wspólnie z Muzeum Śląskim w Katowicach.

„Publikacja ma pionierski, wyjątkowy charakter w badaniach na temat powstań i
plebiscytu. Po raz pierwszy konfrontuje bowiem różne punkty widzenia na skomplikowany
proces pobytu wojsk brytyjskich, francuskich i włoskich na Górnym Śląsku. Widzimy to
zjawisko nie tylko, jak do tej pory, opisywane wyłącznie z perspektywy polskiej lub
niemieckiej. Tym razem opisują je także badacze z krajów, z których pochodzili żołnierze
wojsk sprzymierzonych. Ich spojrzenie na prawie trzyletnie walki polsko-niemieckie jest
neutralne, w ich opisach walka o Górny Śląsk nabiera rzeczywistego wymiaru z punktu
widzenia europejskiego. Publikacja jest również wyjątkowa ze względu na swoją zawartość
faktograficzną. Do tej pory anonimowe raczej wojska sprzymierzone stały się
zbiorowościami, które potrafimy zidentyfikować, opisać dzieje ich dowódców, sposoby walki
i zachowania żołnierzy, ich życie codzienne.”

Z recenzji prof. Ryszarda Kaczmarka

„Kwestia obecności na Górnym Śląsku Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej
oraz jej zbrojnego ramienia – wojsk sprzymierzonych: francuskich, włoskich i brytyjskich to
temat o ogromnej doniosłości: wszak na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r.,
w związku z decyzją o przeprowadzeniu na Górnym Śląsku plebiscytu, władza przynależna
dotąd rządowi Rzeszy, rządowi Prus, nadprezydium prowincji śląskiej i prezydium rejencji
opolskiej skoncentrowana została w rękach wspomnianej Komisji, złożonego z
przedstawicieli Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii międzynarodowego „rządu”
górnośląskiego. Od 11 lutego 1920 r. do 10 lipca 1922 r. sprawował on pełnię władzy na
górnośląskim obszarze plebiscytowym, terenie obejmującym prawie 11 tys. km kw. i
zamieszkanym przez ponad 2 mln mieszkańców. Ta okupacja pokojowa państw
sprzymierzonych trwała więc w czasie dwóch największych powstań i podczas plebiscytu, a
zakończyła się podziałem regionu. (…) Fundamentalny wydaje się fakt, że Górny Śląsk tego
czasu był elementem międzynarodowych rozstrzygnięć, mających spacyfikować
partykularne, nacjonalistyczne antagonizmy, rozrywające ówczesną Europę, ową, jak to
ujął premier brytyjski David Lloyd George, »serię Ulsterów w całej Europie«. Aliancka
obecność na Górnym Śląsku to równie istotny moment, co międzynarodowe gry
dyplomatyczne wokół przyszłości regionu, kluczowy element kontekstu wydarzeń
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regionalnych lat 1920–1922. Tymczasem zagadnienie to jak dotąd nie doczekało się
kompleksowej, szerokiej monografii. W przebogatej literaturze lat 1920–1922 tematyka ta
to terra incognita, nawet nie luka badawcza, ale wręcz wyrwa”.

Z „Wprowadzenia” Sebastiana Rosenbauma
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