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BADANIA POLSKOZNAWCZE W DZISIEJSZYCH NIEMCZECH *)

Słowa Karola Marksa w liście do Fryderyka Engelsa z dnia 2 grudnia 
1856 r., że „intensywność i zdolność życiowa wszystkich rewolucji począwszy 
od r. 1789 . . .  zależą od ich stosunku do Polski” 1, mogą znaleźć zastosowanie 
również w szerszym znaczeniu. Polska była zagranicznym termometrem nie 
tylko intensywności rewolucji dziewiętnastego wieku, lecz w ogóle postępo
wego myślenia; dotyczy to również niemieckiej historiografii. Patriotyczni hi
storycy niemieccy, którzy występowali w obronie wolności Polski, prowadzili 
jednocześnie walkę o narodowe zjednoczenie i niezależność Niemiec. I tak 
Ernest Moritz Arndt, opisując w swej słynnej książce Próba historii poddań
stwa na Pomorzu i Rugii - gorącymi słowami bohaterską walkę chłopów sło
wiańskich przeciwko narodowej i społecznej niewoli, zwalczał równocześnie 
podwaliny niemieckiego feudalizmu, który gnębił w równy sposób naród pol
ski i niemiecki. Heinrich Luden, który w czasie okupacji napoleońskiej po r. 
1807 oraz w czasie niemieckich wojen wyzwoleńczych wychowywał studentów 
na uniwersytecie w Jenie na prawdziwych patriotów i nawoływał ich płomien
nymi słowami do wyzwolenia ojczyzny i stworzenia zjednoczonych Niemiec 
bez książąt i wyzyskiwaczy, był pełen głębokiej i szczerej przyjaźni dla narodu 
polskiego, walczącego o wolność, tak samo jak naród niemiecki. Niemiecki 
demokratyczny patriota z okresu przedmarcowego i rewolucji 1848 r., publi
cysta i historyk Jakob Venedey, już podczas uroczystości w Hambach w r. 
1832 przemawiał pod chorągwiami: biało-czerwoną i czarno-czerwono-złotą na 
rzecz wolności Polski i Niemiec, a prześladowany za to przez policję pruską 
musiał opuścić swoją ojczyznę. W r. 1848 oraz w r. 1863 w okresie pruskiego 
kryzysu konstytucyjnego występował słowem i pismem z żądaniem wskrze
szenia Polski. Marks i Engels, najwięksi synowie narodu niemieckiego, uczyli, 
że stworzenie demokratycznej Polski było warunkiem stworzenia demokra
tycznych Niemiec, Za ich przykładem szli przywódcy niemieckiego ruchu ro- * 1 2

*) Artykuł nawiązuje do przemówienia Autora w Gdańsku w dniu 27.X. 
1954, a przesłany został specjalnie dla niniejszego numeru Sobótki. Z orygi
nału niemieckiego przełożył E. Klin.

1 K. M a r x, F. E n g e l s ,  Briefwechsel, Berlin 1949, t. II, s. 197.
2 E. M. Ar n d t ,  Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pom- 

mern und Riigen. Berlin 1803.



botniczego: Wilhelm Liebknecht, Róża Luksemburg i Ernest Thalmann. Nawo
ływali oni niemieckich i polskich robotników do wspólnej walki przeciwko nie
mieckim i polskim wyzyskiwaczom. Róża Luksemburg i Julian Marchlewski 
byli przywódcami i polskiego, i niemieckiego ruchu robotniczego i służyli 
swoim piórem również niemieckiej prasie robotniczej.

Gdy jednak przedstawiciele postępu społecznego w Niemczech manife
stowali słowem i czynem swoją przyjaźń z narodem polskim, przedstawiciele 
wstecznictwa społecznego usprawiedliwiali narodowy i społeczny ucisk narodu 
polskiego ze strony niemieckich panów. Niemiecka historiografia burżuazyjna 
w coraz większej mierze ograniczona była wąskim horyzontem niemieckiego 
nacjonalizmu. Przedstawiciele niemieckiego imperializmu w historiografii stali 
się w dużej mierze współwinnymi za wybuch drugiej wojny światowej i strasz
liwe zbrodnie, jakich dopuścili się niemieccy faszyści wobec narodu polskiego.

Faszystowska tyrania załamała się pod ciosami Armii Czerwonej i jej so
juszników, w tej liczbie i ludowego wojska polskiego. Niemiecka Republika 
Demokratyczna stanowi kamień węgielny zjednoczonych i miłujących pokój 
Niemiec, jednakże amerykańscy imperialiści i ich sojusznicy przygotowują no
wą wojnę światową. Próby uczynienia z Niemiec Zachodnich bazy wypadowej 
dla tej wojny znajdują wyraźne odbicie i w historiografii zachodnio-nie- 
mieckiej.

W dziedzinie prac z zakresu historii powszechnej i niemieckiej, zwłaszcza 
historii czasów odległych, istnieje dość znaczna liczba historyków usiłujących 
zachować niezależność naukową. W przeciwieństwie do tego tak zwane bada
nia nad wschodem (Ostforschung) wprzągmąto całkowicie w przygotowywanie 
wojny. Są one w tym celu specjalnie finansowane. Były wysoki komisarz ame
rykański w Niemczech Zachodnich, Max Cloy, mówił w r. 1951 o 28 milionach 
marek niemieckich „przydziałów*1 dla uniwersytetów, wyższych uczelni, szkół 
zawodowych i instytutów badawczych. „Neue Zeit*' z dnia 12 III 1953 r. po
daje, że „Wolnemu Uniwersytetowi w Berlinie przyznano spośrod pieniędzy 
z USA 1,5 milionów marek 3 *. Poza tym wiadomo jest piszącemu, że gdy dla 
większości zachodnio-niemieckich instytutów historycznych środki naukowe 
przydzielane są bardzo skąpo (np. za publikacje dysertacji doktorskich nie 
płaci się w ogóle honorariów), to w instytutach badńń wschodu o podob
nych trudnościach nie ma mowy.

Takich instytutów badawczych dla zagadnień Europy wschodniej, mają
cych za czołowe zadanie udowodnienie rzekomo prastarych praw narodu nie
mieckiego do polskich ziem zachodnich, rzekomej wyższości niemieckiej kul
tury nad polską i „błogosławieństw** rządów pruskich dla polskiego teryto
rium istnieje ponad pięćdziesiąt. Wysiłki , ich wszystkich godzą w granicę na 
Cdrze i Nysie, w granicę pokoju, z wyraźnym zamiarem przygotowania nie
mieckiej młodzieży do odzyskania „utraconych niemieckich ziem wschodnich11 
na dirodze nowej wojny.

Pierwszą tego rodzaju instytucją jest powołany do życia w r. 1947 tzw.' 
Zespół Getyński (Góttinger Arbeitskreis), silnie oddziałujący na opinię publicz
ną poprzez książki i broszury, służbę informacyjną w pięciu językach dla pra

3 W. S z e c z i n o w s k i ,  Die Organisation der „Ostforschung“ in West
deulschland (Zeitschrift f. Gesch. Wiss. 1954, II, zesz. 2).



sy. radia i szkół oraz dla czasopism regionalnych i lokalnych. Przewodniczącym 
zespołu jest profesor prawa dr Herbert Krauss, sekretarzem baron von Braun, 
a do Rady należą tacy „specjaliści od spraw wschodu", jak profesorowie Mac- 
kert, Oberlander, Schieder, Weizsacker, i były pomorski obszarnik von Zitze- 
witz-Muttrin. Zespół utrzymuje bliskie kontakty z ziomkostwami (Landsmann- 
schaften) zrzeszającymi byłych mieszkańców Śląska, Pomorza, Prus Wschod
nich itd., z Ministerstwem dla Spraw Przesiedleńców (Oberlander) i minister
stwem wywiadu w zakresie spraw wszechniemieckich (Kaiser). Rzeczą cha
rakterystyczną jest wydawanie przez Zespół Rocznika Uniwersytetu im. Alber
ta w Królewcu 4. Zespół Getyński wydał dużą liczbę publikacji, które noszą 
wyraźnie rewizjonistyczny charakter. Z wielkiej ich liczby przytoczę tylko nie
które typowe pozycje. Jedną z nich jest książka Fritza Gause, byłego dyrek
tora archiwum miejskiego i muzeum w Królewcu, noszącą tytuł Niemiecko- 
słowiańska wspólnota losu5 * 7 8. Tytuł jej, po którym można by się spodziewać, 
że autor stoi na stanowisku rówmouprawnienia i przyjaznej współpracy mię
dzy tymi narodami, co najmniej 'wprowadza w błąd czytelnika. Wprawdzie 
formalnie Gause zwraca się przeciwko wąskiemu, nacjonalistycznemu ujęciu 
historii, faktycznie jednak próbuje kosmopolityczną argumentacją uzasadnić 
niemieckie panowanie nad całym Wschodem środkowo-europejskim, przyzna
jąc we „wspólnocie losu" wyraźną supremację elementowi niemieckiemu.

Koncepcja taka nie jest zresztą nowa. Reprezentował ją już w czasach hi
tlerowskich były profesor z Królewca, działający dziś w Tubingen Hans Roth- 
felsc, o którego na wskroś wrogim nastawieniu do narodów słowiańskich 
świadczy między innymi i to, że zgodził się na redagowanie Dokumentacji w y
pędzenia Niemców z Europy środkowo-wschodniej", do czego wrócimy jesz
cze.

Gause, uczeń Rothfelsa, podkreśla w przedmowie do swej książki z całą 
wyrazistością jej agresywną tendencję. Autor usiłuje wykazać, że już państwo 
moskiewskie kierowało swoje najazdy przeciwko „Zachodowi" i że „jest kwe
stią całej Europy, czy siła La wniknie dalej w serce Zachodu, czy też Zachód 
odzyska wydarty mu Wschód"R. Już tak jaskrawo sformułowana tendencja 
mocno ogranicza wartość naukową książki, a ogranicza ją jeszcze bardziej 
fakt, że autor opiera się wyłącznie na materiałach przestarzałych i na litera
turze w języku niemieckim, nie uwzględniając zupełnie najnowszych badań 
radzieckich, polskich czy czechosłowackich. Znamienne jest i to, że książka 
Gausego, nad którą roztoczyli opiekę profesorowie Schieder (Kolonia) i Schu- 
macher (Hamburg), nie posiada zupełnie aparatu naukowego. Przyjąwszy,

4 J. F. Br a u n ,  Fiinf Jahre Arbeit fur den deutschen Osten. „Der G6t- 
ttnger Arbeitskreis“ (Jahrbuch d. Albertus Universitat in Kónigsberg Pr., 1952, 
t II).

5 F. Ga us e ,  Deutsch-slavische Schicksaisgemeinschaft, Kitzingen 1952, 
2 wyd. 1953.

8 H. R o t h f e 1 s, Bismarck, das Ansiedlungsgesetz und die deutsch-pol- 
nische Gegenwartslage (Ostraum, Preussentum und Reichsgedange, Lipsk 1935, 
s. 98).

7 Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mittel-Europa. 
In Verbindung mit Adolf Diestelkampf, Rudolf Laun, Peter Rassow und Hans 
Rothfels, bearbeitet von Theodor Schieder.

8 G a u s, op. cit., s. II.



wbrew wyińkom badań archeologicznych, że na tereny dzisiejszej Polski Sło
wianie przybyli dopiero w VI wieku po opuszczeniu ich przez plemiona ger
mańskie, autor Niemiecko-slowiańskiej wspólnoty losu ma duże trudności 
7  pogodzeniem wyznawanej przez siebie teorii o niższości Słowian z faktem 
powstania silnego polskiego państwa słowiańskiego. Ucieka się więc do osła
wionych faszystowskich teorii rasistowskich i rozwiązanie problemu widzi 
w obecności krwi normańskiej w żyłach twórców państwa polskiego, powra
cając w ten sposób, z powołaniem się na analogię do rzekomego sposobu 
powstania państwa rosyjskiego, do teorii normańskiej9. Tak zwaną koloni
zację niemiecką, będącą wynikiem procesów gospodarczo-społecznych, a mia
nowicie usuwanie z ziemi licznych niemieckich chłopów7 w związku z rozpa
dem systemu willikacyjnego oraz przechodzenia od renty odrobkowej do 
renty naturalnej i pieniężnej, tłumaczy Gause na wzór faszystowskiej teorii 
„przestrzeni życiowej'110. Upadek państwa zakonu krzyżackiego i wzrost sił 
Polski w okresie jagiellońskim określa tenże autor jako „reakcję słowiań
ską" niezdolną do osiągnięć kulturalnych, która jedynie wzmocniła władzę 
szlachty i zepchnęła chłopów w poddaństwo1'. Rzecz oczywista, że wystar
czyło, aby Gause rzucił okiem na historię pruskiego czy meklemburskiego 
chłopstwa, czy w ogóle na historię Niemiec po wielkiej wojnie chłopskiej, 
a mógłby i tam stwierdzić wzrastający ucisk chłopów przez szlachtę, acz
kolwiek nie mogło tu przecież być mowy o „reakcji słowiańskiej". Jeśli zaś 
chodzi o rzekomą niewydolność kulturalną Słowian, to właśnie okres Odro
dzenia jesL przykładem wielkich osiągnięć kultury polskiej. Tak samo pozba
wione są jakichkolwiek podstaw tezy Gausego, zmierzające do przedstawie
nia tak zwanego drugiego poddaństwa, rozpoczynającego się w XVI wieku 
w krajach na wschód od Łaby, jako wyniku „reakcji polskiej".

Rozbiór Polski zdaniem Gausego nie był wcale zagrabieniem olbrzymich 
obszarów polskich przez państwo pruskie. Fryderyk II był zmuszony do tego, 
by „w interesie Europy zatrzymać napór Rosji i uratować, co się dało". Gau
se przenosi tu swoją antyradziecką koncepcję na XVIII w. Również niezgodne 
z prawdą historyczną jest przedstawianie aneksji ziem polskich przez Fry
deryka II jako „czynu litości", ponieważ „Fryderyk uważał poddaństwo 
chłopów i samowolę szlachty za niemoralne" V Dziwnym sposobem zaiste 
nie odczuwał Fryderyk tej „litości" w stosunku do chłopów w Prusach.

9, Por. B. G r e k ó w ,  Der Kampf Russlands um die Errichtung seines 
Staates, Lipsk 1948. Wyd. rosyjskie w r. 1945.

10 Por. W. W i 11 i c h, Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschlana. 
Lipsk 1896, rozdz. VIII. Ga u s e ,  op. cit., s. 55, stwierdza: „Um die Mitte des 12. 
Jhdt. war der Nahrungsraum in Deutschland so eng geworden, dass eine weite- 
re Verdichtung der Bevólkerung nicht mehr móglich war. Es musste fur den 
Uberschuss neuer Raum gewoinnen werden und dieser bot sich nur im diinn 
Oesiedelten Osten". Podobieństwo tej argumentacji z niektórymi miejscami 
Mein Kampf Hitlera nie da się zaprzeczyć.

11 G a u s e ,  op. cit., s. 114; „Die slavische Reaktion hat wohl den Deu- 
tschen geschadet, aber den Landem nicht geniizt, weil sie negativ war. Sie 
hat des Landesausbau nicht gefordert, das geistige und kulturelle Leben nicht 
befruchtet, eine Kunst nicht hervorgebracht, eine Kolonisation nicht betrieben 
Dagegen hat sie die politische und wirtschaftliche Macht des Adels verstarkt 
und die Bauern zu Leibeigenen herabgedriickt".

12 Ga us e ,  op. cit., s. 176.



Ujarzmienie ludności polskiej i dążenie do jej germanizacji w czasie, gdy 
w łonie narodu polskiego budziły się elementy rodzimego, postępowego roz
woju, „nie było — zdaniem Gausego — żadnym pogwałceniem innej narodo
wości, lecz moralnym podniesieniem człowieka13 14. Podobnie, rzecz jasna, nie 
odpowiada faktom historycznym twierdzenie Gausego, że polscy chłopi w za
borze pruskim byli zadowoleni z panowania pruskiego i nie brali udziału 

„,w powstaniu poznańskim 1848 r. ani w powstaniu w Królestwie Kongreso
wym w r. 1863 łl.

Z chwilą przejścia do omówienia okresu po rewolucji październikowej 
y/ywody Gausego nacechowane są otwartą nienawiścią do Związku Radziec
kiego. Jego twierdzenia, że „europejska epoka Rosji skończyła się w roku 
1917“ 15 16 czy też że „bolszewizm" w przeciwieństwie do systemów europejskich 
traktuje człowieka nie jako jednostkę, lecz jedynie jako surowiec'116, są 
przykładami wulgarnych oszczerstw przypominających w sposób rażący pro
pagandę Goebbelsowską. Stwierdzając, że „Niemcy przynieśli kiedyś naro
dom Wschodu wolność, a Azja sprowadziła na nie znowu niewolę", uważa 
Gause granicę na Odrze i Nysie jedynie za tymczasową 17. Nie potrzeba do
dawać, że „wolność" tę odczuwał naród polski na własnej skórze od dwu 
wieków, a zwłaszcza podczas okupacji hitlerowskiej.

Przytoczyłem nieco szerzej „historyczną" argumentację Gausego, ponie
waż powtarza się ona w większości rozpraw Zespołu Getyńskiego. Spośród 
nich wymienić trzeba zwłaszcza książkę R. Raupacha i P. Quante pt. Bilans 
niemieckiego wschodu18 *. Ma ona na celu obalenie sądu, że byłe niemieckie 
ziemie wschodnie były obszarami deficytowymi pod względem gospodarczym 
i że odbywał się z nich silny odpływ ludności na zachód. Na podstawie da
nych liczbowych, których źródeł autor nie podaje, książka ma dostarczyć do
wodów, że „niemiecki wschód był organicznie związany z resztą Niemiec, że 
przerwanie tych więzów miałoby z biegiem czasu zgubne skutki dla całej 
Europy",9. Autorzy nie widzą oczywiście niezaprzeczalnego faktu, że od 
chwili przyłączenia do Polski Prus Wschodnich i Zachodnich, Pomorza i Ślą
ska i ich połączenia z naturalnym zapleczem, gospodarka tych ziem doszła 
do rozkwitu, jakiego nigdy nie było podczas ich przynależności do Prus 
i Rzeszy niemieckiej.

Zespół Getyński wydaje również broszurki popularnonaukowe, tzw. 
„Schriftenreihe", które mają za zadanie przeszkodzić zagojeniu ran zadanych 
przesiedleńcom wskutek utraty przez nich dobytku w stronach rodzinnych, 
wj^chować młodzież niemiecką w przekonaniu o konieczności odzyskania ziem

13 Ibid., s. 178 „keine Vergewaltigung eines anderen Volkstums, sondern die 
sittliche Hebung des Menschen".

14 Por. S. K i e n i e w i c z ,  Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 
1846—1848 (Wiosna Ludów na Ziemiach Polskich, Warszawa 1948, 4. I).

15 G a u s e ,  op. cit., s. 222.
16 Ibid., s. 273.
17 Ibid., s, 291.
18 R. R a u p a c h ,  F. Q u a nt ę ,  Die Bilanz des deutschen Ostens. Zur 

Frage der Ostodergebiete ais Wirtschaftsstandort und Beuólkerungsraum, Ki- 
tzingen 1953.

18 Ibid., s. VII.



na wschód od Odry i Nysy 20. Zadaniu temu poświęcona jest między innymi 
wydrukowana w roku 1950 praca Waltera Hubatscha, profesora historii w Ge
tyndze 21 22 23. Hubatsch dochodzi w niej do konkluzji, że „w rozważaniach nad roz
wiązaniem tego problemu możliwości dobrowolnego zrzeczenia się tych ziem 
ze strony Niemiec lub terytorialnej ich wymiany w ogóle nie mogą wchodzić 
w rachubę. Takie rozwiązanie nie jest zgodne z rozwojem historycznym tych 
obszarów. Żaden niemiecki mąż stanu nie byłby zćDolny wziąć na siebie od
powiedzialność za zrzeczenie się siedmiowiekowego dziedzictwa" -2.

Przykłady powyższe wy starczą chyba do udowodnenia, że Zespół Gety li
ski ma za czołowe zadanie ideologiczne przygotowanie wojny przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu i krajom demokracji ludowej, a zwłaszcza przeciw
ko Polsce. Znamienny jest jednakże fakt, że pojedynczy pracownicy tego ze
społu, a między innymi i sam profesor Hubatsch, nie przymykają oczu na 
realne fakty, tj. na wzrastające siły obozu pokoju i korygują w późniejszych 
swych wystąpieniach dawniej wyrażane poglądy, a lękając się wojennego 
rozwiązywania zagadnień wschodnich szukają drogi do porozumienia. W wy
danej w r. 1953 książce Filary Europy Hubatsch mówi wprawdzie jak daw
niej o 'kulturalnej misji prusactwa na wschodzie oraz o „stanie pustynnym", 
w który popadają „stare, kulturalne rejony Zachodu" (dobrze by było, gdy
by prof. Hubatsch mógł kiedyś osobiście przekonać się o stanie odbudowy 
na tych ziemiach), lecz stawia pytanie: „czy jednak fakt ten wystarcza już, 
aby doprowadzić do powtórnej wędrówki narodów w Europie środkowo- 
-wschodniej? . . .  Teraz chodzi o to, aby usunąć grunt spod nóg wzrastającego 
rewizjonizmu i obustronnie rosnącego nacjonalizmu i postawić na miejscu 
tych irracjonalnych nonsensów przesady i nieumiarkowania rzeczową logikę, 
której dotychczas zupełnie jeszcze brak" 24. Wypowiedzi takie jak Hubatscha, 
choć wśród badaczy zagadnień Wschodu, działających na terenie Republiki 
Federalnej, bardzo nieliczne, dowodzą możliwości przedyskutowania między 
wschodnią a zachodnią częścią naszej ojczyzny również i problemów z dzie
dziny stosunków niemiecko-polskich, które dla zachowania pokoju w Euro
pie są tak bardzo ważne.

20 Na okładce zeszytów „Schriftenreihe" jest ich zadanie ujęte w następu
jący sposób „Die Schriftenreihe will: Die vertriebenen Menschen des deutschen 
Ostens in der Yerbundenheit mit der verlorenen Heimat und in dem Bewusst- 
sein ihrer Werte starken, jlen Organisationen der Vertiebenen ein vielseitiges 
Hilfsmittel ftir ihre Heimatarbeit bieten, alle interessierten Deutschen rasch und 
zuverlassig iiber die wesentlichen Fragen des deutschen Ostens unterrichten, 
ais erganzendes Lehr- und Lemmaterial den Westdeutschen Schulen helfen, 
der jungen Generation das Bild des g a n z e n deutschen Landes und Yolkes 
zu erhalten".

21 W. H u b a t s c h ,  Preussenland. Werden und Aufgaben in sieben Jahr- 
hunderten (Der Góttinger Gelehrtenkreis, „Schriftenreihe", z. 1), Hamburg 1950.

22 Ibid., s. 23.
23 W. H u b a t s c h ,  Eckpfeiler Europas. Probleme des Preussenlandes in 

geschichtlicher Sicht, Heidelberg 1953.
24 Ibid., s. 134: „Aber diirfte diese Tatsache schon geniigen, um eine noch- 

malige Vólkerverschiebung in Ost-Mitteleuropa einzuleiten?... Jetzt kommt es 
darauf an, dem anwachsenden Revisionismus und dem beiderseiitigen steigen- 
den Natiomalismus den Boden zu entziehen und an die Stelle jener irrationa- 
len Vertilgenheiten, Ubertreibungen und Masslosigkeit eine sachliche Kla- 
rung zu setzen, die bisher noch yóllig zu fehlen scheint".



Drugą wielką organizacją badawczą zajmującą się stosunkami polsko- 
-niemieckimi w przeszłości, a ściślej mówiąc historii niemieckiej ekspansji na 
wschód, jest założona w r. 1950 w Marburgu nad Lahnem Rada Badawcza im. 
Jana Gotfryda Herdera. Jak podaje „Osteuropa'1 ?s, Rada ogranicza swą działal
ność do obszarów Pomorza, Prus Zachodnich, Prus Wschodnich, „Wartheland“, 
Śląska oraz Polski i Czechosłowacji, włącza jednak i inne obszary w swoje ba
dania, o ile „pozostawały w ścisłym związku z powyższymi obszarami osiedli 
wschodnio-niemieckich" ?6. Przeciwstawienie Polsce „obszarów Pomorza, Prus, 
Śląska czy „Wartheland“ (proszę zwrrócić uwagę na to ostatnie określenie, po
chodzące z czasów faszyzmu) świadczy, że Rada Badawcza im. Herdera nie 
uznaje przynależności tych ziem do Polski i przygotowuje ideologicznie przy
wrócenie nie tylko granic wschodnich z r. 1938, ale granic sprzed roku 1914, 
a więc łącznie z ówczesną prowincją poznańską. Trzeba przyznać, że nazwa 
tej instytucji, noszącej imię jednego z największych niemieckich humanistów 
i przyjaciół Słowian, wybrana została z gruntu przewrotnie i jest zniewagą 
pamięci Herdera.

Zarząd Rady Badawczej tworzą trzej profesorowie, reprezentujący trzy 
byłe niemieckie uniwersytety na ziemiach wschodnich: Wrocław, Gdańsk, 
Królewiec. Są to Herman Aubin (obecnie Hamburg), Eryk Keyser (obecnie 
Hamburg) i Teodor Schieder (obecnie Kolonia). Rada posiada własny insty
tut z obszerną specjalną biblioteką. Wydaje własne czasopismo: „Zeitschrift 
fur Ostforschung“, którego redaktorem jest prof. Herbert Schlenger. Za 
przykład nacjonalizmu i fałszowania historii w tym czasopiśmie może służyć 
ostatnio drugi zeszyt rocznika 1953, poświęcony historii Pomorza, czy pierw
szy zeszyt rocznika 1954 przynoszący między innymi przyczynek Eryka Wie- 
sego Podstawy państwowo-praione drugiego pokoju toruńskiego i granice 
jego słuszności2".

Oprócz tego rodzaju artykułów o wyraźnie rewizjonistycznym i nacjona
listycznym charakterze „Zeitschrift fur Ostforschung“ zawiera również arty
kuły, sprawozdania i recenzje, które odbiegają poniekąd od poprzednich za
łożeń i mają na celu informowanie. Jako przykład służyć może artykuł mar- 
burskiego docenta G. Rhode, Polska granica wschodnia w średniowieczu24, 
w którym autor słusznie wskazuje na klasowe korzenie tej granicy i polską 
feudalną ekspansję na wschód (w przeciwieństwie do powszechnie przez re
wizjonistów przyjmowanej tezy, głoszącej, że ziemie te miały być starą włas
nością polską, którą należy odebrać Związkowi Radzieckiemu).

Rówmież inny przyczynek Rhodego — omówienie publikacji Instytutu 
Zachodniego w Poznaniu z okazji obchodu tysiąclecia istnienia tego miasta 
- - świadczy o dobrej znajomości rzeczy i dążeniu do oddania sprawiedliwo
ści dzisiejszej historiografii polskiej. Dążenie do rzeczowej sprawozdawczości 
cechuje też referat adwokata G. Geilke, poświęcony rozwojowi polskiego pra- 25 26 27 *

25 Czasopismo „Osteuropa“, którego redaktorem jest Klaus Mehnert, jest 
organem założonego 18 XI 1949 w Stuttgarcie Deutsche Gesellschaft fur Ost- 
europakunde.

26 „Osteuropa“, 1951, z. 2, grudzień.
27 E. W i e s e, Die staatsrechtlichen Grundlagen des 2. Thorner Friedens 

und die Grenzem seiner Rechtmassigkeit (Ztschr. f. Ostforschung 1954, z. 1).
2H G. Rh o d e ,  Die Ostgrenze Polens im Mittelalter (tamże 1953, z. 1).
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wa sądowego od zakończenia wojny w okresie 1944—195229 30 31 oraz odbudowie 
polskiego aparatu państwowego3ft. Do bardziej pozytywnych stron tego cza
sopisma należą również szczegółowe bibliografie. Mimo to na pytanie, czy 
powyższe uwagi zmieniają w7 czymkolwiek sąd o charakterze tego czasopis
ma jako organu ideologicznego służącego przygotowywaniu wojny przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu i krajom demokracji ludowej, trzeba odpowiedzieć 
przecząco. Przez ogłaszanie takich przyczynków, jak Rhodego, Geilkego i in
nych, czasopismo otrzymuje pozornie „obiektywny" charakter naukowy i jest 
czytane przez większe grono naukowców niż w wypadku, gdyby takich rze
czowych przyczynków nie było. W ten sposób ludzie, którzy prawdopodobnie 
szczerze starają się o rzeczowe wyjaśnienia i porozumienie z narodem pol
skim, zostali bez swojej wiedzy wciągnięci w służbę sprawy, która bynaj
mniej nie służy pokojowemu porozumieniu się narodów.

Tą samą ideologią jak „Zeitschrift fur Ostforschung'- kierują się rów
nież inne publikacje Rady Badawczej im. Herdera. Mam tu szczególnie na 
myśli pierwszy tom podręcznika Seraphima Niemieckie ziemie wschodnie 
noszący tytuł „Gospodarka Niemiec Wschodnich'1 31. W pierwszej części autor 
omawia znaczenie byłych niemieckich ziem wschodnich przed drugą wojną 
światową dla gospodarstwa Niemiec. Ustala jednak znaczenie straty produk
cji tych ziem nie w stosunku do gospodarki ogólnoniemieckiej, lecz tylko dla 
terenu republiki bońskiej. Dochodzi przy tym do wniosku, że na dłuższą 
metę nie może ona istnieć bez utraconych obszarów wschodnich. Nie przy
chodzi mu jednak wcale na myśl, jak wielką byłaby zdolność produkcyjna 
Niemiec w wypadku ich zjednoczenia w dzisidj'szych granicach. Frzemilcza 
fakt, że układ poczdamski, przewidując oddzielenie terytorium na wschód od 
Odry i Nysy od państwa niemieckiego, mówił jednocześnie o jedności gos
podarki niemieckiej. Chodzić więc powinno w tej chwili przede wszystkim 
o doprowadzenie do tej jedności, a nie, jak to czyni Seraphim, o snucie męt
nych spekulacji na temat utraconej zdolności produkcyjnej.

Jeszcze bardziej niedołężne są wywody autora w drugiej części rozprawy 
noszącej charakterystyczny tytuł „Gospodarka Niemiec Wschodnich po dru
giej wojnie światowej"32. Straszliwe zniszczenie tych ziem podczas działań 
wojennych i wskutek „polityki spalonej ziemi", stosowanej przez uchodzące 
oddziały hitlerowskie, bagatelizuje się tu zupełnie, składając główną winę na 
barki armii radzieckiej i polskiej. Przy podaniu liczb dotyczących produkcji 
v-’ okresie powojennym opiera się autor jedynie na danych statystycznych, 
Które nie przekraczają danych z roku 1948, nie wspominając ani słowem o in
tensywnej odbudowie, która z całą siłą zaczęła się dopiero po tê j dacie. Przy 
pomocy tego rodzaju oczywistych fałszerstw Seraphim usiłuje dowieść, że pol-

29 G. G e i l k e ,  Die Entwicklung des polnischen Justizrechtes seit Kriegs- 
ende (1944—1951) (tamże 1952, z. 1).

30 Tamże 1954, z. 3.
31 P. H. S e r a p h i m ,  Die deustchen Ostgebiete, cz. 1: „Die Wirtschaft 

Ostdeutschlands", Stuttgart 1952.
32 Ibid., cz. 2: „Die Wirtschaft Ostdeutschlands nach dem 2. Weltkrieg".



skie ziemie zachodnie uległy procesowi, w którego wyniku „upodabniają się 
do stepów'133. '

Drugi tom podręcznika o Niemieckich ziemiach wschodnich stanowi praca 
Wolfganga Wagnera „Powstanie granicy na Odrze i Nysie w rokowaniach 
dyplomatycznych podczas drugiej wojny światowej"33 34. Autor, podobnie jak 
Rothfels, Schieder i inni, twierdzi, że nie można przenosić zasady państwa 
narodowego, obowiązującej dla Zachodu, na Europę wschodnią. Frazeolo
gicznie odżegnuje się wprawdzie od polityki hitlerowskiej, faktycznie za
rzuca jej jednak jedynie, że zdradziła przed całym światem 9woją „tenden
cję imperialistyczną'. Takim bowiem bardzo oględnym terminem określa on 
grabieżczą, agresywną i wynaradawiającą politykę faszyzmu niemieckiego 
w stqsunku do innych narodów, zdradzając się jednocześnie, że nie uznaje 
prawa narodu polskiego do walki narodowowyzwoleńczej.

Z działalnością Rady Badawczej im. Herdera wiąże się, choć nie bezpo
średnio, a tylko przez osobę redaktora Hermana Aubina, wydawnictwo „Nie
miecki wschód a zachód"35, jakie powstało z inicjatywy wschodnio-niemiec- 
kiego akademickiego zespołu we Freiburgu (Ostdeutseher akademischer Ar- 
beitskreis in Freiburg i. B). Tom ten zawiera przyczynki od czasów najstar
szych do teraźniejszości i ma charakter otwarcie rewizjonistyczny. Jego wy
wody historyczne prawie wcale nie różnią się od cytowanej książki Gausego. 
Dla zobrazowania tendencji tej publikacji niech wystarczą cytaty ze wstępu, 
w którym Aubin informuje swoich czytelników, że jednym z głównych ce
lów jego pracy jest „dostarczenie zagranicy dobrego materiału naukowego 
o zagadnieniach wschodnio-niemieckich". Jakiego rodzaju będzie to jednak 
materiał, charakteryzują następujące sformułowania: „znaczenie katastrofal
nej amputacji niemieckiej przestrzeni życiowej na wschodzie nie dotarło 
jeszcze w całej swej wielkości i wadze do świadomości ludzi na południowym 
zachodzie . .. Problem niemieckiej granicy wschodniej musi stać się sprawą 
europejskiej rozmowy . . .  Ostatecznie bowiem nie można sobie wyobrazić 
Europy bez ziem między Łabą, Wisłą i Dunajem udostępnionych kulturze • . • 
Wschodnio-niemiecki akademicki związek we Freiburgu otrzymuje za zada
nie kontynuację rozpoczętego kursu i pogłębienie go, by Niemcy stały się

33 Warto zwrócić uwagę na dalsze publikacje tegoż autora. W rozprawie: 
Die Heimatsvertriebene in der Sowjetzone, Berlin 1954, Seraphim ignoruje zu
pełnie realizowane w strefie radzieckiej z powodzeniem rozwiązanie proble
mu przesiedleńczego. Seraphim występuje również jako autor gospodarczo-hi- 
storyczmych przyczynków w  serii wydawanej przez Akademischer Gemein- 
schaftsverlag Salzburg, pt. „Heimat im Herzen". Przyczynek pióra wspomnia
nego autora w tomie Wir von der Weichsel und Warthe uważa Wielkopolskę 
i Pomorze za trwałe i nierozerwalne części składowe niemieckiego ciała gospo
darczego, których oderwanie od rzeszy niemieckiej po r. 1918 spowodować 
tam miało silne cofnięcie się zbiorów. Okupację faszystowską po r. 1939 określa 
autor jako błogosławieństwo dla tych obszarów, stwierdzając: .,nur eine sehr 
einseitige, von den Hassgefiihlen der jiingsten Vergangenheit ausgehende Be- 
trachtung wird das leugnen kónnen". Używanie przez Seraphima dla miasta 
Łodzi nazwy Litzmannstadt charakteryzuje również jego psychiczne powiąza
nie z reżimem hitlerowskim.

34 W. W a g n e r ,  Die Entstehung des Oder/Neisse-Grenze (Die Deutschen 
Ostgebiete, Stuttgart 1953).

35 H. A u b i n, Der deutsche Osten und das Abendland, Monachium 1953.



znów Niemcami i mogły się podjąć swego zadania historycznego na obszarze 
Europy' 36 37.

Szczególną rolę w ideologicznym przygotowaniu wojny i „krucjaty 
przeciw komunizmowi", przeciwko Związkowi Radzieckiemu i krajom demo
kracji ludowej odgrywa Watykan, a na jego rozkaz wyższy kler zachodnio- 
-niemiecki3>. Specyficznej działalności wśród przesiedleńców katolickich po
święca się wydawnictwo katolickie w Monachium „Droga Chrześcijanina" 
(„Christ Unterwegs"), które nie tylko rozwija żywą działalność z zakresu 
wydawania mniejszych lub większych broszur, lecz wydaje również czaso
pismo pod tym samym tytułem. By poznać tendencje tego czasopisma, wy
starczy przytoczyć którąkolwiek z pozycji, choćby publikację zatytułowaną 
Potępione dusze zjawiają się w piekle śląskim38 39. Książka ta zawiera pełne 
straszliwej nienawiści do polskości opisy przeżyć przesiedleńców śląskich 
i tych Niemców, którzy zostali na Śląsku. Wcale nie przeczę temu, że prze
siedleńcy, którzy musieli w krótkim czasie opuścić swoje strony rodzinne, 
mieli ciężkie przeżycia. Nie stoją one jednak absolutnie w żadnym stosunku 
do tego, co wyrządzono narodowi polskiemu w imię potrzeb narodu niemiec
kiego.

Dalszym przykładem działalności kleru katolickiego w Niemczech, skie
rowanej przeciwko pokojowi i granicy na Odrze i Nysie, jest działalność ka
tolickiego seminarium duchownego w Konigstein. Kształci ono specjalistów 
do pracy wśród przesiedleńców i wydaje specjalne książki religijne o „utra
conej ojczyźnie", by podtrzymywać wśród katolików coś w rodzaju męczeń
stwa, zapobiec zadomowieniu się przesiedleńców w nowych siedzibach, a przy
gotować ich do wojny o odzyskanie ziem za Odrą i Nysą.

Osobne omówienie należy się publikacji: Dokumentacja wypędzenia 
Niemców z Europy środkowo-wschodniej, zestawionej i wydawanej dużym 
kosztem przez rząd boński3B. Do końca r. 1954 ukazały się dwa półtomy do
tyczące obszarów leżących na wschód od Odry i Nysy. Odpowiedzialnymi za 
to wydawnictwo są znani profesorowie zachodnio-niemieccy, Teodor Schie- 
aer, Hans Rothfels, Rudolf Lau, Peter Rassow i inni. Wprawdzie wydawcy 
podkreślają w przedmowie, że książka ta nie ma nic wspólnego z nienawi
ścią czy odwetem, ale liczne, pieczołowicie dobrane wypowiedzi w samym 
wydawnictwie wyrażają tyle nienawiści i zemsty, że treść książki przeczy cał
kowicie obłudnym słowom wstępu. Wprzęgnięto tu w służbę przygotowania 
wojny nieszczęście milionów ludzi, którym naumyślnie nie daje się nowej 
ojczyzny. O wielkim cynizmie i pogardzie dla człowieka świadczy fakt, że na
czelny redaktor Dokumentacji Martin Broschat oblicza w specjalnym arty
kule „mieszaninę żądzy, krwi i uczucia", konieczną dla najlepszego oddziały
wania propagandowego poszczególnych wypowiedzi40.

36 Por. Z. W o j c i e c h o w s k i ,  Prawa historyczne i rzeczywistość poli
tyczna (Przegląd Zachodni 1954, s. 343).

37 M. M. S c h e i n i m a n n ,  Der Vatikan im zweiten Weltkrieg, Berlin 1954, 
s. 476 mn.

38 E. K. J o h a n n s e n ,  Arme Seelen erscheinen in der Hólle Schlesiens. 
Ein Tatsachenbericht, Monachium 1952.

39 Por. wyżej przypis. 7.
40 M. B r o s c h a t ,  Massendokumentation ais Methode zeitgeschichtlicher 

Forschung (Yierteljahresheft fur Zeiitgeschichte, Monachium 1954, z. 2).

17 — S o b ó tk a . R. X . 1955, z. 1 — 2



Podsumowując obraz zachodnio-niemieckiego piśmiennictwa historycz
nego poświęconego Polsce trzeba' raz jeszcze stwierdzić, że instytuty zorga
nizowane w celu prowadzenia badań nad Wschodem i obficie zaopatrywane 
w amerykańskie pieniądze służą celom ideologicznego przegotowania nowej 
wojny, a ich czołowi przedstawiciele starają się sprostać w swoich pracach 
temu celowi, domagając się rewizji i odwetu. Swoją szeroką działalnością pu
blikacyjną, zaopatrywaniem w wiadomości dużej części prasy nie tylko za- 
chodnio-niemieckiej, ale i kapitalistycznej zagranicy, instytuty owe wywie
rają poważny wpływ na opinię publiczną, którego to wpływu nie należy lek
ceważyć; przez szkoły wpływają również i na wychowanie młodzieży za- 
chodnio-niemieckiej w duchu zemsty i nienawiści narodowej. Jest to duch 
hakaty i narodowego socjalizmu, ten sam zły duch, który stanął u kolebki 
dwóch wojen światowych, a dziś ma przygotować trzecią.

Jednakże gdy przed pierwszą wojną światową stały na przeciw siebie 
dwa wielkie obozy imperialistyczne, gdy przed drugą wojną światową Zwią
zek Radziecki stał sam jeden w otoczeniu kapitalistycznym, dzisiaj istnieje 
potężny, zorganizowany obóz pokoju, ku któremu zwracają się sympatie wie
lu milionów ludzi. W tych warunkach smocze ziarno nienawiści narodowej 
siane przez zachod(nio-niemieckie instytuty do badań nad Wschodem nie 
znajduje już tak żyznej gleby w umysłach ludności. Odbija się to również, 
jak widzieliśmy, na pojedynczych współpracownikach tych instytutów.

Równocześnie w Niemieckiej Republice Demokratycznej powstało po raz 
pierwszy w historii Niemiec prawdziwie demokratyczne państwo — państwo 
robotników i chłopów. Zgodnie z interesami klasy robotniczej zasady prole
tariackiego internacjonalizmu obowiązuje również i naukę historyczną w na
szej republice. Przy badaniach stosunków polsko-niemieckich historycy nas 
kierują się zasadami Marksa i Engelsa a przede wszystkim cytowanym wyżej 
stwierdzeniem, że stworzenie niezawisłej Polski jest pierwszym warunkiem 
stworzenia demokratycznych Niemiec. Zasady te widać w naszych szkolnych 
podręcznikach historii i na lekcjach. Widać je również w nauce historii. 
Szczególne znaczenie dla nowego ujęcia historii narodu niemieckiego, a tym 
samym i jego stosunków z narodem polskim, ma 'podręcznik historii Niemiec 
dla szkół wyższych. Konspekt poszczególnych części tego podręcznika został 
już zakończony i oddany społeczeństwu do dyskusji41. Wyniki badań z dzie
dziny historii stosunków polsko-niemieckich znajdują leż odbicie w każdym 
niemal z dotychczasowych zeszytów „Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft“, 
organu postępowych historyków niemieckich.

Zadania, które stoją przed nami, są jednak znacznie większe niż to, co 
w tej dziedzinie zrobiono. Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności słusznie 
zwróciła na to uwagę, a pierwszy jej sekretarz, Walter Ulbricht, wskazał 
niemieckim historykom w referacie na IV Zjeździe Partii konieczność zba
dania i przedstawienia tradycji przyjaźni między narodem polskim a nie
mieckim.

Na razie mamy za sobą tylko nieliczne publikacje. Na czoło wysuwa się 
tu rozprawa Paula Wandela, sekretarza Komitetu Centralnego Niemieckiej

41 Por. „Zeitscłwift fur Geschichtswissensehaft", 1953, s. 628 nn., 759 nn., 
775 nn.; 1954, s. 109 nn., 428 nn., 569 nn., 701 nn.).



Socjalistycznej Partii Jedności, Junkiersko-imperialistyczna polityka parcia 
na wschód42. Praca ta zawiera płomienne wyznanie przyjaźni między naro
dem niemieckim a polskim. Demaskuje ona zbrodnie wyrządzone narodowi 
polskiemu polityką parcia na wschód uprawianą przez klasy panujące Nie
miec. Wandel obala nacjonalistyczną legendę niemiecką, jakoby naród polski 
był niezdolny do wytworzenia własnej kultury. Wykazuje natomiast, że nie
miecka ekspansja feudalna na wschód skierowana była przeciwko krajowi 
o bardzo wysokiej kulturze. Stwierdza poza tym, że niemiecka burżuazja 
w okresie walki z panowaniem szlachty i rozbiciem politycznym zwracała się 
również przeciwko polityce narodowego ucisku Polski. Z chwilą jednak gdy 
niemiecka burżuazja stała się klasą reakcyjną, kontynuowała sama politykę 
narodowego ucisku wobec narodu polskiego. Wandel pokazuje narodowi nie
mieckiemu zbrodnie niemieckich faszystów wobec Polski i udowadnia, że po
lityka niemieckiej burżuazji w okresie jej coraz większego uwsteczniania się 
nie odpowiadała narodowym interesom ludu niemieckiego. Autor zajmuje się 
szozegółowo walką Marksa, Engelsa i niemieckiego ruchu robotniczego o stwo
rzenie zjednoczonej, demokratycznej i niezawisłej Polski i wskazuje, że po
lityka Niemieckiej Republiki Demokratycznej nawiązuje do tej tradycji.

Jurgen Kuczyński w swojej pracy Bettina von Arnim a Folacy 43 44 przed
stawia na przykładzie tej poetki z okresu niemieckiego romantyzmu silny 
odgłos, jaki zyskała wśród narodu niemieckiego walka wyzwoleńcza narodu 
polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. Z uczuciem niena
wiści i pogardy, ale również ze wstydem za własny naród mówi Bettina von 
Arnim o brutalnym stłumieniu walki narodowowyzwoleńczej w Wielkim Księ
stwie Poznańskim w r. 1848 przez pruskie żołnierstwo. Pełna szczerej miłości 
do narodu polskiego zaapelowała poetka w tym samym roku do frankfurc
kiego Zgromadzenia Narodowego, zwracając się z ostrzeżeniem, by nie utrud
niać zjednoczenia narodowego Niemiec przez zdradę w stosunku do Polaków.

W pracy StuOAa nad historią imperializmu niemieckiego " Kuczyński po
święca większy rozdział omówieniu Deutscher Ostmarkenverein jako typo
wej organizacji propagandowej niemieckiego kapitału monopolistycznego. 
Wykazuje, że organizacja ta przez swoje szowinistyczne podżeganie przeciwko 
ludności polskiej i kulturze polskiej, przez stosowanie różnorodnych środków 
włącznie z bojkotem gospodarczym i terrorem indywidualnym, nie tylko przy
gotowała ideologicznie pierwszą wojnę światową, lecz utorowała również 
drogę hitleryzmowi.

Stosunki polsko-niemieckie porusza również Albert Schreiner w swojej 
Historii niemieckiej polityki zagranicznej45, wykazując powiązanie między 
wzrostem imperializmu i zaostrzeniem się agresywnego kursu niemieckiej po
lityki zagranicznej i kolonialnej a wzrostem ucisku ludności polskiej w pań
stwie Hohenzollernów. Henryk Keisch w popularnej książce Nieznany są

42 P. W a n d e l ,  Die junkerlich-imperialistische Politik des „Dranges nach 
dem Osten“ ein Ungluck fur das deutsche und das polnische Volk, Berlin 1952.

43 J. K u c z y ń s k i ,  Bettina von Arnim und die Polen, Berlin 1949.
44 T e n ż e ,  Studien zur Geschichte des deutsćhen Imperialismus, t. II: 

Propagandaorganisationen des Monopolkapitals, Berlin 1950.
45 A. S c h r e i n e r ,  Zur Geschichte der deutsćhen Aussenpolitik 1871— 

1945 t. I: 1871—1918, Berlin 1952.



siad nakreślił obraz historii narodu polskiego dla szerokich kół niemieckiego 
społeczeństwa. Książka ta zwraca śię zwłaszcza przeciwko wszczepianemu od 
pokoleń narodowi niemieckiemu przez klasy panujące nacjonalistycznemu 
poczuciu wyższości w stosunku do polskiego sąsiada. Karol Wioch stwierdził 
w publikacji historyczno-politycznej o problemie granicy na Odrze i Nysie, 
że granica ta jest granicą pokoju, a naruszenie jej oznacza wojną46 47 48. Wspo
mnieć trzeba również o artykule Heinza Kerlbertha o polskiej Komisji Edu
kacji Narodowej, gdzie wskazuje, że w Polsce postępowe reformy w dziedzi
nie wychowania przeprowadzono dużo wcześniej zanim w Niemczech pomy
ślano o podobnych sprawach. Dłuższą rozprawę poświęca Kelberth zbadaniu 
górniczego szkolnictwa zawodowego na Śląsku w XVIII w. Historyk litera
tury Manfred Hackel zebrał w antologii Za wolność Polski. 800 lat przyjaźni 
niemiecko-polskiej obfitą niemiecką literaturę o Polsce, dokonał wyboru i udo
stępnił ją szerokiemu kręgowi czytelników, przez co zasłużył się bardzo spra
wie przyjaźni niemiecko-polskiej47.

Autor niniejszego artykułu wykazał w „Einheit“, organie teoretycznym 
Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności, na podstawie dawniejszych nie
mieckich prac historycznych, że polskie ziemie zachodnie to historyczne ob
szary Polski, że naród polski ma prawo do swoich ziem odzyskanych nie 
tylko ze względu na bezpieczeństwo i prawo do odszkodowania, lecz również 
z powodów historycznych 4P. W rozprawie Karol Marks o Polsce dałem zwar
ty przegląd wypowiedzi Marksa i Engelsa w kwestii polskiej oraz rozwoju ich 
nauki o Polsce przez wielkich kontynuatorów ich dzieła Lenina i Stalina49. 
W nie ogłoszonej jeszcze pracy Kryzys rewolucyjny v j  W. Ks. Poznańskim 
i powstanie styczniowe 1858—1864 staram się wykazać, że przy całej specy
fice ekonomicznego i społecznego rozwoju w zaborze pruskim było tak silne 
dążenie do zjednoczenia z innymi ziemiami polskimi, że rozsadzało granice 
dowolnie ustanowione przez państwa zaborcze. Głównymi nosicielami tej 
walki nie była polska szlachta ani polskie duchowieństwo, lecz ludzie pracy, 
chłopi, rzemieślnicy, robotnicy i młodzież studiująca. Polscy patrioci popie
rani byli również przez postępowych Niemców, tak że linia walki nie była 
oznaczona jedynie granicą narodowościową, lecz także granicą klasową.

Niektóre z przytoczonych powyżej studiów są już wynikiem zawiązują
cej się współpracy niemieckich i polskich historyków. Współpraca ta nie 
może się, rzecz jasna, ograniczyć do kontaktów osobistych. Konieczne jest 
jej pogłębianie, a przede wszystkim udostępnienie szerokim kołom spo
łeczeństwa niemieckiego wyników polskich badań historycznych poprzez tłu
maczenie dzieł polskich. Dotychczas zrobiono w tej dziedzinie bardzo mało. 
Ukazała się mianowicie jedynie w przekładzie niemieckim książka Józefa 
Kowalskiego Rosyjska demokracja rewolucyjna a, powstanie styczniowe.

46 K. Wi o c h ,  Gesprdche iiber Oder und Neisse (Kleine deutsch-polnische 
Reihe, Berlin 1952, nr 7).

47 M. H a c k e l ,  Um Polens Freiheit. 800 Jahre deutsch-polnischer Freund- 
schaft, Berlin 1953.

48 H. F. G e n t z e n ,  Die westpolnischen Gebiete ais historische Gebiete 
Polens (Einheit 1952, z. 4, kwiecień).

49 Por. Ztschr. f. Gesch. Wiss. 1953, z. 2.



W trakcie tłumaczenia i przygotowywania do publikacji są oba dotychczas 
wydane tomy Historii Polski Bardacha — Gieysztora — Łowmiańskiego — 
Maleczyńskiej i Arnolda — Piwarskiego — Michalskiego, Szkice dziejów Śląs
ka pod redakcją Ewy Maleczyńskiej oraz Historia gospodarcza Polski Jana 
Rutkowskiego w opracowaniu Witolda Kuli.

W dziedzinie historii stosunków niemiecko-polskich prowadzone są pra
ce w instytutach historycznych uniwersytetów w Berlinie, Lipsku i Jenie, 
w instytutach dla badań wczesnodziejowych w Berlinie i Dreźnie, w Insty
tucie dla Badań nad Ludem Łużyckim w Budziszynie, w Instytucie Łużyckim 
na uniwersytecie w Lipsku, w Instytucie Nauk Społecznych Politechniki 
w Dreźnie i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Poczdamie. Szczególnie żywa 
jest współpraca z polskimi kolegami historykami w dziedzinie archeologii, 
badań nad narodowością łużycką oraz w zakresie historii nowszej i najnow
szej. We wspomnianych instytucjach prowadzi się obecnie prace nad nastę
pującymi zagadnieniami: powstanie państwa polskiego, niemiecka koloniza
cja Śląska i Wielkopolski w średniowieczu, stosunki hadlowe między Gdań
skiem a zakonem niemieckim w XIII i XIV w., ustrój feudalny na terenie 
Łużyc, kulturalna i naukowa współpraca polsko-niemiecka w latach 
1700—1760, polscy studenci w Jenie do r. 1848, pruska polityka kolonialna 
w prowincjach wschodnich w latach 1890—1914, historia niemieckiego Ostmar- 
kenvereinu. Tu należą również dwie prace na temat wspólnej walki polskich 
i niemieckich robotników na Górnym Śląsku z czasów republiki weimarskiej, 
które są prowadzone z pomocą mieszczącego się we Wrocławiu Zakładu Hi
storii Śląska Polskiej Akademii Nauk.

Najważniejszym jednak naszym zadaniem w zakresie badania historii sto
sunków niemiecko-polskich jest znalezienie i ogłoszenie materiału źródłowego 
z archiwów, prasy i publicystyki. Praca ta tylko wtedy może być owocna, gdy 
będzie wynikiem współpracy niemiecko-polskiej. Dla tego też historycy i ar
chiwiści z Niemieckiej Republiki Demokratycznej wezmą udział w zaplano
wanym przez Polską Akademię Nauk czterotomowym wydaniu materiałów 
źródłowych. W dużej mierze uczestniczyć będą w tych pracach Instytut Hi
storii Narodu Niemieckiego Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie i Sekcja 
Historii Najnowszej Seminarium Historycznego Uniwersytetu im. Fryderyka 
Schillera w Jenie. W archiwach Niemieckiej Republiki Demokratycznej znaj
dują się obfite materiały do historii stosunków niemiecko-polskich, które do
tychczas tylko w małym stopniu były wykorzystywane. Pierwszą wstępną 
pracą do zamierzonej publikacji źródłowej powinno być planowe ujęcie 
wszystkich materiałów w specjalnej kartotece. Pierwsze kroki w tym kierun
ku zrobiono już w archiwach w Merseburgu i w Dreźnie.

Wielkie zadania stoją przed nami, a spełnić je będzie można tylko przy 
najściślejszej współpracy między historykami obu narodów. W przekonaniu, 
że będzie można te zadania wykonać, utwierdziło nas głębokie wrażenie, jakie 
delegacja niemieckich historyków wywiozła z odwiedzin w Polskiej Re
publice Ludowej. Okazywana nam serdeczna gościnność i zaufanie w postę
powe siły naszego narodu dodały nam silnego bodźca do dalszej pracy. Dalsza 
naukowa współpraca pozwoli nam okazać naszą wdzięczność za tę przyjaźń



i zaufanie. Wierzymy, że tą drogą najlepiej przyczynimy się do wzmożenia 
i pogłębienia przyjaźni między narodami polskim i niemieckim dla dobra obu 
naszych inarodów, dla zachowania i utrwalenia pokoju, dla wspólnej walki
0 szczęśliwą przyszłość. ,

SZKICE Z DZIEJÓW ŚLĄSKA, pod redakcją Ewy Maleczynskiej, Książka
1 Wiedza, Warszawa 1953, s. XIII + 370.

W przedmowie do „Szkiców“ pisze E. Maleczyńska o ważnych nie tylko 
pod względem poznawczym, ale i aktualno-politycznym, rozległych zadaniach, 
jakie stoją dzisiaj przed historykami polskimi w stosunku do dziejów Śląska. 
„Zadania te są bardzo pilne. Dużo jeszcze poglądów, jakie narzuciła polskim 
masom pracującym burżuazja i burżuazyjna nauka, żyje w świadomości ludzi 
i hamuje tempo naszego pochodu. Niektóre książki napisane o Śląsku już 
w Polsce Ludowej nie potrafiły wydobyć prawd}” jego dziejów formułując pew
ne tezy fałszywie, nacjonalistycznie. Nowa historiografia polska dopiero wkra
cza na właściwą drogę. Stoimy dopiero u początku nowych badań nad dziejami 
Śląska" x.

Rzecz jasna, że w chwili kiedy cały szereg zagadnień z historii Śląska wy
maga przebadania na nowo i właściwego oświetlenia, przy czym w wielu wy
padkach konieczne jest przeprowadzenie rozległych badań archiwalnych, na
leży jeszcze poczekać na pełną, na naukowych podstawach opartą historię 
Śląska. Przygotowania w tej dziedzinie podjął Zakład Historii Śląska Instytutu 
Historii PAN zakreślając w swym planie wydanie dzieła wielotomowego. Tym
czasem zaś warsztaty historyków wrocławskich pracują od lat kilku starając 
się pogłębić metodologię marksistowską i dotrzeć na tej podstawie do właści
wego naświetlenia procesu historycznego. Praca ich daje plony, których pu
blikacja już teraz winna przyczynić się do zapłodnienia dalszych badań, uła
twiając wymianę myśli w dyskusjach naukowych, nie mówiąc już o palącej 
potrzebie dania szerszym kołom czytelników przybliżonego do rzeczywistości 
historycznej obrazu dziejów Śląska. Stąd też należy uznać za pożyteczną ini
cjatywę autorską zespołu historyków Uniwersytetu Bolesława Bieruta we Wro
cławiu oraz inicjatywę wydawniczą Książki i Wiedzy, które pozwoliły na uka
zanie się „Szkiców z dziejów Śląska".

Autorzy poszczególnych rozpraw zawartych w „Szkicach" starali się przed
stawić szereg zagadnień z historii Śląska wychodząc z pozycji metodologii 
marksistowskiej. Podjęli się tej pracy w kolektywie wrocławskim, zanim jesz
cze zorganizowano prace w Zakładzie Historii Śląska Instytutu Historii PAN, 
zanim jeszcze opracowano szczegółowy iplan podręcznika historii Śląska. 
W tych warunkach należy z całym naciskiem podkreślić niemal pionierski nie
raz charakter ich poczynań.

W świetle powyższych uwag jest zupełnie zrozumiałe, że wysiłek zespołu 
autorskiego nie mógł objąć równomiernie wszystkich okresów dziejów Śląska

1 Zob. praca recenzowana, t. I, s. VI.



w dobie wczesnohistorycznej i w dobie feudalizmu. Wytypowano szereg waż
niejszych zagadnień licząc się z możliwościami ich opracowania przy aktual
nym stanie badań historyków wrocławskich, toteż niesposób było uniknąć luk, 
nieraz poważnych. Tak więc na trzynaście szkiców dziewięć nie przekracza 
w zasadzie ram chronologicznych po wiek XV włącznie (drugi szkic K. Male- 
czyńskiego i drugi szkic E. Maleczyńskiej tylko w niewielkiej mierze zachodzą 
na nieco późniejsze czasy). Trzy szkice zajmują się wiekiem XVI i XVII, jeden 
z nich obejmuje także zagadnienia XVIII wieku. Jeden tylko poświęcony jest 
wiekowi XVIII i to jego latom schyłkowym. Już to samo zestawienie wykazuje, 
że nie udało się jeszcze doprowadzić do równowagi w zakresie badań nad po
szczególnymi odcinkami dziejów Śląska w dobie feudalizmu.

Taki stan rzeczy jest niewątpliwie wynikiem zaniedbań polskiej historio
grafii burżuazyjnej, która pogłębiała swe badania erudycyjne nad dziejami 
Śląska do XIV wieku włącznie, obejmując częściowo tylko wiek XV, traktując 
po macoszemu dzieje Śląska od chwili przejścia kraju pod rządy Habsburgów. 
Jakby osłabły zainteresowania tą prastarą dzielnicą polską z chwilą, kiedy 
zostały zerwane jej związki państwowe z Rzecząpospolitą, a już niemal 
ustawały na tym etapie dziejowym, kiedy przywrócenie tychże związ
ków było z wielu względów bardzo poważnie utrudnione (od XVI 
wieku). O ile zajmowano się tym okresem, to pod kątem widzenia 
pewnych jeszcze możliwości czy pomysłów odzyskania nie tyle nawet 
całości co jakichś części Śląska. A przecież mimo obcych rządów pozostał na 
Śląsku lud polski, pozostał chłop polski i polski mieszczanin. Zatracili swą 
polskość książęta i szlachta, ale utrzymały ją i zdołały się obronić przed na
ciskiem germanizacyjnym masy ludowe; na tych masach ludowych mogła się 
oprzeć walka o wyzwolenie społeczne i narodowe Śląska w wieku XIX. Ale 
uzieje mas ludowych polskich na Śląsku niezbyt interesowały historyków bur- 
żuazyjnych. Zaniedbując badania nad wiekami poprzednimi nie rozumieli ca
łokształtu procesu historycznego, stawali jakby zaskoczeni wobec faktu tzw. 
odrodzenia narodowego na Śląsku i w końcu próbowali je wyjaśnić działal
nością „opatrznościowych" jednostek.

W rezultacie nie dysponujemy dzisiaj odpowiednim zasobem materiału fak
tograficznego do dziejów Śląska od XVI do XVIII wieku. Zaniedbań historio
grafii burżuazyjnej nie można było wyrównać w ciągu kilku zaledwie lat, 
ciążą one i na dzisiejszym stanie badań. Z natury rzeczy znalazło to wyraz 
także i w problematyce „Szkiców", w której nie trudno dostrzec poważne luki 
szczególnie w zakresie dziejów od XVI do XVIII wieku. Wypełniają je tylko 
w części szkice J. Gierowskiego i S. Michalkiewicza. Nie doczekało się osob
nego opracowania tak ważne dla układu stosunków społecznych i narodowo
ściowych na Śląsku zagadnienie reformacji, ledwie dotknięte w drugim szkicu 
E. Maleczyńskiej, z lekka zarysowane w szkicu J. Gierowskiego. Równie waż
ne zagadnienie kontrreformacji (której ostateczne zwycięstwo łączy się m. in. 
z utrwaleniem przewagi folwarku pańszczyźnianego na Śląsku) znalazło 
wprawdzie uwzględnienie w szkicu J. Gierowskiego, nie mogło być jednak 
w ramach jego tematu wyczerpane. Nie omówiono wyczerpująco wpływu woj
ny trzydziestoletniej na społeczne i narodowościowe stosunki na Śląsku (o gos



podarczych skutkach tejże wojny zamieszcza kilka uwag Gierowski2 3). Zagu
biły się niemal zupełnie na przestrzeni od XV do XVIII wieku dzieje Śląska 
Cieszyńskiego. W ogólności dość skrupulatny nawet czytelnik „Szkiców** nie 
dowie się z tej książki, skąd wzdęły się rządy habsburskie na Śląsku, co 
one dla kraju oznaczały, jaki był ich ostateczny bilans. Nieco więcej infor
macji, zresztą fragmentarycznych, uzyskuje czytelnik o przejściu Śląska pod 
rządy pruskie. Wskazane luki są poważne. W zespole wrocławskim na danym 
etapie badań nie mogły być zapewne wypełnione. Wskazać je zaś należy przede 
wszystkim dlatego, że nasuwa się pilny postulat skierowania młodych praco
wników naukowych do pracy nad zaniedbanymi okresami dziejów Śląska.

Dalsze jeszcze uwagi na ten temat nasuną się przy przeglądzie poszczegól
nych szkiców.

H. Cehak-Hołubowiczowa wykazuje w szkicu Śląski Olimp na podstawie 
■wykopalisk na górze Slęży, iż twórcą potężnych rzeźb granitowych (pochodzą
cych z epoki wspólnoty pierwotnej) było plemię kultury łużyckiej. „Opierając 
się na zdobyczach naukowych materializmu historycznego w dziedzinie two
rzenia się znanych nam obecnie ludów europejskich możemy śmiało twierdzić, 
że plemiona kultury łużyckiej bjrły jednym z najstarszych i najważniejszych 
ogniw w historycznym procesie formowania się plemion zachodnio-słowiań- 
skich, w danym -wypadku znanego z IX w. plemienia Slężan*'.

W. Hołubowicz w szkicu Wczesnośredniowieczne Opole w świetle badań 
w roku 1952 stara się zobrazować polski gród Opole w X—XII w. na podsta
wie źródeł archeologicznych, jakich dostarczyło odkrycie szczątków wczesno
średniowiecznej osady na Ostrówku w Opolu, pod gruzami zburzonego celowo 
przez władze niemieckie (1930) zamku piastowskiego. Wedle przypuszczeń 
Autora na Ostrówku istniał gród-miasto (X—XII w.) zamieszkały przez kupców 
i rzemieślników, gdy natomiast gródek książęcy (twierdza) znajdował się w pe
wnym oddaleniu na Górce. Znaleziony materiał archeologiczny (szczególne 
bogactwo zachowanych przedmiotów z surowców organicznych) pozwala 
stwierdzić wysoki stan rozwoju gospodarczego tej osady rzemieślniczo-handlo- 
wej oraz wysoki poziom kultury wczesnośredniowiecznego grodu-miasta Opola. 
Miasto związane silnie gospodarczo z centralnymi dzielnicami ówczesnej Pol
ski, pozostające w stałej wymianie handlowej z Rusią Kijowską utraciło swoją 
dotychczasową pozycję w następstwie katastrofy najazdu tatarskiego.

W. Korta w szkicu Z dziejów obrony Śląska przed feudałami niemieckimi 
w XI i XII wieku omawia ważniejsze momenty walk obronnych w wiekach XI 
i XII prowadzonych przez feudalnych władców Polski — Piastów przeciwko 
agresji feudalnych władców Niemiec. Agresji tej udzielał pełnego poparcia 
kler niemiecki działając na podbitych ziemiach Słowian nadłabskich „pod 
płaszczem akcji misyjnej, która w ostatecznym wyniku prowadziła do bez
względnego ucisku gospodarczo-społecznego podbitej ludności *. Zakładane na 
podbitych ziemiach biskupstwa stanowiły „bardzo ważne bazy ideologiczno- 
polityczne, które odegrały pierwszorzędną rolę w dziele podbojów organizowa
nych przez niemieckich feudałów**:ł. Omawiając polskie walki obronne prze-

2 Ibid., s. 237.
3 Ibid., s. 59.



ciwko agresorom, podkreśla autor specyficzną taktykę wojenną polską, jak 
operowanie mniejszymi oddziałami celem rozdzielenia sił przeciwnika i nisz
czenia ich kolejno, stosowanie wojny podjazdowej itd. W walce tej obok ry
cerstwa wzięły bardzo aktywny udział masy ludowe polskie. „Z chwilą przy
stąpienia mas chłopskich do walki sprawiedliwa wojna z agresywnymi feuda- 
łami niemieckimi nabrała wszystkich cech wojny powszechnej toczonej przez 
całe społeczeństwo polskie w swej obronie" 4. Zwycięska obrona Polski przed 
zaborczością niemieckich klas panujących zadecydowała o dalszym istnieniu 
narodowości polskiej, uratowała jej egzystencję.

K. Maleczyński w szkicu Z dziejów wsi dolno-śląskiej przed kolonizacją na 
prawie niemieckimi zajmuje się powyższą problematyką na przestrzeni XI i po
czątków XIII wieku. Starając się wydobyć momenty i formy walki chłopów 
przeciwko wyzyskowi i uciskowi feudalnemu wskazuje, że była ona jednym 
z czynników, który (w warunkach wczesnego rozwoju sił wytwórczych) zmu
szał feudałów do przechodzenia na rentę pieniężną. Zajmując się ekonomiczną 
stroną fundacji klasztornych Autor zaznacza, że były one powiązane z zagra
nicznymi klasztorami macierzystymi, z którymi utrzymywały żywe stosunki; 
zapewne też sporo renty feudalnej wyciskanej z ludności śląskiej odprowadza
no na Zachód. „Były więc owe fundacje klasztorne pewnego rodzaju ukrytą 
formą agresji obcych feudałów; one też na przełomie XII i XIII w. zapocząt
kowały akcję ściągania niemieckich osadników na ziemie dotychczas czysto 
polskie". Rola napływowego kleru niemieckiego nie ograniczała się bynajmniej 
do ekonomicznego współudziału w agresji feudałów niemieckich. Ważniejsze 
jeszcze bodaj było ideologiczne poparcie tejże agresji przez kler niemiecki, 
udzielanie jej niejako religijnej sankcji, czego następstwem był jeszcze więk
szy ucisk miejscowej ludności polskiej.

E. Maleczyńska w szkicu Próby odbudowy państuwwości polskiej w opar
ciu o Śląsk w XIII w. analizuje niektóre zagadnienia z dziejów Śląska w wie
ku XIII (w powiązaniu z losami innych dzielnic Polski), które to zagadnienia 
kształtowały się w warunkach rozdrobnienia feudalnego i wzmagania się rów
nocześnie dążeń do zjednoczenia ziem polskich w jedno królestwo — głównie 
pod wpływem zagrożenia zewnętrznego. Dążenia zjednoczeniowe reprezentuje 
w pierwszej połowie XIII w. najsilniejsza pod względem gospodarczym dziel
nica Henryków śląskich. Przeciwstawiał się im Kościół, który zabiegał o wy
walczenie sobie w Polsce takiego samorządu i immunitetu jak na Zachodzie. 
Spory tedy między biskupami a władzą książęcą przybierały charakter zasad
niczego zatargu polityczno-kościelnego. Państwo Henryków I i II było na do
brej drodze do zjednoczenia większości ziem polskich, do odbudowania z cza
sem jednolitej państwowości polskiej w dorzeczu Odry i Wisły. Proces ten^zo- 
stał przerwany przez śmierć Henryka Pobożnego pod Legnicą. Autorka nie daje 
pełnego wyjaśnienia, dlaczego monarchia Henryków rozpadła się natychmiast 
niemal po Legnicy. Odpadł Kraków, odpadła Wielkopolska; nawet część ślą
skich dzierżaw Henryków wymknęła Się z rąk syna Henryka II, Bolesława 
Rogatki. Nie tłumaczy wszystkiego fakt zniszczeń wojennych spowodowanych 
najazdem tatarskim na Śląsku. Należałoby zbadać, jakie siły społeczne stały 
poza dążeniami zjednoczeniowymi Henryków, a jakie im przeciwdziałały (poza



wyższym klerem), zarazem jak przedstawiał się stan sił wytwórczych tak Ślą
ska, jak i innych dzielnic Polski —< a wówczas droga do właściwego wyjaśnie
nia zagadnienia byłaby znacznie prostsza.

W innych warunkach wznowione zostały, jak stwierdza Autorka, dążenia 
zjednoczeniowe drugiej połowy XIII wieku. Na Śląsku zaznaczyło się znaczne 
ożywienie gospodarcze w związku z szybkim rozwojem gospodarki towarowo- 
pieniężnej. Wzrastała świadomość wspólnej więzi wszystkich etnicznie pol
skich dzielnic, zwłaszcza pod wpływem występującego antagonizmu między 
silniejszymi ekonomicznie przybyszami z Niemiec a ludnością polską. Inną 
pozycję wobec dążeń zjednoczeniowych zajął teraz Kościół, który już ugrun
tował swój samorząd i chciał ze swych zdobyczy korzystać w ramach całości 
organizacji polskiej prowincji kościelnej (metropolii gnieźnieńskiej). Nie sprzy
jało temu utrzymywanie dalszego rozbicia dzielnicowego. Polska hierarchia 
kościelna widziała zarazem niechętnie napływ obcych księży z Niemiec, zwła
szcza zakonników powiązanych z obcymi ośrodkami organizacyjnymi, repre
zentujących tendencje odśrodkowe, grożące rozbiciem polskiej prowincji ko
ścielnej. W tej sytuacji polska hierarchia kościelna gotowa była poprzeć dą
żenia zjednoczeniowe pod warunkiem oczywiście, że władca jednolitego pań
stwa będzie należycie respektował prawa i przywileje Kościoła. Czy w tym 
świetle odpowiednim kandydatem na przyszłego króla Polski był w oczach 
hierarchii kościelnej Henryk IV Probus, najpotężniejszy spośród ówczesnych 
książąt piastowskich? Sprawa była skomplikowana. Na terenie księstwa wro
cławskiego reprezentował Henryk ideę państwa suwerennego przeszczepioną 
z Zachodu przez legistów. Dążąc do wzmocnienia swej władzy monarszej miał 
za sobą poparcie miast i części kleru, przeciwko sobie — biskupa wrocław
skiego Tomasza, za którym znowuż, jak wskazuje Autorka, opowiadał się cały 
episkopat polski. Wytworzyła się sytuacja niezwykle trudna dla Henryka IV, 
który wyraźnie dążył do zjednoczenia głównych dzielnic polskich pod swym 
berłem. Nie mógł sobie pozwolić na konflikt z całym episkopatem polskim. 
Jakkolwiek tedy pokonał i upokorzył biskupa Tomasza, poszedł z nim na kom
promis i obdarzył go niezwykle szerokim immunitetem w ziemi nysko-otmu- 
chowskiej. Dążenia zjednoczeniowe wysunął więc na plan pierwszy. Opano
wał Kraków, ale śmierć przekreśliła realizację planów koronacyjnych. Autor
ka pominęła moment, chyba nie bez znaczenia, że w testamencie Henryk IV 
przekazuje ziemię krakowską Przemysłowi II wielkopolskiemu, księstwo zaś 
wrocławskie Henrykowi głogowskiemu, najpotężniejszemu z książąt śląskich 
(choć poprzednio przyrzekł je Wacławowi Czeskiemu). Wskazywałoby to na 
dążenie Probusa do wyeliminowania wpływów obcych i ułatwienia przezwy
ciężenia rozdrobnienia feudalnego na Śląsku.

A. Lipska w szkicu Możnowładztwo polskie XIV i pierwszej połowy XV w. 
a sprawa zjednoczenia Śląska z Polską porusza zagadnienia kształtowania się 
polityki polskiej pod rosnącym wpływem możnowładztwa (które pchało pań
stwo polskie w kierunku ekspansji wschodniej) oraz kurii papieskiej. Ocena 
roli kurii rzymskiej w wywodach Autorki jest niewątpliwie trafna, także i oce
na polityki polskiego możnowładztwa, choć w tym wypadku z pewną kolek
turą. Jeśli teza o przemożnych wpływach polskich feudałów świeckich i du
chownych na politykę królewską jest słuszna w odniesieniu do sytuacji 
u schyłku XIV czy w pierwszej połowie XV w., budzi ona poważne wątpli



wości w odniesieniu do sytuacji z okresu wcześniejszego, np. do czasów Wła
dysława Łokietka. Cytowany przez Autorkę jeden przekaz źródłowy (Janko 
z Czarnkowa5 6) nie wystarcza dla wyjaśnienia całości sprawy. W związku 
z tym nie wydaje się trafne przypuszczenie Autorki, że „już w okresie Ło
kietka wschodnia polityka Polski odbiła się w sposób stanowczy na sprawie 
śląskiej" n. Autorka wskazuje sama na cały splot trudności w polityce zagra
nicznej, piętrzących się przed Polską (konflikt z Krzyżakami, z Janem Luk
semburskim, stanowisko kurii), które walnie utrudniały Łokietkowi skupienie 
odpowiednich sił celem podporządkowania sobie książąt, śląskich, tym bardziej 
że szereg czynników na samym Śląsku (książęta, wyższy kler, Wrocław) zaj
mowało stanowisko nieprzyjazne wobec dążeń Łoldetkowych. Także i za pa
nowania Kazimierza Wielkiego trudno jeszcze mówić, mimo ustępstw wobec 
Luksemburgów i formalnej rezygnacji ze Śląska, o stanowczej przewadze 
w polityce polskiej orientacji wschodniej nad zachodnią. Szereg danych wska
zuje przecież na to, że w polityce Kazimierza w bardzo mocny sposób prze
jawiało się zainteresowanie utraconymi ziemiami zachodnimi i dążenie do ich 
odzyskania. Co innego w latach późniejszych, kiedy zdecydowanie zaciążył na 
polityce polskiej wpływ możnowładztwa. Autorka pisze, że „szczególnie jas
krawym przykładem postawy zajętej przez możnowładztwo polskie pod koniec 
XIV w. jest sprawa Władysława Opolskiego" 7. Całkowicie słusznie, ale dodać 
należy, że było to właśnie u schyłku XIV wieku i po unii w Krewie.

Omawiając przyczyny, dla których patrycjat miasta Wrocławia opowiedział 
się zdecydowanie po stronie Jana Luksemburskiego, podkreśla Autorka słusz
nie takie momenty, jak różnice narodowościowe, wzmacniające się stosunki 
gospodarcze z Pragą oraz świętopietrze. Dodałbym jeszcze jedno. W pierw
szych dziesiątkach lat XIV w. miasta śląskie były widownią ostrych konflik
tów społecznych. Zaostrzała się walka klasowa, biedota występowała przeciw
ko patrycjatowi, co przybierało nieraz — jest to typowe dla średniowiecza — 
charakter walk religijnych. W roku 1315 doszło do walk religijnych na tle 
społecznym w związku z wystąpieniami waldensów i „biczowników" w Świd
nicy i innych miastach śląskich. W samym Wrocławiu jaskrawym przykładem 
zaostrzającej się walki klasowej był bunt sukienników w r. 1333, z wielkim 
jedynie trudem stłumiony przez Radę Miejską. W tych warunkach miasta 
śląskie, szczególnie zaś Wrocław, zainteresowane były w likwidacji rozdrob
nienia feudalnego i ustalenia silnej władzy monarszej, która by stanowiła dla 
nich oparcie przeciwko wystąpieniom biedoty miejskiej. W oczach patrycjatu 
wrocławskiego właśnie Jan Luksemburski, potężny władca Czech, był pożą
danym władcą-opiekunem. Reprezentował on większą siłę niż Łokietek, stanął 
już mocno na ziemi śląskiej, dawał gwarancje możliwie szybkiej likwidacji 
anarchii feudalnej. Rzecz jasna, że podobne względy kierowały patrycjatem 
wrocławskim wr powiązaniu z momentami narodowościowymi i gospodarczymi, 
które zresztą miały różne aspekty. Tak więc patrycjatowi wrocławskiemu cho
dziło niewątpliwie o wzmocnienie swych kontaktów gospodarczych z Pragą, 
co zapewniał Jan Luksemburski przyznając miastu szereg przywilejów han-

5 Ibid., s. 135.
6 Ibid., s. 136.
7 Ibid., s. 143.



dlowych i celnych na terenie Czech. Równocześnie jednak Wrocław ani na 
chwilę nie zapominał, jak ważne dla jego handlu są ścisłe stosunki gospodarcze 
z innymi ziemiami polskimi. Czekał na rychłe rozszerzenie władzy Jana Luk
semburskiego na inne ziemie polskie (wszak Jan tytułował się „królem pol
skim") i stąd spodziewał się dla swego handlu ogromnych korzyści; utrzyma
nia a nawet wzmożenia handlu z innymi ziemiami polskimi i ze Wschodem 
poprzez uzyskanie przewagi nad konkurentem - Krakowem.

Wątpliwości budzi autorska ocena roli biskupa Nankera. Omawiając kon
flikt między Nankerem a Janem Luksemburskim o gród Milicz Autorka stwier
dza, „że umocnienie się Luksemburgów w ważnym grodzie granicznym było 
niekorzystne dla Polski, toteż walka Nankera z Janem Luksemburskim była 
zgodna z interesem państwa polskiego11. To jednak tylko fragment szerszego 
zagadnienia. W ogólności Nanker reprezentował interesy kurii rzymskiej, 
sprzeczne z interesami Polski, występował za energicznym ściąganiem święto
pietrza, popierał chciwych poborców kurii awiniońskiej, co w rezultacie do
prowadziło do podważenia stanowiska kleru polskiego na terenie Śląska 
i wpłynęło negatywnie na tendencje zjednoczeniowe Śląska z Polską.

R. Heck w szkicu Śląsk w czasie powstania husyckiego omawia wpływ 
husytyzmu i ruchów husyckich na Śląsk. Autor zestawił skrzętnie to, co na 
podstawie dzisiejszego stanu badań można na powyższy temat powiedzieć, dał 
również kilka interesujących naświetleń, sam zresztą stwierdzając, że dopiero 
dalsze badania źródłowe odsłonić mogą w pełni postawę ludności polskiej Ślą
ska wobec omawianych wydarzeń. Autor pominął jedno zagadnienie ważne, 
mianowicie ruchy religijno-społeczne na Śląsku poprzedzające husytyzm i przy
gotowujące dlań podłoże. Wiadomo zaś, że w początkach XIV w. działało 
w miastach śląskich wielu waldensów znajdujących oparcie w masach bie
doty miejskiej. Przeciwko tymże waldensom kościół podjął zażartą walkę; tro
piły „heretyków" sądy inkwizycyjne, obrzucano ich klątwą, palono na stosie. 
Wielu waldensów zginęło na stosach w r. 1315 w Świdnicy, Wrocławiu, Nysie. 
O szerzeniu się tej „plebejskiej herezji" — typowego wyrazu ideologii anty- 
feudalnej — na terenie Śląska na wiele lat przed ruchami husyckimi należało 
wspomnieć.

K. Maleczyński w szkicu Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudal
nej dał pożyteczny zarys informacyjny utrzymując go w granicach chronolo
gicznych od XII do XVI wieku. Omówił siły wytwórcze i stosunki produk
cyjne, poruszył zagadnienia walki klasowej. Stwierdził fakt załamania się gór
nictwa w połowie XVI w., któremu nadto zadała tak poważne ciosy wojna 
trzydziestoletnia, że z upadku mogło się podźwignąć dopiero w wieku XVIII. 
„Przyczyny tego załamania górnictwa śląskiego na przeciąg paruset lat wy
magają jeszcze specjalnych badań i łączą się w każdym razie z ogólnymi zmia
nami zachodzącymi w kształtowaniu warunków gospodarczych i społecznych 
w Europie środkowej"8.

E. Maleczyńska w szkicu Niektóre zagadnienia z dziejów Śląska na prze
łomie XV i XVI w. wzięła na siebie trudne zadanie (z obowiązku zapewne re
daktora tomu) rzucenia pomostu między wiek XV i XVI, wypełnienia wyraź
nej luki. Nasunęło to trudności, z których wybrnąć niełatwo. W rezultacie zo-



brazowała autorka niektóre momenty dziejowe wieku XV (np. stosunek Wro
cławia do Jerzego z Podiebradu, do kurii rzymskiej itd.), natomiast wprowa
dzenie czytelnika w wiek XVI jest stanowczo zbyt ogólnikowe. Tutaj przecież 
należało omówić przejście Śląska pod rządy Habsburgów. Jeśli mowa o bra
ciach czeskich na przełomie w. XV i XVI, to należało wyjaśnić, co oni wów
czas reprezentowali (przystąpienie elementów szlacheckich, w wyniku tego 
stępienie dawniejszego, przynajmniej teoretycznego, radykalizmu społecznego). 
W szkicu jest wprawdzie mowa o początkach reformacji na Śląsku, Autorka 
ogranicza się jednak do kilku jedynie luźnych uwag na ten temat. Na s. 224 
znalazło się sprecyzowanie nieścisłe: szlachta czeska spodziewała się przez 
kompaktaty praskie „zapewnienia autonomii kraju!; — chyba raczej nieza
leżności? Większym brakiem jest pozostawienie bez wyjaśnienia kwestii sil
nego związku rynku polskiego ze śląskim (ledwie zamarkowane)n.

J. Gierowski w szkicu Mieszczaństwo polskie na Śląsku w XVI i XVII w. 
daje szereg trafnych uwag na temat reformacji, a zwłaszcza kontrreformacji 
na Śląsku, w powiązaniu ze stosunkami narodowościowymi. W ramach jed
nak swego szkicu nie miał możności szerszego rozwinięcia tejże problematyki, 
zwłaszcza że niezbędne są tutaj dalsze rozległe badania archiwalne. Cenne 
w tym szkicu jest wydobycie polskości mas plebejskich i pospólstwa na Gór
nym Śląsku i na bardzo znacznej części Śląska Dolnego. Bardzo interesująco 
wypadło naświetlenie sprawy szkolnictwa polskiego, a zwłaszcza polskiej li
teratury mieszczańskiej na Śląsku, wskazanie na postępowy nurt myśli polskiej 
na przykładzie Dyszkursu Gdacjusza. Nasuwa się tutaj kilka uwag. Jeśli mowa 
o „repolonizacji miast“ na Górnym Śląsku od XVI w., to trzeba by zaznaczyć, 
że także i wśród niemieckich historyków burżuazyjnych budziły się wątpliwo
ści, czy to jest termin słuszny, czy w ogólności miasta górno-śląskie i w ja
kim stopniu uległy poprzednio zniemczeniu? (Np. Zivier, Oberschlesien, 1902). 
Wspominając o emigracji ze Śląska do Polski w drugiej połowie XVII w. na
leżałoby może poruszyć odwrotną falę ruchów migracyjnych z terenu Rzplitej 
na Śląsk (sporo szczegółów na ten temat zebrał m. in. S. Szczotka w pracy 
Stosunki Śląska z Żywiecczyzną, 1938). Luteranizm odpowiadał nie tylko inte
resom wielkich feudałów świeckich, ale także interesom patrycjatu miejskie
go 9 10. Natomiast należy jeszcze podkreślić jako moment wartościowy pracy 
wskazanie na powiązania kulturalne Śląska z ziemiami Rzplitej (arianie, Uni
wersytet Jagielloński, gimnazjum protestanckie w Toruniu).

W. Czapliński w szkicu Szlachta, możnowładztwo i oficjalna polityka pol
ska wobec Śląska, pod koniec XV i w pierwszej połouńe XVII w. stwierdza 
spadek zainteresowania szlachty polskiej w tym okresie sprawami Śląska, 
głównie w związku z ekspansją polską na wschód i zaangażowaniem się w pro
blematykę zdobywania a następnie utrzymania ziem ukraińskich i białoru
skich, gdzie feudałowie polscy i ich dzierżawcy bogacili się wyzyskując i uci
skając tamtejsze masy ludowe. Także i polityka dworu królewskiego Wazów 
orientowała się w kierunku wschodnim oraz północnym. Zarysowujące się 
w dobie powstania czeskiego pewne możliwości odzyskania Śląska były raczej

9 Ibid., s. 226—227.
10 Ibid., s. 242.



bardzo problematyczne w ramach prohabsburskiej polityki Zygmunta III. Po
ruszone przez Autora inne tego rodzaju kwestie nie wychodziły poza sferę pew
nych „możliwości11 czy „ewentualności" rozważanych na płaszczyźnie różnych, 
przeważnie efemerycznych kombinacji dyplomatycznych. Jedynym realnym 
faktem było objęcie przez Władysława IV w formie zastawu Opola i Raciborza. 
Autor pisze11, że po śmierci Władysława IV przejął księstwa opolskie i raci
borskie Karol Ferdynand Waza, który zmarł w r. 1655. Trzeba by chyba coś 
wspomnieć o dalszych losach tego zastawu (który pozostał w rękach Wazow- 
skich do r. 1666), jakkolwiek to przekracza ramy chronologiczne zakreślone 
w tytule szkicu. W ogólności zaś można postawić pytanie, dlaczego w tym 
szkicu nie rozszerzono omawianej problematyki na cały wiek XVII? Wówczas 
bowiem znalazłoby się miejsce na wzmiankę o pomysłach odzyskania Śląska 
za Jana III i o zastawie oławskim Jakuba Sobieskiego.

S. Michalkiewicz w szkicu Kilka epizodów z walk chłopskich na Śląsku 
w XVII—XVIII -uj. ogranicza się do omówienia w istocie niewielu „epizodów11 
opierając się w pewnej mierze na materiale archiwalnym (szkoda, że tak ską
po przez Autora cytowanym). Usterką szkicu jest brak pełniejszego wyjaśnie
nia przyczyn pogorszenia położenia chłopa w drugiej połowie XVII w. Obok 
zniszczeń wojny trzydziestoletniej decydujące było utrwalenie przewagi fol
warku pańszczyźnianego przez reżim cesarski i restaurację katolicką. Autor 
pisze o połączeniu ucisku klasowego z narodowościowym12, nie pogłębia jed
nakże tej ważnej problematyki. Niezbyt fortunne jest takie sformułowanie: 
„W XVIII w. na dużych przestrzeniach nie tylko Górnego, ale i Dolnego Ślą
ska wieś nie przestawała być polską11, skoro wiadomo, że na Górnym Śląsku 
polskość na wsi zdecydowanie przeważała. Na s. 310 Autor stwierdza, że 
w XVIII w. germanizacja poczyniła znaczne postępy. W tymże tomie W. Dłu- 
goborski dochodzi do wniosku, że kolonizacja fryderycjańska, jedno z głów
nych narzędzi germanizacji, nie osiągnęła celu13. Dla czytelnika sprawa ta 
nie jest dość jasna. Trudno chyba mówić w odniesieniu do drugiej połowy 
XVIII w. o „rozkwitającej gospodarce folwarcznej" (Autor ma zapewne na 
myśli jej rozrost terytorialny 14. Czytelnika może zostanowić podany na s. 293 
fakt, że w r. 1607 ciągnął przez Śląsk oddział zbrojny Hohenzollerna: należało 
wyjaśnić, że chodzi tutaj o jedną z gałęzi Hohenzollernów, do których podów
czas jako do lenników cesarskich należały posiadłości na Górnym Śląsku (By
tom, Bogumin). Nie widać pokrycia dla ogólnego sformułowania, że walka 
chłopa śląskiego stanowiła przeszkodę w grabieżczej polityce Prus wobec 
Polski, skoro wiadomo, że Prusy dość skrzętnie przypilnowały swego udziału 
w rozbiorach Polski15 16. Podobne sformułowanie znalazło się zresztą także we 
wstępie E. Maleczyńskiejlc, chociaż z pewnym uzupełnieniem, które jest o wie
le słuszniejsze (wrzenie wśród mas chłopskich w granicach państwa pruskie-

11 Ibid., s. 284.
12 Ibid., s. 296, 323—324.
13 Ibid., s. 336.
14 Ibid., s. 308.
15 Ibid., s. 324.
16 Ibid., s. XII.



go stanowiło niewątpliwie czynnik utrudniający udział Prus w walce z fran
cuską rewolucją burżuazyjną, o czym pisze także W. Długoborski1T).

W. Długoborski w szkicu Walki klasowe na Śląsku w lalach 1793—1799 
przedstawia najpier^ w krótkim zarysie ogólny stan gospodarczo-społeczny 
Śląska w drugiej połowie XVIII w., charakteryzuje „fryderycjańskie“ państwo 
i system rządów pruskich na Śląsku, następnie wskazuje na wypowiedzi auto
rów niemieckich stwierdzające polskość kraju i autochtonizm ludności pol
skiej na Śląsku. Przechodząc do zagadnień walki klasowej omawia powstanie 
tkaczy i wystąpienie mas plebejskich Wrocławia (1793), podkreśla znaczenie 
powstania chłopskiego z lat 1793—1794, w którym zaznaczył się wpływ nie 
tylko wydarzeń francuskich, ale i powsrtania kościuszkowskiego w Polsce na 
wzrost nastrojów rewolucyjnych wśród ludności Śląska. Wykazuje wreszcie, 
cytując przykłady, że fala powstań chłopskich na Śląsku utrzymywała się 
i w latach następnych, co w końcu zmusiło feudalny rząd pruski do pewnych, 
częściowych zresztą ustępstw znajdujących wyraz w ustawodawstwie lat 
1807—1811.

Powyższy przegląd treści poszczególnych szkiców nie może pretendować 
do równomiernego ich potraktowania. Przy szerokim bowiem — tak pod wzglę
dem ram chronologicznych jak też i faktografii wachlarzu poruszonej w „Szki
cach" problematyki jest rzeczą zrozumiałą, że recenzent kładzie akcenty na te 
zagadnienia, które go bardziej interesują.

Wypada przejść do ogólnej charakterystyki „Szkiców". Wszyscy autorzy 
starali się oprzeć opracowanie swych rozpraw na podstawach materializmu 
historycznego. Nie zawsze wyniki odpowiadają w pełni zamierzeniom. W każ
dym razie dążenie autorów do zajęcia właściwych. naukowych pozycji meto
dologicznych należy uznać za fakt pozytywny. W związku z tym usiłowali 
autorzy zerwać z tradycyjnym nienaukowym szablonem historiografii bur- 
żuazyjnej traktującej dzieje Śląska z punktu widzenia jakiegoś rzekomo od
wiecznego antagonizmu polsko-niemieckiego. Starali się wskazać konkretny 
układ klasowy, ujawnić te siły społeczne, które na danym etapie dziejowym 
zaważyły na losach tej prastarej ziemi polskiej. M. in. wykazali w sposób bez
sporny, że polityka ekspansji wschodniej feudałów polskich, dążących do 
ujarzmienia mas ludowych ukraińskich i białoruskich, zaważyła złowrogo na 
stosunku feudalnego państwa polskiego do Śląska, przekreślając możliwości 
odzyskania Śląska. Wydobyli wiele momentów świadczących o prastarej pol
skości Śląska od czasów kultury łużyckiej, poprzez wczesnośredniowieczne 
Opole aż do schyłku doby feudalizmu, wskazali na wysoką kulturę polskiego 
ludu śląskiego, na rodzime źródła jej rozwoju. Starali się wreszcie uwydatnić 
polityczne znaczenie Śląska w poszczególnych okresach dziejów Polski. Uka
zanie się tej książki było niezbędne. Niektóre jej osiągnięcia pomogły już do 
opracowania poszczególnych zagadnień. Inne, chociaż wymagają nieraz korek- 
tur i dalszych badań źródłowych, stanowić będą cenną pomoc w opracowaniu 
zamierzonych przez Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN kilku- 
tomowych dziejów Śląska, jak też innych prac poświęconych problematyce 
historii Śląska. Popularna zarazem forma opracowania „Szkiców" i wyposa
żenie ich w bogatą szatę ilustracyjną winny przyczynić się do ich rozpo-



wszechnienia wśród szerszych kół czytelników. Wiadomo, że Książka i Wiedza 
przygotowuje wydanie II tomu „Szkiców11, który obejmie zagadnienia z dzie
jów Śląska w dobie kapitalizmu. Należy oczekiwać, że spełnią one równie 
pożyteczną rolę.

Kazimierz Piwarski

DZIESIĘĆ WIEKÓW ŚLĄSKA, Wystawa w Muzeum Śląskim we Wrocławiu

22 lipca 1954 r. otwarta została w Muzeum Śląskim we Wrocławiu wysta
wa pt. Dziesięć wieków Śląska, stanowiąca zaczątek stałej ekspozycji. Poprze
dziły ją długotrwałe prace przygotowawcze, w których brali udział historycy 
wrocławscy — pracownicy Muzeum, Uniwersytetu i Zakładu Historii Śląska 
PAN. Wystawa udostępniła szerokim rzeszom ludności osiągnięcia polskiej na
uki historycznej w dziedzinie dziejów Śląska, które najpełniejszy dotąd wyraz 
znalazły na Konferencji Śląskiej Instytutu Historii PAN odbytej pod koniec 
czerwca 1953 r. Różnorodne eksponaty, od modeli i autentycznych narzędzi 
pracy chłopa i robotnika śląskiego sprzed wieków, poprzez dokumenty, plan
sze i fotografie zabytków do monet, broni i dzieł sztuki, zbliżają do współ
czesnego człowieka życie ludu śląskiego na przestrzeni dziesięciu wieków jego 
dziejów.

Do realizacji tego zadania przyczynia się w pierwszym rzędzie konse
kwentnie przeprowadzona idea przewodnia wystawy — pokazanie roli mas 
ludowych, bezpośrednich twórców historii. Punktem wyjścia są więc narzę
dzia i produkty pracy.

Niesposób było w jednej sali przedstawić całokształt prac i "wyników ba
dawczych archeologów śląskich, tym bardziej że otwarta jest osobna wystawa 
archeologiczna. Ograniczano się dlatego do symbolicznego prawie pokazania 
ogromu znalezisk w sposób bezpośredni ilustrujących byt Słowian zamieszku
jących ziemie śląskie. Ale i tych kilka gablotek dowodzi wysokiego poziomu 
gospodarki rolnej i rzemiosła, daleko posuniętego społecznego podziału pracy 
i kunsztu artystycznego. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że obok 
oryginalnych zabytków podano także ich rekonstrukcje, jak np. odtworzenie 
bucików znalezionych w czasie badań wykopaliskowych w Opolu. Ta niejako 
modernizacja zabytku przemawia w sposób bezpośredni i przekonywający do 
przeciętnego widza.

Szkoda niestety, że podobnej pełni obrazu, jeśli chodzi o narzędzia pracy, 
nie spotykamy w salach poświęcanych okresowi późnego feudalizmu. Kilka 
eksponatów, jak np. socha czy makieta chaty wiejskiej, mogły z powodzeniem 
uzupełnić inne narzędzia pracy chłopa. Jeszcze silniej brak ten występuje dla 
okresu kapitalizmu. Trudno — rzecz jasna — było eksponować większą ilość 
zabytków tej kategorii, można jednak było wysunąć postulat zastąpienia jej 
liczniejszymi planszami, modelami czy fotografiami, jak zostało to zrobione 
np. w wypadku modelu pieca hutniczego lub serii fotokopii z De re metallica, 
obrazujących pracę górników w epoce feudalnej. Powyższe uwagi dotyczą tak
że prawie zupełnie nie uwzględnionego, poza reprodukcjami rysunków, obrazu 
pracy rzemieślników.

Ze sprawą tą wiąże się zagadnienie pokazania bytu szerokich mas. Takie 
np. eksponaty, >jak wnętrze chaty wiejskiej, piękne śląskie stroje ludowe itd.



przyczyniłyby się w walny sposób do realizacji głównego założenia wystawy 
»— pokazania dziejów ludu śląskiego.

Czy jednak uwagi te oznaczają, że omówiona część składowa wystawy nie 
spełnia swego zadania? Nie. Narzędzia i produkty pracy z jednej strony po
kazują — np. wyroby złotników wrocławskich czy kamionki bolesławieckie 
lub wyroby odlewni żelaza w Gliwicach — dzieło rąk utalentowanego ludu 
śląskiego. Z drugiej strony stanowią słuszny i niejedno widzowi tłumaczący 
punkt wyjścia do lepszego zrozumienia przezeń eksponatów obrazujących ca
łokształt zagadnień bazy i nadbudowy.

Wiele miejsca na wystawie poświęcono położeniu chłopa śląskiego i jego 
walce z uciskiem i wyzyskiem feudalnym. Logicznie związane ze sobą grupy 
plansz pokazują rozwój wielkiej własności feudalnej, wzrost bogactwa feuda- 
łów i postępujący wyzysk mas chłopskich. Zwraca uwagę oszczędne opero
wanie tekstem objaśniającym, skierowanie uwagi widza na bezpośrednie za
bytki lub ich fotografie. Jest to cecha charakterystyczna dla całej wystawy. 
Takie zestawienia, jak fotografia ryciny z kroniki średniowiecznej wyobraża
jąca zakutych w dyby więźniów obok rysunków wspaniałych strojów albo 
dokumenty o nieludzkim traktowaniu chłopów pańszczyźnianych obok inkru
stowanej kością słoniową broni myśliwskiej mówią same za siebie.

Wraz z powiększaniem się bogactw feudałów wzrasta ucisk chłopów. Wy
stawa pokazuje różnorodne formy wyzysku i ucisku chłopa śląskiego, rozwój 
renty naturalnej, renty pieniężnej, wprowadzenie pańszczyzny. Rolę tę speł
niają fotografie dokumentów i szesnasto wieczne urbarze, ustawy o pańszczy- 
źnie i zarządzenie o wprowadzeniu osobistego poddaństwa chłopów. Najdobit
niej przemawiają tu do widza zabytki związane bezpośrednio z dręczeniem 
chłopów — dyby, w które ich zakuwano.

Na tym tle bardziej jaskrawo występują przejawy walki klasowej chłopa 
przeciwko wszelkim formom wyzysku. Jest niewątpliwą zasługą twórców wy
stawy sięgnięcie do kronik średniowiecznych jako bezpośrednich świadectw 
tego rodzaju wystąpień. Uwagę widza przyciągają tu przede wszystkim cie
kawe eksponaty dotyczące ruchu nusyckiego na Śląsku. Szkoda tylko, że póź
niejszy postępowy ruch anabaptystów nie znalazł na wystawie swojego odbi
cia. Odnosi się to także do fuchów chłopskich, które potraktowano nieco po 
macoszemu, uwypuklając tylko powstanie w księstwie świdnicko-jaworskim 
wybuchłe w r. 1588. Należałoby na wystawie umieścić eksponaty z wojny 
chłopskiej w Niemczech, ponieważ jest ona przykładem najwyższej formy 
walki klasowej — walki zbrojnej, a także pięknym przykładem wspólnej 
walki chłopa polskiego i niemieckiego przeciwko feudałom.

Podobny zarzut można wysunąć odnośnie do miast. W sali obrazującej 
rozwój Śląska w ramach państwowości polskiej umieszczone są plansze lo
gicznie związane z resztą eksponatów i przedstawiające ówczesny rozwój 
miast. Okresowi rozkwitu miast feudalnych — jak wspomnieliśmy — po
święcono na wystawie piękną salkę, w której ukazano wytwory pracy rze
mieślników, a równocześnie podział i walkę klasową, w miastach. Jednakże 
życie miejskie w okresie późnego feudalizmu nie znalazło na wystawie nale
żytego odzwierciedlenia.

W salach poświęcanych okresowi kapitalizmu znajdujemy eksponaty do
tyczące wszystkich ważniejszych zagadnień, jakie winny tu były znaleźć swe
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odbicie. Rozwój kapitalizmu, przerastanie jego w imperializm, wzrost wyzys
ku mas robotniczych i chłopskich,, walka ich przeciw społecznemu i narodo
wemu uciskowi i wyzyskowi — na wszystkich tych sprawach wystawa umie
jętnie skupia uwagę widza. Jednakowoż niektóre zagadnienia zostały jedynie 
jakby symbolicznie zaznaczone. Do spraw takich należy np. kwestia wzmaga
jącego się ucisku chłopstwa, której poświęcono jedną tylko planszę (bo trudno 
za ilustrację uznać w tym wypadku dzidy i kołatki pochodzące jeszcze z wie
ku XVII i XVIII a używane w czasie polowania). W rezultacie wszystkie te
0 pierwszorzędnym dla dziejów Śląska znaczeniu sprawy skumulowane 
w trzech salach wespół z materiałami obrazującymi rok 1848, powstania ślą
skie, rdzenną polskość i walkę z falą germanizacji itd., itd. są często przedsta
wione tak, że przez swą skrótowość wypaczyć mogą obraz powstający w umy
słach zwiedzających.

Jednak zastrzec się trzeba, że uwagi powyższe nie oznaczają deprecjacji 
tej części wystawy. Chodziło tylko o zaznaczenie pewnych drobnych niedociąg
nięć. Dyskusyjny jest również napis nad pierwszą planszą w sali „Śląsk w pę - 
tach kapitalizmu": „W warunkach zgodności między rozwojem sił wytwór
czych a stosunkami produkcji bujnie rósł przemysł Śląska (1850—1890)“. Czyż
by rzeczywiście w latach 1850—1890 panowała na Śląsku całkowita zgodność 
sil wytwórczych i stosunków produkcji? Czy choćby wpływ kryzysów ekono
micznych na tym terenie nie podważa tej tezy?

Należało też uwzględnić działalność posłów polskich ze Śląska w 1848 r.
1 szerzej pokazać ruch strajkowy proletariatu śląskiego w XIX w. i w latach 
1905— 1907.

Silną stroną tej części wystawy jest zagadnienie rozwoju przemysłu zo
brazowane przez modele, ryciny i dokumenty uzupełnione przez takie eks
ponaty, jak memoriały w sprawie upośledzenia gospodarczego Śląska w ra
mach państwowości niemieckiej. Pokazanie tych dokumentów jest niezaprze
czalnym osiągnięciem twórców wystawy. Przemawiają one jeszcze silniej, gdy 
widzimy obok dane ilustrujące liczbą, słowem i obrazem nędzę ludu śląskie
go, epidemie głodowe, ciężką pracę kobiet i dzieci.

Przerastanie kapitalizmu w imperializm zobrazowane zostało w formie 
barwnych, sugestywnych plansz (np. kapitalna, wbijająca się w pamięć plan
sza ilustrująca organizację wewnętrzną koncernu Ver. Kónigs- und Laura- 
hiitte). Ulotki i pisma KPP i KPD, gazetki więzienne, dokumenty mówiące 
o represjach wobec działaczy robotniczych zwracają uwagę na potężniejący 
wciąż opór mas ludowych wobec społecznego i narodowego ucisku. Tu nasuwa 
się jednak znowu mała uwaga — szkoda, że brak na wystawne szerszego zo
brazowania położenia proletariatu śląskiego w okresie międzywojennym.

W przeglądzie materiałów wystawowych doszliśmy już do XX wieku. 
Trzeba jednak jeszcze się cofnąć do poprzednich sal. Doskonałe zestawienia 
obrazów Kathe Kollwitz i postaci bogatych kupców podgórskich, model war
sztatu tkackiego, przy którym siedzieli bohaterowie Kollwitz, zanim poszli na 
szturm pałacu Zwanzigera, pieśń ludowa o Marku z Jemielnicy, karykatury 
z okresu rewolucji 1848 r. — caty ten szeroki i różnorodny wachlarz ekspo
natów przyciąga uwagę widza, rekompensuje w poważnej mierze omówione 
powyżej braki, wynikłe chyba w dużym stopniu z niemożności zbytniego po
większenia przestrzeni wrystawry. Różnorodność eksponatów stwarza w ten



sposób szkicowy przynajmniej obraz życia mas ludowych Śląska w owej 
epoce. Obrazowi temu można zarzucić — jak już mówiliśmy przedtem — 
braki w wypełnieniu szkicu, ale nie można mu zarzucić braku siły przeko
nywania.

W dotychczasowych uwagach pominęliśmy całkowicie organicznie zwią
zane z poprzednimi zagadnienia rdzennej polskości ziem śląskich i walki 
z napierającą falą germanizacji. Problem ten — to sprawa, która czerwoną nicią 
przewija się przez wszystkie sale wystawy. Wierni swej zasadzie pokazywania 
całości procesu narodowościowego, twórcy wystawy przedstawili tu estetycznie 
wykonane cytaty mówiące o polskości Śląska, jak np. najwcześniejsze znane 
nam napisane po polsku słowa, zawarte w Księdze Henrykowskiej. Na uwagę 
zasługuje również moneta śląska z XIII w. z napisem Milost.

Rdzenna polskość ziem śląskich przejawia się, rzecz jasna, nie tylko w na
pisach czy pojedynczych słowach. Obok tych źródeł niezbitych dowodów do
starczają także toponimika, zabytki prawne, dzieje polityczne czy procesy 
osadnicze. Jakże rzucają się w oczy i dobitnie przemawiają plansze dotyczące 
np. rozmieszczenia wsi polskich na terenie dzisiejszego Wrocławia, tworzenia 
się polskiej świadomości narodowościowej, prób zjednoczenia Polski wycho
dzących z jej śląskiej dzielnicy. Dyskusyjną może być jedynie plansza przed
stawiająca rozwój kolonizacji na prawie niemieckim na wsi śląskiej. Słusznie 
podkreśla ona, że ilość skolonizowanych wsi w stosunku do ogólnej ich liczby 
jest nieduża. Jednak umieszczenie na mapie tylko tych pierwszych stwarzać 
może dla laika złudzenie wielkiego ich zagęszczenia na terenie Śląska. Zara
zem postawiono tu jak gdyby znak równośai między wsią na prawie niemiec
kim a wsią zamieszkałą przez kolonistów Niemców, a przecież wiadomo, że 
procent tych ostatnich wsi w stosunku do ogółu miejscowości przenoszonych 
lub lokowanych na prawie niemieckim jest niewielki. Zatrzymaliśmy się dłu
żej nad sprawą tej planszy, ponieważ jest ona przykładem, jak nieostrożne 
wyselekcjonowanie elementów, które mogą być przedstawione graficznie, 
może prowadzić do całkowitego wypaczenia i przeinaczenia tego, co przez eks
ponat chciano powiedzieć.

Dla okresu późnego feudalizmu znajdujemy na wystawie szereg dowodów 
polskości Śląska. Mówią o tym przede wszystkim zabytki polskiego piśmien
nictwa na Śląsku; licznie wydane w XVI, a zwłaszcza w XVII wieku książki 
w języku polskim, jak dzieła literatury pięknej, słowniki, podręczniki języka 
polskiego najdobitniej o tym świadczą. Nie brak też na wystawie polskich 
zabytków rękopiśmiennych — ksiąg sądowych wiejskich, ksiąg miejskich 
i innych tekstów.

Organiczny związek Śląska z resztą ziem polskich jest zilustrowany nie 
tylko związkami etnicznymi, ale także gospodarczymi. Świadczą o tym doku
menty i plansze mówiące o ożywionych stosunkach handlowych. Znajdujemy 
je w salach „Śląsk w ramach państwowości polskiej1 Te stosunki handlowe 
me ulegają zahamowaniu wówczas, gdy Śląsk znalazł się w granicach pań
stwa Luksemburgów, a potem Habsburgów. Nieprzerwane związki handlowe 
znajdują odzwierciedlenie w liczbach i nazwach towarów będących przed
miotem wymiany pomiędzy Śląskiem a Rzecząpospolitą. Nawiasem mówiąc, 
czy te, skądinąd bardzo ciekawe i ważne materiały, nie zyskałyby na sile



wymowy, gdyby poparte były obrazami przedmiotów obustronnego handlu, 
a nawet — gdyby się dało — z eksponatami?

W miarę rozwoju elementów kapitalistycznych w gospodarce Polski i Nie
miec występują coraz wyraźniej nowe czynniki w kształtowaniu się stosunków 
narodowościowych na Śląsku. Występuje coraz wyraźniej nacisk germaniza- 
cyjny i walka ludu śląskiego w obronie swej narodowości. Wypowiedzi pol
skich pisarzy Oświecenia (Staszic, Kołłątaj) czy postępowych Niemców 
(Schummel), edykty Fryderyka II wydawane po polsku, ludowa pieśń śląska
0 Kościuszce, wykazy robotników o polskich imionach i nazwiskach składają 
się na obraz rzeczywistej — podkreślanej przez przyjaciół, a z konieczności 
uznawanej przez wrogów — polskości Śląska w końcu XVIII i pierwszej po
łowie XIX wieku.

Rok 1848 przyniósł w ogniu zaostrzonej walki klasowej nowe wystąpienia 
Polaków śląskich. Studenci polscy we Wrocławiu stanowią jeden z oddzia
łów rewolucji, chłopi polscy napadają na zamki feudałów, polscy posłowie re
prezentują lud, z którego szeregów wyszli. Na wystawie znajdujemy dużo ma
teriałów dotyczących wypadków rewolucyjnych we Wrocławiu — i słusznie, bo 
rola i znaczenie ich musiały być należycie podkreślone. Trzeba jednak zauwa
żyć, że brak tu drugiego ogniwa — walki klasowej chłopa polskiego i szer
szego pokazania wypadków na Górnym Śląsku. O braku uwypuklenia dzia
łalności posłów polskich była już mowa.

Trudno jest oczywiście w ramach krótkiej recenzji zatrzymać się na 
wszystkich, choćby tylko ważniejszych eksponatach. Jak przedstawiały się sto
sunki narodowościowe na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku?-Jest to dzie
dzina, w której wiele zagadnień wymaga rozpracowania. Jeśli chodzi o zo
brazowanie tego zagadnienia na wystawie, to jest ono niewystarczające i na
der skąpe. Na uwagę zasługuje tu jednak bezwzględnie sprawa wydobycia 
przez organizatorów wystawy prawdziwego obrazu Śląska w latach powojen
nego wzniesienia rewolucyjnego. Przemilczana przez oficjalną historiografię 
burżuazyjną współpraca polskich i niemieckich rewolucjonistów znalazła na 
wystawie swój wyraz w postaci druków wzywających do solidarności robot
niczej i zacieśnienia wspólnego frontu przeciw klasom panującym.

Ale i drugi wspólny front pokazany jest na wystawie. To front polskiej
1 niemieckiej burżuazji, polskich i niemieckich obszarników. Wojciech Kor
fanty zasiada w radzie nadzorczej niemieckiego koncernu, rząd Polski burżua- 
zyjnej odcina dostawę broni powstańcom walczącym przeciwko niemieckim 
baronom węglowym. Urna z prochami powstańców nabiera specjalnej wymowy, 
gdy obok widzimy protokół z posiedzenia rządu stwierdzający, że powstanie już 
się skończyło, wtedy gdy robotnik-powstaniec miał jeszcze przez całe tygodnie 
walczyć bezbronny prawie przeciw uciskowi i wyzyskowi narodowemu i spo
łecznemu. Pewną luką jest tu brak znanych skądinąd materiałów o wspól
nych wystąpieniach Orgeschu i polskich bojówek nacjonalistycznych przeciw
ko robotniczym, oddziałom.

Te dwa fronty są wyraziście udokumentowane w dziale — raczej bardzo 
skąpo reprezentowanym — dotyczącym okresu międzywojennego. Fotokopia 
wystąpienia Thallmanna w Zabrzu w lipcu 1932 r. — to jeden z najsilniej
szych akcentów tej części wystawy.



Ostatnie eksponaty wystawy — czerwone plakaty informujące o egzeku
cjach na patriotach polskich i odezwy PPR z okresu okupacji — bardzo celo
we i przemawiające do ogółu zwiedzających — uważać można jednak za 
symboliczne, bo zbyt skrótowo przedstawiają ten czaa

Stawiając ten czy inny zarzut ekspozycji wystawy przygotowanej na dzień 
22 lipca piszący są świadomi, że przygotowywana ona była w bardzo trud
nych warunkach. Ograniczenie ilości sal przeznaczonych na ekspozycję oraz 
niezmiernie szczupłe środki materialne uniemożliwiały pełną realizację przy
gotowanego scenariusza każąc z góry rezygnować z eksponatów, których 
sprowadzenie lub wykonanie przedstawiałoby większe koszty. Spodziewać się 
jednak należy, że w toku przygotowywania, w związku z przypadającą na maj 
1955 roku rocznicą wyzwolenia Śląska, ostatniej części wystawy mającej rów
nież objąć 10-lecie Polski Ludowej trudności tego rodzaju nie powtórzą się 
i powstanie możliwość uzupełnienia braków także w dotychczasowej ekspo
zycji. Postulat tego rodzaju można wysunąć tym śmielej, że mimo takich 
czy innych zastrzeżeń szczegółowych już obecna wystawa każe główne zadania, 
stojące przed nią, uważać za zrealizowane.

Unaoczniając szereg nie znanych dotychczas całkowicie, a nieraz rewela
cyjnych, zwłaszcza dla czasów najnowszych, dokumentów, dokonując prób 
ujęcia szeregu ważnych zagadnień historii Śląska, wystawa „Dziesięć wieków 
Śląska" jest nie tylko ważnym osiągnięciem popularyzatorskim, ale i na
ukowym.

Józef Leszczyński i Julian Raba

PIEŚNI GÓRNICZE GÓRNEGO ŚLĄSKA. Zebrał i opracował S. Wallis, 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1954. •

PIEŚNI LUDOWE ŚLĄSKA OPOLSKIEGO. Wybrali i opracowali A. Dy- 
gacz i J. Ligęza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1954.

1. „W archiwum Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego znajduje się po
nad 2000 pieśni z powiatów bytomskiego, gliwickiego, oleskiego, kozielskiego, 
opolskiego, strzeleckiego i prudnickiego. Akcja trwa i rokrocznie pomnaża za
sób pieśni odzyskanych". Równocześnie tenże Państwowy Instytut Sztuki po
siada (liczba z pewnością już nieaktualna) „ponad 5000 melodii wraz z teks
tem" zebranych na Górnym Śląsku. Liczby te pomnożą się poważnie po zakoń
czeniu akcji zbierackiej, po doliczeniu tekstów dawniej publikowanych, wresz
cie po włączeniu zbiorów prywatnych. Sądzić można, że właśnie PIS dopro
wadzi zbiory w całości do jednolitej, opatrzonej metryką i aparatem nauko
wym publikacji seryjnej.

Antologia pieśni górniczej przynosi 62 teksty (w tym część tekstów daw
niej publikowanych), w zbiorze pieśni opolskiej znalazło się 135 tekstów ze
branych w wieku XX (także w okresie ostatniej wojny). W obu wypadkach 
w stosunku do ogólnej liczby zbiorów są to tylko małe antologie.

Oba tomiki otrzymały żywą oprawę graficzną, szkoda tylko, że nie za
opatrzono ich w jednakowy aparat edytorski. W Pieśni opolskiej nie znajdzie
my charakterystyki literackiej tekstów, której próbę w Pieśni górniczej dała 
M. Żywirska. Odwrotnie jest z komentarzem językowym. Dla zbioru opol



skiego przeznaczono małą rozprawkę językową [!] A. Zaręby, we wstępie zaś 
do antologii górniczej skwitowano problem słusznym zresztą stwierdzeniem, ze 
„niewątpliwie owa gwara śląska będzie nastręczać wiele trudności dla nie- 
obeznanych z nią czytelników tego zbioru, zwłaszcza że występuje skompli
kowana, najeżona germanizmami nomenklatura zawodowa".

I tyle. Temat do satyry pt. Kaprysy redaktorów i postulat pełnej opieki 
nad tomikami popularyzatorskimi.

2. Warto zatrzymać się nad kilkoma sprawami wprowadzanymi przez 
opublikowane teksty. Pieśń opolska jest pieśnią chłopską i w tym zakresie 
odpowiada ściśle poetyce pieśni polskiej innych regionów. Inaczej przedstawia 
się kanon poetycki pieśni górniczej. Jest to pieśń ludowa oparta na innym 
doświadczeniu społecznym i w związku z tym ogólnopolskie elementy fol
klorystyczne otrzymują tu odmienną, dopasowaną do praktyki terenu postać 
(np. stara polska przyśpiewka „Leci wilk przez pole, ogonem wywija, pewnie 
nie ma żony szczęśliwa bestyja" brzmi w adaptacji gómo-śląskiej: „Idzie 
berkmón drogą, kilofkiem wywijo, ludzie powiadają: »Co to za bestyjo?«). 
Związków tych najwięcej w pieśniach obyczajowych i erotycznych. W grupie 
pieśni o pracy, o górniku i jego rodzinie wytwarza się odrębny kanon tema
tyczny, inny zakres zagadnień, inna podbudowa filozoficzna tekstów.

W obu jednak wypadkach prócz tej samej przynależności do polskiego 
obszaru folklorystycznego pojawia się drugi związek — między pieśnią opol
ską a górno-śląską. W pieśniach pochodzących z okresu feudalnego i kapita
listycznego odkrywamy ten sam obraz ucisku społecznego, obronę przed nędzą. 
W obu też wypadkach cechą charakterystyczną jest zbieżność obrony intere
sów klasowych z obroną przed akcją germanizacyjną.

Pod powierzchnią germanizatorskiego zalewu pieśń chłopska wyrażona 
w pięknej polszczyźnie i pieśń górnicza z charakterystycznym żargonem za
wodowym utrzymały się i były jednym z istotnych czynników ochraniających 
polskie tradycje tych ziem. Jeśli na Opolszczyźnie „pieśń uszła cało“, to tylko 
dlatego, że silnej tradycji polskiej na tym terenie ani ustawy, ani praktyka 
rządów niemieckich nie załamały. Obie dzielnice rozwinęły w pieśni oryginal
ne i osobne formy językowo-stylistyczne, znalazły swoje odrębne motywy te
matyczne (np. pieśń o Marku z Jemielnicy, przywódcy buntów chłopskich na 
Śląsku Opolskim), ale w całości pieśń opolska szczególnie jest ściśle powią
zana z poetyką i motywami ogólnopolskiej pieśni chłopskiej. I Opolszczyzna, 
i Górny Śląsk, mimo granic i obcych rządów, włączone były w orbitę krążenia 
polskich motywów pieśniowych i wyzyskiwały wspólne zasady techniki arty
stycznej.

Zestawianie tych tekstów z przekazami z innych dzielnic kraju byłoby tak 
samo bezcelowe jak np. zestawianie Mazowsza z innymi dzielnicami. Praca 
taka będzie miała sens dopiero po wydaniu całości zbiorów, pozwnli bowiem 
uchwycić charakterystyczny profil danej ziemi. Dla każdego tekstu trzeba by 
przeprowadzać poszukiwania w innych zbiorach. Kilka przykładów z anto
logii opolskiej (wybieram tylko teksty posiadające staropolską dokumentację): 
„Pieśni o pani, co pana zabiła" (inc. „Przysła z Polski nowina..."). Zdaniem 
Kucharskiego tekst średniowieczny — inc. „Kukułeczka kuka..." Podobny tekst 
z w. XVII — Marzanka, inc. „Nasza Marzanecka...", przekazy fragmentów 
z XVI ii XVII w., — teksty nr 108 i 109 — „Wesele ptaszę...", posiadają doku



mentację z wieku XVII, do tej grupy należy oczywiście przekaz sobótkowy 
inc. „Hej Jana, Jana...". Oczywiście każdy z przykładów znajdzie szereg wa
riantów w nowszych zapisach pochodzących z innych dzielnic Polski.

3. Warunki, w jakich kształtowała się pieśń opolska, nie tylko zrodziły 
szereg tekstów o krzywdzie chłopskiej, ale wycisnęły one także swoje znamię na 
innych tematycznie tekstach, np. na erotykach (por. nr 58, 77, 85). Warunki te 
ostatecznie kształtowały całą problematykę życiową. Najdobitniejsze jednak 
są teksty, w których pieśń mówi o jednym, konkretnym przypadku, z cha
rakterystycznym dla słowa ludowego uproszczeniem obrazu do kilku prostych 
określeń, np. nr 18 „Wszystkie siyroty na wojną pobrali, wszystkie siyroty na 
wojnie są, bogoce są w doma, trzęsą talroma, zastawiają się siyrotoma" (por. 
też nr 9, 10, 15, 17).

W najciekawszych a częstych przypadkach twórca ludowy w pointę swe
go opisu wprowadzał nie tylko oskarżenie, ale też treści jawnie buntownicze 
nasycone nienawiścią upośledzonych. Źródło tej nienawiści ujawnia piękny 
wariant popularnej dziś Bandoski nr 2: „Zachodź słońce, zachodź za te dwor
skie progi, puś mie panie do dom, bo mnie bolą nogi... Bo mie boli dusa i bo
leć mie bandzie, póki pańsko krzywda we wsi siedzieć bandzie".

Pańska krzywda „wyhołubiła" marzenia pieśni nr 13: „Inspektorem orać, 
kaj najgorso rola, a dziedzicem włócić, kaj się pyrz wywoła" lub nr 14: „Kiej 
by jo był, jak ta sowa w nocy, Wydzióbałbych memu panu, memu panu ocy". 
Szkic dojrzałości pieśni opolskiej wymaga dopełnienia bardzo istotnego. Za
równo w walce o wyzwolenie narodowe, jak społeczne pomaga twórcy ludo
wemu przebijające często ną powierzchnie tekstu przekonanie o skuteczności 
tych poczynań. Przekonania tego nie zniszczył pański bat, jak to wyraził ano
nimowy twórca: „Nie ujrzymy zelżenia od pańskiego rzemienia, Może dziecia 
co dziś płaczą, taka pora obaczą".

Motyw ten powraca w pieśni opolskiej w znanym tekście historycznym 
o bohaterze z Opolszczyzny, który w wojsku Kościuszki idzie na króla pru
skiego, czy w tekście zapisanym w r. 1940, nr 21: „Ej bracie, bracie, bracie 
rodzony, Powiedzże mi, kiedy wrócis w te nase strony? — Ej siostro, siostro, 
siostro rodzona, Jak ta nasa śląska ziemia zostanie wolna".

4. Pieśń górnicza wyrasta z tradycji polskich pieśni zawodowych. W prze
ciwieństwie do pieśni chłopskich pieśń Górnego Śląska kształci odrębne ka
nony poetyki, podejmuje inny temat, wreszcie pod naporem doświadczeń za- 
wodowo-życiowych problematyka pieśni uległa swoistej deformacji: urośnie tu 
do rozmiarów wielkiego tematu motyw śmierci czyhającej w kopalni, motyw 
niepewności życia. Jest to równocześnie centralny motyw opisu nędzy życia 
górniczego. Otrzymuje on niekiedy mistrzowską oprawę poetycką:

Szola na dół zjeżdża,
Grunt pod nami znika,
Potem piechty w przodek,
Tam miejsce górnika.
Strzeż nas Święty Boże,
By szola nie spadła,
Boby żonka w domu 
Od strachu pobladła.



Strzeż, Święta Barbaro,
Niech nie zerwie lina,
Boby chleb straciła 
Niejedna rodzina.

Motyw ten posiada swój podwójny związek dialektyczny: z czcią dla świę
tej Barbary i z szacunkiem dla techniki. Oba elementy dopełniają się wza
jemnie: wraz z rozwojem jednego słabnie drugi. Wielki rozwój techniki w gór
nictwie w ostatnich czasach wzmocnił szacunek dla techniki, przyczynił się do 
wzmocnienia optymistycznej tonacji pieśni o pracy. W pieśniach opublikowa
nych w zbiorze pochodzących z okresu powojennego, w pieśniach nowych, 
niknie dawna, mityczna tematyka śmierci.

5. Pieśń górnicza nawet w okresie ucisku społecznego i narodowego wy
rastała z silnego przekonania o powadze i godności pracy górnika. Szczególnie 
znamienny, choć nie jedyny przykład, to tekst nr 13 mówiący o wartości efek
tu pracy górnika dla społeczeństwa. Ale stary honor zawodowy w pieśniach 
pochodzących z przeszłości mieszał się stale z procesem ujawniania nędzy, 
w jakiej pozostaje ten, który „wielu żywi“. Wyrazem tej podstawowej sprzecz
ności kapitalizmu jest choćby pieśń nr 23. Pieśń 13 mówiła o robotnikach in
nego zawodu żyjących z trudu górniczego czy raczej posiadających pracę, 
dzięki temu trudowi, mówiła o honorze zawodu, kończyła się akcentem soli
darności obejmującym pracujących. Pieśń 23 dostrzega właściwego użytkow
nika tworzonych wartości:

„Oj te pany, te gałgany! Za mój pieniądz żyją,
Jedzą kaczki i fazany, drogie piwo piją!
A górnik tu wdycki w biedzie, uobtargany cały 
Chnet mu z głodu umrzeć przydzie, zarobek za mały“.

Sprzeczność ta doprowadzała między innymi do stanowiska opozycyjnego 
wyrażonego niefrasobliwym rozumowaniem: „Joch nie taki głupi dla ink- 
szych fedrować, wola se na słońcu pieknie wylegować".

Nowa sytuacja w okresie powojennym zmienia radykalnie stanowisko 
górnika wobec pracy w kopalni. Ale nie jest to przełom mechaniczny. Pozo
staje stara aktywna „reszta" i w stosunku do niej pieśń górnicza staje się 
polemizującym ideologiem. Oto ładnym rysunkiem W. Skulicza dopełniona 
perswazja: „Posłuchejcie wy śleprowie, co to robić nie chcecie. Kożdy wóm 
to mądry powie, iż tak nie ujedziecie. Bo człowiek z swej pracy żyje i pra
cować tu musi. Jak sie przed robotą skryje, to go bieda udusi. Teraz mocie 
insze czasy, bo sie o wos starają, posyłają wos na wcasy i zarobić wóm dają".

Bogactwa problemów pieśni nie wyczerpie się w krótkiej recenzji. Jeśli 
zwrócić warto uwagę na ostatnią polemikę, to nie tylko dla dowodu, że pieśń 
odbija w sobie podstawowe zagadnienia rzeczywistości, ale także dlatego, aby 
wskazać, że pieśń ludowa na Górnym Śląsku istnieje, że uczestniczy w pro
cesie historycznym. Ten jeden przykład nie wystarczy jeszcze, aby odpowie
dzieć na nurtujące miłośników i badaczy folkloru pytanie: czy w związku z li
kwidacją klasowego układu społecznego nie zniknie pieśń ludowa?

Ale sądzić można, że ujawnienie w druku zbiorów nagranych po wojnie 
pozwoli w tym zakresie postawić jakieś twierdzenie.



Minęło prawie półtora wieku, jak Kazimierz Brodziński na marginesie li
tewskiej pieśni „wywnętrzniającej" — jak pisze — smutne stosunki wyraził 
przypuszczenie; „Po zniesieniu ucisku ludu nie będzie na przyszłość podob
nych pieśni..." *. Czy znaczy to, że znikną opisy krzywdy i narzekania wraz 
z pieśnią, czy też, że ustąpią w pieśni miejsca nowym treściom.

Tego typu pytania czekają jednak na dalsze argumenty materiału.

Czesław Hernas

J. Wam t u ł a ,  KARTY Z DZIEJÓW LUDU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, 
Warszawa 1954, s. 276 +  jedna ilustracja.

Jan Wantuła to jeden z wielu działaczy i pisarzy samouków, jakich wy
dał llud śląski, ia zarazem jeden z tych, którzy własnym 'wysiłkiem zdobyli 
świadomość społeczną i narodową, zwycięsko przeciwstawiając się naciskowi 
ideologicznemu klas panujących.

Urodził się 20 września 1877 r. w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim w ro
dzinie robotniczo-chłopskiej. Ojciec jego poza niedużym gospodarstwem rol
nym zajmował się również tkactwem. Rodzina ta posiadała silne tradycje 
walki rewolucyjnej zarówno z wyzyskiem i uciskiem feudalnym, jak i później 
z kapitalistycznym, co niewątpliwie miało duży wpływ na późniejszą postawę 
Wantuły. Dzieciństwo jego nie było lekkie. W siódmym roku życia zaczął 
uczęszczać do miejscowej ewangelickiej szkoły ludowej, w której ukończył za
ledwie trzy klasy. W ciągu tych trzech lat nie zawsze mógł korzystać z nauki 
szkolnej, ponieważ odrywały go od niej zajęcia na roli i ■wypasanie krów. 
O tym okresie swego życia sam pisze następująco: „Do szkoły uczęszozałem 
nieregularnie. Od listopada do marca bez przerwy, ale potem aż do jesieni po 
pół dnia (od 1—3—4 godzin), jesienią tygodniami nie widziałem sali szkolnej 
pracując w polu lub pasąc krowy... Jakże ja zazdrościłem synom robotników 
lub urzędników, iktórzy nie musieli być pasterzami. Mimo tych ciągłych, 
przerw w nauce udało mi się w ciągu zimowej nauki »dogonić« uczniów 
uczących się bez przerwy, a w niektórych przedmiotach zająć przodujące 
miejsce. To były zawody... “ * 1. Na tej nauce musiał Wantuła zakończyć swoją 
edukację. Miała ona jednak duże znaczenie dla jego późniejszych losów. Na
uczyciele bowiem ustrońskiej szkółki potrafili wzbudzić w młodym chłopcu 
żywe zainteresowanie nauką i zamiłowanie do słowa pisanego. Na ten okres 
też przypadają początki jego uświadomienia narodowego. Już w szkole ustroń
skiej Wantuła rozpoczął walkę z przekonaniem, że Ślązacy nie są Polakami. 
Kolegów z ławy szkolnej uświadamiał, że Ślązacy są także cząstką narodu 
polskiego.

Po ukończeniu nauki szkolnej zaczął się twardy robociarski okres życia 
Wantuły. Rozpoczął pracę w hucie w Ustroniu, gdzie wyuczył się ślusarstwa 
maszynowego. Praca w środowisku proletariackim, bezpośrednie zetknięcie się 
z wyzyskiem kapitalistycznym wpłynęły na jego uświadomienie klasowe, wy

1 K. B r o d z i ń s k i ,  Pisma estetyczno-krytyczne, Warszawa 1934, s. 407.
1 J. W a n t u ł a ,  Życiorys własny, „Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyń

skiego", s. 6.



tyczyły drogi, po których następnie poszedł. Tutaj właśnie urodził się Wan- 
tuła jako działacz społeczny, narodowy i kulturalny. Zaczął przede wszystkim 
od siebie. Mimo wyczerpującej pracy zawodowej trwającej 10 do 16 godzin 
na dobę, znajdował jeszcze czas na uciążliwą, ale jakże owocną pracę samo
kształceniową, która dała mu dużą wiedzę, szczególnie w dziedzinie historii, 
historii literatury i bibliofilstwa na Śląsku. W ciągu krótkiego stosunkowo 
czasu zdobył dla siebie miejsce na łamach wielu ówczesnych pism śląskich, 
zwłaszcza radykalnego na owe czasy „Głosu Ludu Śląskiego1'.

Swoją działalność społeczną Wantuła charakteryzuje sam w sposob na
stępujący: „Brałem czynny udział w organizowaniu i urządzaniu pierwszych 
polskich przedstawień teatralnych <amatorskich) i w zgromadzeniach poli
tycznych. Byłem radykałem społecznym i narodowym, mocno zaangażowanym 
w pracy narodowej przed zakusami germanizacyjnymi i w obronie material
nych spraw ludu roboczego1' 2 3.

Wantuła zdawał sobie doskonale sprawę, jakie spustoszenie wśród robot
ników robi pijaństwo i jakie ma ona znaczenie dla kapitalistów, którzy przy 
pomocy alkoholu chcieli trzymać w ryzach proletariat, w pijaństwie rozła
dować dynamizm rewolucyjny klasy robotniczej, usypiać w niej czujność kla
sową. Posiadał również świadomość, jaką funkcję społeczną w ustroju feu
dalnym i kapitalistycznym spełniała wódka, a także krzewiciel ciemnoty i za
bobonów — Kościół. W artykule Do pracy, opublikowanym w r. 1906, znaj
dujemy niezwykle trafne sformułowanie tej funkcji odnośnie do chłopów; 
„Straszną była dola chłopów i u nas, i wszędzie jeszcze przed pół wiekiem. 
Chłop był niewolnikiem pańszczyźnianym. Dla utrzymania go w poddaństwie 
chowano go w ciemnocie i zabobonach. Jako ulgę pozostawiono chłopu karcz
mę, w której upijał się pańską wódką, i wskazywano kościół, gdzie mu zale
cano pod grozą mąk piekielnych ślepą uległość względem panów, a sprawie
dliwość obiecywano na tamtym świecie...112.

Ważną rolę w tej walce miała odegrać oświata. Wantuła był gorliwym pro
pagatorem książek i czytelnictwa. W 1907 r. w artykule pt. Czytajcie wzywał 
robotników do czytania książek wskazując równocześnie, jak wielkie da im 
to korzyści. „Bierzcie do ręki dobre książki i. czytajcie. Gdy to zrobicie, znikną 
spośród was zabobony, przesądy, a umysły coraz jaśniejsze będą. Zmniejszą 
sie kłótnie, swary, zbrodnie, bo ludzie mniej będą zaglądać do szklanki. Do
wiemy się o naszych prawach, wykorzystamy je i nie pozwolimy się wyzys
kiwać tym, którzy tuczą się naszą krwawicą tylko dzięki ciemnocie. Czy
tajcie!" 4.

Wantuła nie tylko słowem propagował umiłowanie książek, ale przede 
wszystkim czynem. Dzięki książkom stał się tym, czym był; one pozwoliły mu 
; pomogły poznać otaczającą rzeczywistość, pchnęły do pracy społecznej. One 
też wzbudziły w nim żyłkę pisarską. Pragnął też jak najszerzej udostępnić 
książki towarzyszom pracy; założone przez niego Stowarzyszenie Młodzieży 
Robotniczej dorobiło się biblioteki złożonej z 3000 tomów; pracując w Ma
cierzy Szkolnej w Ustroniu stworzył tam bibliotekę o 1000 tomach. Zgroma

2 Ibid., s. 8.
3 ,L. B r o ż e k ,  Jan Wantuła, op. cit., s. 32.
4 Ibid., s. 33.



dził wreszcie swoją własną, dużą i niezmiernie cenną. Pierwszą książkę nabył 
w r. 1891 na jarmarku ustrońskim. W okresie późniejszym, mimo niejedno
krotnie bardzo ciężkich i niesprzyjających warunków, zawsze znajdował tro
chę pieniędzy na kupno książek, tak że w końcu zebrał piękną bibliotekę 
liczącą około 2300 tomów.

Bibliofilska działalność Wantuły zasługuje tu na szersze omówienie. W bi
bliotece jego znalazły się dzieła o treści historycznej, społecznej i filozoficz
nej, najlepsze utwory literatury światowej w wyborze, utwory najwybitniej
szych pisarzy polskich, cała twórczość literacka i naukowa polska dotycząca 
Śląska, wiele dzieł niemieckich i czeskich odnoszących się do Śląska. 
W bibliotece tej znajdował się również zbiór książek z dedykacjami 
autorów, m. in. Bolesława Prusa, Juliana Ochorowieża, Władysława Orkana, 
Andrzeja Struga, Lucjana Rudnickiego oraz prawie wszystkich pisarzy ślą
skich. Dowodzi to żywych kontaktów kulturalnych Wantuły.

Najciekawszą część biblioteki stanowi dział starych druków i rękopisów 
zawierający druki wrocławskie, brzeskie, krakowskie. Są to istne skarby 
piśmiennictwa staropolskiego a w pierwszym rzędzie śląskiego. Sporo tam 
białych kruków, których poza największymi bibliotekami w kraju nigdzie 
poza tym znaleźć niesposób, a często były to unikaty. Wystarczy wymienić 
choćby kilka tylko pozycji, żeby 9ię przekonać, jak bezcenny wprost skarb 
posiadał Wantuła w swej biliotece. Należy do nich np. Triumph po spokoynej 
Electiej Naiaśnieyszego Władysława Zigmunta Króla Polskiego y Szwedskie- 
go, Wielkiego X. Lit., obranego Wielkiego Cara Moskiewskiego etc. etc., w Wil
nie, w kościele Conjes. Augsb. roku 1632. Kazanie triumphalne“, kopia cie
szyńskiego rękopisu przanowskiego „Polonorum celebri de stirpe,:, rękopis 
Komentarze do objawienia św. Jana przetłumaczony z tego samego szwajcar
skiego kalwina Bullingera, z którego korzystał Mikołaj Rej w swoim Wykła
dzie Apocalipsy, której egzemplarz Wantuła również posiadał. Wyżej wymie
nione Kom.entarze zasługują na szczególną uwagę jeszcze z innego względu. 
Jest to bowiem rękopis nauczyciela ustrońskiego z r. 1820 wykonany na za
mówienie trzech chłopów z Ustronia. Utworzyli oni dziwną spółkę wydawni
czą czy raczej biblioteczną. Korzystali na przemian z rękopisu i wspólnie 
przekazywali go w testamencie swoim potomkom. W końcu od ostatniej spad
kobierczyni wykupił go Wantuła. Bardzo ciekawy jest również egzemplarz 
diariusza Jurka Gajdzicy z Cisownicy, „kronikarza ludowego i posiadacza 
pokaźnej biblioteczki z własnym ekslibrisem już w tych czasach, kiedy masa 
chłopska w całej Polsce tkwiła — z nie swojej oczywiście przyczyny — 
w ciemnocie i zacofaniu..."5. Diariusz ten został opublikowany przez Wantułę.

Przykłady cennych starodruków i rękopisów w bibliotece Wantuły moż
na by mnożyć. Wystarczy jednak zaznaczyć, że często przybywali do niego 
studenci krakowscy, aby na miejscu przygotowywać się do egzaminów z hi
storii literatury, tyle było u niego potrzebnych do nich materiałów.

Swoje cenne druki i rękopisy zdobywał Wantuła w najrozmaitszy sposób. 
Wykupywał je od właścicieli chłopów za pieniądze, jabłka, kartofle, wymie
niał za nowe książki, a raz nawet za wódkę; jednakże nigdy nie mógł sobie 
darować, że on, który przez całe swoje życie walczył z pijaństwem, musiał

5 Ibid., s. 36.



ofiarować staremu pijakowi butelkę wódki za stary, cenny druk. Opisy tych 
transakcji ukazują nam Wantułę-bibliofila na tle środowiska, z którego wyrósł, 
wsi śląskiej, gdzie stary druk czy rękopis przechowywany z pokolenia na 
pokolenie nie był wcale rzadkością.

Wantuła nie strzegł swoich książek zazdrośnie, nie chował ich przed cie
kawymi i chętnymi do czytania. Pożyczał je chętnie, chociaż czasami nawet 
bardzo cenne pozycje z jego biblioteki nie wracały do właściciela; z naraże
niem własnego bezpieczeństwa czynił to zwłaszcza w czasie okupacji. Często 
też robił podarunki książkowe swoim gościom. Po wojnie ofiarował bibliotece 
ustrońskiej 350 pozycji książkowych z dziedziny poezji, beletrystyki i książek 
popularnonaukowych.

W pismach i działalności Wantuły bardzo wyraźnie rysuje się świadomość 
klasowa. Odważnie demaskował stosunki panujące w hucie w Ustroniu, wska
zywał na zupełny brak higieny i bezpieczeństwa pracy, piętnował nieludzkie 
traktowanie robotników przez majstrów, tzw. przychlastów i urzędników, 
a także odsłaniał przed proletariatem istotę państwa burżuazyjnego reprezen
tującego interesy kapitału. W r. 1906 pisał np. w artykule pt. Głos z dołu: 
„Czy rząd stara się, by tu pomóc? Nie robi nic, a co zrobił dotychczas, to zro
bił pod naciskiem z dołu, sam od siebie żadnej inicjatywy w kierunku ulże
nia klasie robotniczej i poprawienia doli najliczniejszego stanu nie dał nigdy. 
Właściciele nie chcą spełniać nawet tak giętkich ustaw mających uchronić 
robotnika. Próżno więc przemawiać do ich sumienia, próżno się spuszczać na 
pomoc boską w tym znaczeniu, że Bóg nam dopomoże, gdy sami nie będziemy 
nic robić. Tu jest tylko jedna pomoc: pomoc w sobie. Robotnicy tylko sami 
mogą swój byt polepszyć przez siłę w łączności i skupieniu, a do tego droga 
przez oświatę i trzeźwość. Wtedy gdy się robotnicy skupią, wówczas dopiero 
będzie można powiedzieć, że przedsiębiorcy dają robotnikom to, co im się 
należy, dają im tyle, aby mogli po ludzku żyć. Ale dopiero wtedy — pod na
ciskiem świadomej siły!" 6

Gdy w 1907 r. zaczęto stopniowo likwidować hutę w Ustroniu, Wantuła 
był jednym z pierwszych robotników, którego z pracy usunięto. Chciano go 
w ten sposób odizolować od środowiska robotniczego, uniemożliwić mu pracą 
wśród proletariatu. Wantuła jednak znalazł pracę w hucie w Trzyńcu (obec
nie Śląsk czeski) i mimo nader niesprzyjających warunków, bo codziennie 
musiał przebywać pieszo przestrzeń między Ustroniem a Trzyńcem, konty
nuował swoją działalność, a co więcej — rozszerzył ją na nowe środowisko. 
Równocześnie jeszcze wuęcej pracuje nad swoim wykształceniem, jeszcze 
więcej pisze na różne tematy, a przede wszystkim o stosunkach panujących 
w hucie trzynieckiej.

Świadomy robotnik umiał też przeciwstawić się nacjonalistycznej agitacji 
Narodowej Demokracji. W r. 1906 w artykule „Polska hakata“ pisał Wantuła: 
„Wstrętna ta partia tyle bezeceństw . . .  popełniła, żeby można było co tydzień 
o niej pisać. Trzeba bowiem u nas na Śląsku mieć się na baczności, aby ta 
zaraza nie nawiedziła i naszych szeregów, tym więcej że pewna grupa naszych 
ulega dziś jej wpływom przez ciągłe konszachty z macherami wszechcham- 
skiego „Słowa Polskiego". Narodowi demokraci są dziś niebezpieczniejszymi

s Ibid., s. 32.



wrogami ludu niż klerykali albo stańczycy, bo tych obu ostatnich zna lud jako 
odwiecznych wrogów postępu, a narodowi demokraci potrafią nawet na poły 
uświadomiony lud zbałamucić pięknymi, niby arcynarodowymi hasłami... Ale 
gdy się weźmie i tę, i drugą gazetę, to się pozna dopiero na tych farbowanych 
lisach. Znaną jest powszechnie, rola, jaką odegrali w wypadkach ostatnich 
w Królestwie Polskim. Bohaterskie wysiłki ludu roboczego starali się zohy
dzić, jak tylko można było, do ostatecznych granic..." 7

Równocześnie we wszystkich wysiłkach, nawet w szarej walce z pijań
stwem, przyświecała Wantule mysi o niepodległej Polsce ludu pracującego jako 
ostatecznym ich celu. „Pijak i bez charakteru obywatel nie odbuduje Polski" 
pisał8.

W 1925 r. przeszedł Wantuła na emeryturę. Z wielkim zamiłowaniem od
dawał się teraz pracy na roli, specjalizując się w sadownictwie. Odziedziczył 
bowiem po swoich rodzicach w 1901 r. nieduże czterohektarowe gospodarstwo. 
I w tej dziedzinie osiągnął imponujące rezultaty nawiązując w prostej linii 
do ustrońskich tradycji tamtejszego sławnego pomologa sprzed stu lat, pastora 
Karola Koczego. Mógł się też poświęcić całkówicie swoim ulubionym zajęciom, 
tj. poszukiwaniom archiwalnym i pisarstwu historycznemu.

Do „starego Wantuły pod Gojką“ odbywały się i9tne pielgrzymki różnego 
stanu ludzi. Przybywali do niego okoliczni robotnicy i chłopi, studenci i dzien
nikarze, ludzie literatury i nauki, co dowodzi ogromnej popularności i wzię- 
tości, jaką się cieszył nie tylko zresztą na Śląsku, ale daleko poza jego gra
nicami.

Twórczość pisarska Wamtuły jest bardzo bogata, obejmuje ona około 350 
pozycji dotyczących różnych dziedzin życia. Są to pisma poświęcone ruchowi 
abstynenckiemu i oświatowemu, artykuły obrazujące życie robotnika śląskiego 
w ustroju kapitalistycznym, jego walkę z wyzyskiem, walkę o społeczne i na
rodowe wyzwolenie, przyczynki do dziejów wsi śląskiej i przemysłu, prace 
z dziejów kultury i literatury na Śląsku. Wantuła jednak nigdy nie został płat
nym współpracownikiem żadnej gazety, chociaż oferowano mu to kilkakrot
nie. Proponowano mu nawet redaktorstwo, ale również odmówił. Na to posta
nowienie wpływała decydująco obawa przed częstym w owych czasach zja
wiskiem wysferzenia się. Zwierzał się bowiem przed Konińskim: „Bałem się, 
że przestanę być chłopem, że wobec chłopów i robotników będę uchodził za 
panka"9.

Jan Wantuła umarł pod koniec lipca 1953 r. Do ostatniej niemal chwili 
przeglądał jeszcze swoje książki. Śmierci się nie bał, chociaż wiedział, że ona 
nieuchronnie nadchodzi. Żałował tylko, że tak mało zrobił. W swej autobio
grafii wytyczył sobie następujący cel w życiu: „Pracować pilnie, oszczędzać, by 
urządzić życie własne i drugich na wyższą stopę, szczęście własne widzieć 
w szczęściu powszechnym i dążyć do upowszechnienia szczęścia i dobrobytu — 
tc cel życia" 10. I to zadanie Wantuła w pełni w swoim życiu zrealizował.

Wydany obecnie wybór pism Wantuły składa się z trzech części. Pierw
sza z nich to Życiorys własny .Jana Wantuły napisany w październiku 1948 r.

7 J. W a in tuł a ,  Polska hakata, op. cit., s. 233.
8 J. W a n t u ł a ,  Życiorys. . .  s. 9.
9 G. M o r c i n e k ,  Jan Wantuła, op. cit., s. 21

10 J. W a n t u ł a ,  Życiorys . . . ,  s. 10



na prośbę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (s. 5—10). Jest on 
podany za „Przeglądem Zachodnią11, który w nieznacznym skrócie opubliko
wał go w nr 1/2 z 1949 r. Na część drugą składają się głosy o Janie Wan- 
tule. Pierwszy z nich (s. 13—21) — to wspomnienie napisane przez jednego 
z najwybitniejszych pisarzy polskich, Gustawa Morcinka. Następny głos (s. 
22—25) wyszedł spod pióra Zdzisława Hierowskiego. Stanowri on przedruk 
z artykułu pt. O Janie Wantule zamieszczonego w „Dzienniku Zachodnim11 
5. VIII 1953 r. W dalszym ciągu umieszczono wspomnienie Wilhelma Szewczyka 
zatytułowane Z Janem Wantułą (s. 26—29) i stanowiące przedruk z „Trybuny 
Robotniczej11 z dnia 8—9 VIII 1953 r. oraz artykuł Ludwika Brożka zatytuło
wany Jan Wantuła (s. 30—37), drukowany w nieco innej formie w nr 6/7, 1953 
kwartalnika „Śląsk Literacki11.

Część trzecia książki (s. 41—274) zawiera prace historyczne samego Wan- 
tuły, poprzedzone Słowem wstępnym (s. 41—57) napisanym przez Rozalię Ry
backą. Autorka zwraca uwagę na znaczenie tej książki dla „przeciętnego czy
telnika, dla historyka, pisarza i marksisty'1. Trudno dociec, czym się ona kie
rowała wyodrębniając właśnie takie cztery grupy 'odbiorców tej książki, 
a zwłaszcza tej czwartej? Czyż pisarz albo historyk nie może być marksistą? 
W podaiale tym tkwi albo jakaś pomyłka, albo, co wydaje się najprawdo
podobniejsze — uproszczenie. Rybacka uzasadnia następnie wybór prac, które 
znalazły się w książce, przy czym podaje krótkie streszczenie każdego zamiesz
czonego w książce tekstu oraz cenne i niezbędne dla przeciętnego czytelnika 
komentarze historycznie.

Sam wybór pism Wantuły podzielony został na cztery cykle: Jak to daw
niej bywało (s. 61—87), Wokół Wiosny Ludów (s. 91—163), Ustroń (s. 167—230) 
i Z życia robotniczego w przeszłości (s. 233—274). Przy podziale tym kierowano 
się względami chronologicznymi, a przede wszystkim brano pod uwagę pro
blematykę zawartą w pracach Wantuły. Każdy cykl składa się z pewnej ilości 
artykułów, przy czym po każdym z nich podano, gdzie i kiedy był on już po
przednio drukowany, względnie zaznaczono, że nie był on dotychczas nigdzie 
publikowany.

Do cyklu pierwszego weszły dwa artykuły obrazujące walkę chłopów z wy
zyskiem feudalnym na Śląsku Cieszyńskim. Na przykładzie rozprawki pt. 
Jurek z Wędryni (s. 61—65) pokazał Wantuła jedną z form tej walki — zbie- 
gostwo chłopów w latach osiemdziesiątych XVII w. Drugi artykuł zatytuło
wany Rozruchy chłopskie, czyli powstanie (rebelia) pańszczyźnianych chłopów 
na Śląsku Cieszyńskim w latach 1766—1771 (s. 66—67) jest znacznie obszerniej
szy od poprzedniego. Opisywane w nim wydarzenia są fragmentem powstań 
chłopskich. Wantuła pokazuje w nim formy walki chłopów z wsi cieszyń
skiej (zmowy, petycje do rządu, walkę zbrojną), politykę rządu w stosunku 
do buntujących się poddanych, podkreśla rolę przywódców chłopskich (np. 
Andrzeja Fołtyna). W konkluzji wreszcie zaznacza, że tylko dzięki ofiarnej 
walce mas chłopskich Maria Teresa, a szczególnie później Józef II byli zmu
szeni poczynić pewne, aczkolwiek nieznaczne ustępstwa na rzecz chłopów, 
ulżyć ich doli w ramach panujących stosunków feudalnych.

Te dwa artykuły doskonale charakteryzują zainteresowania Jana Wantuły, 
który dla swej codziennej walki o polepszenie doli ludu pracującego, o jego



wyzwolenie spod wszelkiego wyzysku szukał wzorów i przykładów w prze
szłości, nawiązywał do chlubnych tradycji walk rewolucyjnych chłopów Śląska 
Cieszyńskiego z uciskiem feudalnym.

W cyklu następnym zjawisko to występuje jeszcze silniej. Poświęcił go 
Wantuła Wiośnie Ludów — epoce, która go szczególnie interesowała i pocią
gała swoim dynamizmem rewolucyjnym, silniejszym niż poprzednio budze
niem się świadomości klasowej i narodowej szerokich mas ludowych Śląska. 
Fierwszy artykuł tego cyklu to Bractwa trzeźwości w latach 1844—1847 
(s. 91—96).

W drugim artykule pt. Rok 1848 na Śląsku Cieszyńskim (s. 97—108) omawia 
Wantuła wielki głód, jaki poprzedził Wiosnę Ludów, a następnie zajmuje się 
szczegółowo wypadkami, które wydarzyły się na Śląsku Cieszyńskim w r. 1848. 
Wszędzie podkreśla rewolucyjny charakter tych wydarzeń (walka o zniesienie 
pańszczyzny, o serwituty, o równouprawnienie ewangelików z katolikami itp.). 
Na uwagę w tym artykule zasługują wybory ks. Sznajdra. „Dodawanie posłom 
< kontrolerów® — pełnomocników utrzymujących żywą łączność mas z po
słem — to chyba wynalazek rewolucyjnej twórczości mas*' n.

Następny artykuł nosi tytuł Doktor Paweł Oszelda — bojownik o wolność 
ludu w 1848 roku (s. 108—143). Paweł Oszelda był przedstawicielem rewolu
cyjnej inteligencji śląskiej wywodzącej się z zalążków burżuazji przemysło
wej pochodzenia chłopskiego. Wantuła pokazał z jednej strony walkę chło
pów i rewolucyjnej inteligencji o likwidację więzów pańszczyźnianych i pod- 
dańczych, o wprowadzenie w kraju prawdziwie demokratycznej konstytucji, 
a z drugiej właściwe oblicze wielkiej i średniej burżuazji, która w r. 1848 
zdradziła rewolucję i chłopów.

Dalsza z kolei rozprawka pt. Z zapisków starej gminnej księgi gminy ka
meralnej Goleszów na Śląsku Cieszyńskim (s. 144—152) posiada zupełnie od
mienny od poprzednich charakter. Znalazła się ona w tym cyklu tylko dlatego, 
że do pewnego stopnia rzuca światło na stosunki, jakie zapanowały na wsi 
cieszyńskiej po r. 1848. Księga ta jest jednak dość typowa dla zainteresowań 
Wantuły. Oceniając goleszowską księgę gminną z lat 1850—1904 Autor daje 
ujście swojej żyłce bibliofilskiej.

Ostatni wreszcie artykuł tego cyklu zatytułowany Pienosze boje o prawa 
narodowe na Śląsku (s. 153—163) jest również niezmiernie charakterystyczny 
dla Wantuły. Daje się w nim bowiem zauważyć rzadkie w jego czasie i śro
dowisku zjawisko prawidłowego wiązania walki o wyzwolenie narodowe z wal
ką o wyzwolenie społeczne.

Bardzo interesująca jest trzecia grupa artykułów. Problematyka ich obra
ca się wokół rodzinnej miejscowości Wantuły — Ustronia. Są to nadto prace 
wydane po raz pierwszy. Pierwsza z nich (s. 167—200) nosi tytuł Ustroń na 
Śląsku Cieszyńskim. Rozwój stosunków gospodarczo-społecznych w latach 
1772—1951. Autor stawia sobie za zadanie opisanie, jak Ustroń i jego miesz
kańcy przechodzili z ustroju feudalnego do kapitalistycznego, „jak Ustroń rósł 
i rozwijał się dzięki przemysłowi hutniczemu, jak tu rodziła się i kształto
wała się nowa klasa społeczna — robotnicza; jakie przemiany społeczne i go
spodarcze pociągnęło to za sobą dla Ustronia i okolicy. Będzie to przyczynek,

11 R. R y b a c k a ,  Stoioo wstępne, op. cit., s. 51.



który naszkicuje drogę, jaką odbyła ta podgórska miejscowość, nim doszła do 
dzisiejszego ustroju rządów ludowych, urzeczywistniających socjalizm'1 **.

Druga rozprawa tego cyklu nosi tytuł Huty żelaza w Ustroniu. Powstanie — 
rozwój — upadek. Od 1772 do 1912 roku (s. 201—230). Od poprzedniej różni się 
ona przede wszystkim zwężoną problematyką oraz tym, że Autor zwrócił w niej 
większą uwagę na ruch robotniczy i wzrost świadomości klasowej proletariatu.

Powyższe rozprawki pisarza-samouka nie mają wprawdzie pełnego apara
tu naukowego i fachowego erudycyjnego wykończenia, niemniej obfitują w do
kumentalny autentyzm wspomnień i spojrzenia na wypadki ich uczestników — 
autora i jego otoczenia.

Prace wchodzące w skład ostatniego cyklu odbiegają nieco swoim cha
rakterem od poprzednich. Nie są to już właściwie pisma historyczne, lecz pu- 
blicystyczno-aktualne.

W skład cyklu wchodzą korespondencje: Z trzynieckiego pieklą (s. 235—237) 
i Wyzysk robotników w Trzyńcu (s. 237—239). Obie powstały w r. 1913. 
W pierwszej z nich opisuje Wantuła straszliwe warunki pracy w hucie 
w Trzyńcu, czas pracy, rozbijanie przez zarząd huty organizacji robotniczych, 
zakładania organizacji stojących na usługach kapitalistów. Wskazuje wreszcie 
na charakterystyczne dla położenia klasy robotniczej na Śląsku zjawisko — 
sprowadzenie do Trzyńca robotników obcych (Niemcy, Czesi, Chorwaci), którzy 
jednak na skutek bardzo ciężkich warunków szybko stamtąd uciekali.

Druga korespondencja ma podobny charakter. Wantuła z całą pasją obnaża 
w niej wyzysk robotników przez kapitalistów, opisuje przedłużanie dnia pracy 
przy równoczesnej redukcji dniówek, zmuszanie robotników do wzrostu wy
dajności pracy, obcinanie płac, skracanie do minimum przerw na posiłki. De
maskuje niewolnicze traktowanie robotników przez majstrów, brak higieny 
i bezpieczeństwa pracy; zwraca uwagę na to, że w hucie często zdarzają się 
wypadki w pracy kończące się śmiercią lub kalectwem. Wzywa w końcu ro
botników, żeby się organizowali, ponieważ „bez organizacji są robotnicy bez
bronni wobec kapitalistów dyktujących warunki pracy i płacy według widzimi
się, a bezbronni zmuszeni żyć i pracować w takich stosunkach tak długo, do
póki większość robotników nie przejrzy, nie zrozumie, że siła i moc mogąca ze 
skutkiem podjąć walkę z takim ustrojem — leży w nas samych1113.

Demaskatorstwo jest również cechą charakterystyczną Obrazków z huty 
trzynieckiej. Napisał je Wantuła w latach 1916—1917. Pierwszy obrazek zaty
tułowany jest >'W walcowni« (s. 240—257), drugi »Zemsta hutnika« (s. 257—274). 
Są to raczej utwory literackie. W nich także pokazuje Wantuła okropne wa- 
lunki życia i pracy proletariatu w kapitalistycznym Trzyńcu, walkę klasy ro
botniczej z tym wyzyskiem, a równocześnie wyraża głęboką nadzieję, że „czas 
wyzwolenia klasy robotniczej rychło nadejdzie1' 13 14.

W kilku ostatnich artykułach Wantuła dał się poznać czytelnikowi jako 
płomienny bojownik o prawa klasy robotniczej, o społeczne i narodowe wy
zwolenie, jako działacz aktywny, klasowo uświadomiony i całym sercem odda
ny swej klasie.

13 J. W a n t u ł a ,  Ustroń na Śląsku Cieszyńskim, op. cit., s. 168.
13 J. Wa n t u ł a ,  Wyzysk robotników w Trzyńcu, op. cit., s. 239.
14 J. Wa n t u ł a ,  W walcowni, op. cit., s. 245.



Wydany zbiór obejmuje tylko znikomą część pism Jana Wantuły. Szko
da, że nie znalazły się w nim jego cenne rozprawy z historii literatury, jak np.
0 słowackich pisarzach Martinie Razusie i Janie Kalincziaku, a przede wszyst
kim o Jurze Gajdzicy z Małej Cisownicy. Żałować też należy, że do niniej
szego wyboru nie dołączono kilku wcześniejszych artykułów Wantuły, co po
zwoliłoby nam śledzić ewolucję w jego poglądach społecznych.

Jednakże już wydany obecnie wybór pism Wantuły jest cennym doku
mentem obrazującym gorący, ludowy patriotyzm chłopa i robotnika śląskiego
1 jako taki jest ważnym przyczynkiem do zrozumienia genealogii teraźniej
szości.

Józef Leszczyński

E. J. O s m a ń c z y k ,  ŚLĄSK W POLSCE LUDOWEJ, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1953, s. 274 .

Jan Osmańczyk, znany publicysta i działacz społeczny, podjął pierwszą 
próbę podsumowania dorobku ludowego państwa za ostatnie lata na ziemi 
śląskiej. Próba ta, stanowiąca w wydaniu książkowym poszerzony referat 
z Konferencji naukowej dla spraw Śląska, która się odbyła w połowie ubie
głego roku we Wrocławiu, poprzedzona została wstępem obrazującym w synte
tycznym skrócie rolę polskich mas ludowych w dziejach Śląska, stosunek pol
skich panów, międzynarodowej finansjery i Watykanu do Śląska, zacofanie go
spodarcze śląskiego regionu w Rzeszy i rolę KPP. Właściwa część pracy po
święcona okresowi Polski Ludowej ujęta została z szerokiej perspektywy. Autor 
omówił w niej powrót Śląska do Polski tak ze strony przebiegu walk fron
towych, jak i uchwał poczdamskich, przedstawił obraz zniszczeń, które w pew
nych okolicach i dziedzinach były niemal całkowite, zaludnienia, odbudowy 
i zagospodarowania w niezwykle trudnych warunkach powojennych, nacecho
wanych nie tylko kłopot ąmi technicznymi i ekonomicznymi, ale walką z re
akcją, sabotażem i dywersją rodzimą i hitlerowską, wrogą plotką i rewizjo- 
nizmem niemieckich szowinistów. Nakreślił przy tym doniosłą rolę klasy ro
botniczej i jej Partii, głęboki, prawdziwy patriotyzm robotników, ich ogromną 
ofiarność i proletariacki hart w przełamywaniu trudności, co w niebywale krót
kim czasie doprowadziło nie tylko do normalizacji stosunków, ale i do olbrzy
mich wprost osiągnięć.

Czy podsumowanie dziewięciolecia dokonane przez Osmańczyka, jest pełne? 
Niewątpliwie nie, choć zajął się on wszystkimi podstawowymi dziedzinami ży
cia. Ale to nie leżało ani w zamierzeniach Autora, ani w jego możliwościach 
wynikających z krótkiego terminu, jakim dysponował w czasie przygotowań 
do konferencji wrocławskiej. Przedstawiony bilans jest jednak po stronie 
osiągnięć tak poważny i zaskakujący dla niewtajemniczonych, że wywołał szok 
wściekłości w obozie niepoprawnych rewizjonistów niemieckich działających 
w Republice Związkowej, którym przewodzi grupa reakcyjnych naukowców. 
Jest także wśród nich b. profesor uniwersytetu królewieckiego — dr Bolko von 
Richthofen wywodzący się ze znanej ohszamiczej rodziny, która przez długie 
lata eksploatowała dobra śląskie i odcinała kupony od akcji Giesches Erben. 
Richthofen podejmując omówienie książki Osmańczyka na łamach neohiitle- 
rowskiego „Schlesische Rundschau" nie przez przypadek zajął się nią równo- 10

10 — S o b ó tk a . R . X . 1955, z. 1 — 2



cześnie w jednej recenzji ze słabą pracą Bałabana Świt nad Opolszczyzną, pełną 
błędów i bardzo krytycznie u nas ocenioną1. Zestawiając Osmańczyka z Ba- 
łabanem mógł w ten sposób Richthofen zarzuty wysunięte pod adresem tego 
ostatniego przerzucić bynajmniej nie w profesorski, ale w sposób godny Goe- 
belsa, na Osmańczyka. Wobec faktów przedstawionych w pracy Śląsk w Pol
sce ludowej był bowiem bezsilny. Pozostała mu tylko metoda naiwnego krętac
twa, nie mogąca w najmniejszym nawet stopniu wpłynąć na rozwojową sy
tuację ziemi śląskiej, tak jak „nie były w stanie zmienić zasadniczego biegu 
historii na Ziemiach Zachodnich ani szaber, ani sabotaż, ani dywersyjna 
plotka".

A bieg historii niesie z sobą przemiany ustawiające zasadniczo inaczej rolę 
Śląska i jego ludu, pomimo wszystkich trudności i wszystkich reakcyjnych 
sprzysiężeń. „Śląsk w Polsce po raz pierwszy w swych dziejach otrzymał mo
żliwość pełnego rozwoju i możliwości te realizuje. Dzieje się to na skutek 
wyzwolenia Śląska spod ucisku klasowego i narodowego, na skutek przywró
cenia jedności ziem nadodrzańskich z ziemiami nadwiślańskimi, na skutek bu
dowania na ziemiach tych nowego, socjalistycznego ustroju, wreszcie na sku
tek przekształcenia się ludności tych ziem w naród socjalistyczny. Wyzwolenie 
od ucisku klasowego i narodowego wyraziło się nie tylko w usunięciu ze 
Śląska głównych klas posiadających i uciskających, ale i tym, że Śląsk w or
ganizmie państwowym przestał być prowincją upośledzoną gospodarczo, poli
tycznie i kulturalnie4'.

Całe wieki bogactwa Śląska, krocie wypracowane przez jego lud szły dla 
klasy uprzywilejowanej, która w zamian odpłacała się wzrostem ucisku spo
łecznego i narodowego. W Polsce budującej socjalizm bogactwa Śląska płyną 
dla dobra całego narodu, a w zamian Śląsk „otrzymuje od całego narodu 
jakby wyrównanie za wieki krzywd i poniżenia".

Osmańczyk potwierdza to stwierdzenie dziesiątkami przykładów, ilustruje 
życiorysami ludzi, którzy tylko w Polsce i w warunkach stworzonych przez 
władzę ludową mogli rozwinąć swe zdolności, ukończyć studia, zająć wysokie 
pozycje społeczne i zawodowe. „Ci, którzy stawali się z robotników i chłopów 
oficerami, obojętnie — w wojsku czy w administracji, w zakładach pracy czy 
w organizacjach społecznych, w tamtych latach 1945—1947 nie tylko zdobywali 
wiedzę przez doświadczenie, ale również i przez mozolne ślęczenie nad ksią
żką, przygotowywanie się do egzaminów na kursa, szkoły, uniwersytety. I od 
tego czasu nie przestali się uczyć, choć już mają nieraz dyplomy i bardzo wy
sokie stanowiska" 2.

W ogóle sprawa człowieka i jego awansu stanowi u Osmańczyka kluczo
wą pozycję. Nie może zresztą być inaczej. Autor zajmuje się zarówno ludno
ścią rodzimą osiadłą tu od pradziejów, jak i ludnością, której przypadło z po
wrotem przejąć dla Polski odwieczną piastowską ziemię, opuszczoną przez 
Niemców w chwili rozgramiania hitleryzmu, lub też przesiedloną w wyniku 
uchwał poczdamskich. Ostatnie dane cyfrowe odnoszące się do stanu lud
nościowego Śląska pochodzą z pierwszej połowy 1953 r. W pracy Osmańczyka 
zostały one ujawnione po raz pierwszy. Dane te zadały kłam niemieckiej pro

1 Por. K. P o p i o ł e k ,  Ostatnie prace o dziejach Śląska (Kwartalnik 
Historyczny R. LXI, nr 2, s. 311—312).

2 Zob. praca recenzowana, s. 242.



pagandzie rewizjonistycznej bredzącej o pustce na polskim zachodzie. 5 460 000 
mieszkańców na obecnym obszarze Śląska, administracyjnie podzielonym na 
trzy województwa: stalinogrodzkie, opolskie i wrocławskie, obszarze obejmu
jącym 37 304 km2 daje zagęszczenie 147 osób na km2, a więc równe najwięk
szemu zagęszczeniu Śląska, jakie zanotowano w 1937 r. „Jednocześnie za
gęszczenie ludności wzrasta nadal we wszystkich trzech wojewódz
twach śląskich bardzo szybko na skutek niezwykle wysokiego przyrostu na
turalnego, przekraczającego np. w woj. wrocławskim w 1952 r. — 30 promille113.

Z wielu interesujących liczb przedstawionych przez Osmańczyka zwracają 
również uwagę wyjątki ze statystyki zatrudnienia. Jeżeli porównamy je z od
powiednimi pozycjami w latach międzywojennych lub w jakimkolwiek in
nym okresie kapitalistycznej gospodarki, widzimy ogromną przewagę na ko
rzyść naszych dni. Liczby te wykazują niezbicie, że rezerwowa armia robot
nicza tamtych czasów zniknęła bez śladu. Rozwój przemysłu, rolnictwa, elek
tryfikacji, szkolnictwa, nauki, służby zdrowia itp. oraz pełna rozbudowa wszy
stkich tych dziedzin stwarzają natomiast wciąż nowe i duże zapotrzebowanie 
na ręce robocze.

Przy omawianiu procesu usuwania zniszczeń wojennych i zagospodarowa
nia Śląska Autor nie pominął ciężkiej walki, jaką masy pracujące i władza 
ludowa staczać musiały z ośrodkami reakcji, bandami podziemia, elementem 
spekulanckim czy hitlerowskimi niedobitkami, „Lista pomordowanych, poleg
łych na posterunku pionierskiej odbudowy Śląska jest bardzo długa11. Górnicy, 
kolejarze, robotnicy, milicjanci ginęli przy wykonywaniu swych obowiązków 
służbowych z rąk wroga, który nie przebierając w środkach przeszkadzał wy
siłkowi nad odbudową. Osobne uwagi poświęcił Osmańczyk szabrownictwu. Pa
miętamy, że to niepokojące, a bynajmniej nie jakieś sporadyczne zjawisko 
znajdowało w pewnym okresie zagorzałych obrońców. Próbowali oni usprawie
dliwiać złodziejstwo „ratowaniem1' majątku narodowego, nieuniknioną „ko
niecznością11 itp. Tymczasem „szaber w rzeczywistości był swoistą formą przy
śpieszonej akumulacji kapitału najbardziej agresywnych i łupieżczych elemen
tów naszej burżuazji11, hamował odbudowę, opóźniał uruchamianie zakładów, 
dezorganizował życie. „Element spekulancki i kułacki z całej Polski wzboga
cony na szabrze urządził sobie z ziem nadodrzańskich bazę odradzania się 
kapitalizmu w Polsce... Burżuj, kułak, spekulant... przedstawiali siebie jako 
»bohaterów narodowych«, którzy na »dzikim zachodzie« odgrywają wielką rolę 
pionierską... To właśnie te elementy kapitalistyczno-szabrownicze próbowały 
korumpować młody aparat administracyjny, zastraszać ludność autochtoniczną 
i siać niepokój i wrogą plotkę, mającą na celu zniszczenie wiary polskich 
mas ludowych w możliwość zaludnienia i zagospodarowania ziem nad Odrą 
i Nysą Łużycką?4. W tym właśnie elemencie miało swojego sojusznika hitle
rowskie, oenzetowskie i mikołaj czy ko wskie podziemie, a także byli gestapow
cy, esesowcy, oficerowie hitlerowskiego Wehrmachtu, wśród których nie brako
wało nawet generałów. Liczby: 30 zlikwidowanych większych band politycz
nych, 25 dużych band rabunkowych i 140 poległych przy tym żołnierzy MO 
mają swoją wymowę.

3 Ibid., s. 187.
* Ibid., s. 94—95.



Żadna wroga siła nie była jednak w stanie wstrzymać procesu odbudowy, 
a następnie szerokiej rozbudowy życia gospodarczego, kulturalnego i politycz
nego na Śląsku. Całkowita odbudowa zniszczonych zakładów produkcyjnych, 
budowa nowych, nie znanych tu poprzednio przemysłów, olbrzymia rozbu
dowa kopalnictwa, hutnictwa, metalurgii, energetyki, chemii, a równoczes
ne utworzenie kilkunastu wyższych uczelni, m. in. w miastach, które takich 
placówek w ogóle nie miały, ogromne poszerzenie szkolnictwa średniego i pod
stawowego, gęstej sieci bibliotek, placówek kulturalnych — domów kultury, 
świetlic, teatrów, chórów, orkiestr — olbrzymie rozszerzenie i podniesienie 
poziomu służby zdrowia itd. itd. — to wszystko zestawione w jednej pracy 
daje pogląd na wielkość przebytej drogi przez masy pracujące Śląska.

Całość pracy podzielił Osmańczyk na cztery zasadnicze części: wstęp, lata 
1945—1946 — okres gojenia ran wojennych, okres Planu Trzyletniego i okres 
Planu Sześcioletniego. W ostatniej zajął się awansem społecznym i narodowym 
Śląska. Ale awans ten widać nie tylko w tej części; przewija się on przez całą 
pracę, wynika z wielkich przemian jako coś naturalnego, organicznie wyros
łego z nowych warunków ustrojowych. Widać go w każdej dziedzinie. W prze
myśle i kulturze, w rolnictwie i w nauce, w życiu społecznym i politycznym. 
Mówią o nim fakty. Setki i tysiące faktów.

Dorobek śląskiego dziewięciolecia zobrazowany przez Osmańczyka nie jest 
jednak jakąś zamkniętą całością. Przeciwnie — jest fragmentem toczącej się 
przez dzieje nowej epoki, dynamicznej, pełnej kłód wyrastających wewnątrz 
i rzucanych z zewnątrz, zaciętej walki, przejściowych porażek i wielkich zwy
cięstw, epoki budującego się socjalizmu.

Można oczywiście mieć do Osmańczyka takie czy inne pretensje; że pracy 
swej nie wyszlifował pisarsko do końca, że pewne dziedziny mógł przedstawić 
obszerniej, przytoczyć jeszcze bardziej cenne dowody niż te, które przytoczył; 
można nie zgodzić się z konstrukcją pracy, jej periodyzacją (cały okres jest bo
wiem ciągłym procesem rozwojowym i pewne dziedziny życia śląskiego chcia
łoby się przeczytać jednym tchem, a nie w rozbiciu na rozdziały w różnych 
okresach). Ale nie to jest rzeczą najważniejszą. Ważne jest zobrazowanie do
robku dziesięciolecia, ogromu wysiłku i walki, podsumowanie tego wysiłku 
i osiągnięć z niego płynących, jak i przedstawienie kolosalnych przemian 
i wielkiej roli Śląska w Polsce Ludowej budującej socjalizm.

Stanisław Ziemba

NASE NARODNl MINULOSTA V DOKUMENTACH. CHRESTOMATIE 
K DElINAM CESK0SL0VENSKA. I DIL (DO ZRU5ENI NEVOLNICTVl), 
K vydani pripravil V. Husa, Praga 1954, CSLAV, s. 563 + 1 tabl.

Wymieniany w tytule wybór źródeł przeznaczony jest dla najszerszych 
kół nauczycieli, studentów i miłośników historii. Wydawcy (a obok redaktora 
książki pracowali nad nią akad. V. Vojtiśek, dr J. Vaclavkowa, dr P. Ratkoś 
i doc dr J. Poliśensky) stanęli na stanowisku, że warunkiem prawdziwej kul
tury historycznej i zrozumienia narodowej tradycji jest bezpośrednie zetknię
cie się z tekstem źródła, z. szeregiem podstawowych pomników przeszłości. Nie
łatwe zadanie wyboru rozwiązano zdaniem naszym bardzo szczęśliwie. Uwzglę



dniono o ile możności równomiernie teksty naświetlające rozwój sił wytwór
czych i stosunków produkcji, podstawowe pomniki prawne, źródła naświetla
jące rozwój ideologii i kultuiry. Książka dzieli się na dwie podstawowe części: 
źródła do historii Czech i osobno źródła do historii Słowacji. W obrębie każ
dej części przyjęto układ chronologiczny, wychodząc ze słusznego założenia, 
że jeden i ten sam tekst naświetla niejednokrotnie rozmaite dziedziny życia. 
W obrębie obu części przyjęto podziały odpowiadające na ogół przyjętej ostat
nio przez historyków czechosłowackich periodyzacji, z tym jednym wyjątkiem, 
że okres husycki rozpoczęto już w końcu XIV w., a nie dopiero od 
r. 1419. Jest to moim zdaniem korektura słuszna, pozwalająca lepiej zrozu
mieć genezę ruchu tkwiącą głęboko w kształtujących się co najmniej od koń
ca XIV w. stosunkach społecznych i we wzmagającym się natężeniu walki kla
sowej. Natomiast może budzić pewne zastrzeżenia, czy rzeczywiście patenty 
józefińskie o zniesieniu poddaństwa są najszczęśliwiej wybraną datą końcową 
tomu i czy nie sugeruje się przez to zbyt wielkiego ich znaczenia.

Każdy z tekstów opatrzono nagłówkiem trafnie wskazującym zasadniczą 
jego treść i znaczenie oraz krótkim z zasady kilkuwierszowym wstępem, po
dającym najważniejsze wyjaśnienia historyczne niezbędne dla zrozumienia 
tekstu. Teksty podano w przekładach czeskich ewentualnie słowackich, a sta- 
roczeskie i sta/rosłowackie w sposób zmodernizowany. Przy każdym tekście po
dano dokładnie, z jakiego wydawnictwa został zaczerpnięty.

Książka służąca w Czechach przede wszystkim popularyzacji, ewentualnie 
dydaktyce uniwersyteckiej w ręku badacza polskiego, zwłaszcza badacza dzie
jów Śląska, staje się cenną pomocą w docieraniu bodaj poprzez wyjątki i przy
kłady do wielu całkowicie niedostępnych w kraju tekstów i wydawnictw. Do
tyczy to zwłaszcza dziejów późniejszego feudalizmu a w ich obrębie stosun
ków gospodarczych ii społecznych, przy obrazowaniu których sięgnięto nie
kiedy w braku drukowanego materiału również i do rękopisów. Tak samo 
cenny jest szereg urywków przedrukowanych ze starodruków. Książkę uzu
pełnia 15 tablic reprodukujących najcenniejsze zabytki.

Ewa Maleczyńska

V. VOJTlSEK, O VYVOJI METHODY DIPLOMATICKE A JEJCH POTftEBACH 
fSbornik Historycky CSAV, 1954, II, s. 5—38).

Przechodzenie nauki historycznej w krajach demokracji ludowej na nowe 
pozycje naukowe, przejęcie przez nią za punkt wyjścia materializmu histo
rycznego pociąga za sobą konieczność wprowadzenia tych zmian także w dzie
dzinę nauk pomocniczych historii, m. in. dyplomatyki i paleografii, ale wnie- 
mniejszym stopniu i innych tzw. nauk pomocniczych, a przynajmniej zdania 
sobie sprawy, że dotychczas stosowane przez naukę burżuazyjną metody i cele 
były błędne. Na braki metodyczne i niedostateczność kryteriów formalnych 
zwracała niekiedy uwagę już nauka burżuazyjna, zwłaszcza niemiecka, szu
kająca mniej lub więcej szczęśliwie1, zawsze jednak w niedostatecznym stop-

1 Zwrócić należy uwagę na prace omawiające ustrój poszczególnych urzę
dów rozsiane w ostatnich przedwojennych tomach „Archiv f. Urkundenfor- 
schung“.



niu, dróg dla przełamania „kryzysu metody", na co już poprzędnio zwrócono 
w nauce polskiej uwagę2 3. '

Ostartnio czeski akademik V. Vojtiśek podjął próbę oceny z marksistow
skiego punktu widzenia dotychczasowego dorobku i osiągnięć burżuazyjmej nau
ki zachodniej, zwłaszcza w dziedzinie dyplomatyki. Nie jest to tradycyjna „hi
storia dyplomatyki", w stylu Bresslaua czy Boiiarda, ale marksistowska ocena 
prac na płaszczyźnie epoki, ujęta w związku z takim czy innym ukształtowa
niem się sił klasowych w danym społeczeństwie. Toteż dając w krótkim zary
sie ocenę dyplomatyki zachodniej — od Conringa i Papebrocha, poprzez Ma- 
billona, Siekła, Fickera do Redlicha i Steinackera, skończywszy wreszcie na 
Friedrichu — nie ogranicza się Autor do mechanicznego zestawienia ich po
glądów i formalnej ich oceny, ale przede wszystkim rozpatruje je na płasz
czyźnie konkretnych warunków powstania odpowiedniego dzieła, na podsta
wie konkretnych danych rozwoju nauki historycznej.

Tak np. wskazując na powiązania badań naukowych z aktualnymi potrze
bami danego środowiska, traktuje dzieło Mabillona jako w pierwszej linii od
powiedź izakonu benedyktyńskiego na zarzuty jezuitów, będące wyrazem 
sprzeczności interesów w obrębie klasy feudałów. Natomiast potrzeby natury 
politycznej kierowały założycielami Monumenta Germaniae Historica powią
zanymi ideowo z działalnością poUtyczną Steina, który „w pełni rozumiał 
ważność historii i używał jej dla celów politycznych. A pomiędzy źródłami 
historycznymi najbardziej doceniał dokumenty, które wówczas utraciły prak
tyczne znaczenie prawne, a tym więcej występowały jako najbardziej godne 
zaufania świadectwa sławnej i trudnej przeszłości narodowej" ".

Oczywiście tak pojmowane zadania badań naukowych w ogóle, a nauk 
pomocniczych historii w szczególności, musiały w konsekwencji sprowadzić 
naukę historyczną na manowce. Zaniedbania w dziedzinie opracowania okre
ślonych celów badawczych w okresie po pierwszej wojnie światowej pociąg
nęły za sobą zjawisko tak niepokojące, jak np. wciągnięcie historiografii nie
mieckiej do współpracy z dalekosiężnymi dążeniami nacjonalistycznej polity
ki hitlerowskich Niemiec.

Charakteryzując stan badań nauk pomocniczych historii w przededniu 
drugiej wojny światowej dochodzi Vojtiśek do nader pesymistycznych wnios
ków: „Przeglądając prace wszystkich narodów wykonane w różnych warun
kach widzi się, ile w nie włożono pracy, wiedzy, ile stworzono hipotez, wy
ciągnięto korzyści, wie się jednak, że jest to gęsty las, w którym mało kto się 
wyzna. Istnieje świadomość wielkich, dalszych zadań, . ..  świadomość wyso
kiego posłannictwa dyplomatyki jako wiedzy w ogóle. -Jest sytuacja, w której 
się czeka jak gdyby na czarodziejskie słowo" 4.

Z kolei Autor próbuje postawić naukom pomocniczym historii nowe, o za
sady materializmu historycznego oparte, konieczne postulaty i zadania. Wycho
dząc z zasady jedności całego procesu historycznego i konieczności traktowania

2 Por. B. K iiirlb i s ó w n a, Nowsze badania niemieckie z dziedziny tzw. 
nauk pomocniczych historii. Kryzys metody (Kwartalnik Historyczny, 1954, 
nr 1).

3 Por. s. 16 omawianej pracy.
4 Ibid., s. 31.



go w ten sposób przez naukę, określa Vojtiśek zasięg badań dla nauk pomocni
czych: „Nauki pomocnicze jako przedmiot swych badań mają przede wszystkim 
instytucje prawne i kulturalne oraz pokrewne im dokumenty. Dokumenty, pie
częcie, herby są instytucjami prawnymi, tak jak mierzenie czasu, związki ge
nealogiczne, a zwłaszcza pismo, są produktami przyrodzonych potrzeb ludz
kich, są zjawiskami kulturalnymi“ 5.

W oparciu o Stalinowską definicję bazy i nadbudowy, o twierdzenie, że 
rozwój nadbudowy jest wynikiem procesów zachodzących w bazie, wysuwa 
Vojtiśek postulat rozpatrywania dokumentów jako produktów instytucji 
prawnych będących swego rodzaju odbiciem stosunków gospodarczych i praw
nych. W związku z tym postuluje badanie źródeł z punktu widzenia ich funk
cji w życiu gospodarczym i w stosunkach prawnych. Współzależność od sie
bie zjawisk historycznych pociąga za sobą konieczność rozpatrywania źródeł 
w ich wzajemnej zależności i zależności od całości procesu dziejowego. Nie
zmiernie ważnym przy tym warunkiem jest stosowanie wszechstronnej metody 
badawczej, opartej o jak najszerszą wiedzę i doświadczenie. „Nie chodzi o to, 
czy ma być zastosowana metoda historyczna, prawno-historyczna, filologicz
na, regionalna czy podobna, w  dyplomatyce musi być jedna metoda, oparta 
o jak najszersze wykształcenie i wszechstronność" 6.

Przyznając w całej rozciągłości słuszność wywodom Autora, zdaje się 
jednak, że już dzisiaj przed nauką marksistowską krajów demokracji ludo
wej można postawić dalsze niemniej ważne postulaty. Każde źródło historycz
ne jest nie tylko wyrazem stosunków gospodarczych, prawnych czy społecz
nych, ale przede wszystkim ich odbiciem uwarunkowanym klasowo. Jest ono 
odzwierciedleniem antagonizmów klasowych pomiędzy klasami posiadającymi 
a uciskanymi oraz sprzeczności interesów w obrębie klas rządzących, we wcze
śniejszym średniowieczu klasy feudałów. Stąd każde źródło dostarcza wiado
mości zgodnych z interesami klasy, do której należy jego autor, a zazwyczaj 
z rozmysłu lub podświadomie przemilcza te momenty, które są z nimi sprzecz
ne. Tak np. dokumenty średniowieczne podają z reguły tylko te szczegóły do
tyczące stosunków społecznych, które regulują stosunek poddanego do parna 
gruntu, nie wnikając, prócz bardzo rzadkich wypadków, w jaki sposób feu
dalnie zależny chłop ma się wywiązywać ze swych powinności wobec pana. 
Specjalnie zwłaszcza zamazywany bywa w źródłach ucisk klasowy i formy 
oporu poddanych nie mówiąc już o tym, że w dokumentach wszystkie próby 
biernego oporu traktowane są jako bunt przeciw władzy feudała. Jest rzeczą 
charakterystyczną, że np. współczesne historiograficzne źródła polskie milczą 
o wszelkich próbach żywiołowych powstań chłopskich XI i XIII w. wychodząc 
widocznie z zasady, że o rzeczach niebezpiecznych i godzących w interesy 
klasy rządzącej lepiej milczeć, aby nie „siać zgorszenia". Dopiero gdy niebez
pieczeństwo minęło, nieśmiało potrąca się o takie wspomnienia. Wynika stąd 
wniosek, że niejednokrotnie, w wypadkach, gdzie wchodzi w grę interes kla
sowy autora źródła, wnioskowanie ex silentio o pewnych faktach może być 
zawodne. Odnieść to można także w pewnych wypadkach i do źródeł doku
mentalnych.

5 Ibid., s. 34.
6 Ibid., s. 38.



Sądzę, że takie uzupełnienie postulatów Vojtiśka w kierunku dokładnej 
analizy klasowego charakteru każdego poszczególnego źródła nie stoi w naj
mniejszej sprzeczności z jego tezami.

Postulaty Autora odnoszą się oczywiście do całej nauki historycznej 
wszystkich krajów i społeczeństw, a tym samym do nauki historycznej pol
skiej. Niemniej trzeba wskazać, że dla Śląska, gdzie proces feudalizacji społe
czeństwa jest najsilniej zaawansowany, gdzie najsilniej też dostrzegamy anta
gonizmy międzyklasowe i sprzeczności w obozie feudałów, postulaty te mają 
szczególne znaczenie dla przyszłych badań nad dokumentami pochodzącymi 
z tego terytorium.

Anna Skowrońska


