
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


