
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


