
Jest jeszcze jedno źródło owej jednostronności obrazu. Z artykułów F. Ryszki 
czytelnik poznaje wyłącznie cienie dwudziestolecia rządów polskich na Śląsku Górnym, 
nie dostrzega świateł. A przecież już to choćby jest ważne, iż część Polaków śląskich, 
którzy przez całe pokolenia walczyli o język polski, o narodowość, mogła w okresie 
dwudziestolecia rozwijać swą polskość swobodnie, żyć i działać w łączności z narodem 
polskim, w atmosferze kultury polskiej. Nowe pokolenia dorastały w tej atmosferze, 
utrwalały swą polskość i dzięki w niemałej mierze właśnie temu zdołały przetrwać 
najcięższe lata katorgi hitlerowskiej. Na terenie województwa śląskiego rozwijało się 
(choć zapewne nie dla całej biedoty dostępne) szkolnictwo polskie, czasopiśmiennictwo, 
literatura i muzyka, polska kultura ludowa. Działało polskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk na Śląsku. Z owej cząstki Śląska, zjednoczonej po r. 1921 z Polską, promienio
wały — o ile to było możliwe w warunkach terroru nacjonalistów niemieckich — 
wpływy polskości na inne części Śląska. Wystarczy wskazać na tak skromne choćby 
osiągnięcie ze strony polskiej, jakim było otwarcie gimnazjum polskiego w Bytomiu 
(o czym w książce nie ma wzmianki). O sprawach tych należało przecież napisać, 

jeśli nie w artykule F. Ryszki, to w osobnym. Wtedy obraz rzeczy byłby bardziej zgodny 
z rzeczywistością historyczną, a tym bardziej pożądany z wszelakich względów, że 
nieco jaśniejszy.

Książkę zamyka artykuł K. Ganzela „Wyzwolenie Śląska“, który w sposób inte
resujący przedstawia wspaniałe zwycięstwo Armii Radzieckiej nad hitleryzmem, 
odniesione na ziemi śląskiej przy współudziale wojsk Polski Ludowej.

Jak wspomniano, książka napisana została kilka lat temu. Związana była z pra
cami Konferencji Śląskiej i dążeniem do oparcia badań nad dziejami Śląska na pod
stawach metodologii materializmu historycznego. Osiągnięcia na tym polu są bezspor
ne dla każdego, kto patrzy na nie z punktu widzenia naukowego. Nie ulega zarazem 
kwestii, że w dalszych swych pracach badacze historii Śląska wysunęli głównie jeden 
kierunek badań, niezwykle ważny, ale nie wypełniający, rzecz prosta, całości obrazu. 
Uzyskali w swych badaniach dalsze wyniki, które jednak — bez rozszerzania proble
matyki badawczej i powiązania jej z innymi elementami procesu historycznego — 
prowadziły do konfliktu z podstawowymi prawami dialektyki. Powodowały schematyzm 
i jednostronność. Wymagają więc korektury z punktu widzenia naukowego. Tak należy 
ocenić naszym zdaniem tom II Szkiców. Wydaje się, że Redakcja i Autorzy dostrzegli 
w toku „produkcji wydawniczej“ niektóre błędy i usterki swej pracy. Niestety, w na
szych warunkach „produkcji wydawniczej“ mogli przeprowadzić poprawki jedynie 
niewielkie, nie było bowiem już mowy o odrobieniu tych błędów, jakie powodowała 
jednokierunkowość badań, schematyzm i jednostronność. Wspomniałem, że Autorzy 
zdają sobie sprawę z tego stanu rzeczy (wykazano to na przykładzie H. Zielińskiego). 
Upoważnia to do wyrażenia zdania, że skorzystać pragną i niewątpliwie skorzystają 
z głosów krytycznych, które wychodzą z pozycji naukowych. Mniemam, że te głosy 
krytyczne przyczynią się choćby w pewnej mierze do właściwszego i pełniejszego opra
cowania dotyczących zagadnień na łamach przygotowywanej przez ośrodek wrocławski 
kilkutomowej Historii Śląska, która winna być na solidnych fundamentach naukowych 
opartym pomnikiem jedności Śląska z Polską.

Kazimierz Piwarski

DZIESIĘĆ WIEKÓW BYTOMIA, szkice z dziejów miasta i ziemi bytomskiej pod 
redakcją Franciszka Ryszki, wydawnictwo „Śląsk“, Stalinogród 1956, s. 564.

Recenzowana praca to pokaźny tom, który obejmuje pięćset kilkadziesiąt stron 
i zawiera 14 artykułów dających, jak na to wskazuje już tytuł, 9 wieków historii 
jednego z głównych miast Górnego Śląska. Powszechnie wiadomo, że badania nad hi



storią lokalną nie przedstawiają się u nas najlepiej i z tego już choćby powodu wy
dawnictwo o takiej treści powitać należy z aplauzem. Powodów tych jest zresztą- 
znacznie więcej.

Okres czasu objęty tematyką artykułów, od XI w. do chwili obecnej, utrudniar 
a nawet uniemożliwia pełną ocenę merytoryczną całej książki. Obok tego fakt, że arty
kuły pisane były w latach 1954—1955, powoduje, iż niejedno zdanie czas pozbawił' 
waloru. O tym wiedzą najlepiej sami Autorzy. Wszak na karcie tytułowej jako miejsce 
wydania widnieje jeszcze „Stalinogród“. W niniejszej recenzji chodzi nam jednak 
raczej o co innego, w pierwszym rzędzie o zagadnienie, w jakim stopniu wydawnictwo 
daje historię miasta.

Bytom nastręcza pod tym względem poważne kłopoty już choćby przez daleko idące 
zrośnięcie się miasta z całym okręgiem, tak że trudno nierzadko określić, gdzie kończy 
się historia miasta, a gdzie zaczyna historia powiatu czy jeszcze szerzej pojętego 
okręgu.

Trudność ta zaciążyła na wielu artykułach, mamy przy tym na myśli dzieje miasta 
w okresie kapitalizmu, ale zaciążyła w sposób chyba zbyt silny. Od początku XIX w. 
znakomita większość artykułów dotyczy nie miasta, ale co najmniej powiatu, i to 
w granicach sprzed 1873 r., tzn. łącznie z powiatami: katowickim, zabrskim i tarno- 
górskim. I tak K. Orzechowski omówił „Stosunki agrarne i walkę chłopów w d a w 
n y m  powiecie bytomskim od połowy XVIII do połowy XIX wieku“. K. Jońca przed
stawił „Rozwój przemysłu górniczo-hutniczego“ nie tylko „w Bytomiu“, ale także 
„w regionie bytomskim“. A. Staszków opisała „Walkę robotjiików“ wcale nie tylko 
„Bytomia o wyzwolenie narodowe i społeczne“. „Zarys kultury ludowej r e j o n u  by
tomskiego“ dał J. Ligęza. Tylko częściowo „Bytom“ występuje rzeczywiście „jako 
ośrodek kultury polskiej oraz piśmiennictwa ludowego na Górnym Śląsku“ w artykule
F. Szymiczka. Niech tych kilka przykładów wystarczy. Należy podkreślić, że nie cho
dziło bynajmniej o to, aby zamknąć opracowanie rogatkami miasta, poza którymi 
rozciągałby się teren zakazany. Chodzi raczej o to, czego w zbiorze nie ma, niż o to, 
co zostało w nim przedstawione. Zachwianie proporcji pomiędzy historią miasta 
a okręgu spowodowało, że brak jest właściwej historii Bytomia w XIX i XX w. Nie 
ma artykułu, który podałby jego rozwój jako ośrodka miejskiego. W grę wchodziłby 
np. rozwój terytorialny, demograficzny, struktura ludnościowa, wszechstronnie pojęty 
rozwój ekonomiczny samego miasta, administracja i samorząd, stosunki polityczne 
i kulturalne, itd.

Wtajemniczeni wiedzą doskonale, w jaki sposób powstają wydawnictwa typu dzie
jów Bytomia. Grupa naukowców interesujących się pokrewnymi zagadnieniami za
mieszcza w nich zazwyczaj artykuły w mniejszej lub większej mierze powstające na 
marginesie ich zasadniczych zainteresowań. W związku z tym stwierdzić należy, że 
i tak w omawianym wypadku sytuacja nie przedstawia'się najgorzej, a Bytom zawsze 
odgrywa w pracach poważną rolę. Ale doceniając wysiłek Redaktora, stwierdzić należy, 
że mamy w znacznej części do czynienia naprawdę ze szkicami nie tworzącymi zwartej 
całości. Wymieniony przed chwilą postulat dodania artykułu „naprawdę o Bytomiu“ 
przynajmniej w części ratowałby sytuację.

Trzy pierwsze prace, tzn. dwa artykuły W. Dziewulskiego i artykuł S. Golaehow- 
skiego, dają rozwój miasta do początków XIX w. Nie oceniając ich bliżej, gdyż Auto
rzy operują materiałem całkowicie nie znanym recenzentowi, stwierdzić należy, że 
właściwa historia miasta występuje tutaj najsilniej. Krótki szkic G. Chmarzyńskiego 
przedstawił nie najbogatszą zresztą sztukę Bytomia. Zdziwić może przy tym wybór 
miejsca dla tego artykułu, który obejmuje całą przeszłość miasta. Sumienna praca 
K. Orzechowskiego powstała w wyniku badań zakrojonych na znacznie szerszą skalę-



X. Popiołek, nie pierwszy raz piszący o Wiośnie Ludów na Górnym Śląsku, trzyma 
rsię bardzo konsekwentnie wypadków na terenie Bytomia. Potem, jak już wspomnie
liśmy, Bytom tonie w okręgu. Natomiast przewaga zagadnień gospodarczych (praca 
Jońcy) i ruchu robotniczego (artykuł Staszków) nad kwestiami narodowymi (w arty
kule Szymiczka) i kulturalnymi (opracowanymi przez Ligęzę) nie jest zbyt rażąca. 
Niknie natomiast niemal całkowicie niemiecka ludność miasta, która na początku 
XX w. według statystyk urzędowych stanowiła 60°/o ludności miasta, a w rzeczywi
stości chyba powyżej 50% (w okolicach Bytomia około 20%). Nawiasowo dodać nale
ży, że warto by podusić się o próbę dokładniejszego sprecyzowania zależności między 
podziałem narodowym a społecznym. Praca o Bytomiu mogła stać się także okazją 
-do przedstawienia procesu germanizacji ośrodka miejskiego. Okazji nie wyzyskano, co 
nie może dziwić, bo w zbiorze w ogóle nie ma tego ośrodka miejskiego.

W okresie międzywojennym uderza całkowite wykluczenie zagadnień ekonomicz
nych i pokrewnych. Między uwagami na temat wzniesienia rewolucyjnego (Zieliński), 
walki o gimnazjum polskie (Popkiewicz) czy terroru hitlerowskiego (Dubiel) zabrakło 
miejsca na podanie czytelnikowi wiadomości choćby o £ym, ilu mieszkańców liczył 
Bytom. 1

Zamykający całość artykuł S. Ziemby, „Bytom w dziesięcioleciu Polski Ludowej“, 
obejmuje bardzo wiele haseł. Sądząc jednak po głosach, które napotkać można w prasie 
w ciągu ostatnich miesięcy, zasadniczo optymistyczny obraz artykułu winien ulec mo
dyfikacjom.

W uwagach naszych ograniczyliśmy się do konstrukcji całego zbioru. Jeżeli chodzi 
o poszczególne artykuły, to stwierdzić należy, że poziom ich jest na ogół wyrównany. 
Tu i ówdzie napotkać można jawne pomyłki (np. „powstała w roku 1869 Partia Socjal
demokratyczna Eisenachczyków i Lassallenczyków“, s. 278), ale nie ma ich na pewno 
wiele. Artykuły stanowią często podsumowanie dotychczasowych badań, ale w wielu 
wypadkach dorzucają nowe fragmenty niekiedy większej wagi. Zresztą powtórzyć 
wypadnie, że każdy artykuł wymagałby osobnego omówienia.

Wydawnictwo wzbogacone jest ilustracjami; za mało jednak widać na nich Bytom, 
większość stanowią fotografie dokumentów i wizerunki działaczy. Dwa plany miasta 
pochodzą z 1756 i 1800 r., przydałby się także późniejszy. Podobnie dla kogoś nie zna
jącego Bytomia potrzebny byłby plan okolic miasta z zaznaczeniem zakładów przemy
słowych, o których tak wiele jest uwag np. w artykule Jońcy.

Adam Galos


