
Ř E C E N Z J  E

S. F o r n a ę o n ,  MICHAEL WEISSE (Jahrbuch für schlesische Kirche und Kir
chengeschichte, t. XXXIII, Düsseldorf 1954, s. 35—44).

Recenzowany artykuł przynosi czytelnikowi zarys biograficzny oraz ocenę dzia
łalności jednego z wybitniejszych przedstawicieli braci czeskich — Michała Weissego. 
Dla historii Śląska postać Weissego jest z wielu względów bardzo ciekawa. Był on 
bowiem nie tylko jednym z najbardziej znanych śląskich zwolenników ideologii brac
kiej, ale równocześnie człowiekiem, który odegrał niepoślednią rolę w dziejach Jed
noty. O ile w polskiej historiografii jest prawie zupełnie nie znany, o tyle od dawna 
zwracał na siebie uwagę czeskich i niemieckich historyków. W większym nawet stop
niu interesował niemieckich badaczy, którzy zaliczyli Weissego do jednego z pierw
szych śląskich twórców pieśni religijnych okresu reformacyjnego podkreślając, że 
wpływ Weissego na pieśni ewangelickie jest widoczny do dnia dzisiejszego.

F o r n a ę o n  w zasadzie nie rości sobie pretensji do samodzielnych i pogłębio
nych badań nad postacią Weissego i podjętą problematykę szkicuje na podstawie da
nych zaczerpniętych z dotychczasowej literatury. Pomija przy tym zupełnie literaturę 
czeską, a nawet nie uwzględnia jednej z najważniejszych prac niemieckich, podającej 
kompletny przedruk pieśni ze śpiewnika Weissego L Mimo to znajdujemy w artykule 
Fornaęona kilka nowych szczegółów, chociaż nie zawsze należycie uargumentowanych. 
Dla badacza polskiego ważne jest zwrócenie przez Autora uwagi na studia Michała 
Weissego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Co prawda, wywody Autora budzą tutaj 
pewne wątpliwości. Fornaęon, powołując się na metrykę Uniwersytetu Krakowskiego, 
twierdzi, że Michał Weisse rozpoczął studia w uczelni krakowskiej w 1509 r. Istotnie, 
w semestrze letnim 1509 r. zapisał się na Uniwersytet niejaki Michał z Nyssy, syn 
Jerzego 1 2. Nie upoważnia to jednak do twierdzenia, że człowiekiem tym był właśnie 
Michał Weisse. Już bowiem wcześniej, w latach 1480— 1490, zapisało się na Uniwersy
tet Krakowski dwóch Michałów z Nysy 3; wnioskując z daty śmierci Weissego można 
by raczej przypuścić, że jednym z wyżej wspomnianych studentów był późniejszy 
brat czeski.

Mimo tych zastrzeżeń należy pozytywnie ocenić samo zwrócenie przez Autora 
uwagi na kontynuowanie przez Weissego studiów w uczelni krakowskiej 4. Równo
cześnie jednak rażą ubolewania Autora nad stanem nauki na Uniwersytecie Jagielloń

1 K. W a c k e r  n a g e  1, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zum 
Anfang des XVII. Jahrn., t. III, Leipzig 1870.

2 A. C h m i e l ,  Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. II, Kraków 1892, 
s. 89.

3 C h m i e l ,  op. cit., t. I, s. 247, 274.
4 Prawdopodobieństwo studiów Weissego w uczelni krakowskiej jest tym większe, 

że w tym okresie spotykamy na Uniwersytecie szereg ludzi z Nysy. Z drugiej strony 
pominął zupełnie Weissego znany badacz oświaty i nauki na Śląsku w dobie rene
sansu G. B a u c h ,  Deutsche Scholaren in Krakau in der Zeit der Renaissance 1460 
bis 1520, Breslau 1900.



skim w pierwszym dziesięcioleciu XVI w., na którym rzekomo miała niewzruszenie 
panować scholastyka. Jest bowiem rzeczą dawno stwierdzoną zarówno w polskiej, 
jak i niemieckiej nauce, że humanizm znalazł stosunkowo wcześnie dostęp do Krako
wa. Tu przecież na długo przed r. 1509 prowadzili swą działalność w nowym duchu 
humanistycznym tacy pionierzy, jak Kallimach, Celtis, Corvin, Sacranus, Jan Ursyn, 
a w okres świetnego rozwoju wchodziła matematyka. Oczywiście nowe prądy kul
turalne nie wyparły scholastyki z Krakowa, niemniej jednak nowe myśli nie były ob
ce Akademii Krakowskiej, a zniechęcenie do starego programu nauczania było bardzo 
widoczne. W świetle tego stanu rzeczy należy oceniać ewentualny wpływ Krakowa na 
Michała Weissego. Wpływ ten mógł nie tylko zaszczepić „buntowniczego ducha", ale 
i pogłębić (jak się działo z wielu Ślązakami) więź Michała Weissego z żywiołami pol
skimi czy w ogóle słowiańskimi. To zaś, że Michała Weissego. z urodzenia Niemca, 
cechowało wyjątkowe nastawienie słowianofilskie, widzieli wszyscy jego biografowie,- 
podkreśla to także Autor, nie wdając się jednak w głębszą analizę zagadnienia. Z dru
giej strony pozbawione poważniejszej podstawy źródłowej są supozycje Fronaęona co 
do rzekomych studiów brata Weissego we Frankfurcie. Żadne dane nie skłaniają do 
przyjęcia takiej ewentualności. Pod znakiem zapytania pozostawać też muszą hipote
zy Autora o przynależności Weissego do klasztoru bernardynów we Wrocławiu. 
Wprawdzie za tą przynależnością przemawiałaby surowość reguły „obserwantów", od
powiadająca znanym z późniejszych czasów skłonnościom Weissego, wydaje się jed
nak, że przeciwko tej hipotezie przemawia sam fakt ucieczki Weissego z klasztoru. 
Wypadki opuszczania przez bernardynów klasztoru były rzadkie, natomiast szczególnie 
częste na Śląsku wśród augustianów i franciszkanów. Kwestia ta pozostaje dla przy
szłego badania otwarta.

Wypadnie natomiast zgodzić się z Fornanęonem, że reformacja luterańska nie stała 
się bezpośrednią przyczyną porzucenia klasztoru przez Weissego. Fakt, że działo się 
to w okresie wystąpienia Lutra, nie musi dowodzić, że stało się to pod jego wpływem, 
jak przyjmowano w literaturze5. Zaryzykowałabym nawet twierdzenie, że jakiś sil
niejszy wpływ nauki luterańskiej w ogóle nie jest widoczny u Weissego. Różnice 
w poglądach dogmatycznych między Lutrem a M. Weissem, zwłaszcza w kwestii sa
kramentu ołtarza, są bowiem zbyt istotne. Bezpośrednia znajomość z wielkim reforma
torem nie wpłynęła na zmianę poglądów, a raczej nawet można by przypuścić, 
że przyczyniła się do skrystalizowania u Weissego odrębnych przekonań. Sądzę 
ponadto, że interpretację ucieczki Weissego z klasztoru wrocławskiego jako dokona
nej pod wpływem Lutra podważa fakt, że Weisse zbiega do braci czeskich. Ideologia 
luteranizmu i Jednoty była wówczas jeszcze, mimo późniejszych prób zbliżenia, zbyt 
różna, aby ucieczkę do braci można poczytać za zwykły zbieg 'okoliczności. To, że 
Weisse do końca życia pozostał wiernym Jednocie, i to kierunkowi raczej nawiązu
jącemu do ideologii względnie radykalnej, świadczy, że miał od początku określone 
zapatrywania.

Te wszystkie problemy uchodzą uwagi Autora, który poświęca stosunkowo mało 
miejsca poglądom teologicznym Weissego. Podobnie nie daje też szerszej charaktery
styki pieśni Weissego, zawartych w jego śpiewniku. Tymczasem zasługiwały one na 
omówienie chociażby ze względu na specyficzne cechy, które niejednokrotnie już 
podkreślano. Fornaęon przyjmuje znaczny wpływ pieśni Lutra na Weissego i jakkol
wiek trudno zaprzeczyć, że wpływ ten odbił się w twórczości poetyckiej naszego 
Ślązaka, to z drugiej strony i pieśni Weissego znalazły nie tylko uznanie Lutra (o czym 
wspomina Autor), ale i miejsce w jego śpiewnikach. Mimo wszystko sądzę, że wpływ 
pieśni Lutra na Weissego nie był tak silny, jak Autor przyjmuje. W utworach Ślązaka 
uderza przede wszystkim odmienność nastroju dalekiego od tonu pieśni luterańskich.

F. H r e j s a, Dějiny křesťanství v Československu, t. IV, Praha 1948, s. 287.



nastroju przepojonego pragnieniem przetrwania złych dla Jednoty czasów i wiarą 
w lepszą przyszłość.

Zupełnie nienaukowe są ubolewania Autora nad tym, że Weisse zrobiłby duża 
lepiej, gdyby pracował dla Kościoła ewangelickiego.

Daremnie szukałoby się w artykule odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ wywarł 
Weisse ewentualnie jego śpiewnik na Śląsk. Pozostaje nadal nie wyjaśniona nawet 
taka kwestia, czy kontakty Weissego ze Śląskiem kończą się po opuszczeniu Wrocła
wia, czy też istniały dłużej.

W całości rozprawka S. Fomaęona jest artykułem raczej powierzchowym, mima 
to odbija dodatnio pewnym obiektywizmem od innych prac, pomieszczonych w tymże 
zbiorze. Kilka uwag o samym wydawnictwie. „Jahrbuch für schlesische Kirche und 
Kirchengeschichte'' jest wydawnictwem zachodnioniemieckim, poświęconym dziejom 
Kościoła ewangelickiego na Śląsku, i formalnie kontynuuje, niewątpliwie na wysokim 
nieraz poziomie stojące, śląskie wydawnictwa protestanckie z czasów przed drugą, 
a zwłaszcza przed pierwszą wojną światową. Obecny poziom wydawnictwa mocno 
jednak odbiega od poprzednich tradycji. Sądząc z rocznika, który recenzentka miała 
w ręku, obecne czasopismo nie reprezentuje poważnej wartości naukowej. Zawiera 
bowiem artykuły nie oparte na nowym, szerszym materiale źródłowym, a porusza 
na ogół problematykę dobrze znaną6, a niekiedy nawet pomieszcza wręcz przedruki 
prac dawnych7. Uderza natomiast propagandowy charakter wydawnictwa i jego ton, 
nacechowany rasistowskim przeświadczeniem o wyższości narodu niemieckiego, dąż
nościami rewizjonistycznymi, nie cofający się niekiedy przed grubym fałszowaniem 
dziejów8. Szczególnie charakterystyczne pod tym względem są zawarte w tymże 
zeszycie wspomnienia niemieckich repartiantów ze Śląska z lat 1945—1946 9.

Leokadia Matusik

B. W. J a n u s z e w s k i ,  NOWE ŹRÓDŁA DO STUDIÓW NAD TOWARZYSTWEM 
LITER ACKO-SŁOWIAŃSKIM WE WROCŁAWIU (Kwartalnik Opolski, 1957, z. 1, 
s. 125— 161).

Dzieje Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, spisane podług akt w dwóch pa
miętnikowych i jubileuszowych redakcjach, mniejszej (1869) i większej (1886), oświetlały 
już nieraz nader interesujące prace H. Barycza, E. Maleczyńskiej, T. Mikulskiego, 
J. Reitera, B. Zakrzewskiego i in. Pracuje nad nimi i niżej podpisany. W Bibliotece

6 H. E b e r 1 e i n, Die Bedeutung Schlesiens iür die Kirchengeschichte; K. M ü 11 e rr 
Dominikus Schleupner. Ein Schlesier aui der Nürnberg; S. K a n z e l ,  H. G r ü n w e- 
w a 1 d, Schles. Urkunden zur Geschichte der Gegenreformation in Schlesien; W.  B e i 
l e  r d i, Die Bittgesuche evang. Gemeinden Schlesiens an Friedrich den Grossen;
G. H u l t s c h ,  Aus der Geschichte der böhmischen Gemeinden innerhalb der schle
sischen evangelischen Kirche: G. R a u t e r b e r g ,  Wiehern und der schlesische Adel; 
P. W i s s w e d e, 50 Jahre Mission iür Süd-Ost-Europa (1903—1953); W.  S c h w a r z ,  
Zur Geschichte der geistlichen Ordnung des Pfarrerlebens; H. K n a u e r h a s e ,  Der 
Lektorendienst in Schlesien.

7 Tak artykuł H u l t s c h a  jest tylko przedrukiem z „Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. 
Schles.", t. LXXVII, 1943.

8 Np. E b e r 1 e i n, op. cit., s. 7—8, twierdzi m. in., że wprawdzie chrześcijaństwo 
istniało na Śląsku jeszcze przed kolonizacją na prawie niemieckim, ale dopiero nie
mieccy osadnicy stworzyli istotną organizację kościelną.

9 H. K i ehr ,  Vom Leiden und Sterben einer deutschen evangelischen Gemeinde
in Oberschlesien; W.  R e i n h a r d t ,  Aus der Breslauer Festungszeit und Polenzeit;
H. V i e r t e l ,  1944 — Das Jahr der grossen Not, H. E b e r 1 e i n, Im kirchlichen 
Dienst unterwegs; W.  S c h l ü s s l e  r, Von Frankenstein nach Wartheim. Der Weg 
eines schlesischen Diakonissenmusterhauses; J. K o n r a d ,  Die St. Elisabethkirche zu 
Breslau während der Katastrophenzeit.



Uniwersyteckiej we Wrocławiu jest jego staraniem zebrana literatura obca, zwłaszcza 
czeska, dotycząca osobistości Purkyniego oraz Towarzystwa Literacko-Słowiańskiegoj 
zbiera się lub wymienia wzajemnie czeski i polski materiał źródłowy we współpracy 
z członkami Komisji Badań Życia i Twórczości J. E. Purkyniego, pracującej wydaw* 
niczo w ramach CSl. Akademii Nauk w Pradze, z Archiwum Literatury przy Naro
dowym Muzeum w Pradze, z Muzeum J. E. Purkyniego, istniejącym w łonie Akademii 
Nauk, z Instytutem Historii Nauk Lekarskich, a także innymi zbiorami naukowymi 
w ČSR i w Polsce (Bmo, Lihichowice, Litomyśl, Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań, 
Kórnik i in.). Każdemu z pracujących naukowo, ktokolwiek zgłosił chęć korzystania 
z zebranych materiałów czy to życiorysowych, czy korespondencyjnych, czy wreszcie 
dotyczących Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, w tym i Autorowi recenzowanej 
pracy, udzielano ich życzliwie, z zastrzeżeniem tylko prawa ogłoszenia ich w całości 
przez Wrocławskie Towarzytswo Naukowe, które było inicjatorem edycji polskich 
źródeł dotyczących działalności J. E. Purkyniego w Polsce.

B. Januszewski daje swej pracy tytuł Nowe źródła do \studiów nad Towarzy- - 
stwem Literacko-Słowiańskim, kładąc przy tym nacisk nie tyle na zobrazowanie dzie
jów Towarzystwa, co na udostępnienie czytelnikowi nowego materiału. Z tego zadania 
jednak się nie wywiązał w sposób naukowo poprawny.

Podając we wstępie do artykułu ogólnikowe wyliczenie istniejących źródeł, nie 
daje opisu charakterystyki archiwaliów, co gorsza nie -określa, które zbiory prze
szukał samodzielnie, stając się choćby ponownym odkrywcą publikowanych źródeł. 
Z przytoczonych w artykule materiałów nowymi, bo in extenso nie publikowanymi, 
choć wykorzystywanymi w publikowanych później Pamiętnikach Towarzystwa, są 
ustawy z r. 1842. Jednak Autor nie publikuje ich również w całości, przytaczając je
dynie w tekście artykułu wyjątki. Te są dobrane dość dowolnie. Tak np. Autor 
przyjmuje, że Towarzystwu przyświecały również nie wyrażone w ustawach cele po
lityczne (s. 128), nie zaznacza jednak, że ustawy z r. 1842 wyraźnie i jasno zakazy
wały udziału członków w tajnych, niedozwolonych organizacjach. W tekst omawia
nego artykułu wpleciono przy tym dość nieszczęśliwe wyjątki ze źródeł późniejszych, 
mające ilustrować sposób pracy Towarzystwa. Czytelnik traci w ten sposób obraz sa
mych ustaw i ich znaczenie. Wydawca nie zwraca uwagi na kardynalną zasadę po
chodzenia, a nade wszystko na konieczność udostępnienia źródła. Kto więc będzie 
pewny, że ogłoszony materiał jest istotnie źródłem oryginalnym?

Jako uzupełnienia artykułu opublikowano drugie źródło, które mogłoby być no
we, a mianowicie sprawozdania z Sekcji Historyczno-Filologicznej z r. 1884, opubli
kowano je jednak w sposób niedopuszczalny nawet dla celó^r popularyzacyjnych. 
Tekst roi się od błędów. Niech je zilustruje garść następujących przykładów:

zamiast
s. 149 tekst opublikowany oryginał

5 listopada
Prabucki Józef
odpowliednej przemowie
Tempski
latowym
O p o c z t a c h  polskich
Michałowicz
odpowiedny

6 listopada
s. 150 Prabencki Jotef

w odpowiedniej przemowie 
s. 151 Tompski

letnim
s. 152 O p o . s t a c h  polskich

Niczałowic
odpowiedni
1894 1884
po ...o t r z y m a n i u  sprawozdania 
celowe wypełnianie obowiązków

po... o d c z y t a n i u  sprawozdania 
ochocze wypełnianie obowiązków



s. 153 Gollarz
czym sekcja trudzić się będzie
1) aby sekcja zajmowała się... Mic
kiewiczem, Krasińskim, Słowackim,-
2) aby się zajmowała u s z e m a t y -  
z o w a n i e m odpowiednich utwo
rów
Górski
uniewinniony

Gollasch
czym sekcja trudnić się będzie

2) aby się zajmowała u d r a m a t y z o -  
w a n i e m odpowiednich utworów.

Goński
nie uniewinniony

Niekiedy Wydawca stosuje niefortunne skróty tekstu. Dość przytoczyć: „prezes 
wspomniał, iż w przyszłym roku jest 200-letnia rocznica Elżbieity Drużbackiej, pierw
szej poetki polskiej, radząc, by po rozebraniu [...] tejże oddać rezultaty poszukiwań do 
Dwutygodnika dla kobiet“ (s. 151).

Pomijamy szereg drobniejszych usterek, być może błędów nad miarę niestaran
nej korekty. Nie możemy jednak pominąć jeszcze dwóch zasadniczych dla „wydania“ 
rzeczy. W VII sprawozdaniu Sekcji (s. 152) tekst wydany hrzmli: „Graszyński odczy
tał trzecią część swej pracy Rozbiór pieśni świętojańskiej o Sobótce. Po czym przy
stąpiono do wyboru nowego zarządu. Obrani zostali czł. Michałowicz jako prezes, 
czł. Klatecki jako sekretarz, czł. Graszyński jako skarbnik". Autor nie informuje, 
że w oryginale w słowie „Poczym" skreślono „yczym", dając wypustkę do tekstu 
zamieszczonego u dołu strony, gdzie zamieszczono uzupełnienie, tak że tekst ma 
brzmieć: „Po odczytaniu sprawozdań semestrowych z czynności Sekcji i stanu kasy 
przystąpiono do wyboru..." Skróciwszy w ten sposób niesłusznie tekst głównego od
cinka sprawozdawczego, Wydawca umieszcza pod nim podpis sekretarza i dopiero 
dalej bez żadnych wyjaśnień drukuje ów dopisek. Jest w nim spis członków Sekcji. 
Przedostatnie miejsce zajmuje Kasprowicz Jan; następuje po tym: „Do zarządu na
leżą: Klatecki prezes, Prabucki sekretarz, Graszyński kasjer", i wbrew temu stanowi 
oryginału Wydawca dopisuje tłustymi czcionkami, z formułką: [podkr. moje — B. J.], 
nazwisko Kasprowicz Jan był członkiem. Jeśli Wydawca chciał na to nazwisko zwrócić 
uwagę, mógł to zrobić przy spisie członków, a nie stwarzać fikcyjnej pozycji.

Druga sprawa, którą trzeba poruszyć, to okoliczność, że Wydawca nie umieścił, 
nie wiadomo dlaczego, sprawozdania z V posiedzenia Sekcji Literacko-Słowiańskiej. 
Stoi ono niezawodnie lub bardzo prawdopodobnie w związku z poprzednimi dwoma 
posiedzeniami, w których uczestniczyli i referowali J. Kasprowicz (II pos.) i B. Fi
lipowicz (IV pos.). Gdy Filipowicz referował, Kasprowicz zabierał głos w bardzo oży
wionej dyskusji (zob. s. 154); po referacie Kasprowicza Rzut oka na Polskę od 
r. 1855—61go nastąpiła także „nader ożywiona dyskusja" (ibid.). Jaki był koniec 
tak żywych dyskusji? Otóż prezes Klatecki zaproponował powrót do prac źródłowych 
i przerwanie dyskusji o charakterze ogólnym. A oto, jak brzmi opuszczony tekst 
sprawozdania z V posiedzenia: „Ponieważ nie przybyło na czas kilku członków, 
a przede wszystkim prelegent Nowicki, przeto prezes nie zagaił posiedzenia. B. Fi
lipowicz". W postscriptum jeszcze: „Członek Kąsinowski wystąpił ze Sekcji, a człon
kowie Nowicki i Szuman dla zbytniej pracy nie mogą regularnie uczęszczać na po
siedzenia. Te i inne drobniejsze przyczyny spowodowały zawieszenie Sekcji do 
przyszłego semestru. Bohdan Filipowicz sekretarz, Wrocław 21 I 1885'“.

Wiemy o' tym, że główną przyczyną i powodem rozwiązania Towarzystwa Lite- 
racko-Słowiańskiego i wszystkich innych akademickich organizacji polskich we Wro
cławiu była pruska racja stanu. Ale ta racja stanu musiała mieć specjalne pożywki, 
Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu nie było obce policji, węszącej 
właśnie w owych latach za propagandą socjalistyczno-rewolucyjną i narodową szcze-



golnie gorliwie, i kto wie, czy te ostatnie dyskusje Sekcji nie były jej znane lub po
dejrzane, nie wyolbrzymiały studenckich pogwarek do miary niebezpiecznych dla 
Prus polnische Umtriebe? Jakkolwiek bądź było, nlie można było przecież tego ści
szenia pracy Sekcji pominąć. Teczka Biblioteki Raczyńskich 997 (a nie 9970, jak. 
podaje Wydawca) mieściła jeszcze inne interesujące rzeczy, np. piosenki człon
ków (tylko jedną, i to nie całą Wydawca ogłosił), ołówkowe zapiski z wykładów 
slawistycznych Nehringa (po niemiecku), uwagę o mającym powstać Kółku Filozo
ficznym. Dlaczego tego materiału nie wyzyskano, a nade wszystko dlaczego nie opi
sano zewnętrznie i wewnętrznie zawartości teczki odnośnie do Sekcji Historyczno-Fi- 
lozoficznej, której założycielem i pierwszym najgorliwszym prezesem był Julian Ja
nicki, późniejszy ksiądz prefekt i legendarny, ukochany wychowawca tylu pokoleń 
młodzieży sławnego Gimnazjum Sw. Marii Magdaleny w Poznaniu? Wielka szkoda.

Jarosław Wit Opatrný

A. B o ż e k ,  PAMIĘTNIKI, wstępem opatrzył E. Osmańczyk, adaptacja literacka 
A. Sylwester, przypisy opracował A. Targ, Wydawnictwo „Śląsk", Katowice 1957r 
s. 349 +  3 nlb.

Arka Bożek to „najpopularniejszy działacz chłopski Opolszczyzny, postać do
prawdy renesansowa, aż wołająca o pióro powieściopisarzy i historyków" (E. Os
mańczyk, „Wstęp"). Dobrze się więc stało, że Wydawnictwo „Śląsk" podjęło i zre
alizowało cenną myśl zebrania i opublikowania spuścizny pamiętnikarskiej 1 i pu
blicystycznej Bożka. Wydane Pamiętniki składają się z dwóch zasadniczych, niejed
nolitych pod względem wartości i objętości części: wspomnień i „luźnych kartek". 
Na treść tych ostatnich składają się m. in. jedna z dwóch napisanych przez Bożka 
broszur politycznych Co chłopa boli na Śląsku Opolskim 2, kilka artykułów publiko
wanych już po wojnie (1946— 1947) w „Dzienniku Zachodnim" i „Dzienniku Ludo
wym" oraz przemówienie sejmowe (lipiec 1950). Trzeba od razu stwierdzić, że te 
„luźne kartki" zostały potraktowane przez Wydawców po macoszemu. Autor wstępu 
zaznacza, że spuścizna publicystyczna A. Bożka jest bardzo trudno dostępna, bó pu
blikowana głównie w prasie polskiej w Niemczech (s. 5). Uwaga ta wszelako mija 
się z prawdą. W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu są zupełnie dostępne 
roczniki „Katolika" i „Nowin Codziennych", zawierające teksty szeregu artykułów 
i przemówień A. Bożka, a o których Wydawcy nawet nie wspominają3. Może by

1 Właściwie wspomnieniowej. Pamiętniki nie były pisane „ną gorąco", z dnia na 
dzień, ale już w czasie pobytu Bożka na emigracji w Anglii. Oczywiście odbiło się to 
na ujęciu pewnych zagadnień, na formie i stylu.

2 W komentarzu redakcyjnym czytamy, że broszura wydana nakładem własnym 
(Markowice 1930) została prawie całkowicie skonfiskowana przez gestapo. „Jedynie 
ocalał jeden jej egzemplarz znajdujący się w aktach gestapo w Raciborzu, który po 
wojnie odnalazł jeden z mieszkańców Brzezia nad Odrą i wręczył go z powrotem 
autorowi". Otóż informacja ta (nie z winy jej Autorów) nie jest zupełnie ścisła. 
W 1957 r. autor recenzji znalazł jeden egzemplarz broszury w Kłodzku u długoletniego 
członka Związku Polaków w Niemczech, L. Wesołowskiego, mieszkańca Kłodzka od 
1920 r.

3 Dla przykładu wymienić można: przemówienie podczas debaty w raciborskim 
sejmiku powiatowym (24 III 1927); referat na wiecu sprawozdawczym Polsko-Kato- 
lickiej Partii Ludowej w Raciborzu (22 V 1927); referat o sytuacji rolnictwa polskiego 
na powiatowym zebraniu rolników polskich w Koźlu (29 V 1927); przemówienie na 
wiecu przedwyborczym w Siołkowicach (31 VIII 1930); referat o działalności przedstawi
cieli polskich w sejmikach powiatowych na zjeździe Polsko-Katolickiej Partii Ludowej 
(Opole 17 V 1931); referat Izba Rolnicza i jej znaczenie w życiu gospodarczym drobnej 
własności, wygłoszony na powiatowym zebraniu Zjednoczenia Rolników w Strzelcach 
(23 VIII 1931); szereg artykułów i wystąpień z okresu kampanii wyborczej do Izby



i nie warto było o tym pisać, gdyby nie jedna dość istotna okoliczność. Pamiętniki 
prawie zupełnie nie obejmują okresu (1927—1938) działalności Bożka w Związku Po
laków w Niemczech, okresu bodaj najistotniejszego w jego życiu. Jak zaznaczają 
sami Wydawcy, rozdział wspomnień o Związku Polaków w Niemczech jest kom
pilacją bardzo luźnych notatek i wycinków z referatów znajdujących się w archiwum 
rodzinnym (s. 145). Tym bardziej więc było konieczne i celowe uzupełnienie tego 
rozdziału zachowanymi artykułami i przemówieniami A. Bożka.

Wspomnienia pisał Bożek „ku przestrodze" przyszłych pokoleń. „To, co piszę, 
nie jest przeznaczone dla przyjemności innych, ale dla tych, którzy kroczyć będą 
po tej samej drodze, dradze sprawy narodowej. Być może, iż w tej niewdzięcznej 
pracy ustrzegę ich od niejednego fałszywego kroku" (s. 23). Pisząc te słowa wy
biegał myślą ku czasom, kiedy na Śląsk Opolski wróci Polska i przyjdą nowi ludzie, 
którzy nie będą znać tej ziemi, jej polskich mieszkańców, ich przeszłości, tradycji 
i psychiki. Jego losy charakterystyczne dla setek i tysięcy Ślązaków, miały im przy
bliżyć ten kraj, pomóc im poznać go. Te cele, które sobie Bożek stawiał pisząc 
wspomnienia, najpełniej chyba osiągnął w początkowych partiach Pamiętników (roz
działy „Z kroniki rodzinnej", „Lata szkolne", „Wśród swoich", „Rozwój myśli pol
skiej", „Na wojnie", „Powrót do domu”, „Życie polskie w Raciborzu", „Początek 
pracy społeczno-politycznej", „Powstania i plebiscyt"). Należą one do najbardziej 
przekonywających miejsc Pamiętników. Ich lektura pozwala nieraz lepiej niż całe 
tomy socjologicznych traktatów zrozumieć losy ludności polskiej na Śląsku, jej 
wewnętrzne rozterki i psychikę. Treść tych początkowych partii Pamiętników można 
określić następująco: d r o g a  p r z e c i ę t n e g o  Ś l ą z a k a  do  p o l s k o ś c i ,  
droga pełna wahań, zygzaków i rozterek wewnętrznych, droga budzenia i krysta
lizowania się polskiej świadomości narodowej. Ludność śląska mówiąca po polsku 
w końcu XIX w. nie posiadała w swej podstawowej większości jasno wykrystali
zowanej świadomości narodowej. Bożek tak pisze o swych młodzieńczych latach: 
„Sama polskość była dla mnie osobiście i mych współziomków w Markowicach 
i okolicy niezbyt atrakcyjna. Wiedzieliśmy, że pochodzimy z jednego pnia szcze
powego, że mówimy jednym językiem i że jesteśmy katolikami na równi z resztą 
narodu polskiego" (s. 26). Od tego stanu świadomości wspólnoty etnicznej, językowej 
i religijnej do polskiej świadomości narodowej, do określenia swego „ja" droga 
Bożka była długa i trudna. Zobaczył Kraków i Częstochowę, zobaczył brud i nędzę 
Kongresówki i w konsekwencji zadał sobie pytanie, kim jest. „Mówiłem sobie: Nie 
możesz być Polakiem, to nie ulega wątpliwości. Nie jesteś człowiekiem w rodzaju 
tych, którzy przychodzili z Małopolski na roboty do dworów. Nie ma również więzów 
pomiędzy tobą a biedakami z Częstochowy" (s. 54—55). W okopach spotka się jed
nak Bożek (i jego towarzysze Ślązacy) z wyzwiskami w rodzaju dummer Polacke 
czy verfluchter Polacke. To chyba będzie ten pierwszy właśnie impuls zewnętrz
ny, który go popchnie ku polskości. Następnym będzie antypolski terror na Śląsku 
po zakończeniu wojny światowej. Bożek napisze znamienne słowa: „Barbarzyńskie 
zachowanie się Niemców związało mnie wówczas ideowo z obozem polskim jako 
stroną bardzo pokrzywdzoną i skłoniło mnie do aktywniejszego działania. Polska 
racja stanu równoznaczna była dla mnie z racją socjalną. Po stronie niemieckiej 
widzieliśmy wielki kapitał i wyzysk, butę pruską, ucisk narodowy i polityczny, 
po stronie polskiej zaś spodziewaliśmy się sprawiedliwości i równouprawnienia, 
przejścia z klasy drugiej obywatelstwa do pierwszej" (s. 65).

Rolniczej (październik 1931); przemówienie na posiedzeniu Izby Rolniczej (30 III 1932); 
referat na walnym zebraniu Górnośląskiego Zjednoczenia Rolników (26X1 1933); referat 
Poprawa bytu rolnictwa polskiego na wschodzie Rzeszy, wygłoszony na powiatowym 
zebraniu Górnośląskiego Zjednoczenia Rolników w Strzelcach (21 1 1934) itd.



Wstępne partie Pamiętników nie pozbawione są — zdaniem recenzenta — sze
regu niekonsekwencji w toku rozumowania Autora i błędnych, aczkolwiek bardzo 
sugestywnych i plastycznie wyrażonych ocen. Tak np. niezrozumiałe są dla czytel
nika właściwe powody zerwania Bożka z SPD czy też jego niechęć do Związku Spar
takusa (nawiasem można dodać, że bardzo cenna jest uwaga, że wśród komuni
stów „element polski był bardzo liczny", s. 64). Tej ostatniej sprawie wypada po
święcić kilka oddzielnych uwag. Na s. 64 i 69 Bożek podaje, że trzon Związku Spar
takusa stanowili robotnicy oraz że raciborski przywódca komunistów Pilarski „był 
przeciwnikiem plebiscytu i wszelkich nacjonalizmów". Warto tu dodać, że poglądy 
Pilarskiego były wyrazem oficjalnego stanowiska partii. Następnie Bożek relacjonu
je przebieg zjazdu Związku Spartakusa w Gliwicach, w którym brał udział i które
go przebieg w dużym stopniu zadecydował o jego ostatecznym przejściu do obozu 
polskiego. Ten gliwicki zjazd był jednak bardzo dziwny. „Zeszły się mieszczuchy, 
tzw. Stehkragenproletariai (proletariat w sztywnych kołnierzykach), kupczyki ze 
sklepów, pisarczyki z biur; mniej niż połowę obecnych stanowili prawdziwi robot
nicy" (s. 71). Na zjeździe najbardziej rewolucyjnej ze wszystkich istniejących wtedy 
w Niemczech partii, przez wszystkich szczutej (nie wyłączając prawicowych przy
wódców SPD), referat pt. Śląsk — odwieczna ziemia niemiecka (?) wygłasza nie kto 
inny, a prawa ręka osławionego oberkata ludu śląskiego, Hoersinga. Możemy powtó
rzyć za Bożkiem: „Nie wiem, co łączyło tego człowieka ze Spartakusem?" (s. 70). 
Rzecz znamienna, że po referacie „pklasków było mało. Można było wyczuć, że dele
gaci są wyraźnie rozczarowani" (s. 71). Mimo że Bjżek sam podważa własne twier
dzenia, na podstawie tego właśnie dziwnego zebrania posądza Związek Spartakusa
0 szowinizm, nacjonalizm, o służenie niemieckim interesom itd. Wszystkie te twier
dzenia bardzo daleko jednak odbiegają od rzeczywistości. Związek Spartakusa, choć
1 nie rozumiał istoty dążeń narodowowyzwoleńczych polskiego ludu Śląska, był jak 
najbardziej daleki od szowinizmu niemieckiego. Właśnie komuniści jak najenergicz
niej żądali usunięcia ze Śląska band Grenzschutzu, które tak złowrogo zapisały się 
w dziejach ludu polskiego. Dowódca pewnej jednostki wojskowej stacjonującej na 
Śląsku pisał do Wrocławia w związku z tym żądaniem, że grupy spartakusowskie ... 
żądają przede wszystkim usunięcia Grenzschutzu i oddalenia wojska z Górnego 
Śląska. Tak ochroniony i rozniecany rośnie ruch polski bez przerwy i przybiera coraz 
groźniejsze formy" 4.

Pamiętniki Bożka zawierają takie bogactwo faktów (często zupełnie nie zna
nych), poruszają tyle zagadnień istotnych dla dziejów najnowszych Śląska i Polski 
w ogóle, że nie jesteśmy nawet w stanie ich tylko wyliczyć. "V̂ arto wszelako zau
ważyć, że ciekawe, choć niezmiernie osobiste i subiektywne, są uwagi Autora doty
czące wadliwego przygotowania pierwszego powstania. Spostrzeżenia Bożka o wzroś
cie polskiej świadomości narodowej w czasie powstań i plebiscytu, o agitacji ple
biscytowej, a zwłaszcza o ludziach, którzy nie znając Śląska i jego ludu w kon
sekwencji zrażali ten lud do Polski (niezwykle charakterystyczny epizod z lwowskim 
„profesorem", s. 94—97, 102), pozwalają lepiej zrozumieć dzieje tej ziemi. Choć 
Bożek nie dostrzega całej złożoności społeczno-politycznej okresu powstań i ple
biscytu, to jednak na specjalne podkreślenie zasługują jego uwagi odnośnie do ów
czesnych aspiracji społecznych polskich mas pracujących Śląska. „Śniliśmy — pisze 
Bożek — o idealnej Polsce, o Polsce sprawiedliwej, o Polsce bez panów i parobków. 
Miała to być ojczyzna ludzi naprawdę wolnych, równych" (s. 86). I dalej: „robotnicy 
polscy występowali z żądaniami ściśle społecznymi, spodziewali się, że w Polsce 
znajdą sprawiedliwość" (s, 103).

4 Zob. H. Z i e l i ń s k i ,  Położenie i walka górnośląskiego proletariatu w latach 
1918—1922, Warszawa 1957, s. 94.



A. Bożka jako działacza politycznego, narodowego ukształtowały określone wa
runki, w jakich bytowała ludność polska na Śląsku Opolskim i w jakich rozwijał 
się tu polski ruch narodowy. Nie mogło to nie zaważyć na jego sądach o sprawach 
i wydarzeniach, których był bezpośrednim uczestnikiem czy tylko obserwatorem. 
W jego poglądach na wiele spraw znajdziemy pewne uproszczenia (dotyczy to np. 
analizy przyczyn spadku ilości głosów oddawanych na listy polskie), a czasami 
sądy wręcz naiwne (np. uwagi o rewolucji 1918 w Niemczech). Nie będziemy tu 
jednak polemizować z jego poglądami czy też prostować jego niesłusznych — według 
zdania recenzenta — sądów. Jest przecież jedno zagadnienie, którego milczeniem 
pominąć nie można. Zagadnienie to — to sprawa Związku Polaków w Niemczech, ocena 
jego roli i charakteru. Jest to sprawa niezwykle ważna, jeśli nie centralna w dziejach 
ludu polskiego na Śląsku Opolskim w latach 1922—1939. Związek Polaków w Niem
czech powstał w r. 1922 w okresie niezwykle dla Polaków w Niemczech niekorzyst
nym. Zasługi Związku w rozbudzeniu ruchu polskiego, szczególnie na Śląsku Opol
skim, są bezsprzeczne. Związek Polaków w Niemczech włożył wiele wysiłku w polską 
akcję wyborczą (w rezultacie której zasiadało w Landtagu pruskim do 1928 r. dwóch 
posłów polskich), w stworzenie szkolnictwa polskiego, odbudowę i rozbudowę życia 
gospodarczego mniejszości polskiej, zorganizowanie ruchu kulturalno-oświatowego, 
sportowego itd. Z historią Związku, z jego działalnością związane są piękne karty walki 
o polskość w najcięższych dla ludności polskiej czasach (w uświadomieniu sobie tego 
faktu są właśnie bardzo pomocne Pamiętniki Bożka). Wielkim błędem naszej histo
riografii marksistowskiej ubiegłego okresu było zapoznawanie tych ewidentnych 
faktów lub, ich świadome przemilczanie. Byłoby jednak nie mniejszym chyba błędem, 
gdybyśmy, przerzuciwiszy się w drugą skrajność, dostrzegali tylko te, i wyłącznie 
te fakty i strony działalności Związku Polaków w Niemczech.

Związek Polaków w Niemczech nie był nigdy organizacją wewnętrznie jednolitą, 
chociaż mit taki usilnie propagowano jeszcze w czasach istnienia Związku. A. Bożek 
sam podważa ten mit pisząc: ,,W łonie naszej organizacji mieliśmy zażartych pra
wicowców, socjalistów, fanatycznych klerykałów, a nawet ludzi zbliżonych do anar
chistów" (s. 182). I choć wszystkie te grupy łączyło „dobro" narodu polskiego, to 
jednak każda z nich po swojemu to dobro interpretowała i w czym innym je 
upatrywała. Różnice ideowo-polityczne najsilniej zaznaczały się wewnątrz kierow
nictwa Związku. Obok ludzi postępowych, związanych z ludem i dla jego dobra 
pracujących, istniała grupa ludzi społecznie wstecznych, związanych z rządami sa
nacyjnymi. Właśnie ta grupa kształtowała oficjalne oblicze Związku. Jej czołową 
postacią był właśnie dr Jan Kaczmarek. Tacy ludzie jak on powodowali, że Zwią
zek Polaków w Niemczech w całokształcie cech określających jego charakter po
siadał i takie, jak antykomunizm (odgłosy którego, choć wypływające z faktu nie
doceniania przez komunistów niemieckich i polskich polskiego ruchu narodowego, 
znajdziemy i w wystąpieniach samego Bożka), antyradzieckość (wystarczy tylko 
przejrzeć kilka roczników „Nowin Codziennych") i przesadnie podkreślana katolic- 
kość. Związek Polaków w Niemczech nigdy nie był organizacją zbyt liczną (na Śląsku 
Opolskim liczba członków nie przekraczała 7—8 tys.). Przyczyn tego faktu nie należy 
szukać wyłącznie w terrorze niemieckim, zależności ludu polskiego od niemieckich 
pracodawców, braku uświadomienia narodowego, jasno wykrystalizowanej polskiej 
świadomości narodowej u znacznej części ludu śląskiego i innych tego rodzaju czyn
nikach, ale również, a może nawet głównie, w programie i charakterze Związku. 
Antykomunizm, antysocjalistyczne tendencje (chociaż Zwliązek występował przeciwko 
wyzyskowi kapitalistycznemu ludu polskiego w Niemczech) odstraszały od niego 
robotników polskich i kazały im szukać miejsca u komunistów lub socjaldemokra
tów. Nieprzypadkowy jest przecież wzrost liczby głosów oddanych na listy komu



nistyczne w czysto polskich okręgach Śląska Opolskiego. Wątpliwe jest, czy zja
wisko to można wytłumaczyć brakiem uświadomienia narodowego robotników, jak 
to starała się udowodnić prasa polska w Niemczech i w kraju. Znamienny jest fakt, 
że np. w Westfalii miejscową organizację KPD nazywano Polackenpaitei. Przesadnie 
podkreślana katolickość (utożsamiana z polskością) odstraszała od Związku Polaków 
ewangelików (np. w Namysłowskiem i Kluczborskiem) i oddawała ich na łup germa
nizacji. Wysuwanie przez przywódców Związku jako czołowego (jeżeli nie jedynego) 
punktu programu wyborczego w latach szalejącego kryzysu gospodarczego żądania 
utworzenia oddzielnej diecezji opolskiej z biskupem Polakiem na czele i stworzenia 
akademii duchownej w Opolu (chociaż żądania te same w sobie były niezwykle 
słuszne i wymierzone przeciwko germanizacyjnej polityce kurii wrocławskiej) świad
czyło wyraźnie o tym, że przywódcy ci stoją bardzo daleko od mas i ich rzeczy
wistych potrzeb. Recenzent zgadza się całkowicie z Bożkiem, kiedy ten pisze, że 
„zasługą dra Kaczmarka jest, że Związek Polaków organizacyjnie okrzepł, że prze
trwał burze prześladowań i że w ogóle mógł rozwinąć tak trudną działalność w obro
nie praw polskiej mniejszości” (s. 143). Możemy tylko podziwiać zapał, energię 
i poświęcenie (w niezwykle przecież ciężkich warunkach) ludzi typu dra J. Kaczmar
ka. Jednak z polityczną oceną ich działalności nie ma to nic wspólnego. Nie stano
wiło dla nikogo tajemnicy powiązanie części działaczy Związku Polaków z sanacją. 
Pamiętniki Bożka zawierają wiele istotnych przyczynków do historii tych powiązań, 
do naprawdę niecnej roboty niektórych działaczy konsulackich na terenie Śląska 
Opolskiego (s. 144—145, 181—182). Nie trzeba chyba dodawać, że o działalności tej 
kierownictwo Związku Polaków, a zwłaszcza dr Kaczmarek, doskonale wiedziało i nie 
przeciwstawiało się jej. Bożek jednak nie dostrzega tego. Przeciwko próbom (nie
stety bardzo często skutecznym) podporządkowania sobie przez sanację ruchu pol
skiego w Niemczech buntowało się wielu działaczy i członków ZPwN. Na tym wła
śnie tle w latach 1935— 1936 dochodzi do Tozłamu w Zwtiązku Polaków w Niemczech 
i utworzenia Związku Polaków na Śląsku (Związek został zarejestrowany 3 III 1936 r.)- 
Przywódcami tego nowego Związku byli znani na Śląsku działacze tacy, jak Jan 
Wawrzynek, Wiktor Gorzołka i 'inni. Nie miejsce pisać tu o programie i działalności 
tej organizacji, ale nie można się zgodzić z Bożkiem, gdy inicjatorów rozłamu i przy
wódców nowej organizacji (nie używając jej nazwy ani nie wymieniając nazwisk) 
określa jako sprzedawczyków, złodziei, karierowiczów itd. (s. 143). Chociaż rozłam 
był wodą na młyn niemieckich szowinistów — li w tym recenzent całkowicie solida
ryzuje się z A. Bożkiem — to fakt ten nie może zmienić społeczno-politycznej wy
mowy powstania Związku Polaków na Śląsku. A wymowa ta była jasna: bunt prze
ciwko prawicowym, wstecznym społecznie niektórym przywódcom ZPwN i próbom 
opanowania ruchu polskiego w Niemczech przez sanacyjną mafię, przeciwko biuro
kratycznym metodom działania przywódców nasyłanych na Śląsk z zewnątrz, nie zna
jących potrzeb ludu śląskiego i oderwanych od niego.

Część druga Pamiętników Bożka, zatytułowana „Na wygnaniu", obejmuje okres 
od wysiedlenia Autora z terenu Śląska Opolskiego do czasu wyzwolenia. Zetknięcie 
się Bożka z sanacyjną rzeeczywistością w Warszawie i na Śląsku jest dla niego wiel
kim wstrząsem. Dlatego też partie wspomnień z tego okresu słusznie nazwał E. Osmań- 
czyk „najboleśniejszymi kartami pamiętnika”. Na niewielu stronicach zawarta jest tu 
druzgocąca krytyka ustroju przedwojennej Polski, a szczególnie polityki sanacyjnej 
w stosunku do województwa śląskiego. Skutki tej polityki najwyraźniej uwidoczniły 
się w pierwszych dniach wojny. Na ulicach Katowic Bożek był wtedy świadkiem 
tragicznych scen, kiedy Ślązacy, często synowie powstańców, występowali przeciwko 
Polsce jako niemieccy dywersanci. „Oto tragedia ludu i ziemi, ukrzyżowanych od 
'wieków. Syn ginie dzisiaj od kuli polskiej, ojciec jutro od niemieckiej. Syn idzie



szukać chleba u obcych, tam wciskają mu morderczą broń, aby mordował ojca, matkę, 
braci..." (s. 214).

Przez Rumunię, Jugosławię, Grecję i Francję rzuciły losy wojenne A. Bożka do 
Anglii. Wszędzie, gdzie tylko był, w każdej organizacji, w której reprezentował 
Śląsk Opolski, walczył z reakcyjnymi wodzami rządu emigracyjnego, którzy, jak np. 
Arciszewski, wielkodusznie wyrzekali się Szczecina i Wrocławia. ,,Te ziemie kiedyś 
były nasze, a tylko przemocą zostały naszym pradziadom wydarte". W Ziemiach Za
chodnich „widzimy naszą przyszłość, naszą siłę" (s. 279). Jakby podsumowaniem głów
nych myśli tej części Pamiętników jest maleńki rozdzialik „Wizja życia polskiego na 
Ziemiach Odzyskanych" (s. 279—281). Jak bardzo aktualnie, nic nie tracąc do dziś ze 
swego znaczenia, brzmią takie np. słowa A. Bożka: „Przyszły mi na myśl moje ojczy
ste strony, Śląsk Opolski, i wszystkie ziemie położone nad Odrą. Troską napełnił 
mnie los tych ziem w przyszłości. Ziemie te przypadną Polsce... Musimy już dziś pa
miętać o takich sprawach, jak niemiecka propaganda. Będzie ona usiłowała wyko
rzystać każdy nieostrożny krok, każde nasze potknięcie, które da się nazwać nie
miecką krzywdą... Nie możemy zapominać, że świat ma krótką pamięć... znajdą się 
przyjaciele i obrońcy biednych i dobrych Niemców. Ci przyjaciele do spółki z Niem
cami będą usiłowali dyskredytować nas na każdym kroku. Nazwą nas okrutnikami 
i barbarzyńcami, a Niemców — ofiarami... Germamizowana przez całe pokolenia lud
ność przy uporczywej i cierpliwej naszej pomocy musi pozbyć się wreszcie wszel
kich naleciałości obcych. Będzie to praca obliczona na miarę tytanów, praca pionier
ska i misyjna zarazem. Jesteśmy dobrymi pionierami.... rodacy z byłego zaboru ro
syjskiego i austriackiego są złymi misjonarzami. Nie nadają się do takiej pracy, 
szczególnie na zachodzie kraju..." itd.

Słusznie chyba postąpili wydawcy, że tych nierównych, często chaotycznych i bar
dzo subiektywnych pamiętników Bożka nie wygładzili, nie „ufryzowali" tak, „aby 
wyrastał z nich Arka Bożek jakiś monumentalny, jednolity i nieomylny. Byłoby to 
fałszowaniem i historycznego dokumentu, i prawdy o człowieku..." (E. Osmańczyk). 
Ale wspomniane wyżej właściwości pamiętników nakładały na wydawców — zda
niem recenzenta — obowiązek szczególnie troskliwego opracowania przypisów i ko
mentarzy. Przypisom tym należy więc poświęcić kilka uwag.

Po pierwsze, nie są dla czytelnika całkowicie zrozumiałe kryteria, którymi kiero
wał się Autor przypisów przy doborze haseł. Nie wiemy, dlaczego pominięto np. takie 
hasła, jak rady żołnierskie, rady żołniersko-robotnicze, NSDAP, ustawy waloryzacyjne, 
kongresy mniejszości narodowych, socjaliści najrozmaitszych odcieni, Bank Słowiański, 
Związek Naprawy Rzeczypospolitej („Naprawa"), Hoersing plus cała plejada innych 
dla przeciętnego czytelnika nie znanych nazwisk. Po drugie, pozostawiono bez wy
jaśnienia szereg spraw, które wyjaśnienia takiego wymagały. Przykładowo można 
wymienić sprawę tzw. czwartego powstania śląskiego, sprawę rozdmuchaną przez 
Niemców do ogromnych rozmiarów, której epilogiem było siedem procesów w Lipsku 
(początek 1925 r.); przyczyny wystąpienia Polaków z Kongresu Mniejszości Narodo
wych (stwierdzenie Bożka: „ponieważ Kongres stanął na gruncie państwowej ideologii 
niemieckiej", nie wyjaśnia istotnych przyczyn); zagadnienie rozłamu w Związku Po
laków w Niemczech (Bożek nie podaje daty rozłamu, nazwisk inicjatorów, programu 
powstałego w wyniku rozłamu nowego związku itd.); twierdzenie Bożka, że MSZ za
kazało prasie polskiej umieszczać artykuły o Polakach w Niemczech.

Po trzecie, do niektórych przypisów zakradły się pewne nieścisłości i braki. 
Autor nie podaje w szeregu wypadków dat powstania organizacji polskich na Śląsku 
Opolskim. Nazwy niektórych z tych organizacji podane są w niewłaściwym brzmieniu. 
Tak np. winno być Związek Polskich Kół Śpiewaczych Śląska Opolskiego (a nie 
Związek Kół Śpiewaczych), Związek Młodzieży Polsko-Katolickiej (a nie Związek



Polskiej Młodzieży Katolickiej). Związek Spółdzielni Śląskich zrzeszał również spół
dzielnie polskie z innych terenów Rzeszy, a nie tylko ze Śląska Opolskiego i dlatego 
w 1932 r. (13 IX) został przemianowany na Związek Spółdzielni Polskich w Niem
czech. Z przypisu wynika, że jedynym prezesem Związku Polskich Kół Śpiewaczych 
był A. Kłaka. W rzeczywistości był on trzecim z kolei prezesem (od 1932 r.). Błędnie 
podano datę (1923) założenia miesięcznika organizacyjnego ZPwN „Polak w Niem
czech”. W rzeczywistości „Polak w Niemczech” zaczął ukazywać się w 1924 r. Do 
tego czasu wychodził (od 1923 r.) Biuletyn Związku Polaków w Niemczech.

Po czwarte, w niektórych przypisach zauważyć można pewną tendencyjność (cho
ciaż w zasadzie Autor stara się ograniczyć do podawania suchych faktów). Tak 
w obszernym przypisie o W. Korfantym całkowitym milczeniem pokryta jest jego 
działalność w czasie wojny (współpraca z Erzbergerem). Lata 1911—1918 w życiu 
W. Korfantego dla Autora przypisów nie istnieją, jak nie istnieje jego działalność 
przemysłowo-handlową (o której Bożek wspomina) w okresie międzywojennym. W przy
pisach o powstaniach jako ich przyczyny wymieniono terror niemiecki i niezadowo
lenie z polityki aliantów, społeczno-klasowe ich podłoże pominięto milczeniem. Szko
dliwą decyzję W. Korfantego o zaprzestaniu działań wojennych (podczas III powsta
nia) zaopatrzono takim tylko komentarzem: „Przyczyny tej decyzji nie są do tej pory 
należycie wyjaśnione".

Marian Orzechowski

S. N o w a k o w s k i ,  ADAPTACJA LUDNOŚCI NA ŚLĄSKU OPOLSKIM, Instytut 
Zachodni, Poznań 1957, s. X+166.

Praca S. Nowakowskiego, rozpoczynająca nową serię wydawnictw Instytutu Za
chodniego *, jest zjawiskiem nader symptomatycznym w historii powojennej nauki pol
skiej. Jej ukazanie się na półkach księgarskich znamionuje właściwie rehabilitację so
cjologii polskiej, wygnanej przed kilkoma laty z katedr uniwersyteckich, z czaso
pism, a nawet ze słownictwa naukowego, przywrócenie praw obywatelskich tereno
wym badaniom socjograficznym, które były i być powinny ważnym źródłem wiedzy
0 rzeczywistości, o współcześnie dokonywających się ważkich procesach społecznych
1 kulturowych.

Nieprzypadkowo chyba recenzowana praca poświęcona jest problematyce ludno
ściowej Ziem Zachodnich, a ściślej Śląska. Śląsk był zawsze niezwykle ciekawym 
i przyciągającym uwagę badaczy terenem badań socjologicznych,( że przykładowo przy
pomnimy tutaj z najważniejszych wyników tych badań przedwojenne prace J. Chała- 
sińskiego 1 2, powojenne S. Ossowskiego 3 czy S. Nowakowskiego 4. W wyniku powrotu 
do Polski Ziem Zachodnich również Śląsk Opolski stał się dostępnym dla nauki pol

1 W specjalnej adnotacji Dyrekcja Instytutu Zachodniego zapowiada, że tematyka 
prac z serii „Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały" obejmie „zagadnienia osadnictwa 
i procesów migracyjnych ludności, zagadnienie wrastania osadników pod względem 
społecznym, kulturalnym i gospodarczym w dziedzictwo starego życia społeczno-eko
nomicznego i tworzenia nowego, zagadnienie repolonizacji ludności rodzimej i organi
zowania się nowych społeczności ludzkich, zagadnienie przemian społeczno-kultural
nych będących wynikiem realizacji ustroju demokracji ludowej w Polsce".

2 J. C h a ł a s i ń s k i ,  Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Ko
palnia“ na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne, Warszawa 1935, s. 138. Odbitka 
z „Przeglądu Socjologicznego”, t. III, 1935.

3 S. O s s o w s k i ,  Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku 
Opolskim (Przegląd Socjologiczny, t. IX, 1947, s. 73—124).

4 S. N o w a k o w s k i ,  Przeobrażenia społeczne i adaptacja reemigrantów w Polsce 
(Myśl .Współczesna, nr 7, 1950, s. 62—86).



skiej obiektem badań terenowych 5 6. W rezultacie doniosłych przemian społeczno-poli
tycznych, ogromnych ruchów migracyjnych — odpływu ludności niemieckiej i napły
wu osadników z Polski centralnej oraz repatriantów i reemigrantów (głównie z kra
jów zachodniej Europy) — Śląsk Opolski (jak i Ziemie Zachodnie w ogóle) prze
kształcił się w prawdziwy kocioł demograficzny, w którym dokonują się niezwykle 
ważne, dla dalszych losów tej ziemi i Polski w ogóle, procesy polityczne, demogra
ficzne i kulturowe. Istota tych procesów polega na powstawaniu jednolitego społe
czeństwa. Jest rzeczą ważną zarówno dla nauki, jak i dla bezpośredniej praktyki spo
łecznej wyjaśnić, „jak różne grupy tego samego narodu, bytujące dotychczas w róż
nych warunkach i środowiskach, grupy podlegające różnym wpływom i kulturom, 
różnym systemom politycznym i społecznym, dostawszy się w jeden nowy i wspólny 
wszystkim system, do tego systemu się przystosowują i jak na siebie wzajemnie od
działują, jakiego rodzaju jest ta nowa społeczność, która powstaje z ludzi podlegają
cych dotychczas różnym wzorom i wpływom otoczenia" (s. 2). Właśnie te procesy ana
lizuje S. Nowakowski. Ich całokształt nazywa on a d a p t a c j ą .  „Narastanie współży
cia między różnymi grupami, wyrównywanie się wzorów kulturowych i całokształtu 
procesów, prowadzących do wytworzenia się jednej społeczności, autor nazwał ada
ptacją" (s. 3).

Terenem badań Autora było małe miasteczko na Śląsku Opolskim, które nazywa 
on umownie miasteczkiem Z .c W wyniku działań wojennych zostało ono zniszczone 
w 20%. W czasie odwrotu wojsk hitlerowskich ludność niemiecka w większości ewa
kuowała się w głąb Niemiec. Autochtoniczna ludność polska w masie swej pozostała 
na miejscu. W 1946 r. miasteczko Z. liczyło 4866 mieszkańców, a w 1949 r. już 8567, 
w tym autochtonów — 3160, osadników z Polski centralnej — 2463, repatriantów zza 
Bugu — 1685, reemigrantów z Francji — 609, reemigrantów z Rumunii — 339, reemi
grantów z innych krajów (Niemcy, Luksemburg, Holandia, Węgry) — 311. Liczba miesz
kańców stale wzrasta, w 1950 r. liczy ich miasteczko Z. już 9897.

Miasteczko Z. posiada charakter przemysłowo-rzemieślniczy. Jest tu ważny węzeł 
kolejowy, tartak, gorzelnia, przedsiębiorstwo budowlane, dwie duże (zatrudniające po 
kilkuset pracowników) spółdzielnie pracy. W okolicy istnieje szereg obiektów prze
mysłowych, a wiele fabryk zaczęto budować już po wyzwoleniu. Ludność miasteczka 
utrzymuje się w przeważającej mierze z zawodów pozarolniczych. Dla ludności nie
zwykle charakterystyczna jest jej ruchliwość (znaczna część mieszkańców Z. wy
jeżdża do pracy poza jego granice). Tak więc dla charakterystyki stosunków lud
nościowych i społeczno-ekonomicznych miasteczka Z. istotne są następujące momenty: 
1. ludność autochtoniczna stanowi zaledwie około 35% ogółu mieszkańców; 2. ludność 
w zasadzie związana jest z przemysłem i rzemiosłem i w dużej mierze nie jest związa
na produkcyjnie z miejscem swego zamieszkania. W związku z tym powstaje pytanie, 
o ile stosunki ludnościowe i społeczno-ekonomiczne Z. są typowe dla Śląska Opolskiego 
w ogóle? Oczywiście, że procesy zachodzące w Z. tak czy inaczej, w mniejszym lub 
większym stopniu, są charakterystyczne dla Śląska Opolskiego w ogóle. Ale specyficz
ne cechy Z., jego przemysłowo-rzemieślniczy charakter, ruchliwość jego ludności po
wodują, że procesy adaptacyjne przebiegać tu będą inaczej, szybciej chyba niż np. 
w takim „spokojnym", charakterystycznym dla Śląska Opolskiego miasteczku, jakim

5 W r. 1939 z inicjatywy Komisji Wydawnictw Śląskich PAU podjęto na szeroką 
skalę zakrojone badania nad kulturą ludową Śląska. Badania, obliczone na około lat 
10, zasięgiem swym miały objąć również teren Śląska Opolskiego. Na przeszkodzie 
w zrealizowaniu tych planów stanęła wojna.

6 Autor zaznacza jednak: „Mimo że praca opiera się głównie na źródłach pocho
dzących z jednego miasteczka ... dla niektórych jednak uogólnień autor wykorzy
stał posiadane materiały z innych terenów, w których dłużej lub krócej przebywał 
w celach badawczych" (s. 3).



jest choćby Paczków. Struktura ludnościowa Z. powoduje również, że najistotniejszy 
dla Śląska konflikt między ludnością napływową a miejscową występuje tu inaczej niż 
na wsi czy w miasteczku typu Paczkowa. Zakłady przemysłowe, działające przy nich 
organizacje społeczne i polityczne i inne związane z tym czynniki wpływają na to, 
że konflikty te nie występują tu tak ostro, że znikają one szybciej niż gdzie indziej. 
Konkludując recenzent stwierdza, że wybór przez Autora właśnie takiego obiektu 
badań powoduje pewne nie zamierzone skrzywienie, zdeformowanie właściwego dla 
Śląska Opolskiego przebiegu procesu adaptacji.

Ale to skrzywienie przebiegu procesu adaptacji wypływa także i z innego jeszcze 
źródła, niezależnego od Autora. Recenzowana praca powstawała w latach 1949—1951, 
w okresie „administracyjnego likwidowania socjologii na uczelniach polskich i jedno
czesnego zamierania podejmowanych po wojnie — w skromnym zresztą zakresie — 
socjologicznych badań terenowych" (s. IX). Autor stwierdza sam: „Pogarszająca się 
atmosfera polityczna odbiła się niewątpliwie ujemnie na tej pracy. W roku 1950 np. 
uzyskanie od władz miejscowych informacji co do liczby mieszkańców badanej miej
scowości natrafiało na opory. Władze tłumaczyły się tajemnicą państwową, żądały za
świadczeń od premiera itd." (s. IX). Dlatego też Autor nie miał dostępu do ważnych 
dla niego materiałów statystycznych, do materiałów terenowych organów władzy lu
dowej (np. miejskiej rady narodowej i jej agend), organizacji społecznych i politycz
nych (np. protokoły zebrań i posiedzeń władz tych organizacji, spisy jej członków, in
strukcje itd.). Siłą rzeczy musiał się Autor opierać na dostępnych mu źródłach, a więc 
na wywiadach i obserwacjach. Główną podstawę materiałową pracy stanowi 189 wy
wiadów z mieszkańcami miasteczka (z autochtonami — 49, osadnikami — 37, reemigran
tami z Francji — 34, reemigrantami z innych krajów — 41). Mimo że wywiady te 
(a przynajmniej większość z 11 publikowanych w formie aneksu) są dosyć szczere, to 
jednak atmosfera tamtego okresu ciąży na nich poważnie, a ślady schematyzmu i prze
sadnego optymizmu (w rodzaju: „przedtem było źle, ale teraz jest już dobrze") są wcale 
wyraźne.

Punktem wyjściowym rozważań Autora o procesach adaptacji jest socjologiczna 
charakterystyka grup ludności miasteczka Z. oraz warunków, w których nastąpiło ich 
zetknięcie się. Główną uwagę zwraca na charakterystykę autochtonów (s. 24—38), re
emigrantów z Francji (s. 45—62) oraz repatriantów zza Bugu — grupę, która w lo
sach miasteczka odegrała (według Autora) rolę szczególnie chyba nie sprzyjającą 
procesowi adaptacji („nacjonalizm" i „pańskość" repatriantów). Najbardziej pełna 
i ciekawa jest analiza poświęcona reemigrantom. Na tle tej analizy charakterystyka 
autochtonów, mimo że zawiera wiele ciekawych uwag i spostrzeżeń, jest dość blada 
i jednostronna. Autor charakteryzuje Ślązaków jako w zasadzie jednolitą grupę, ab
strahując od jej zróżnicowania pod względem uświadomienia narodowego, związania 
z kulturą polską itd. Zupełnie nawiasowo wspomina o „orędownikach polskości" 
(s. 34), o autochtonach, którzy „w latach międzywojennych otwarcie manifestowali swą 
polskość" (s. 38), o tym, że autochtoni zdawali sobie sprawę „z konieczności zbliże
nia się do kultury polskiej, do szybkiego przejęcia tych cech, które w mniejszej lub 
większej mlierze utracili w państwie niemieckim" (s. 10), że adaptacja Ślązaków to 
m. in. „wyzbywanie się cech obcych narodowi i nabywanie tych cech, jakie są wła
ściwe Polakom... nawrót do języka polskiego, a w niektórych wypadkach dopiero 
przyswojenie go sobie" (s. 7).

Te uwagi pozostały jednak tylko uwagami, bez szerszej analizy i ilustracji czy 
dokumentacji faktograficznej. Nie znajdziemy w pracy S. Nowakowskiego śladu ist
nienia owej Zwischenschicht czy Mischbevölkerung, centralnej postaci charaktery
stycznej dla sytuacji etnicznej przedwojennego Śląska Opolskiego, przedmiotu walki 
między świadomą i zorganizowaną polskością a niemczyzną. Nie dowiemy się, czy na



terenie miasteczka Z. działały przed wojną organizacje polskie (Związek Polaków 
w Niemczech, organizacje młodzieżowe, kulturalno-oświatowe itd.), jakie były ich 
wpływy, jaką odegrały rolę w utrzymaniu polskości. Na tym tle wydaje się goło
słowne twierdzenie, że Kościół był instytucją, „w której najdłużej utrzymały się 
cechy rodzimej kultury śląskiej, między innymi język polski... Ślązacy nie mieli po 
prostu innego ośrodka, wokół którego mogliby się skupić i który mógłby ich ewentu
alnie bronić" (s. 112). Taka niepełna i jednostronna ocena grupy autochtonicznej nie 
pozwoliła Autorowi wszechstronnie naświetlić innych problemów powstawania 
opinii o autochtonach, oporów w ich repolonizacji, adaptacji itd.

Niezwykle ważne znaczenie dla zrozumienia procesu adaptacji posiada analiza 
warunków, w których nastąpiło pierwsze zetknięcie się grup. Zetknięcie to nastąpiło 
w sytuacji, kiedy warunki na Śląsku nie były jeszcze ustabilizowane. Zetknąwszy się, 
grupy nie znają się wzajemnie, nic w zasadzie nie wiedzą o sobie, o poprzednich 
warunkach bytowania. Na tym tle dochodzi do powstawania s t e r e o t y p ó w 7, do 
zwiększenia się zwartości grup i ich izolacjonizmu. Powstające stereotypy noszą naj
częściej negatywne zabarwienie. Tak dla repatrianta autochton to ,,german", „szwab" 
czy „niemra", dla autochtona zaś repatriant to „rusek", „brudas", „złodziej" itd. 
W częściach pracy mówiących o powstawaniu stereotypów (w szczególności stereoty
pów autochtonów) wychodzą na jaw braki w charakterystyce autochtonów. W zasadzie 
nie wiemy, jakie było podłoże powstawania ujemnych opinii o nich, ile w tych opi
niach było prawdy, a ile irracjonalnych czynników. Wiadomo, że jednym z ważnych 
źródeł ujemnych opinii o autochtonach w ogóle był fakt, że znaczna ich liczba w ogóle 
nie znała języka polskiego, była luźno tylko związana z polskością, że były częste 
wypadki uznawania przez komisje weryfikacyjne (nawiasem mówiąc Autor recenzo
wanej pracy nawet nie wspomina, że akcja weryfikacyjna miała miejsce i nie analizu
je jej wpływu na procesy adaptacji) rodowitych Niemców za Polaków. Zdaniem re
cenzenta należało szczególnie wyraźnie podkreślić, że źródłem powstawania stereo
typów w ogóle były rzeczywiste, konkretne, ale jednostkowe fakty.

Podstawowa część ^pracy poświęcona jest czynnikom adaptacji (s. 74— 138). Autor 
analizuje w tej części pracy przebieg procesu powolnego zanikania początkowych kon
fliktów i przezwyciężania stereotypów, nawiązywania kontaktów sąsiedzkich i pro
dukcyjnych między członkami poszczególnych grup. Szczególną uwagę zwraca Autor 
na wpływ uświadomienia klasowego i wspólnej pracy w procesie przełamywania opo
rów i powstawania więzi międzygrupowej (s. 85—97), na rolę w tym procesie organi
zacji społecznych i politycznych (ZMP, organizacja partyjna, świetlice itd.). Specjal
ne rozdziały poświęcone są przeobrażeniom rodziny (s. 106—114) i adaptacji wśród 
młodzieży (s. 114—128). Końcowy rozdział omawia zagadnienie indywidualizacji po
staw społecznych i przezwyciężania stereotypów (s. 129—138). Na tej podstawowej 
części recenzowanej pracy w sposób najbardziej widoczny wycisnęła swe piętno atmo
sfera okresu, w którym Ona powstawała. Autor nie ustrzegł się przed całym szeregiem 
uproszczeń i jednostronnych analiz i ujęć. Występuje to w rozdziale o funkcji pracy 
(np. całkowite abstrahowanie od wpływu organizacji pracy, systemu zarządzania za
kładami produkcyjnymi, stosunków między załogą a kierownictwem na przebieg pro
cesów adaptacyjnych), a szczególnie w rozdziale o roli organizacji społecznych. Au

7 Pojęcie stereotypu wprowadził do nauki W. L i p p m a n  w pracy The Public 
Opinion, New York 1932. Od Lippmana zapożyczył i do polskiej socjologii pojęcie to 
wprowadził J. Chałasiński. W cytowanej już pracy (s. 48) pisał on: „Stereotypy te 
to są definicje ludzi, przedmiotów, stosunków i sytuacyj, których dokonujemy na 
każdym kroku i które przekazuje tradycja społeczna. Nie są one wynikiem logiczne
go rozumowania, lecz wynikiem doświadczenia, w którym dominującą rolę odgry
wają procesy instynktowne. Niemniej one to właśnie składają się na najważniejszy 
dla nas świat znaczeń, który nazywamy rzeczywistością społeczną".



tor — zdaniem recenzenta — przypisuje zbyt wielką rolę takim organizacjom, jak np. 
ZMP, i takim instytucjom, jak świetlice. Bardzo jednostronnie i schematycznie (i bar
dzo lakonicznie) przedstawiona jest rola organizacji partyjnych („do partii należą jed
nostki o najwyższym uświadomieniu klasowym ... Akces do partii to selekcja jedno
stek najbardziej uświadomionych klasowo" itd.). Całkowicie nie została uargumento- 
wana teza o tym, że „partia, łagodząc te zatargi i wychowując ludzi, gra w miastecz
ku niezwykle ważną rolą w procesie kształtowania się jednolitej społeczności miastecz
ka". W ogóle po przestiudowaniu tej podstawowej części pracy trudno nie zgodzić 
się z opinią recenzenta „Kwartalnika Opolskiego": „Gdyby ktoś, kto nie ma bliższe
go rozpoznania rzeczywistości społecznej Opolszczyzny, przeczytał rozprawę Adaptacja 
ludności na Śląsku Opolskim, odniósłby, zdaje się, dość optymistyczne wrażenie, że 
adaptacja ludności miejscowego pochodzenia na Śląsku przebiega właściwie dość 
gładko i — stosując kryteria ocen — wcale zadowalająco. Tymczasem w rzeczywi
stości nie zawsze tak jest. Dotychczas wyjechało na s t a ł e  ze Śląska Opolskiego 
do Niemiec około 13 000 osób, wśród których znajdują się nie tylko rzeczywiści 
Niemcy, ale — w większości wypadków — ludzie miejscowego pochodzenia" 8. Prze
studiowanie pracy Nowakowskiego nie wyjaśnia przyczyn tego zjawiska. A przecież 
popełnilibyśmy dość istotny błąd, gdybyśmy jego źródeł szukali wyłącznie w okresie 
1949— 1950 r. czy tym bardziej po październiku r. 1956. We wstępnej części pracy Au
tor zamieścił niezwykle istotną uwagę: „Grupa szybciej przejmuje nowe wzory, jeżeli 
jest to u niej połączone z awansem społecznym, jeżeli nowe wzory nie są narzucone 
jej przemocą, nie godzą w podstawowe zasady społeczne i kulturowe systemu, w ja
kim ta grupa dotychczas przebywała, a który ceniła i uważała za wartościowy i dobry" 
(s. 11). Uwaga ta — według recenzenta — daje klucz do zrozumienia wielu z naj
istotniejszych przyczyn niepowodzenia procesu adaptacji dużej części śląskiej lud
ności autochtonicznej.

Nie mamy możliwości w objętościowo ograniczonej recenzji omówić całego bo
gactwa problematyki zawartej w pracy S. Nowakowskiego. Recenzent starał się wy
dobyć to, co jego zdanliem jest najistotniejsze, co stanowi o wadach i zaletach re
cenzowanej pracy. Na marginesie warto dodać, że Autor doskonale zdaje sohie spra
wę z braków swej pracy, jednostronności w ujęciu pewnych problemów itd. (s. 145, 
149). Dlatego też pisze, że ma zamiar powrócić do problematyki śląskiej i że w no
wych warunkach będzie mógł dokonać głębszej analizy poruszanych w pracy pro
blemów (s. X). Miejmy nadzieję, że wiele problemów przedstawi wtedy w innym 
świetle, że ich analiza da nam w pełni naukowe spojrzenie na procesy aktualnie 
dokonywające się na Śląsku Opolskim. I

Marian Orzechowski

Z POPULARNYCH WYDAWNICTW ŚLĄSKICH 1957 ROKU

Popularyzacja tradycji historycznych, budząca przywiązanie ludzi do zamieszka
nego przez nich rejonu, miała i ma dalej na Śląsku szczególnie duże znaczenie. Nie
stety prac takich jest często jeszcze zbyt mało.

Jedną z tradycyjnych, starych form popularyzacji tradycji historycznych i folkloru 
śląskiego, formą szeroko stosowaną, były kalendarze. Dobrze jest, że w pracy popu
laryzatorskiej, chociaż na razie w dość skromnych rozmiarach, kontynuuje się te 
tradycje. Nakładem Wydawnictwa Pax ukazał się w r. 1957 Kalendarz śląski na rok

8 W. D e m k ó w, Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim (Kwartalnik Opolski, 
R. III, 1957, nr 4 (12), s. 138).



1958 *. Kalendarz jest przeznaczony, zgodnie z charakterem publikacji tego rodzaju, 
dla najszerszych rzesz — dla chłopów i robotników Śląska. Redakcja Kalendarza usi
łuje wyzyskać przy tym katolicki charakter tej ludności, pisząc m. in. we wstępie, iż 
świadomość, „że kalendarz katolicki nie może być sprzeczny ze światopoglądem kato
lickim, powinna temu wydawnictwu otworzyć drzwi wielu chat wiejskich, zwłaszcza 
tych najdalej położonych, do których czasem prasa codzienna nie dociera, do wielu 
domów robotniczych i do serc nawet najbardziej nieufnych i zgorzkniałych na skutek 
przeżyć wojennych i powojennych". Wedle deklaracji Redakcji Kalendarz ma służyć 
umacnianiu „wiary i polskości, a więc tych wartości, których tak wytrwale broniły 
przed zagładą dawne tradycyjne kalendarze śląskie". Trzeba przyznać, że treść Ka
lendarza jest dość bogata i napisana w sposób przystępny. Krótkie, kilkustronicowe 
artykuliki, zaznajamiające czytelników z ważniejszymi wydarzeniami z dziejów Ślą
ska, z sylwetkami zasłużonych Ślązaków, ze związkami Śląska z innymi ziemiami pol
skimi, są ujęte w ten sposób, że mogą być zrozumiiałe dla każdego. Na skutek swego 
bezkrytycznego nastawienia w stosunku do szeregu dawnych działaczy ruchu pol
skiego na Śląsku (na przykład Korfantego) mogą one liczyć na łatwą i tanią popular
ność wśród pewnych grup Ślązaków, rozżalonych błędami histotyków marksistów 
w ocenie tego ruchu i jego działaczy. Prawdopodobnie w związku z dążeniem do zdo
bycia tego rodzaju popularności uderza w Kalendarzu pomijanie rewolucyjnych tra
dycji proletariatu śląskiego i zagadnień walki klasowej. Innym brakiem Kalendarza 
jest zbyt słabe uwzględnienie tematyki dolnośląskiej, a przecież Kalendarz ma być 
kalendarzem dla całego, a nie tylko Górnego Śląska, Na marginesie tego wydaw
nictwa nasuwa się autorom recenzji pewna uwaga ogólniejszej natury. Czy dobrze 
jest, że jedyny obszerny tego rodzaju kalendarz ogólnośląski został wydany przez 
instytucję chcącą występować jako szermierz ducha katolickiego, że jedynym kalen
darzem śląskim mogącym dotrzeć istotnie do chat wiejskich i domów robotniczych 
jest kalendarz mający wyraźne piętno wyznaniowe. Obok katolików znajdują się na 
Śląsku ludzie innych wyznań .i niewierzący. Dlatego też wydaje się konieczne podję
cie przez inną instytucję publikacji kalendarzy śląskich o charakterze świeckim, ka
lendarzy indyferentnych w sprawach wiary, które mogłyby służyć szerokim masom 
bez uprawiania propagandy religijnej czy antyreligijnej.

Drugim kalendarzem, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest wydany przez 
Towarzystwo Miłośników Wrocławia pierwszy Kalendarz wrocławski1 2. Kalendarz ten 
wskrzesza popularne niegdyś wydawnictwa kalendarzy lokalnych. Zawiera on krótką 
historię miasta, kilka artykulików poświęconych jego tradycjom i zagadnieniom 
współczesnym, umieszczone w odpowiednich miejscach, chronologicznie, daty z dzie
jów Śląska i Wrocławia, oraz dział informacyjny. Kalendarz wrocławski jest bez
sprzecznie wydawnictwem celowym, interesującym i pożytecznym. Tym bardziej może 
właśnie dlatego należałoby zwrócić uwagę na pewne kwestie zasługujące naszym zda
niem na rozważenie. Najważniejsza z nich to format i związana z nim ogólna koncep
cja Kalendarza. W obecnym formacie Kalendarz nie jest ani normalnym kalendarzem 
kieszonkowym, ani pełnym kalendarzem książkowym. Ten pośredni charakter nie sprzy
jał też odpowiedniemu doborowi treści. Artykuliki w nim zamieszczone są krótkie 
i zwięzłe, bo trudno, by mogły być inne w tej objętości. Wydaje się, że Towarzystwo 
Miłośników Wrocławia winno zdecydować się bądź na koncepcję typowego kalenda
rzyka kieszonkowego, bądź kalendarza książkowego. Naszym zdaniem lepszy byłby 
format książkowy z uwzględnieniem zagadnień .tradycji historycznych oraz zagadnień 
społeczno-gospodarczych i kulturalnych obecnego Wrocławia. Na Kalendarzu wroclaw-

1 Kalendarz śląski na rok 1958, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1957, s. 336.
2 Kalendarz wrocławski 1958, wyd. Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Wrocław 

1957, s. 170 +  24 nlb.



skim odbił się ujemnie pośpiech w pracy redakcyjnej i druku, co spowodowało, iż 
zawiera on kilka drobnych, lecz niepotrzebnych błędów i niedopatrzeń, w pierwszym 
rzędzie błędów drukarskich, przekręceń słów, nazwisk i nieścisłości w objaśnieniach 
wydawców oraz brak spisu treści. Ogólnie biorąc Kalendarz wrocławski jest ciekawym, 
barwnym i pożytecznym wydawnictwem, mogącym służyć wyrabianiu poczucia przy
wiązania do miasta wśród ludności stolicy Dolnego Śląska. Z tych względów należy 
się spodziewać, że Towarzystwo Miłośników Wrocławia będzie kontynuować w latach 
następnych jego wydawanie.

Ważną rolę w popularyzacji historycznej odgrywają przewodniki. Jednym z za
sługujących na uwagę przewodników śląskich jest wydany w r. 1957 przewodnik po 
Opolu3. Przewodnik ten, zawierający zwięzły zarys dziejów miasta, artykulik o po
wstaniach śląskich, opis zabytków Opola, krótkie wzmianki o paru miejscowościach 
okolicznych, zdjęcia i dział informacyjny, stanowi naszym zdaniem dobrze opracowa
ny i starannie wykonany wzór wydawnictwa tego rodzaju. Można mieć nadzieję, że 
wydawnictwo to dobrze będzie spełniać swoją rolę. Nie mogą na tym zaważyć dro
bne, drugorzędne mankamenty książeczki, jak pewne, niezbyt zresztą liczne, upro
szczenia czy niektóre niewątpliwe przejęzyczenia, mogące uchodzić za błędy (jak 
twierdzenie, że ziemie polskie zagarnięte przez Prusy w XVIII w. nie weszły w skład 
utworzonego w r. 1918 państwa polskiego i musiały czekać do 1945 r. na wyzwolenie, 
w artykule R. Horoszkiewicza o powstaniach śląskich).

Z innych popularnych wydawnictw swą objętością i zasięgiem tematycznym na 
czoło wysuwa się zbiór szkiców pióra O. S. Popiołka4 5. Tematyka szkiców jest bardzo 
różnorodna, od ucisku chłopów w okresie feudalnym, przez dzieje miast i osiedli, za
gadnienia polskości, do walk społecznych, ruchu komunistycznego i prześladowań Po
laków w okresie hitlerowskim. Książka ta jest niewątpliwie pożyteczna zarówno ze 
względów popularyzacyjnych na Opolszczyźnie, jak i w pewnym stopniu jako pozycja 
mogąca mieć znaczenie naukowe. Autor, dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwo
wego w Opolu, korzystał niejednokrotnie z nie publikowanych i nie wykorzystanych 
materiałów archiwalnych. Niemniej książka nie posiada równego poziomu. Obok szki
ców lepszych, obszerniejszych, napisanych bardziej dogłębnie i rzeczowo (jak o hucie 
„Małapanew", Wytrwamy i wygramy, Odgłosy rewolucji 1905— 1907 na Opolszczy
źnie, Strajk i szereg innych) w zbiorze zamieszczono kilka szkiców dość słabych, za 
bardzo powierzchownych (Stare dobre czasy wsi śląskiej, Kto zarabiał na czarowni
cach, Bramy polskie). Autor wykazuje niejednokrotnie tendencje do upraszczania 
i zbyt jednostronnego widzenia pewnych zjawisk, co uwidacznia się w niektórych 
szkicach (Stare dobre czasy wsi śląskiej) czy w pewnych stwierdzeniach, jak oskarże
nie biskupów wrocławskich o zakładanie w XIII w. miast Paczkowa i Nysy w celach 
świadomej akcji germanizacyjnej na terenie księstwa biskupiego, oskarżenie zupełnie 
ahistoryczne i bezpodstawne. Mimo pewnych uproszczeń i nierównego charakteru, 
ogólnie biorąc, książkę należy powitać z uznaniem.

Drugim wydawnictwem poświęconym historii lokalnej, jakie ukazało się w ubie
głym roku, jest.praca pt. Z bojowych tradycji wałbrzyskiego proletariatu 5, autorami 
której są K. Jońca, K. Popiołek i J. Sydor. W bardzo przystępnej formie, przede 
wszystkim na podstawie materiałów archiwalnych, Autorzy zapoznają czytelnika 
z najczęściej nie znanymi, a przez naukę niemiecką przemilczanymi epizodami walk

3 Opole, Przewodnik, opracowali: R. H o r o s z k i e w i . c z ,  J, S p i e c h o  wi c z ,  
K. W i c h e r ,  E. W o j c i e c h o w s k i ,  Opole 1957, Komisja Wydawnicza przy Z. O. 
PTTK, Wojewódzki Komitet Turystyki, s. 152 +  28 nlb.+2 plany.

4 O.S. P o p i o ł e k ,  Sprawy i wydarzenia opolskie, Szkice z dziejów ziemi opol
skiej, Wydawnictwo „Śląsk", Katowice 1957, s. 186 +  2 nlb.

5 K. J o ń c a ,  K. P o p i o ł e k ,  J. S y d o r ,  Z bojowych tradycji wałbrzyskiego 
proletariatu (Biblioteka Wałbrzyska, Wałbrzych 1957, s. 47).



proletariatu Zagłębia Wałbrzyskiego o polepszenie warunków materialnych i prawa 
polityczne. Główne miejsce zajmują na stronicach książeczki opisy przebiegu straj
ków w latach 1853, 1869—1870 i 1889. Bardzo niewiele uwagi poświęcono walkom pro
letariatu wałbrzyskiego w latach 1905—1907. Zupełnie marginesowo potraktowany jest 
strajk 1912 r. i walki okresu 1918— 1921. Praca właściwie urywa się na 1905 r. Stanowi 
to pewien mankament tej na ogół interesującej publikacji. Drugim jej mankamentem 
jest chyba to, że Autorzy bardzo mało mówią o powstaniu i rozwoju organizacji ro
botniczych w Zagłębiu Wałbrzyskim. Znajdziemy tam zaledwie kilka uwag o dzia
łalności - organizacji hirsch-dunckerowskiej (w związku ze strajkiem 1869—1870) i zu
pełnie marginesową uwagę o organizacjach socjaldemokratycznych.

Nie ustrzegli się Autorzy — naszym zdaniem — przed pewnymi uproszczeniami 
i przesadnymi sformułowaniami. Szczególnie dotyczy to oceny hirsch-dunckerowskiej 
organizacji zawodowej. Do takich przesadnych twierdzeń należy m. in. również teza 
o powszechnym skarłowaceniu i degeneracji fizycznej ludności robotniczej w pierw
szej połowie XIX w. czy też twierdzenie o stale pogarszającym się w ciągu XIX w. 
położeniu materialnym robotników wałbrzyskich, co, jeśli chodzi o zubożenie bez
względne, jest dyskusyjne.

Mimo tych pewnych mankamentów (powstałych często w rezultacie nieuwzględ
niania przez wydawnictwo korektur autorskich) praca Z bojowych tradycji wałbrzy
skiego proletariatu jest nader pożyteczna. Dobrze by było, gdyby i inne ośrodki ro
botnicze na Dolnym Śląsku doczekały się tego rodzaju opracowań.

Roman Heck, Marian Orzechowski


