
niejszych dokumentów, załączonymi podobiznami najwybitniej
szych polskich księży patriotów i tym podobnymi plusami natury 
techniczno-wydawniczej. Z uwagi na to, że I wydanie mimo du
żego stosunkowo nakładu, zostało już rozkupione — widocznie 
temat pracy w pełni odpowiada zamówieniu społecznemu — na
leżałoby czym prędzej przystąpić do druku drugiego wydania.

Henryk Zieliński

S t a n i s ł a w  O s s o w s k i  : Zagadnienie więzi regionalnej
i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, Przegląd Socjologicz
ny t. IX, Łódź r. 1947, str. 73— 124.
Postulat współpracy naukowej historyka z socjologiem rzad

ko występuje z tak oczywistą koniecznością jak  w wypadku ba
dań nad przeszłością —  zwłaszcza najnowszą — śląska. Nie czę
sto zdarza się mieć równie wyrazisty i typowy przykład najści
ślejszej współzależności zjawisk natury politycznej, gospodar
czej, religijnej i kulturalnej, interesujących historyka, z innymi, 
natury socjologicznej, wymykającymi się zarówno spod jego 
metody badawczej jak  i kręgu jego bezpośrednich zaintereso
wań: zagadnienie wzajemnego oddziaływania patriotyzmu na
rodowego i państwowego, świadomości narodowej i klasowej, 
problem śląskiego ,,homo religiosus" jako kwestia postawy po
litycznej, stosunek i wpływ więzi regionalnej na tworzenie się 
więzi ogólnonarodowej, sprawa dwujęzyczności ślązaków, ich 
kompleksu niższości, ich separatyzmu itd. itd. — oto niektóre 
z zagadnień niemożliwych do rozwiązania bez pomocy socjo
loga, zagadnień, których wyświetlenie jest dla historyka nie
zbędne, pod groźbą wykrzywienia i zniekształcenia obrazu dzie
jów śląska.

Tymczasem jest rzeczą uderzającą do jakiego stopnia w ob
fitej skądinąd niemieckiej literaturze ,,śląskiej" słabo reprezen
towana jest problematyka socjologiczna Górnego ś lą sk a : w więk
szych monografiach o charakterze historyczno-politycznym z na
tury rzecży ustępuje ona na plan dalszy, przyjmując najwyżej 
formę wplecionej w tok narracji dygresji (przeważnie bardzo 
skromnej), mającej zilustrować podłoże społeczne wypadków 
historycznych, rzadko tylko przyoblekając się w postać głębszego 
studium w tym kierunku, jak  np. u Partscha czy Webera. Spo
śród nielicznych autorów niemieckich zajmujących się obszerniej 
i specjalnie zagadnieniami socjologicznymi G. śląska, wypadnie 
zwrócić uwagę na prace Hathe Muller (,,Die Psyche des Ober- 
schlesiers im Lichte des Zweisprachenproblems“ , Bonn, 1934), 
R. Vogla („Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungs- 
kampfes in Oberschlesien", Beuthen 1931, I rozdział) i E. Las- 
lowskiego (,,Verkanntes Oberschlesien",. Breslau 1933) z dużą 
dozą znajomości psychiki Ślązaka (choć często tendencyjnie) 
malującego stosunki społeczno-narodowe na G. Śląsku. Dorzućmy 
jeszcze kilka nazwisk autorów krótkich artykułów o tematyce



socjologicznej (np. A. Volkmer, R. Beck, K. Kaisig, F. Doubek, 
K. Pleyer, G. Ipsen, J. Bolick, H. J. Beyer) na łaniach czasopism 
i wydawnictw specjalnych (w szczególności w „Der Oberschle- 
sier“ , „Deutsche Monatshefte in Polen", „Handworterbuch des 
Grenz- und Auslandsdeutschtums") a lista ludzi zainteresowa
nych problematyką socjologiczną śląska po stronie niemieckiej 
bliska będzie wyczerpania.

Polska literatura śląskoznawcza, jakkolwiek bez porównania 
skromniejsza niż niemiecka jako całość, proporcjonalnie więcej 
interesowała się omawianymi zagadnieniami. Poza bowiem dzie
łami traktującymi, podobnie jak  u Niemców, tylko ubocznie
0 problematyce socjologicznej G. Śląska, mamy u nas do zanoto
wania kilka cennych pozycyj, wyróżniających się zarówno zna
jomością ludzi i terenu, jak  też naukowością metody badawczej 
(J . Chałasiński: „Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fa 
brycznej „Kopalnia" na Górnym Śląsku", Warszawa 1935, E. 
Szramek: „Śląsk jako problem socjologiczny" w Rocznikach T-wa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku, t. IV, P. Rybicki: „O badaniu socjo- 
graficznym Śląska", Katowice 1938). O ile Szramek dążył do 
„analitycznego poznania duszy ślązaka" posługując się przy tym 
szeroką podbudową historyczną, o tyle Chałasiński zajął się 
konkretnością małego, robotniczego środowiska górnośląskiego 
z jego socjalno-narodowym mechanizmem, dając tym sposobem 
żywy, na osobistej obserwacji i badaniu oparty, przekrój nastro
jów i konfliktów narodowo-politycznych „szarego człowieka" na 
terenie zagłębia przemysłowego. Z tą chwilą tym wyraźniej wy
stąpiła luka, jaką stanowił brak podobnej analizy socjologicznej 
w odniesieniu do rolniczych okręgów G. Śląska, brak tym do
tkliwszy, że ludność tych okręgów stanowiła gros społeczeństwa 
polskiego na Śląsku Opolskim a przez odmienny tryb swego życia
1 zajęć zawodowych nie zawsze dawała się podciągnąć pod 
prawa i zasady, rządzące życiem społecznym i narodowym w o- 
środkach robotniczych, nawet tego samego regionu.

Powstałą lukę zapełnił ostatnio prof. St. Ossowski swą roz
prawą o więzi regionalnej i narodowej na Śląsku Opolskim. Po
dobnie jak  Chałasiński również i autor oparł się na materiałach 
i obserwacjach poczynionych na miejscu w jednej z wsi na Opol- 
szczyźnie, w większości zamieszkałej przez autochtonów. Znaj
dował się jednak przy tym w o tyle gorszej sytuacji, że dyspo
nował krótkim stosunkowo czasem (3 tygodnie), ponadto zaś 
przybył tam w okresie bardzo płynnych jeszcze warunków (sier
pień 1945), pod nieobecność wielu ludzi, mogących udzielić cen
nych informacyj, przede wszystkim zaś w okresie weryfikacji, 
kiedy opinie i wynurzenia mieszkańców na temat postawy na
rodowej wsi nie mogły nie być pozbawione pewnych założeń 
czysto utylitarnych. Z drugiej strony udało się autorowi wejść 
szybko w dobre stosunki z niektórymi wpływowymi autochtonami 
i pozyskać ich zaufanie.



Patrząc na teren badany z punktu widzenia typowości śro
dowiska należy podnieść, że — jak zaznacza autor —  znajduje 
się ono jeszcze na dawnym obszarze plebiscytowym (na skra
ju ), w granicach etnicznej polszczyzny; mieszkańcy wsi stano
wili element prawie wyłącznie katolicki, osiadły tu z dziada 
pradziada. Stowarzyszenia i organizacje polskie nie były im 
i w okresie międzywojennym obce. Biorąc pod uwagę inne jesz
cze, drobniejsze szczegóły, przytoczone przez autora, można 
przyjąć, że wybrany teren był dostatecznie typowy, by mieć 
prawo względnej generalizacji poczynionych wniosków i spo
strzeżeń w stosunku do innych także części Śląska Opolskiego, 
o podobnej strukturze społeczno-narodowej i religijnej.

Spostrzeżenia te znacznie wykraczają poza zakreślony ty
tułem temat, dając więcej niż autor obiecał. Usiłując możliwie 
najwszechstronniej wychwycić przejawy krzyżującej się* więzi 
regionalnej i ogólnonarodowej w najrozmaitszych dziedzinach, 
zmuszony jest on uprzednio wykryć różnicę w uczuciowej treści 
jednej i drugiej. Cechą charakterystyczną występującej w Gieł- 
czynie (tak nazywa się wieś — teren badań; jest to kryptonim) 
więzi regionalnej jest polskość „obyczajowa", przeciwstawiona 
polskości „ideologicznej" (str. 96). Terminologia ta wydaje się 
odpowiadać normalnie stosowanemu podziałowi na Polaków „et
nograficznych" lub „etnicznych" i „uświadomionych narodowo", 
znacznie jednak i szczęśliwie rozszerzając pierwszy z przyto
czonych terminów przez przypomnienie w nim poza biernym 
momentem pochodzenia i języka także czynnika aktywnego 
udziału w pewnych przejawach życia narodowego, choćby na
wet czysto regionalnie traktowanego i w ograniczonym zakresie 
uprawianego. Słusznie podkreśla autor, że polskość obyczajowa 
jest przejawem „nominalizmu" w sprawach narodowych, dla 
którego przedstawicieli „realnością" jest jedynie więź łącząca 
ich ze „swojakami", obojętna zaś, jako zbyt abstrakcyjna więź 
ogólnonarodowa.

Szukając przejawów więzi regionalnej i narodowej, wiele 
miejsca poświęca autor rozważaniom nad interpretacją katolic- 
kości ludności Giełczyna, widząc w niej odzwierciedlenie więzi 
regionalnej. W szczególności kult dla góry św. Anny i piel
grzymki tam odbywane, jak również pielgrzymki do Często
chowy, połączone z kultem Czarnej Madonny oraz pielgrzymki 
do Bardo i Wambierzyc są — zdaniem autora — tego dowodem. 
Niesposób zaprzeczyć temu w odniesieniu do góry św. Anny 
(w mniejszym stopniu także do Matki Boskiej w Piekarach) 
jako widomego symbolu religijnego specyficznie śląskiego. Trud
niej przyjąć twierdzenie, że do tego „regionalnego katolicyzmu 
należy i kult Matki Boskiej Częstochowskiej" (str. 103) a także 
manifestacje religijne w Wambierzycach, czy Bardo. Co prawda 
istotnie „połączenie Częstochowy z Wambierzycami stanowiło



swoistość miejscowej religii: kult Czarnej Madonny różnił... ś lą 
zaków od katolików niemieckich. Tradycja (zaś) świętych miejsc 
na Śląsku kłodzkim różniła ich od polskich gromad, które spo
tykali w Częstochowie" (str. 104). Ale nawet ta swoistość sytu
acji pielgrzymów górnośląskich nie mogła nie nasunąć im reflek
sji, że nie tylko katolik śląski modli się po polsku i nie tylko 
Śląsk czci Czarną Madonnę. Wydaje się, że autor, jakkolwiek 
nie zamyka oczu na rolę tych pielgrzymek jako „okazji do bu
dzenia lub umacniania świadomości narodowej" (str. 104), to 
jednak nie docenia ich znaczenia w przełamywaniu więzi regio
nalnej na rzecz narodowej, niezależnie od tego, że w obyczaju 
regionalnym można dopatrywać się genezy częstochowskich wę
drówek. 1

Nie mniej wyczerpująco niż zagadnieniem pojmowania 
przez Ślązaków kwestii wiary i religii zajmuje się autor szere
giem innych, z punktu widzenia kolizji dwu więzi społecznych 
równie ważnych problemów. Ramy recenzji nie pozwalają 
omówić ich przedstawienia przez autora w sposób wyczerpujący. 
Ograniczę się zatem tylko do wymienienia owych problemów 
i krótkiej ich charakterystyki po linii rozumowania autora.

Zastanawiając się nad przyczynami znikomej frekwencji 
dzieci w szkołach polskich, podkreśla on z dużym naciskiem 
fakt, że obok innych przyczyn nie należy nie doceniać wpływu 
plebiscytu na zrodzenie się głębokiej depresji psychicznej wśród 
Polaków na Śląsku, przekonania o nieodwracalności ich politycz
nej przynależności państwowej, w przeciwieństwie do Niemców 
na polskim Śląsku, oczekujących dnia odwetu i przyszłej wojny. 
„Związek Polaków mógł liczyć co najwyżej na okazję odśpie
wania „Jeszcze Polska nie zginęła" i „Deutschland iiber alles" 
przed min. Beckiem i ministrem niemieckim, jak  to się zdarzyło 
podczas berlińskiego zjazdu Zw. Polaków..." (str. 85).

Toteż jedynie kategoria „wielkich Poloków", cechująca się 
nie tylko większym wyrobieniem politycznym, ale i niezależno
ścią materialną, mogła sobie pozwolić na polski patriotyzm, 
który miał „charakter luksusowy" (str. 95). Zjawisko większego 
uświadomienia narodowego wśród zamożniejszych chłopów tłu
maczy autor ponadto odmiennym niż w zagłębiu przemysłowym 
uwarstwieniem socjalno-klasowym: w okręgach rolniczych, 
w przeciwieństwie do przemysłowych, podział narodowy nie tak 
ściśle pokrywał się z podziałem klasowym, skutkiem czego wal
ka o wyzwolenie społeczne znalazła swe ujście w przynależności 
do partii komunistycznej i socjalistycznej, nie narodowej, która 
mimo prawie czysto polskiego etnicznie charakteru wsi zbierała 
znacznie mniejszą ilość głosów niż partie robotnicze.

Poza społecznym podłożem więzi regionalnej i narodowej 
szczególnie obszernie omawia autor zagadnienie dwujęzyczności, 
zwracając uwagę na psychologiczne podłoże kompleksu niższo



ści w coraz powszechniejszym z pokolenia na pokoleniex) przyj
mowaniu się obok gwary śląskiej języka niemieckiego jako 
środka porozumienia (str. 99 i 119). Autor odmawia wszakże 
dwujęzyczności ideologicznego znaczenia, stawiając ją  na równi 
z dwujęzycznością emigrantów we Francji czy Stanach Zjedno
czonych (str. 100). Ten pogląd wydaje się być zbyt generalizu
jący skoro w praktyce spisowej nie było rzadkością, jak  to 
stwierdzają autochtoni, zwracanie uwagi nie tylko na wpisanie 
dwóch języków, ale nawet na ich kolejność w formularzu spiso
wym. Ten drobny szczegół świadczy, że kwestia dwujęzyczności 
nie była stawiana zarówno przez ludność jak  i komisarzy tak 
„bezpłciowo" jak  to przedstawia autor.

Na kanwie języka, stosunków socjalno-klasowych i religii 
powstaje najpełniejszy obraz problematyki narodowościowej 
Śląska. Oparciu się na szkielecie tych trzech, wymiarów zagad
nienia przez autora zawdzięcza czytelnik jego pracy bogactwo 
i wszechstronność znajdujących się w niej spostrzeżeń i wnio
sków. W bogactwie tym łatwo niestety czytelnikowi od czasu do 
czasu pobłądzić, zważywszy, że kompozycja pracy nie należy 
do najbardziej przejrzystych: niektóre zagadnienia rozczłonko
wane są po całej niemal pracy (np. rozważania o języku czy re
ligii) tak, iż w czasie jej studium wypada co chwilę przerywać 
wątek myślenia i wdrażać się w nowy po to, by go niedługo po
rzucić i wrócić do poprzedniego. Między rozdziałem „Polskość 
i katolicyzm" a rozdziałem „Wiara ojców" znajduje się 6 in
nych rozdziałów o różnej tematyce, podobnie tematycznie bar
dzo zbliżone rozdziały „Zbiorowość swojaków" i „Więź regio
nalna na tle szerszych zbiorowości" rozdzielone są kilkoma in
nymi, traktującymi o języku, sprawach religijnych itd. Drobną 
usterką jest mylne przyjęcie „kilkunastoletniego" istnienia pol
skiego gimnazjum w Bytomiu (str. 90), które powstało w rze
czywistości dopiero w listopadzie 1932 r. i oczywiście z wybu
chem wojny zostało zamknięte.

W sumie praca prof. Ossowskiego należy do niewątpliwie 
nejcenniejszych pozycyj naukowego dorobku śląskoznawczego 
w zakresie socjologicznym i stanowi jak  najbardziej potrzebne 
uzupełnienie badań na terenie G. Śląska przemysłowego, prze
prowadzonych przez prof. Chałasińskiego. Historyk interesujący 
się najnowszymi dziejami Opolszczyzny nie będzie mógł 
w swych pracach naukowych przejść nad nią do porządku 
dziennego i jak  najczęściej do niej nie zaglądać.

Henryk Zieliński

*) Por. tu charakterystyczną wypowiedź ks. Kapicy na ten temat, cyto
waną przez ks. Szramka w jego pracy „Śląsk jako problem socjologiczny" 
(Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śl., Katowice 1934), str. 37.
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