
Ż y c i o r y s y  g ó r n i k ó w  —  wyd. Zw. Zaw. Górników w Pol
sce, Katowice 1949, str. 346 (w stęp: Gustaw Morcinek, 
uwagi socjologiczne: Józef Chałasiński, opracowanie: Maria 
Żywirska).
Materiały pamiętnikarskie nie od dziś zdobyły sobie prawo 

obywatelstwa w kręgu zainteresowań historyka jako źródło wia
domości niepośledniego znaczenia. Niemniej jednak brak litera
tury pamiętnikarskiej pochodzącej spod pióra przedstawicieli
t. zw. sfer ,,niższych" z jednej strony, jak  też — z drugiej stro
ny — tradycyjny kierunek historiografii, kładącej główny nacisk 
na problematykę polityczno-dyplomatyczną wydarzeń, z góry 
przesądzał swego rodzaju elitarny dobór interesującego history
ków materiału wspomnieniowego.

W związku z tym dopiero dzięki przemianom społeczno-po
litycznym ostatnich czasów, poniekąd także ogólnej demokraty
zacji stosunków już w dobie dwudziestolecia, do głosu doszli ci, 
których życie i potrzeby stanowią ostatecznie źródło przeobra
żeń i przemian na arenie dziejowej. Pojawiają się ,,Pamiętniki 
bezrobotnych", ,,Pamiętniki robotników z czasów okupacji", 
„Pamiętniki chłopów", „Pamiętniki emigrantów", „Wspomnie
nia młodzieży wielkopolskiej z lat okupacji niemieckiej 1939— 
1945" i i. Powstaje w ten sposób możliwość wglądu w życie 
i dążenia nie tylko jednostek czy ewentualnie warstw panują
cych, ale i klasy do tej pory niemej.

Mając do czynienia z materiałem źródłowym tak odmien
nego niż dotąd „pochodzenia socjalnego", powstaje kwestia spo
sobu wykorzystania przez historiografię źródeł, do tej pory 
głównie tylko socjologa interesujących. Jest bowiem rzeczą ja 
sną, że operowanie w badaniu historycznym wspomnieniami po
zbawionego wpływu na „wielką politykę" robotnika, emigranta 
czy chłopa na innych opierać się musi przesłankach niż to ma 
miejsce ze wspomnieniami Bismarcka, Focha, syna Roosevelta 
czy Noela. Te ostatnie dają (mniej lub więcej prawdziwy) 
obraz f i n a ł u  procesów natury społecznej, gospodarczej czy 
ideologicznej, uzewnętrznianego w sprecyzowanej działalności 
politycznej, gdy tymczasem pamiętniki robotnicze i im podobne 
orientują w przebiegu samych owych p r o c e s ó w ,  na dalszym 
planie pozostawiając zagadnienie ich odzwierciedlenia się w po
stępowaniu kierowników życia narodowego i państwowego. I tu 
wyłania się zadanie dla historyka: po pierwsze, ukazania na 
podstawie wspomnień prostych ludzi, poprzez wyłowienie ich 
potrzeb, bolączek i braków, dlaczego i jakie prądy społeczne 
powstawały w określonych warunkach, po wtóre zaś —  jako 
dalszy etap dociekań —  skonfrontowania wysnutych wniosków 
ze współczesną rzeczywistością polityczną celem wykrycia i uza
sadnienia wzajemnych współzależności względnie sprzeczności, 

„życiorysy górników" stwarzają w tej mierze szerokie pole



dla pracy badawczej. Krzywda społeczna i fermenty w sferach 
robotniczych pod koniec XIX i w XX w. — ten bowiem okres 
objęty jest życiorysami — nie są co prawda dla historyka rzeczą 
nieznaną. Znane są mu też przeważnie najważniejsze elementy 
wyzysku, jakiego ofiarą był robotnik w tych czasach: dziesięcio- 
i dwunastogodzinny dzień pracy, redukcje i bezrobocie, warunki 
higieny i bezpieczeństwa pracy, groszowe zarobki, prześladowa
nie robotników „zbyt mądrych" (tj. walczących o swoje prawa) 
i wiele innych. Ale nie wszystkim znane są nieludzkie formy 
tego wyzysku; niezwykle godna uwagi jest hierarchizacja w o- 
czach i odczuciu samego górnika braków i krzywd doznawanych 
w czasie pracy zawodowej (dokładniejsza analiza tego zagad
nienia stanowiłaby cenny przyczynek do genezy i rozwoju usta
wodawstwa socjalnego); wiele światła rzucają życiorysy na 
szereg problemów pośrednio tylko związanych z zawodem gór
nika, jak  np. stosunek do „przybyszów" („goroli"), stosunek 
do Niemców (także kapitalistów amerykańskich, reprezentowa
nych przez spółkę Harrimana), zagadnienie przestępczości i alko
holizmu w sferach górniczych na Śląsku, rozwój życia organiza
cyjnego (włącznie z tarciami wynikającymi z walki między orga
nizacjami rewolucyjno-socjalistycznymi i pseudo-socjalistyczny- 
mi), trudności w zdobywaniu oświaty itp. Podobnie jak  w dzie
dzinie pracy zawodowej tak i na polu ideologicznym i politycz
nym dają się zauważyć dość wyraźnie różnice w stopniu zainte
resowania dla poszczególnych problemów, pozwalające wyciąg
nąć charakterystyczne wnioski co do postawy górnika górnoślą
skiego. I tak np. uderzyć musi fakt, że mimo specyficznie silnego 
dla Górnego śląska napięcia konfliktów narodowościowych — osi 
problematyki tego regionu—moment klasowy silniej na ogół wy
stępuje w życiorysach niż narodowościowy. Górnik Rybok, jak 
kolwiek wybitny brał udział w wypadkach 1918— 1921 r. na G. 
Śląsku, składając dowody patriotyzmu i zdolności organizacyj
nych, konsekwentnie na pierwszym miejscu w swoim postępowa
niu stawia interes klasowo-robotniczy; dla niego listopad 1918 r. 
to w pierwszym rzędzie ,,... koniec wojny i gospodarki kapitali
stycznej" ( ? )  (str, 64). Podobnie scharakteryzować można by 
i postawę większości autorów życiorysów, którzy nie popadajac 
w indyferentyzm, często b. aktywni w pracy narodowej, nierównie 
silniej w swych wspomnieniach akcentują pierwiastek klasowy 
swoich przeżyć i myśli (Rybok, Świątkowski, Boroń, Tetla, Ma
cura, Dobiarz i i.). W świetle powyższych świadectw zrozumiała 
się staje zarówno mała stosunkowo i zanikająca popularność ka
tolickiego Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Śląsku Opol
skim po podziale wraz z równoległym rozrostem wpływów ko
munistów na tym terenie, jak  również ogólna tendencja spad
kowa głosów na listy polskie w czasie wyborów do parlamentu 
Rzeszy i Prus w dobie międzywojennej. Wiadomo bowiem, że 
żywioł polski wydatnie zasilał swymi głosami i poparciem par



tie skrajnie lewicowe* 1), obok centrum najgroźniejszą konku
rencję dla list narodowo-polskićh.

Rozwinięta świadomość klasowa i poczucie wspólnej wszyst
kim robotnikom krzywdy łagodziły przeciwieństwa, silnie wy
stępujące w innych warstwach. Mowa tu o właściwej Górnoślą
zakom nieufności a nawet wrogości wobec ludności napływowej, 
zwłaszcza z Małopolski, czyli ,,goroli“ . Na 21 zamieszczonych 
życiorysów prawie połowa ich autorów wspomina o stosunkach, 
jakie w kopalniach górnośląskich panowały między górnikami 
miejscowymi a przybyłymi z zaboru rosyjskiego wzgl. austriac
kiego. Jedynie Tetla i Szymonek charakteryzują wzajemne na
stawienie do siebie autochtonów i przybyszów jako niechętne. 
Pozostała większość zauważa w tych stosunkach harmonię, nie
którzy wyrażają się wprost z entuzjazmem o życzliwości, jaka 
je cechowała. Poczucie niższości wobec urzędników niemieckich 
i ucisk ze strony ustroju kapitalistycznego stanowiły zdaniem 
Nowaka (s. 235) pomost ponad granicami zaborów.

Świadectwa tego ucisku rozrzucone są po wszystkich niemal 
kartach wspomnień. Dziecko górnicze doświadczało go od sa
mego zarania swej młodości nie tylko w formie niedostatku 
i nędzy panującej w licznych z reguły rodzinach górniczych 
(ilość dzieci waha się przeciętnie od 5— 12 na rodzinę), ale 
i w postaci powszechnego niemal przymusu ekonomicznego, ska
zującego je na podjęcie ciężkiej pracy — przeważnie pod zie
mią — już w czternastym, piętnastym a najdalej szesnastym- 
roku życia. Co prawda prawo dozwalało zatrudniać w kopal
niach dzieci dopiero ( !)  od lat 16, ale i ono łamane było przez 
silniejsze prawo nędzy, zmuszające rodziców do fałszowania 
metryk swych dzieci (za co oczywiście trzeba było zapłacić), 
aby ich jednomarkową dniówką załatać wiecznie dziurawy bud
żet rodziny,

W tych warunkach nie było oczywiście mowy o luksusie 
oświaty poza obowiązkowym wykształceniem elementarnym. 
Dość typowe są w tej mierze wynurzenia Boronia: ,,Jak zaczą
łem dziecinne lata? Nie miałem czasu pójść do szkoły, lub wa
łęsać się! Jednego razu ukradkiem wyleciałem do szkoły z ko
legami, to mi się bardzo opłaciło, bo dostałem mocne lanie od 
matki... Moim mniemaniem było, że nauka jest wielkim przestęp
stwem. Później zrozumiałem, że matce mojej więcej zależało na 
gospodarstwie domowym, niż na mojej nauce" (str. 137— 8).

Ciemnota i nędza stanowiły podatny grunt dla przestępczo
ści i alkoholizmu. Już czternastoletni chłopcy interesowali się 
,,bimbrem" (kupionym za pieniądze ze skradzionego żelaza) ; 
starsi chwytali się przemytu, choć ,,nie był to lekki chleb" — jak

D Por. b. trafną analizę przyczyn tej sytuacji u Niels HoLgersena: „Der 
moderne Staat und die nationalen Minderheiten“ (w „Kulturwehr" 1932), 
str. 123, także uwagi St. Ossowskiego w jego „Zagadnienie więzi regionalnej
i więzi narodowej na Śl. Op.“ , str. 82 i 83 (Przegląd Socjologiczny, 1947, Łódź).



pisze w swym życiorysie Boroń (str. 150). ,,Ue to w tym czasie 
wystrzelano biednych ludzi na granicy. Za to że chcieli żyć. 
A ile zostało kalekami i straciło zdrowie? Ile razy trza było od
leżeć na śniegu, aż człowiek był tw ardy?" (1. c.). Gdy nie star
czało sił i nerwów na chleb przemytnika, a z „pensji Grabskie
go" (zasiłek bezrobotnych) wyżyć nie było można, pozostawało 
dla energiczniejszych jednostek jedyne wyjście — emigracja, 
życiorys Boronia — chwilami do głębi poruszający akt oskarże
nia przeciwko panującemu ustrojowi —  to najbardziej typowy 
obraz losu polskiego górnika, wyzyskiwanego przez kapitalistów 
kilku narodów. Obraz piętnastoletniego chłopca, który dzięki 
sfałszowanej metryce urodzenia zdobywa pracę w kopalni pod 
ziemią, potem bezrobotnego, ofiary redukcji, z kolei fałszerza 
pieniędzy i przemytnika, wreszcie rozgoryczonego do ostatnich 
granic na własny kraj emigranta, szukającego chleba w Belgii.

Podobne obrazy życia polskiego górnika daje większość ży
ciorysów, zawartych w omawianej książce. Nie znaczy to, by 
poczucie doznawanej krzywdy było ich wyłącznym i jedynym 
motywem. Obok niego bowiem w wielu wspomnieniach przewija 
się nić radości i przywiązania do dziedziczonego często z ojca 
na syna zawodu, poczucie dumy z dokonywanej pracy, świado
mość jej wartości i znaczenia dla społeczeństwa. „Górnictwo 
podobało mi się z tego, iż górnik to jest pierwszym robotnikiem 
na świecie. żeby nie górnik to by żadna fabryka ni żadna kolej 
nie mogła istnieć, dlatego mam zaszczyt, żem jest górnikiem 
i należę do pierwszej klasy robotniczej" — pisze Malicki (str. 
31° ) .

życiorysy robią na ogół wrażenie szczerych. ,Wrażenie to 
doznaje podkreślenia przez używany w nich język górniczej, 
górnośląskiej gwary, w niewielu tylko wypadkach ustępującej 
w całości na rzecz języka literackiego. Na 115 życiorysów, jakie 
wpłynęły w odpowiedzi na konkurs rozpisany przez Zw. Zaw. 
Górników (tą bowiem drogą zostały one zgromadzone) więk
szość (71) pochodzi od górników śląskich, reszta z Zagłębia 
Dąbrowskiego i Krakowskiego. Ponad 100 życiorysów napisali 
górnicy pracujący w węglu. Wielu autorów to wybitni działacze 
robotniczy i narodowi. Stąd też zbyt daleko posunięta generali- 
zacja ich przeżyć, sądów i dążeń mogłaby doprowadzić do fał
szywych wniosków: postawa klasowa i narodowa jednostek kie
rowniczych nie była jeszcze pod koniec w. XIX i na początku 
XX — zwłaszcza wobec znanych wpływów duchowieństwa na 
G. Śląsku — własnością szerokich mas. W konkursie brali udział 
górnicy, którzy w kopalni przepracowali fizycznie co najmniej 
25 lat. Rozpiętość wieku uczestników konkursu (najstarszy uro
dzony w r. 1872, najmłodszy w 1909) stwarza możliwość szero
kiej skali porównań co do stosunków materialnych, socjalnych 
i światopoglądowych panujących w górnictwie śląskim na prze
strzeni z górą pół wieku.



1 Obok wydrukowanych in extenso 21 życiorysów, zamiesz
czono na końcu zbioru kilkadziesiąt wyjątków z innych życio
rysów, nadesłanych na konkurs. Wyjątki te uszeregowano we
dług zagadnień, wybijających się na pierwszy plan w całości 
wynurzeń („dlaczego zostałem górnikiem", „ciężkie warunki 
dzieciństwa", „trudności w zdobywaniu oświaty", „dawne wa
runki pracy w kopalniach", „walka o interesy i prawa klasy 
górniczej" ( ? ) ,  „przyczyny emigracji do kopalń zachodnich", 
„Niemcy we wspomnieniach górniczych"). Stanowi to cenne uzu
pełnienie książki, przedstawiającej niepowszednie możliwości 
badawcze tak dla socjologa jak  i historyka dziejów najnowszych 
Śląska. Henryk Zieliński

S l e z s k y  S b o r n i k ,  Roćnik 46 (1948) ć 4, R. 47 (1949) ć 1— 4.
Wśród artykułów o treści historycznej, zawartych w pięciu 

numerach kwartalnika Slezsky Sbornik, na czoło wybija się nie
wątpliwie praca Adolfa Turka, Germanizacja Opawskiego 
w XVI i XVII w. Pierwsza je j część ukazała się już w 1 tomie 
r. 1948, następne w t. 4 tegoż roku i w 3 tomach 1949 r. Za pod
stawę źródłową posłużyły autorowi materiały, zawarte w archi
wach ziemskich w Brnie i Opawie oraz w miejskim archiwum 
w Krnovie, .sporadycznie wykorzystał także niektóre archiwa 
kościelne. Na ich podstawie ustalił drobiazgowo zmiany nazw 
wsi, przechodzenie majątków w ręce ludzi o nazwiskach nie
mieckich i wszelkie inne dane, mogące świadczyć o napływie 
elementu niemieckiego. Dane w tekście poparte zostały licznymi 
załącznikami, sporządzonymi na podstawie archiwaliów w formie 
tabelek i wykazów. Napływ elementu niemieckiego był często 
procesem samorzutnym, niekiedy popierali go władcy, jak  miało 
to miejsce np. w b. księstwie Kmovskim, które w XVI w. dostało 
się w ręce Hohenzollernów. Stosunkowo łatwiej niemczyły się 
miasta, znacznie dłużej zachowywały czeski charakter dobra 
rycerskie i wsie.

Przemiany, dokonywujące się ostatnio w nauce krajów de
mokracji ludowej, znalazły swoje odbicie w omawianym czaso
piśmie. Znany uczony czeski, prof. Krejći, zastanawiał się w nim 
nad nowymi zadaniami, stojącymi przed badaczami śląska 
(r. 1949 z. 4) i doszedł do wniosku, że problematyka śląska, 
traktowana z punktu widzenia marksizmu, musi służyć do oświe
tlania problemów szerszych i aktualnych, oraz łączyć, a nie 
dzielić Czechy z Polską, jak  łączył oba narody w historii Śląsk, 
będący często kulturalnym pomostem między nimi. Trudno nie 
podpisać się pod uwagami prof. Krejći, które stanowią próbę 
zaktualizowania nauki o Śląsku i wyjścia z impasu przyczyn- 
karskiego.

Dwa artykuły poświęcone zostały historii społeczno-gospo
darczej Śląska czeskiego. Zdenek Laznićka omówił projekty bu
dowy linij kolejowych w XIX i XX w. (r. 1949 z. 2), a Leopold
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