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Przedmiotem tych rozważań są niektóre problemy badawcze histo
rii politycznej Polski Ludowej 1, jakie podejmowały ośrodki naukowe 
Wrocławia, Katowic i Opola w minionym 30-leciu. Celem było nie tyle 
uporządkowane rozliczenie się z dokonań naszego piśmiennictwa nauko
wego w latach 1945-1975, ile podniesienie spraw dyskusyjnych i zło
żonych, które poruszają środowisko historyków współczesności. Przy tym 
chodziło głównie o zarysowanie trendów rozwojowych, a zwłaszcza po
stulatów badawczych, sugestii organizacyjnych itp. Dotychczasowe prze
glądy dorobku śląskiej historiografii dokonywane przy różnych okazjach, 
zwykle okrągłych rocznic, uchwyciły w miarę pełny obraz naukowych 
osiągnięć ośrodków Śląska, ich różnorodnych inicjatyw i zamierzeń 2. 

Z przykrością przychodzi niestety odnotować, że te przeglądy nie zna
lazły, jak dotąd, szerszego odzewu w środowisku naukowym, co wydaje 
się wielce symptomatyczne, a co - sądzić można - pozostaje w ścisłym 

1 „Rzeczywistość historyczna nie zna przecież podziałów na sferę gospodarki, 
społeczną, polityczną czy kulturę. Są to podziały umowne, »wniesione« niejako 
przez badacza, usprawiedliwione po części, jak wskazywano, wielopostaciowośc:ą, 
zwłaszcza nowożytnej, a także najnowszej historii" - H. J ę d r u s  z c z  a k, O hi
storię społeczeństwa polskiego XX w. (Kwartalnik Historyczny, 1973, nr 3, s. 339). 

2 Po raz pierwszy całościowe spojrzenie na dorobek historiografii śląskiej 
w badaniach nad współczesnością prowadzonych we Wrocławiu, Katowicach 
i Opolu zob. K. Fi e d o r, B. P a s i e r b, Stan badań nad 25-leciem PRL na 
Sląsku i postulaty badawcze (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1971, ńr 1, 
s. 25-43). Tam też literatura dotycząca przeglądu badań w ośrodku wrocławskim.
Por. także omówienie dorobku pozostałych ośrodków Sląska: J. W. Go ł ę b i o w s k i,
Problematyka badań regionalnych dziejów Polski Ludowe; (na przykładzie wo;.
katowickiego) (Sesja naukowa w Wiśle 20-21 IX 1965 r., s. 9-28); A. B a s a k,
Problematyka dziejów Polski Ludowej na lamach „Zarania Śląskiego" i ,.Kwar

talnika Opolskiego'' (Sląski Kwart. Hist. Sobótka, 1965, nr la, s. 180-206); Z. K o
w a l s k i, Dorobek i perspektywy badań nad historią ruchu robotniczego na
Slqsku Opolskim w latach 1945-1948 (Ruch robotniczy na Opolszczyźnie, zeszyt
naukowy nr 1, 1966, s. 9-55).
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związku z ogólnym niedostatkiem dyskusji naukowych, polemik itp. Być 
może, iż było to spowodowane mankamentami wspomnianych przeglą
dów. Warto zatem odejść od zwykłego opisu dorobku śląskiej historio
grafii w badaniach nad okresem Polski Ludowej, a raczej skupić się tym 
razem na rozważaniach ogólniejszych. Dziś nie jesteśmy na etapie do
wodzenia, że historia współczesna Polski Ludowej „jest już narodowi 
polskiemu potrzebna", żeby powiedzieć słowami A. Próchnika, bo to 
wydaje się pozostawać poza strefą dyskusji, aie przede wszystkim .,czy 

istnieje już możliwość jej pisania", a jeżeli tak, to jak to należy czynić 3. 
To są podstawowe kwestie, oparte głównie na własnych przemyśleniach 
oraz na dyskusjach z kolegami z Katowic, Opola i Wrocławia. Dotyczą 
organizacji badań, kadry, warsztatu naukowego, a w tym głównie stanl.1"" 
uporządkowania i dostępności źródeł, sposobu ich gromadzenia, niektó
rych kwestii publikacji itp. W drugiej części poruszono zasadnicze prob
lemy historiografii Sląska w ostatnim 30-leciu, jak również pewne su
gestie na przyszłość. 

Dziś jest niezwykle trudno coś konkretnego powiedzieć o o r g a n i
z a c  J 1 b a d  a ń nad współczesnością w skali kraju. Jest to pogląd 
raczej powszechny 4. Utrzymuje się od lat w tej dziedzinie swoisty wo
luntaryzm, z rzadka nawet dostrzegany przez resortowe władze odpo
wiedzialne za organizację nauki. Przyczyn tego stanu rzeczy wskazać 
można kilka. Z jednej strony istnieje duże rozproszenie organizacyjne 
między placówki PAN-u, instytuty i zakłady uniwersyteckie, czy też 
podległe centralnym instancjom partyjnym PZPR i ZSL. Poza tym ba
dania nad Polską Ludową, prowadzone w różnych zespołach nie tylko 
uniwersyteckich, ukrywane są często pod nazwą dyscypliny akademic
kiej „nauk politycznych". Z jednej strony to rozproszenie organizacyj
ne szczególnie wyraźne w mniejszych ośrodkach, a z dragiej tendenc.je 
do centralizacj� i monopolizowania badań są znamiennym rysem obecnej 
sytuacji s. Rzecz zresztą idzie nie o monopolizowanie, bo to w węzłowych 
problemach jest wręcz nieodzowne, ale niedostrzegalna jest koordyna�ja 
tych poczynań w skali kraju. Takie zadanie mogłyby na siebie wziąć 
np. niektóre instytuty WSNS. Ostatnie poczynania związane z reali?.a-

? A. P r  6 c h n i k, O dzieje odbudowy Państwa Polskiego (Studia i szkice 
(1864-1918), Warszawa 1962, s. 213). 

1 Por. S. W oj t k o  w i a k, M. Wikt or ow s k i, O potrzebie i kierunkach.

badań nad dziejami Polski Ludowej {Z badań nad dziejami Polski Ludowej, Lódt 
1975, s. 11-32). 

5 „Obok niebezpieczeństwa widocznego dziś bardzo wyraźnie - dezintegracji 
środowiskowej, szczególnie w mniejszych ośrodkach, sui generis gett naukowych, 
istnieje także drugie niebezpieczeństwo nadmi�rnej centralizacji, co może przynieść 
olbrzymie szkody w skali ogólnokrajowej" - H. S a m s o n o w i c z, O sytuacji

w naukach h.istorycznych (Kwartalnik Historyczny, 1973, nr 3, s. 275). 

' 
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cją wielotomowej historii polskiego ruchu robotniczego zdają się świad
czyć, że w tej dziedzinie ulegnie coś zmianie na lepsze. Dostrzec można 
także zapowiedzi zmian w badaniach nad Polską Ludovl'ą, jakie podej
muje ośrodek katowicki. 

Drugi ośrodek badań nad Polską Ludową, skupiony w Instytucie 
Historii PAN, kierowany przez prof. F. Ryszkę, osiągnął rezultaty, 
zwłaszcza ostatnio s, ale są one raczej wynikiem pracy wąskiego stostm
kowo zespołu, który przy tym nie rości sobie aspiracji do koordyno
wania czegokolwiek 7

• 

W interesującym nas regionie Śląska istnieją tylko 3 placówki bez
pośrednio podejmujące problematykę współczesności. W Śląskim Insty
tucie ;Naukowym w Katowicach działa kilkuosobowy Zakład Polski 
Ludowej, kierowany przez doc. Jana Kantykę, a na Uniwersytecie Ślą
skim kilkunastoosobowy Zakład Historii Najnowszej, kierowany przez 
prof. Henryka Rechowicza, który podejmuje także głównie badania nad 
Polską Ludową, zwłaszcza w formie seminariów doktorskich i magister
skich. Właśnie Zakład prof. Rechowicza wraz z prof. A. Werblanem 
podjął się koordynacji problemu resortowego Ministerstwa Nauki, Szkol
nictwa Wyższego i Techniki, poświęconego badaniom nad Polską Lu
dową w latach 1947-1959.

W Zakładzie Historii Instytutu Śląskiego w Opolu istnieje ·Pracow
nia Historii Śląska w Polsce Ludowej, kierowana przez dra Zbigniewa 
Kowalskiego, skupiająca kilku młodych badaczy. 

We Wrocławiu, jak wiadomo, zarówno na Uniwersytecie, jak i w in
nych uczelniach nie ma organizacyjnie wydzielonej placówki czy zakładu,

a nawet zespołu ludzkiego, który by wyłącznie zajmował się Śląskiem 
w Polsce Ludowej. Może to zakrawać na nieskromność, ale sądzę, iż taki 
zespół ludzi dojrzewa do organizacyjnego wydzielenia w formie zespołu 
badawczego w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu. 

Temat koordynacji badań w poszczególnych problemach wiodących, 
jak np. niemcoznawczym czy śląskoznawczym, nie wyszedł, jak mi się
wydaje, poza stadium informacyjno-bibliograficzne. Warto by się za
stanowić głębiej nad sposobem i zadaniami prawidłowej koordynacji. 
Czy w ogóle jest ona celowa, potrzebna, czy pomaga w inspiracji badań, 
wykluczając np. dublowanie, czy w ogóle wpływa i może to robić, na 

G Polska ludowa. 1944-1950. Przemiany społeczne. Opracowali H. Jędruszczak, 
K. Kersten, F. Ryszka, H. Słabek, T. Szarota pod red. F. Ryszki, Wrocław 1974,
s. 470. Por. recenzję R. Wapińskiego w „Kwartalniku Historycznym", 1976, nr 2,
s. 4,08-413.

1 „Mamy już dawno za sobą okres, kiedy Instytut skłaniany był przede wszy:;t-·
kim do podjęcia się roli ogólnego koordynatora badań, od czego zawsze się uchylał, 
próbował natomiast form prac:,,: zespołowej nad syntezami, szukał dróg ich udosko
nalenia" - C. M a  d a j  c z y  k, Z perspektywy i w perspektywie. Dwudziestolecie

Instytutu Historii (Kwartalnik Historyczny, 1973, nr 3, s. 280_:_286). 
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zainteresowanie indywidualne badacza? Postulat koordynacji badań dziś, 
kiedy także humanistyka wkroczyła w ich planowanie, przybiera inny 
charakter. Podstawowym dysponentem i zarazem organizatorem badań 
może być ten, kto dysponuje funduszami. W złożonym i niezwykle 
skomplikowanym systemie realizacji zleceń, zwłaszcza dla humanistyki, 
jest wiele rzeczy niezrozumiałych. W tej dziedzinie tematów resorto
wych, międzyresortowych, węzłowych ,czy jeszcze innych trudno się 
rozeznać. Podobne zresztą zjawisko obserwuje się w innych problemach, 
zwłaszcza pozostających na - styku dwu i więcej dyscyplin humanistycz
nych 8

• Faktem jest, iż wśród różnych tematów, o których się słyszy, 
nie ma temab: Śląsk w Polsce Ludowej. Jest to kwestia, nad którą 
warto się zastanowić, szukając możliwości organizacyjnych i meryto
ryczny.eh realizacji tego problemu badawczego. 

Poza całym systemem organizacji badań pozostanie z pewnosc1ą 
spory margines, w którym będzie można się obracać tradycyjnym sposo
bem. Istnieć będą potrzeby społeczne danego środowiska, regionu czy 
instytucji. W dziedzinie badań musi istnieć swoboda zajmowania się 
problematyką, która wypływa z zainteresowań badacza, a kontakty nie 
mogą spełniać, jak to określił prof. H. Samsonowicz, ,,roli dyktatury 
organizacyjnej" P. W tym zakresie jest i będzie potrwbna wzajemna 
informacja, a jej głównym celem winna być inspiracja badacza. Jest 
to tym 1bardziej potrzebne i pilne dziś, kiedy podjęto decyzję likwi
dacji Referatów Historii Partii przy Komitetach Wojewódzkich PZPR, 
a zarazem Komisji Historycznych, które były w przeszłości nierzadko 
jedynym w regionie stymulatorem badań nad Polską Ludową 10. 

Aby jednak koordynacja badań była zjawiskiem realnym, a nie tylko 
pobożnym życzeniem, winien być spełniony podstawowy warunek -
muszą być ludzie zorganizowani w zespoły czy zakłady, którzy w swej 
działalności badawczej, dydaktycznej i wychowawczej zajmują się Pol
ską Ludową. Czy w ogóle możemy mówić już o k a d r  z e s p e c j a
l istó w do dziejów Polski Lu1dowej? Trudno tu jest o odpowiedź jedn.o
znaczną. Jeśli bowiem chodzi o kadrę naukową zajmującą się proble
matyką Polski Ludowej, to sytuacja nie wygląda dobrze. Nie wiadomo, 
czy o takiej przynależności ma świadczyć status organizacyjny, inicja
tywy badawcze, czy może seminaria magisterskie czy doktoranckie. Te 
wyznaczniki, jak wszystkie tego rodzaju, są zawodne, zważywszy, że 

� Por. referat A. Bodnara pt. Rola nauk politycznych w badaniach podsta
wowych w zakresie nauk społecznych na lata 1976-1980, przedstawiony na posie

dzeniu Komitetu Nauk Politycznych w Krakowie 22 IV 1976 r. (materiał powie

lany). 

' S a m s o n o w i c z, op. cit., s. 275. 
10 Wystarczy tylko przypomnieć akcję obchodów 20 rocznicy powstania PPR

czy weryfikację poległych za Polskę Ludową. 
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kształtowanie się środowiska naukowego jest procesem, że ludzie przy
chodzą i odchodzą od tej problematyki i trudno tu o jednakowe kryteria 
Na nasz użytek, a wydaje się, iż jest to kryterium najtrafniejsze, zasto
sowałem miernik pu1blikacji naukowych. Na podstawie rozeznania biblio
graficznego można pokusić się o zestawienie autorów podejmujących 
problematykę polityczną Śląska w Polsce Ludowej w ciągu tego 30-lecia. 
Są to m. in. Kazimierz Popiołek, Józef Kokot, Marian Orzechowski, 
Henryk Rechowicz, Janusz W. Gołębiowski, Norbert Kołomejczyk, Bro
nisław Syzdek, Władysław Góra, Jan Kantyka, Bronisław Pasierb, Zbig
niew Kowalski i Tomasz Szarota. Poza tym można wymienić liczne 
gr0no doktorantów, autorów drobniejszych przyczynków, jak A. Kowa
lik, B. Szerer, S. Jankowski, K. B. Janowski, M. Sodel, Z. Rozbicki, 
R. .Majewski, C. Kubasik, D. Tomczyk, M. Lis, S. O. Popiołek, S. Czech,
T. Musiał, H. Głowacki, C. Wawrzyniak, J. Kozik i A. Szefer. Jest to
więc zestaw .autorów, którzy mniej lub bardziej trwale związani byli,
a także wiążą swoje plany naukowe ze Śląskiem w Polsce Ludowej.
Wydaje się, że niewiele można by powi�kszyć to zestawienie autorów
z historii politycznej dziejów współczesnych Śląska. Są wśród nich przed
stawiciele zarówno różnych pokoleń historyków, jak i zawodów, funkcji
itp. Większość aktualnie pracuje w placówkach naukowych lub była
z nimi związana. W sumie więc, jak widać, jest to liczba bardziej niż
skromna. Warto przypomnieć, że według danych z 1972 r. działało
naukowo 1360 historyków, w tym 100 historyków państwa i prawa.
Z tego 630 zatrudniały uniwersytety, 530 placówki PAN, ].00 MON,
100 Ministerstwo Kultury i Sztuki. Z tego najwięcej, 590 osób, uprawi.a
historię najnowszą, 490 historię nowożytną, 190 średniowieczną, 50 sta
rożytną (w tym także specjaliści prawa rzymskiego) oraz 40 dydaktykę,
metodykę i metodologię. Istnieje przy tym nierównomierne rozmiesz
czenie kadry w skali kraju. Niepokojąca jest koncentracja kadry histo
ryków w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje co 5 polski historyk (200/o),
co 7 (15°/o) w Krakowie, co 10 (11 O/o) w Łodzi i Poznaniu, ale co 33
(30/o) w Katowicach i Opolu 11• Tak więc wśród 590 specjalistów historii
najnowszej tylko 30 zajmuje się współczesną historią Śląska. Ośrodki
naukowe Sląska obok Warszawy, Poznania czy Pomorza znajdują się
jednak w badaniach nad współczesnością w czołówce krajowej. Rzecz
jasna mowa tu bardziej o odczuciach niż wynikach dbliczeń, przy czym
chodzi głównie o dorobek mierzony liczbą publikacji, choć przecież jest
to także miara względna .

• T eśli pozostać przy sprawach kadroVv-ych śląskiego regionu to godzi 
się odnotować systematycznie wzrastającą licz·bę rozpraw doktorskich 
i habilitacyjnych z problematyki historii współczesnej. Jest przy tym 
zastanawiające, że seminaria magisterskie, a nierzadko i doktorskie, 

u S a m s o n o w i c z, op. cit., s. 273-274.

� - Sobótka 2/77 
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prowadzą specjaliści od innych okresów historycznych. Jest to, jak się 
wydaje, najprostszy sposób wiązania ,badań z potrzebami życia. Dużą 
rolę, jak dotąd, odgrywała łatwość i dostępność źródeł. Konsekwencje 
tego jednak w sumie są takie, że coraz bardziej upowszechnia się mnie
manie '(dodajmy - błędne), że jest to najłatwiejsza z historii. 

Oddzielną grupą ludzi, wprawdzie nie zawodowych historyków, ale 
podejmujących problematykę śląską, są pu:blicyści, wśród których czo
łowe miejsce zajmują: E. J. Osmańczyk, Z. Bednarz, P. Dubiel i Z. Izdeb
ski. Trzeba im oddać sprawiedliwość, że jak dotąd wiele ich inicjatyw 
wydawniczych i sugestii nie znalazło, niestety naśladowców wśród za
wodowych historyków. 

W sumie więc stan kadry historyków współczesności Sląska należy 
ocenić krytycznie. Nie wysuwałbym przy tym na pierwsze miejsce 
sprawy liczebności, ale bardzo widoczne kwestie dezintegracji środo
wiskowej, szczególnie widoczne w mniejszych ośrodkach. Ważny też 
jest problem kształcenia kadr do historii współczesnej, a także cały sy
stem przepływu kadr między różnymi placówkami itd. 12. Nietrudno też 
wskazać przyczyny tego stanu rzeczy, jeśli np. rozpatrywać sytuację 
kadrową wyżsżych uczelni, gdzie o rozwoju placówek decyduje dydak
tyka. Brak do niedawna wyraźnie uprofilowanej dydah"tyki ze współ
czesności wręcz uniemożliwiał uzasadnianie wniosków o nowe etaty. 
Pozostają więc placówki naukowo-badawcze w Katowicach czy Opolu. 
które faktycznie mają poważny dorobek w dziedzinie rozwoju młodej 
kadry. Sytuację we Wrocławiu ratuje fakt, że jest to ciągle prężny 
ośrodek naukowy, który skupia także liczne grono miłośników historii 
najnowszej. Wnioski zatem nasuwają się same. Potrzebna jest dydakty
ka w szkolnictwie wyższym z problematyki Polski Ludowej, co ułatwi 
przygotowanie kadr zarówno w systemie tradycyjnych studiów asystenc
kich, a jeśli będą potrzeby, także studiów doktoranckich. Jest przy tym 
wyraźna nadzieja poprawy sy,tuacji na uniwersytetach i szkołacb peda
gogicznych, gdzie od 1974/75 r. obowiązuje nowy program studiów. 
Przewiduje on m. in. konwersatorium z historii współczesnej (90 godz.) 
na I i II r., pr,oseminarium z historii nowożytnej luib najnowszej (30 
godz.) na II roku, a ponadto wykład i ćwiczenia kursowe pt. Historia 
PRL (75 godz.), na IV r. zakończone egzaminem. Jest również w progra
mie 30 godz. wykładu i 45 godz. ćwiczeń na IV r. z historii powszechnej 
po II wojnie św'iatowej. Łącznie więc blok zajęć z historii najnowszej 
Polski Ludowej i powszechnej wynosi 265 godz., a dodać do tego należa-

1' H. Samsonowicz uznał swobodny przepływ kadry historyków między uni

wersytetami a placówkami PAN-u za ważny i pilny postulat, jako „podstawę 

integracji międzyśrodowiskowej. Nie ma chyba lepszej drogi wymiany myśli i do

świadczeń, odpartykularyzowania ośrodków prowincjonalnych, zdrowej konkuren

cji naukowej niż taka praktyka" - S a m  s o n o w i c z, op. cit., s. 276. 
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loby wykład monograficzny i seminarium magisterskie 13. Jest to JUZ 
bardzo widoczny postęp, przede wszystkim ilościowy. Wszystko więc 
zależy od tego, jak poszczególne szkoły wyższe zrealizują zadania. Na 
rezui.taty jednak trzeba będzie poczekaf.. 

Źródeł złożonej sytuacji kadrowej, a co za tym idzie i niedostatków 
organizacyjnych w badaniach nad współczesnymi dziejami Sląska, szu
kać trzeba przede wszystkim w p r o b 1 e m a c h ,b ad a w c z y c h. Są 
to bowiem kwestie podstawowe, determinujące cały rozwój tej specjal
ności naukowej. 

Co jest historią Polski Ludowej? Czy wszystko, co wydarzyło się 
między 1945 a 1975 r. zaliczyć można do historii najnowszej? Oczywiś
cie w tym 30-leciu zawarta jest historia, ale poddawana jest ona obróbce 
naukowej z różnym natężeniem. Wydaje mi się, iż nie kwestionowana 
jest data 1944 r., otwierająca żywą historię Polski (dla dziejów Sląska 
tą datą jest rok 1945). W powojennym rozrachunku Osmańczyka 
w Sprawach Polaków, które rodziły się z potrzeby własnej „rozstrzyg
nięcia sumiennego spraw najboleśniejszych, aby znać ich przyczyny 
i uświadomić sobie ich skutki", autor pisze o roku 1945 jako najdziw
niejszym, jaki dane mu rbyło przeżyć 14

• Ta najdziwniejszość jest z.rozu
miała. Data wyjściowa więc nie wymaga komentarza, lbo w historii 
Sląska stanowi ona punkt zwrotny. ,,Wieloletnia walka wyzwoleńcza -
uzasadnia ten przełom N. Kołomejczyk - zakończyła się zwycięstwem. 
Zjednoczone po raz pierwszy od wieków ziemie śląskie odzyskały wol
ność narodową i powróciły w granice państwa polskiego. Temu przeło
mowi w dziejach Śląska towarzyszyło wyzwolenie społeczne klasy ro
botniczej i mas pracujących, rozwiązanie antagonistycznych sprzeczności 
klasowych, ustanowienie władzy ludowej, towarzyszyły wreszcie prze
miany, jakie przyniosło rozwijające się stopniowo budownictwo socja
listyczne" 1s. Wprawdzie te spostrzeżenia odnosi autor do Sląska Górne
go, ale nie sądzę, żeby nie były aktualne dla całego regionu. Istniała 
·tu może swoistość, jak w wypadku śląska Dolnego, spowodowana zwłasz-

n Programy studiów historycznych (materiał powielony). 
14 „W tym dziwnym roku 1945 co noc rozpacz kładła się spać obok łez ra

dości, beznadzieja obok nadziei, niespełnione obok spełnionego. Próbowałem rok 
ten zamknąć w książkę. Nie bylem w stanie. Za dużo widziałem, słyszałem, prze
ży?em. Trzeba czasu, by to wszystko umysł mógł przeżyć, uporządkować i ocalić 
od zapomnienia" - E. J. O s m a ńc z y k, Sprawy Polaków, Katowice 1946, s. 139. 

15 N. K o ł om e j  c z y  k ,  Stan i potrzeby badań nad hi.storią Górnego Sląska
w latach 1945-1965 (Regionalne badania naukowe. Materiały sesji naukowej z d:;ia 
19 IV 1967 r. na temat: ,,Opolszczyzna wczoraj, dziś, jutro", Katowice 1969, s. 69). 
Trzeba się zgodzić z ogólną uwagą K. Kersten, że problem period.yzacji może 
być jedynie funkcją analizowanego procesu, ale elementarnym wymogiem „jest 
bardzo ścisłe sprecyzowanie jej założeń oraz spójność wewnętrzna" - recemja 
pracy W. Góry w „Kwartalniku Historycznym", 1976, nr 2, s. 463. 
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cza długim ?kresem słabych kontaktów z resztą ziem polskich, co miało 
określone konsekwencje, ale dotyczyło to chyba tylko stopnia wynaro
dowienia. 

Wszystko, co powiemy o kolejnych cezurach, wydzielających tę bo
gatą i złożoną problematykę Śląska, było i jest nadal dyskusyjne. Nie 
kruszyłbym przy tym kopii o szczegóły, czy kolejną cezurą jest rok 
1947 - etap wkraczania kraju w warunki względnie u�tabilizowan·ego 
życia, czy też rok 1948 - fakt zjednoczenia ruchu robotniczego, czy na
wet rok 1950, zamykający niejako proces konsolidacji wszystkich sił 
politycznych na platformie realizacji podstawowych przeobrażeń socja
listycznych. Bardziej interesujące i płodne naukowo może być stwier
dzenie, co z lat 1945-1975 może być dziś przedmiotem badań „sine 
ira et studio", a więc bez żadnych uproszczeń i ułatwień. Niezależnie 
od teoretycznych roztrząsań dystans wobec wydarzeń skraca się i, moim 
zdaniem, sensownie można mówić już o 25-letnim okresie, jeśli w ogóle 
można przyjmować w tym względzie jakieś ustalenia. Jest to przy tym 
nie tyle granica umowna; co wyznaczona i potwierdzona przez p r a k
t y k ę b a d a w c z ą. 

Kwestia dystansu w historii była wielokrotnie prz�dmiotem dysku
sji, podobnie jak obiektywność badań historycznych. Mnie osobiście 
przekonują argumenty A. Próchnika, który już przed 45 laty zastana
wiał się nad tym, czy dystans 12 lat jest wystarczający, ,,aby móc już 
o czasach poprzedzających ten moment pisać, czy z tej odległości można
już ująć całokształt, .czy wydarzenia występują już w słusznej proporcji,
czy z takiego dystansu patrząc na zjawiska dziejowe można już zd-0być
odpowiednie poczucie perspektywy, niezbędne dla malarza historii?" 16• 

Nie może ·być jednoznacznej -Odpowiedzi na te wątpliwości, bo kwestia
dystansu jest sprawą bardzo względną i do ideału trudno dojść. Im
zaś dystans jest większy, tym bardziej rodzą się nowe trudności. ,,Jeżeli
z bliskiego dystansu obraz wydaje się zbyt jaskrawy" - dowodzi Próch
nik - z dalekiego wydaje się zbyt blady". Historyk przypomina widza,
który reguluje obraz obserwowany przez lornetkę i sruka, aż wreszcie
znajdzie odpowiednią odległość. ,,Gdy blednie żywość barw wydarzenia
dziejowego - argumentuje Próchnik - gdy nie słychać już tego tętna,
gdy rozwiała się atmosfera, w której się ono rozegrało, jakżeż trudno
je zrozumieć! Historyk czynić musi wtedy wielki wysiłek, aby wczuć
się, wżyć się, wmyśleć się w minione dni, aby odtworzyć epokę. Czy
błędy wtenczas popełnione nie będą nawet groźniejsze od błędów wy
nikających z patrzenia n� wydarzenia ze zbyt ·bliskiej perspektywy?
Niełatwo jest pisać historię na podstawie mumii, niełatwo jest patrząc
w zimną twarz i zamknięte oczy nieboszczyka opiewać życie, niełatwo
jest mając przed oczyma fotografię starca odtwarzać z niej rysy mlo-

16 P r 6 c h n i k, op. cit., s. 215. 
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dzieńcze. Żle jest patrzeć na widok w oślepiających 1blaskach słoń-:a, 
jeszcze gorzej jednak, gdy nastanie noc". Kwestia dystansu, żeby jeszcze 

zostać: przy trafnej argumentacji Próchnika, nie jest tylko sprawą indy
widualną badacza, ale zależy to głównie od przedmiotu badania „charak
teru zjawiska historycznego, od jego cech odrębnych, od jego indywi
dualności". Mówiąc prościej, chodzi o to, czy dane procesy, zjawiska 
historyczne są w pewnej formie zamknięte, czy trwają, czy ich konsek
wencje są znane, czy nie. Jeżeli mamy do czynienia z formą zamkniętą, 
to ułatwia to obserwowanie naukowe. ,,Aby zjawisko dane wystąpiło 
przed nami plastycznie - piĘ:ze dalej Próchnilł - musi ono uwydatnić 
się nie tylko jako odrębny fakt, ale jako fakt historyczny, a więc poj
mowany w związku z innymi faktami. Nie wystarczy zaobserwować fakt, 
trzeba poznać jego oddziaływanie, jego konsekwencje. I dlatego właśnie 
historyk musi mieć ów dystans. Otóż ta odległość między faktem a jego 
oddziaływaniem, między wydarzeniem hi;:;torycznym a jego konsekwen
cjami jest rozmaicie wielka. Zależnie od tego, jalka jest to odległość, 
dystans potrzebny historykowi dla rozpoczęcia pisania historii może być 
mniejszy lub większy. Jeżeli po danym fakcie uwidoczniło się już jego 
oddziaływanie, jeżeli znane są już jego konsekwencje, jeżeli upłynęła 
już przestrzeń czasu między błyskawicą a grzmotem, historyk może ku
sić się o pisanie dziejów. A więc rzecz jasna, że dystansu, że czasu wy
czekiwania nie można mierzyć latami. Zależy on od natury zjawiska 
historycznego". Próchnik dodaje, że „doskonałej formy historii nie stwo
rzymy. Co do tego nie należy mieć złudzeń. Byłoby śmieszne czekać z p·
saniem historii do chwili, gdy będzie można stworzyć dzieło doskonałe, 
bo chwila taka nigdy nie nadejdzie. Nie ma doskonałości, jesl tylko 
dążenie do doskonałości. Dążenie to polega na czynieniu próby za pró':q. 
Piszemy historię, bowiem pisze się zawsze i nigdy nie mówi się ostat
niego słowa. Trzeba jednak pierwsze słowo powiedzieć i z tym nie należy 

nigdy zanadto zwlekać" 11. 

Wywody A. Próchnika sprzed niemal pół wieku, sformułowane na 
marginesie badań nad genezą II Rzeczypospolitej, wydały mi się i dziś 
nadzwyczaj aktualne. Jest niewątpliwe, że dyskusja wokół dowolnej daty 
jako cezury, bez głębszego wniknięcia zarówno w istotę zjawiska, jak 
i faktu historycznego, bez określenia jego konsekwencji, jest raczej dy
skusją akademicką. Istnieją przy tym, jak się wydaje, niejako obiektyw
ne przesłanki wyznaczające dystans i określające możliwości badawcze. 

Pierwszym takim wyznacznikiem są faktyczne rezultaty badawcze, 
jakie osiągnęła historiografia polska w badaniach nad okresem ostatnie
go 30-lecia. Wystarczy bowiem pobieżne rozeznanie w bibliografii prac, 
aby stwierdzić, że istnieje obecnie wyraźny okres zamykający się w la
tach 1944-1947/48. W niektórych właśnie zamkniętych problemach tę 

n Tamże, s. 217. 
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granicę można przesunąć nawet do 1950 r. Niezależnie więc od tego, że 
systematycznie powiększa się kwestionariusz badawczy, że uzyskuje się 
coraz głębsze wyniki, że widoczne są postępy w pracach archiwów, że 
wprowadza się w obieg naukoWY coraz to większą ilość źródeł, że grun
towniej przygotowuje się kadry historyków czasów najnowszych, że 
istnieje wreszcie szereg organizacyjnych działań, które pobudzają i ułat
wiają badania ostatniego 30-lecia, dystans badawczy utrzymuje się, a na
wet się powiększa. Wielu historyków, którzy rozpoczynali swoje badania 
naukowe od tego okresu, obecnie coraz częściej ucieka w głąb dziejów. 
I nie jest to zjawisko, które można nazwać prostym i łatWYm koniunk
turalizmem czy ułatwianiem sobie życia, ale ma ono z pewnością uzasad
nione i głębsze powody. Gdzie więc ich szukać? Dał na nie m. in. od
powiedź A. Próchnik, a także inni uczeni 1s. 

Żródła tego są złożone· i przy bliższym poznaniu ich okaże się, że 
je<:t to prawidłowość, że przedmiotem poważnych studiów naukowych 
może być w zasadzie pierwsze pięciolecie Polski Ludowej. A nawet 
,,dla pierwszego pięciolecia nasza wiedza jest więcej niż fragmentarycz
na, i to zarówno w zakresie faktów jednostkoWYch, ja'k i genetycznych 
uwarunkowań tych faktów, ich następstw, a także zjawisk masowych. 
Istnieje, to prawda, dość bogata i zawierająca duży zasób informacji 
literatura demograficzna, socjologiczna, ekonomiczna itp. do medycznej 
włącznie, może ona jednak posłużyć do tworzenia konstrukcji historycz
nej, której przedmiotem jest społeczeństwo, a nie władza" 19. Decyduje 
o tym w pierwszym rzędzie kwestia narzędzi badawczych, które stoją
do dyspozycji historyka, a mianowicie źródeł.

Żródła archiwalne dotyczące dziejów politycznych, nie tylko zgroma
dzone i przechoWYwane w archiwach państwowych, przeszły tylko 
wstępną selekcję. Bywa i tak, że ręka prawdziwego archiwisty ich nie 
dotknęła, a został raczej ślad pracownika WYSpecjalizowanej spółdzielni, 
która zajmuje się porządkowaniem archiwów. Przykłady choćby z nasze
go własnego podwórka, sprzed dosłownie kilku tygodni, są zastanawia
jące. Do dzisiaj nie jest opracowany inwentarz Wydziału Społeczno-Po
litycznego, najważniejszego Wydziału Urzędu Wojewódzkiego Wrocław
skiego, z lat 1945-1950. Być może jest to specyfika wrocławskiego 
Archiwum Państwowego, ale czy tylko? Mógłbym wskazać inne przy-

1� .,Wiele jeszcze pracy wymagać będzie choćby wstępna, lecz naukowo zary

sowana historia Polski Ludowej, zwłaszcza zaś jej podstawowych sil twórczych 

sterowany:h przP.z komunistów i związanych z nimi grup mas ludowych. )Ta 

drodze do realizacji tego celu piętrzy się jeszcze wiele barier, które mogą być 

przezwyciężone jedynie przy współpracy nie tylko uczonych różnych specjalności, 

zwłaszcza historyków, socjologów i ekonomistów, lecz także czynników politycznych 

z· uczonymi" - H. Sł ab e k, Wstęp (Dzieje Najnowsze, 1974, nr 2, s. 5). 
19 K. Kersten, recenzja pracy W. Góry w „Kwartalniku Historycznym·•, 1976, 

nr 2, s. 459. 
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kłady wyraźnego zaniedbania, wynikające nie zawsze z winy państwowej 
służby archiwalnej. Istnieje wielokrotnie zwykłe lekceważenie tego wę
złowego dla badań naukowych problemu np. przez adrriinistrację państ
wową, władze poszczególnych Tesortów itp. Znaczne ilości materiałów 
zdołano niekiedy z ogromnym wysiłkiem zgromadzić w archiwach, ale 
nie wiadomo, co się dzieje z innymi dokumentami i jaka jest ich droga 
do archiwum. Sytuacja w archiwach partyjnych wygląda o wiele ko
rzystniej. Jest faktem, że jest w nich o wiele mniej zgromadzonych i za
chowanych źródeł aktowych, ale trzeba przypomnieć, że tam służba 
archiwalna powstała dopiero w połowie lat pięćdziesiątych, że zatrud
niała i zatrudnia w najlepszym razie dwóch, a czasami tylko 3 archiwis
tów. Bywa też tak, jak np. w składnicy akt WK ZSL we Wrocławiu, 
że nie zatrudnia ani jednego fachowca. Żródła partyjne, zwłaszcza partii 
robotniczych PPR, PPS, a także dokumenty innych organizacji są w za
sadzie opracowane. Również są opracowane niektóre wydziały (zwykle: 
najpotężniejszy ilościowo Wydział Organizacyjny partii) po zjednoczeniu 
do 1953 r. Różnie też, jak sądzę, wygląda sytuacja w innych ośrodkach 
Śląska, ale chyba wszędzie wyst_ępują podobne prdblemy. Warto odno
tować, że służba archiwów partyjnych podjęła szereg cennych wydaw
nictw tak niezbędnych i pomocnych w badaniach naukowych 20. Wszyst
ko to jednak ciągle nie może wystarczyć i zadowolić badaczy. 

Tragicznie wręaz, jak sygnalizują doktoranci, przedstawia się sytua
cja z archiwaliami organizacji młodzieżowych, o których uporządkowa
nie apeluję nie pierwszy raz. Zwłaszcza dzisiaj, po nowym podziale 
administracyjnym kraju i wcale nie mniejszym ruchu organizacyjnym 
wszystkich organizacji młodzieżowych w ostatnim 5-leciu, postulat ten 
nabiera szczególnej ostrości. W cale też nie lepiej wygląda sytuacja 
archiwów związków zawodowych i innych instytucji i organizacji wy
sperj alizowanych. 

Nie zamierzam wypełniać tego opracowania licznymi przykładami 
lekceważenia aktowego źródła historycznego, które jest najważniej„ze 
w badaniach naukowych. Można powiedzieć, że sposób gromadzenia 
źródeł winien być obecnie poddany szczególnej uwadze państwowej 
służby archiwalnej. Można jej wyrazić wprawdzie współczucie z powo
du trudności, jakie napotyka, ale postulaty formułować będziemy jako. 
badacze pod jej adresem. Przyznajemy, że rozwiązanie problemu źródeł 
do okresu Polski Ludowej, nawet pierwszego pięciolecia, nie jest możliwe 
bez współdziałania ludzi bezpośrednio zainteresowanych. Mówiono o tej 
potrzebie wieldkrotnie i dziś „nie ulega wątpliwości, że stan badań 
w naukach historycznych, a także niektórych innych naukach społecz-

20 Por. np. wykazy pracowników aparatu partyjnego KW PPR i WK PPS
we Wrocławiu z lat 1945-1948. Wykazy plenarnych posiedzeń KW, Egzekutyw 

w latarh 1948-Hl?O (materiał powielany). 

.1 



204 Bronisław Pasierb 

nych, zależy w dużej mierze od stanu organizacji archiwów i od stopnia 

udostępniania przechowywanych w nich materiałów źródłowych" 21• Po

trzeba stałej konfrontacji koncepcji naukowych z bezpośrednim zaple

czem archiwalnym, z tym co archiwa oferują, jest bezsporne. Badacz 

pragnie otrzymać przede wszystkim możliwie pełną i r-zetelną informację 

o zasobach nie wchodząc w arkana sztuki archiwalnej. Istotne znaczenie

mogą mieć plany włączenia pracowników archiwalnych do badań insty

tutów czy zakładów naukowych. Wydaje się, że będzie to jeden z ele

mentów przyspieszających porządkowanie akt. Wprawdzie dotychczaso

we doświadczenia, zwłaszcza wrocławskie, nie są jeszcze 7achęcające, ale

trzeba przeszkody te przełamywać.

Ze stanem źródeł wiąże się ściśle kwestia ich dostępności. Od kilku 

lat istnieje duże zaostrzenie w możliwości korzystania ze źródeł do 

dziejów Polski Ludowej, zwłaszcza dokumentacji politycznej. Nie udo

stępnia się ich wcale, albo nie udostępnia się wszystkich nie tylko ma

gistrantom, ale także doktorantom. Jest to tendencja może słuszna, 

gdyby była powszechna, a przy tym nie wydaje mi się, by mogła do

tyczyć doktorantów. Wypadki, z jakimi spotykamy się w codziennej 

pracy z doktorantami, są wiele mówiące. Po okresie dużego liberalizmu, 

niektóre służby archiwalne wpadły w drugą skrajność. Potrzebny tu 

jest rozsądek. 

Na podstawie dotychczasowych ·uwo.g widać, że stan źródeł i ich 
dostępność potwierdzają naszą tezę o skupieniu 1badań nad pierwszymi 

latami istnienia Polski Ludowej. 

Krytyczna ocena zasad i sposobu gromadzenia źródeł archiwalnych 
nie może przesłonić tego, że tych źródeł jest bardzo wiele, choć nieraz 

mają one wartość drugorzędną, a co gorsze wymagają selekcji. Ktoś, 

kto zetknął się np. z aktami wytworzonymi przez Państwowy Urząd 

Repatriacyjny, zrozumie, na czym polega trudność tej selekcji. Czasami 

dla znalezienia prostych, zdawałoby się, faktów trzeba przekopać nawet 

kilka dziesiątek teczek, bowiem ich opis jest bardzo powierzchowny 

i ogólny, co dodatkowo utrudnia pracę. Można się jedynie pocieszać, 

że w żadnym okresie naszych dziejów nie było tak dobrze z dostęp

nością źródeł do historii najnowszej. Trzeba stwierdzić wyraźnie, że ge

neracja historyków, którzy świadomie przeżyli 30-lecie, nie ·będzie, nie

stety, miała dostępu do wszystkich źródeł z okresu Polski Ludowej. 

Dlatego też wzrasta znaczenie żródeł pośrednich, a przede wszystkim 

prasy, dokumentów publikowanych, wspomnień, relacji oraz innych 

przekazów źródłowych, tworzonych niechętnie przez historyka. '

Prasa, jako źródło pomocnicze dla okresu pierwszego pięciolecia, 

jest nie tylko źródłem informacji, ale i źródłem do śledzenia odbicia 

21 M. Bi e I ińska, Współczesne zadania archiwów (Pamiętnik X. Zjazdu
Powszechnego Historyków w Lublinie, Warszawa 1968, s. 344). 
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nastrojów społeczeństwa, jego postaw itp., jak dotąd· wyzyskanym nie
dostatecznie. Prasa jest nie odkrytym. dotąd źródłem badania np. prob
lemów życia codziennego poszczególnych klas społecznych, grup zawo
dowych czy całych środowisk. Nieodzowna jest np. w badaniu aktyw
ności politycznej. Prasa okazuje się ciągle potrzebna dla zobrazowania 
roli opozycji w życiu politycznym, a zwłaszcza działalności P,olskiego 
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Pracy itp. stronnictw czy grup poli
tycznej opozycji 22. Historycy podkreślają szczególne znaczenie prasy do 
roku 1948, zwiaszcza, jeśli się zważy, że Śląsk faktycznie miał już wów
czas sporo ddbrych czasopism, a niektóre z nich miały już wtedy zasięg 
wychodzący poza Śląsk (np. ,,Odra"). 

Raczej powszechne są mniemania wśród badaczy tego okresu, że 
istotnym uzupełnieniem źródeł aktowych poza prasą są świadectwa ucze
stników wydarzeń 23. Sądzę, że mimo w'ielu zastrzeżeń, jakie formułuje 
się pod adresem tego rodzaju źródeł, są one niezwykle pomocne, a nawet 
czasami mogą „z powodzeniem wypełnić luki spowodowane brakiem 
przekazów wytworzonych bezpośrednio w procesie historycznym" 24. Zre
sztą nie tylko relacje, pamiętniki, wspomnienia, ale także inne techniki 
badawcze, wypracowane np. przez socjologię czy psychologię społeczną, 
mogą i powinny szerzej wzbogacać naszą wiedzę źródfotwórczą. Kwestie 
tworzenia źródeł pomocniczych do badań nad Pol.s'ką Ludową łączą się 
z samą techniką 21bierania informacji, zapisu itp., a więc z tzw. warsz.ta
tem badawczym. Co w tej dziedzinie uczyniła w ogóle nauka historyczna, 
aby wyrwać się z utartych metod pracy badawczej, sprawdzonych wpraw
dzie w długich już dziejach historiografii krytycznej,. ale czy niezastą

pionych? Jest to sprawa niezwykle istotna. Były i są sugestie unowocześ
nienia warsztatu naukowego historyka, wprzęgnięcia do humanistyki pa
mięci matematycznej, maszyn liczących itp. Wszystko to jednak nie 
uwzględniało aktualnych możliwości technicznych całego zaplecza nauko
wo..Jbadawczego humanistyki. Niezależnie od widocznego w tej dziedzinie 
postępu, zaniedbania jeszcze są rażące. I tak długo, jak długo nie można 
jeszcze otrzymać szybkiej, a co ważniejsz€, pełnej kwerendy archiwalnej 
czy biblioteczn1:j, jak długo problem odbitek ksero jest jedynie postula
tem, trudno uznać, że stan ten jest zadowalający. Ten postęp techniczny 
w badaniach historycznych jest właśnie jakże istotny w historii najnow
szej. Już w 1929 r. pisał A. Zand o znaczeniu fotografii, która utrwala 

2� Por. T. M a r  c z a k, Prasa PSL wobec referendum (Sląski Kwart. Hist. 
Sobótka, 1976, nr 1, s. 27-57). Zob. B. P a s i e  r b, Referendum ludowe w 1946 r.

Inicjatorzy. Rola Polskiego Stronnictwa Ludowego. W związku z art. T. Marczaka

(tamże, 1977, nr 1}. 
23 Nie podzielam poglądu autorów łódzkich, którzy krytycznie oceniają ten ' 

rodzaj źródeł - W o j t k o w i a k, W i k t o r o w s k i, op. cit.

24 K. K e r ste n, Historyk twórcą źródeł (Kwartalnik Historyczny, 1971, nr 2. 
s. 315).
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.źródła, ale która także zamiast „zajmujący.eh wiele czasu .pisemnych ko
_pii" pozwoliłaby „zastosować utr\\'.alenie jej fotograficzne" 2s. A my na 
dobrą sprawę ciągle drepczemy w miejscu. 

Wreszcie kolejna przesłanka uzasadniająca ograniczanie badań do 
pierwszego w zasadzie pięciolecia Polski Ludowej wypływa ze zrozumie
nia istoty historii najnowszej. Co z tej historii w interesującej nas pro
blematyce politycznej uznać można za zjawisko zamknięte, którego na
stępstwa :znamy? Jest to odpowiedź na pytanie, co określa historię naj
nowszą jako naukę, gdzie ona kończy się jako nauka, a gdzie rozpoczyna 
współczesność uprawiana po dziennikarsku czy publicystycznie. 

Dla pierwszych lat III niepodległości można wytypować kilka tak�ch 
zagadnień ostygłych, które dziś wywołują mniejsze emocje, choć tkwią 
żywo jeszcze we współczesności. Wprawdzie dla historii politycznej jest 
to zadanie -trudniejsze, ale możliwe. Jednym z pierwszych są zamknięte 
już procesy migracyjne, a zwłaszcza procesy zasiedlania ziem' zachodnich 
i północnych, kształtowania się nowego społeczeństwa. Do takich tema
tów, w zasadzie zamkniętych, to nie znaczy rozpracowanych naukowo, 
zaliczyć można kształtowanie się władzy państwowej - aparatu państwo
wego szeroko rozumianego, dzieje partii politycznych, organizacji mło
dzieżowych, a nawet problemy walki o władzę - referendum, wybory 
a także zjednoczenie ruchu robotniczego. Sądzę, że w tych i w wielu 
podobnych szczegółowych kwestiach można dokonywać gruntownej anali
zy, dając odpowiedzi na zasadnicze pytania historyka - dlaczego tak 
było, jakie były tego przyczyny, jakimi kierowano się prawami itp. Jako 
potwierdzenie tego świadczą dotychczasowe wyniki badań w historii 
Śląska w Polsce Ludowej. Ostatnim kryterium wyznaczającym badąnia 
naukowe są dotychczasowe wyniki. 

Gł ó w n e p r o b l e  m y  b a  d a  w c z e S 1 ą s k a  w �olsce Ludowej 
dadzą się ująć w następujące grupy tematyczne: 

a) Problemy ludnościowe, organizacja osadnictwa polskiego, przebieg

2; A. Z a n d, O potrzebie specjalnej metodologii dla historii nowożytnej i 110-

wych nauk pomocniczych (Historycy o historii, 1918-1939, Warszawa 1966, s. 441). 

Aktualnie stanowisko wobec automatyzacji wstępnych procesów badawczych w za

kresie historii, przede wszystkim gospodarczej i społecznej, zajął uczony fran

cuski prof. M. Couturier, określając je jako „umiarkowanie optymistyczne". Zasto

sowanie kompleksowe jest, jego zdaniem, uzasadnione i celowe tylko w wypadku 

operowania materiałem źródłowym o charakterze rzeczywiście masowym, gdy np . 

. tradycyjne metody opracowania źródeł - ze względu na ich liczbę - przekra

czają możliwości nie tylko indywidualnego badacza, ale także zespołu badawczego. 

, W każdym jednak razie „obowiązuje ścisła kalkulacja ekonomiczna, jakie oszczęd

ności nie tylko pieniędzy, ale i czasu przyniesie zautomatyzowanie wszystkich czy 

tylko niektórych czynności" - H. C h a m e r s k a, Maszyny cyfrowe w badaniach 

- historycznych (Kwartalnik Historyczny, 1973, nr 3, s. 511-513).
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procesów adaptacji, integracji i tworzenia się nowego społeczeństwa na 
ziemiach zachodnich, w tym także na Śląsku. 

Szczególnie istotne były tu problemy polskiej ludności autochtonicz
nej, złożone kwestie narodowościowe związane z likwidacją skutków 
wpisu na „niemiecką listę narodową". Z tym także wiąże się problem 
ludności niemieckiej pozostającej na Śląsku i stopniowo wysiedlanej do 
Niemiec okupowanych. Na przykładzie tych problemów badawczych, 
najbardziej interdyscyplinarnych, chciałbym dokonać przykładowej też 
analizy ilościowej. historiografii. Otóż okaz�je się, że w okresie 30-lecia 
powstało w tym zakresie około 180 większych pozycji, przeważnie prac 
monograficznych, a potem studiów, artykułów zamieszczonych w opu
blikowanych materiała�h sesji naukowych, zbiorowych pracach itp., nie 
licząc recenzji, notek, artykułów zamieszczonych w czasopismach nauko
wych, jakie ukazywały się na śląsku. Z tego można powiedzieć, że 500/o 
wyszło spod pióra socjologów (C�ałasiński, Dulczewski, Kwilecki, Ży
gulski, Jałowiecki, Chmielewska), demografów (Rosset, Bronstein), histo
ryków gospodarczych (Pietrucha). Pozostałe _pozycje są dziełem history
ków (M. Orzechowski, J. W. Gołębiowski, S. Banasiak, A. Brożek, 
K. Kerste·n, B. Pasierb, T. Szarota). Analiza opublikowanych prac, które
rzecz jasna ostały się w ogniu krytyki naukowej, wskazuje, że na blisko
180 pozycji ukazało się w latach:

1945-1948 - 23 
1949--1956 - 6 
1957-1962 - 22 
1963-1969 - 78 
1970-1974 - 57 26 

Jest to zestawienie niezwykle wymowne, aczkolwiek dowodzi bar
dziej zasad polityki wydawniczej niż badań naukowych. Niemniej zwią
zek jest w tym wypadku ścisły i widoczny. Bardziej jednak czytelne 
będzie zestawienie dotyczące poszczególnych okresów badawczych. I to, 
co jest powszechnie znane, tym razem również znalazło potwierdzenie. 
Z dowolnie wziętych 100 pozycji w tej grupie problemowej aż 53 do
tyczyły okresu lat 1945--1949, 30 pozycji dotyczyło analizy problemów 
dłu7..szych, przekrojowych, zwykle 10-, albo 20-letnich, 10 pozycji tyczyło 
się lat 1957-1969 i tylko 1 pozycja dotyczyła problemu lat 1950-1956, 
pozostałych 8 przypadło na lata po 1970 r. Już ta niedoskonała próbka 
potwierdza tezę sformułowaną na wstępie, że przedmiotem naukowych 
dociekań są, jak dotąd, lata pierwszego pięciolecia Śląska w Polsce Lu
dowej. 

b) Wyraźną grupę prac z historii politycznej Śląska tworzą pozycje
poświęcone organizacji władzy ludowej na Śląsku. Zestaw tych prac 

2s Obliczenia własne w oparciu o Bibliografię Sląska za lata 1945-1971. 
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liczy około 70 tytułów, z tego rówmez większość dotyczy problematyki_ 
pierwszych lat władzy ludowej, którą zajmowali się m. in. W. Gołę
biowski, F. Serafin, T. Przybylski, B . .Pasierb, E. Paliński, J. Pająk, 
K. Nowak, J. Michalska, Z. Kowalski, J. Kociszewski i S. Czech. Inne
pozycje dotyczą ogólniejszych spraw funkcjonowania administracji,
podejmowanych raczej przez historyków prawa. Część publikacji to
raczej materiał wspomnieniowy, który traktować można bardziej jako
źródło. W tej dziedzinie historia współczesna Śląska ma do odrobienia
bardzo wiele, tym •bardziej że są to sprawy już zamknięte, łatwiejsze
do analizy naukowej. Czeka na opracowanie cały system kształtowania
się i funkcjonowania władz administracyjnych w pierwszym pięcio-·
leciu. Jak dotąd takich ambicji na przejawiał na Śląsku nikt.

Z problematyką organizacji administracji łączy się ściśle zagadnie
nie walki z podziemiem zbrojnym, podstawowym i zasadniczym hamul
cem tworzenia się i umacniania nowej władzy. Są to także sprawy 
tworzenia organów ścigania i wymiaru sprawiedliw�ści, służby porząd-· 
kowej, ochrony porządku, bezpieczeństwa społecznego itp., ciekawy, ale 
jak dotąd niestety rzadko podejmowany krąg tematów. Zajmowali się 
nimi: A. Mrowiec, S. Swedkowski, M. Sodel, W. Lach, A. Kowalik, 
J. Kantyka i A. Kałuża. Zostało jednak bardzo wiele jeszcze do zro
bienia. Jeśli jest już opra�owane podziemie zbrojne polskie i niemieckie,
to na zbadanie czeka złożony problem tego, co nazywamy walką o ład,
bezpieczeństwo i porządek społeczny, a co nie mieści się w temacie walki
o władzę. Jest to przecież fragment walki o charakter przeobrażeń po
litycznych.

Również w tej grupie tematycznej zmieścić należy problemy Wojska 
Polskiego, zwłaszcza jego wydzielonych jednostek, które odegrały ważną 
rolę w walce o przeobFażenia rewolucyjne w kraju. W tej dziedzinie· 
man1y już spory dorobek, zwłaszcza jeśli chodzi o historię Śląskiej J ed
nostki KBW, jej znaczenia dla walki ze zbrojnym podziemiem, którą. 
opracował J. Zieliński, a także J. Ławski i H. Dominiczak. Ciekawe są. 
studia nad rolą pokojową ż:ołnierzy polskich na Śląsku, jakie publikowali 
L. Styś, A. Ogrodowczyk i Z. Kowalski. Sądzę, że nie wyczerpuje to
problematyki wojskowej, jaka godna jest podjęcia. Dotyczy to zarówno
roli WP w walce z podziemiem zbrojnym, jak i znaczenia pokojowej
pracy na rzecz regionu śląskiego. Szczególnie ciekawe mogą być studia
w zakresie kształtowania postaw społeczeństwa jako rezultatu działal
ności wojska na rzecz ludności cywilnej, różnych akcji propagando
wych itp.

-c) Trzecią grupę tema�yczno-problemową tworzą opracowania, któ
rych wspólnym mianownikiem może być życie polityczne. Według na
szego, rzecz jasna niepełnego, zestawienia bibliograficznego różnych 
pozycji traktujących głównie o powstaniu partii i stronnictw politycznych 
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:zebrało się przeszło 190. Z tego większość jest pióra H. Rechowicza, 
J. Kantyki, N. Kołomejczyka, B. Syzdka, W. Góry, J. W. Gołębiowskie
go, z. Kowalskiego, B. Pasierba i M. Orzechowskiego. Także i tym razem
_głównym przedmiotem zainteresowań są dzieje partii robotniczych, zwłasz
cza PPR (Rechowicz, Kantyka, Kowalski, Kowalik), a petem PPS (Syz
dek, Kantyka, ,fanowski). Rzadko są reprezentowane dzieje organizacji
politycznej chłopów (F. Serafin, B. Pasierb}. Zwykle ograniczano się do
opisu powstawania instancii wojewódzkich i powiatowych poszczegól
nych partii czy stronnictw, analizowano problemy pracy wewnątrzorga
nizacyjnej, skład społeczny, i to w zasadzie było wszystko. W dziedzinie
badań nad ·życiem politycznym Śląska w pierwszym pięcioleciu rysuje
.się wyraźna potrzeba analizy nie tylko instytucji, ale też procesów spo
łecznych, gospodarczych, kulturowych, które warunkowały przemiany
polityczne poszczególnych klas społecznych i grup zawodowych. W dal
.szym ciągu nie tknięto poważnych studiów historyczno-socjologicznych
nad kształtowaniem się i rozwojem klasy robotniczej, chłopów i inteli
gencji. Niezwykle płodne naukowo mogą być studia nad badaniem aktyw
ności politycznej poszczególnych grup zawodowych itp. Postulaty zresztą
w tej dziedzinie można mnożyć. Bez podjęcia tych badań trudno mówić,
że zbliżamy się do syntetycznego ujęcia problematyki życia politycznego
lat 1945-1950. Dotychczasowy, ilościowo nawet duży dorobek w tym
temacie można uznać jedynie za wstępne rozeznanie i pierwszy etap
prac.

W tym problemie badawczym mieszczą się także studia nad ruchem 
młodzieżowym, który stanowi integralną część życia politycznego. Uwagi, 

jakie formułowałem pod adresem partii i stronnictw politycznych, od
nieść można także do ruchu młodzieżowego. Najczęściej przedmiotem 
zainteresowania badaczy były dzieje organizacji ZMW, które podejmo
wali m. in. Kantyka, Suchowski, Rozbicki, Wicik i Rola. Rzadziej podej
mowano problemy innych organizacji działających w latach 1945-1948. 
Okres następny został wprawdzie zapoczątkowany w badaniach C. Ku
basika, J. Przewłockiego, J. Matejuka, A. Koniecznego i A. Kiewicza, 
ale wszystko to jeszcze nie zapowiada wiosny, głównie z powodu braków 
źródłowych. Czekają ciągle na analizę naukową dalsze organizacje mło
dzieżowe lat 1945-1948, jak np. OMTUR, ZMW RP „Wici", ZHP, ZMD, 
które jak dotąd nie budziły zainteresowania badaczy. Sądzę, że stan 
w badaniach nad ruchem młodzieżowym jest odbiciem przede wszystkim 
stanu bazy źródłowej, jej niekompletności, co od badaczy wymaga znacz
nego wysiłku. Tymczasem życie polityczne bez rozeznania probiemów 
młodzieży będzie niezwykle ubogie i jednostronne. To samo trzeba 
odnieść do innych organizacji społecznych, jakimi są związki zawodowe, 
najbardziej liczna organizacja społeczna. Przykro o tym mówić, ale 
w naciąganej bibliografii udało się odnaleźć 8 przyczynków publikowa-
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nych głównie na łamach periodyków Biura Historycznego CRZZ 27
• 

Jest więcej niż skromnie w tej dziedzinie, przy czym nawet trudno 
to wytłumaczyć. Ostatnie zapowiedzi, zwłaszcza w ośrodku katowickim, 
zdają się oznaczać pewien przełom. Historycy podjęli się opracowania 
dziejów poszczególnych związków branżowych, jak górnikqw, hutni
ków itp. 2a 

W podobnej sytuacji znajdują się dzieje innych organizacji społecz
nych, które mogą stanowić wdzięczny temat badawczy. Mam tu na 
uwadze wi€lce zasłużone nie tylko dla historii Śląska Towarzystwo Roz
woju Ziem Zachodnich, które zakończyło swoją działalność i może być 
przedmiotem badań naukowych. Podobnie jak jego poprzednik Polski 
Związek Zachodni, który także nie doczekał się całościowego ujt;:cia 2s. 

Ciekawe studia mogą dotyczyć Funduszu Budowy Szkół i Internatów, 
Frontu Jedności Narodu, TPPR, ZBOWiD. Wdzięcznym polem dla histo
ryka współczesności może być ruch regionalny, który podejmuje n:e
zwykle bogatą i różnorodną problematykę pracy społecznej. Wszystko, 
co dotąd zrobiono, jest raczej wynikiem rocznicowych zapisów i czeka 
na swego rzetelnego badacza. Odrębną tematykę tworzą wielkie kampa
nie polityczne, jak wybory do sejmu i rad narodowych, kolejn':! zjazdy, 
obchody różnych rocznic itp. jubileuszów, które stanowić mogą przed
miot interesujących studiów nad tym, co ogólnie można nazwać kulturą 
polityczną społeczeństwa. Być może do tych tematów trzeba będzie zmo
dernizować kwestionariusz badawczy historyka, ale może to okazać się 
niezwykle płodne naukowo i odkrywcze. 

d) Wreszcie ostatnia grupa problemowa, jaką podejmowała w ostat
nim 30-leciu śląska historiografia, obejmuje oświatę, naukę, kulturę 30. 
Niestety także w tej dziedzinie jest niemal wszystko do zrobienia. Jeżeli 
jeszcze można mówić, że studia nad oświatą, głównie historią oświaty 
i wychowania, przyniosły rezultaty badawcze, o tyle zupełnie nietknięte 
są zagadnienia kształtowania się ośrodków naukowych w omawianych 
ośrodkach Śląska. Wdzięczny temat, zasługujący na poważne, nie tylko 
rocznicowe, potraktowanie, obejmuje problemy kształtowania się po
szczególnych ,::entrów naukowych, szkół, wiele złożonych problemów 

21 Por. J. S i  e r  ows k i, Udział związków zawodowych w zaludnianiu i zago

spodarowaniu Ziem Odzyskanych w 1945 r. (Biuletyn Biura Hist. CRZZ, 1964, nr 2'3, 
s. 68-81). J. Ko z i k, Rola PPR w odbudowie jednolitego ruchu zawodowego

w województwie śląsko-dąbrowskim (Zaranie Sląskie, 1971, nr 4, s. 724-741).
2s W przygotowaniu są prace H. Rechowicza i J. Kantyki. 
29 Por. Osiągnięcia i działalność Polskiego Związku Zachodniego w Polsce Lu

dowej 1944-1950, Poznań 1950, s. 32. N. Ko ł om ej c zy k, Polski Związek Za

chodni (Okręg śląski) w latach 1945-1950--(Studia i Materiały z Dziejów Sląska. 
t. VI, 1964, s. 305-354). 

30 Por. w. Mi s i a k, Działalność kulturalna na Dolnym Śląsku w l.atach

1945-1949, Wrocław 1973, s. 236. 
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dotyczy również organizacji badań itp. Wszystko czeka na p10ro histo
ryka. To samo można powiedzieć o badaniach nad historią poszczegól
nych instytucji życia kulturalnego, jak i innych szczegółowych zagad
men. Także ten temat brany na warsztat badań naukowych historyka 
przynieść może ciekawe rezultaty. 

W sumie więc w czterech grupach tematycznych mieści się biblio
grafia prac historyków traktujących problemy Śląska w ostatnim 30-leciu 
jako przedmiot swych dociekań naukowych. Według obliczeń dokona
nych w oparciu o bibliografię Śląska problematyka historyczna po 
1945 r. obejmuje łącznie blisko 2 tys. pozycji na przeszło 7,5 tys., jakie 
dotyczą innych okresów historycznych. A więc przeszło 1/5 prac dotyczy 
dziejów śląska w ostatnim 30-ledu, mówiąc dokładniej pierwszym 5-le
ciu 31. Ilościowo można z tego dorobku być usatysfakcjonowanym. Na
tomiast w rozłożeniu na poszczególne zagadnienia z historii politycznej 
nie wygląda to, jak przedstawiłem, wcale tak różowo . 

.Takie zadanie winna podjąć nauka historyczna na obszarze Śląska 
w Polsce Ludowej, zwłaszcza jego pierwszego pięciolecia? Na pierwszym 
miejscu wymienić należy postulat, aby historiografia śląska przeszła od 
opisu historii wydarzeniowej 22 do analizy zjawisk masowych, gospodar
czych, społecznych i kulturowych, mieszczących się w takich proble-

31 Według zestawienia publikacji, jakiego dokonała mgr Barbara Sawicka, wynika: 
Bibliografiaza lata 

---

939-1946 947 948-1955956 957-1958959 960 961 962 963 964 1965 1966-19671968 1969 1970-197J 1972-1973
R azem 

i Pozycje I Pozycje liI do 1945 r. po 1945 r. 
549 6 220 92 1102 545 385 202 378 133 168 21 182 45�02 40292 32 294 62 
449 127 413 121 557 102 289 35 365 68 894 167 778 179 

7620 1997 

% 

I 41,84,95,2 52,4 12,2 24,719,810,921 28 29,218,312,118,618,623 
a2 „Historia ,,wydarzeniowa«, do meJ można bowiem sprowadzić dążenie do pierwszoplanowości ujęć poczynań elit politycznych, jest może i ciekawa, &le w niewielkim jedynie stopniu wzbogacająca wiedzę o przeszłości. Bez anal:zy zjawisk masowych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych obraz tworzony przez. 
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mach, jak szeroko rozumiane życie polityczne, a więc nie tylko opis 
instytucji życia politycznego, ich działalności, ale i reakcji podmiotu 
działania instytucji i organizacji życia politycznego. Historiografia śląska 
nie podjęła przecież na dobre ciekawej problematyki kształtowania 
postaw jednostek, grup i klas społecznych, oddziaływania partii poli
tycznych i organizacji na społeczeństwo. Badania post factum procesów 
k..c:;ztałtowania się świadomości politycznej społeczeństwa, aktywności po
szczególnych grup i klas społecznych jest niezwykle trudne 33, ale może 
nas bardziej przybliżyć do zrozumienia np. procesu dorastania mniej
szości rewolucyjnej do roli hegemona narodu. Istotne w tym są studia 
foterdyscyplinarne nad składem społecznym i ruchliwością poszczegól
nych grup i klas społecznych. 

Wdzięczne, choć niezwykle trudne są badania nad charakterem na
szej rewolucji lat 1944-1948. Ciągle dyskusyjne są problemy charakteru 
i etapów naszej rewolucji, jej zasięgu, skuteczności, taktyki działania, 
metod walki politycznej, charakteru opozycji itp. Z tym też zagadnie
niem wiąże się potrzeba studiów nad kształtowaniem się polskiego sy
.stemu partyjnego, praktyką sprawowania władzy itd. 

Wreszcie pomału trzeba się zbliżać do próby syntetycznego ujmowa
nia pierwszego 5-lecia na razie w skali poszczególnych części śląska, 
a potem j€go całości. Do tego niezbędne są jeszcze pilne studia opiso
wo-analityczne pm;zczególnych instytucji organizacji życ.ia politycznego, 
jak związków zawodowych, organizacji społecznych, rad narodowych 
itp. Realizacja tych przykładowo tylko nakreślonych problemów wyma
gać będzie pokonania wielu trudności, przede wszystkim zahamowań 
.su·biektywnych. O wielu trudnościach była już tu mowa, o niektórych 
zbyt może drastycznie, inne rozwiązania podpowie życie i praktyka ba
dawcza. Intensyfikacja badań, podniesienie prestiżu historii współczesnej, 
rozszerzenie kręgu pub'likacji wartościowych zależą w pierwszym rzędzie 
od samych historyków. Przygotowanie warsztatowe, upór i odwaga 
w podejmowaniu problemów już przyniosły bardzo wiele i one też decy
dować będą w przyszłości. Badania nad Śląskiem w Polsce Ludowej 
.skłaniają do pozytywnych refleksji. Liczebny rozwój kadry naukowej, 
podejmowana coraz szersza problematyka i zainteresowanie społeczne 
sprawiają, że z optymizmem możemy patrz€ć w przyszłość. Wśród róż
nych funkcji historii niebagatelna jest ta, którą wymienia prof. S. Kie
niewicz pisząc: ,,Ochoczo pracuje się wyłącznie w przekonaniu, że własne 
pisarstwo przydaje się nie samym tylko kolegom po fachu" 34. 

historyka będzie zawsze uł om ny. Jeżeli pominiemy wpływ czyn ników po zan a uko

wych, to i tak zostanie on skażony stosun kowo dużym pr esen ty zm em" - R. W a

p i ń ski, Polska Ludowa 1944-1950 (Kwar talnik Historyczny, 1976, n r  2, s. · 408). 
aa Por. J. Sz c z e p ański, Odmiany czasii teraźniejszego, Warszawa 1971, s. 7.

34 S. Ki e n i e wi c z, Uwagi o stanie i potrzebach badań historycznych nad 

,wiekiem 19 (Kwartalnik Historyczny, 1973, n r  3, s. 290-294). 

/ 
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Der Verfasser prasentiert den Stand der Forschungen tiber die Geschichte 

Schlesiens in Volkspolen fiir die Zeit von 1945 bis 1975 und hebt dabei die in 
Historikerkreisen ungeklarten und strittigen Fragen hervor. Im einzelnen befasst 
e1· sich mit dęr Organisation der Forschungen tiber die Geschichte Volkspolcns 
in den drei Zentren: Katowice, Opole und Wrocław, analysiert die Forschungs

\ader und stent die wichtigsten Forschungsprobleme dar. Diese lassen sich in 
folgende Themen erfassen: 

1. Bevolkeruugsfragen, die Organisation der polnischen Besiedlung, Verlauf der
Adaptationsprozesse, der Integration und der Herausbildung einer neuen Gemein

schaft auf den Westgebieten, darunter auch in Schlesien; 

2. Or,ganisation der Volksmacht;

3. das politische Leben;
4. Bildungswesen, Wissenschaft und Kultur.

6 - Sobótka 2177 




