
Sobótka 1978 3 

MARIAN ORZECHOWSKI 

UWAGI O PROCESACH INTEGRACYJNYCH NAD ODR_\ 

I BAŁTYKIEM 

(Na manginesie pracy E. Basińskiego, W jednym organizmie. Podstawy 

i przebieg procesu integracyjnego nad Odrą i Bałtykiem, Warszawa 
1977, s. 346) 

Nie od dzisiaj przebieg i społeczne konsekwencje pr,ocesów integracyj
nych nad Odrą, Nysą Łużycką i Bałtyikiem przyciągały uwagę socjolo
gów, historyków, ekonomistów, etnografów, językoznawców, .prawników, 
kulturoznawców. Dorobek naukiowy w tym zakresie - od drobniejszych 
przyczynków po ,po.ważne i znaczące w nauce rozprawy - jest już tak 
ob'fity, iż jego ogarnięcie iprzekracza · fizyczne możliwości jednego bada
cza. Równocześnie odcz·uwa się dotkliwy brak prac o charakterze syn
tetycznym, ujmujących zjawiska i procesy integracyjne w ich ca�okształ
cie, porządkujących wiedzę zgromadzoną przez dyscypliny szczegółowe, 
odpowiadających współczesnemu: poziomowi nauki. 

Dostrzegając w stworzeniu takiej syntezy ważne zadanie nauki pol
skiej, z pełnym uznaniem powi,tać trzeba każdą rzetelną próbę, która 
do niej przyibliża. Z punktu ,widzenia rozwoju samej .nauki nie będzie 
istotne, czy synteza taka powstanie jako dziefo indywidualnego badacza 
czy też całego zespołu, reprezellltującego różne dyscypliny i szkoły myśle
nia naukowego. Z pełną świacdomością zaakcentować chcemy jednakże 
słowa „rzetelna próba" i „przybliża", gdyż nie tylko płodem wyobraźni 
czy nieuza'sa'dnionego superkrytycyzmu wobec osiągnięć ,badawczych hi
storiografii polskiej może być ,przekonanie, !iż istnieją również „synte
zy", które na miano „rzetelnych" nie zasługują, do celu nie „przybli
żają" ,- lecz wręcz od .niego oddalają, zniekształcając jego kontury i .pod-

' stawowe wyznaczntki. 
Euzebiu'sz Basiński nie jest autorem Czytelnikom polskim niezna

nym, posiada bowiem na swym koncie wiele artykułów poświęconych 
problematyce granricy na Odrze i Nysie Łużyc,kiej w opinii europejskiej 
i stosunkom polsko-radzieckim, studium o Niemieckiej Republice De
mokratyc�nej oraz „hi;torii i współczesności polskich ziem zachodnich 
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i północnych". Najnowsza jego .praca stanowi ambitną próbę naukowej 
rekonstrukcjri. ,,podstaw i przebiegu procesu integracyjnego" nad Odrą 
i Bałtykiem. Podejmując pro}jlema-tykę „podstaw i przebiegu procesu 
integracyjnego" nad Odrą i Bałtykiem, dotknął E. Basiński ma,terii nie-
zwykle złożonej: 

1). Procesy 1ntegracyjne są w swej istocie i struktu�e niezwykle 
złożone, obejmują •bowiem zjawiska ze wszystkich sfer życia społeczne
go - od ekonomiki po postawy grup społecznych i jednostek; 2). ich 
badanie dokonywało się niejako „w marszu", gdy nie były .,one jeszcze 
zak,ończoine, 'a ich dalekosiężne konsekwe111cje nie W pełni zostały ujaw-

/ 

nione; 3). nauki szczegółowe, podejmujące problematykę integracji, nie 
posiadały wspólnej, w miarę spójnej marksistowskiej .teorii integracji 
społecznej, która rodzi się również „w marszu", jako wynik teoretycz
nego uogólnienia wyników badań empirycznych i ich konfrontacji 
z marksistowską teorią rozwoju ,społecznego; 4). nauki szczegółowe 
podejmujące problematykę „podstaw i przebiegu procesu integracyjne
go nad Odrą i Barłtykiem" różniły się prnziomem metodologicznej sa
mowiedzy, stopniem przyswojenia dyrektyw marksistowskiego - pozna
wania rzeczywistości społecznej, a ponadto podejmowały one różne as
pekty tej samej złożonej rzeczywistości, ze wszystkimi wynikającymi 
stąd konsekwencjami poznawczymi i metodblogicznymi. Mając to wszyst
ko na uwadze, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim 
stopniu studium Basiń'skiego w,�bogaca dotychczasową wiedzę o naj
nowszych dziejach 2'iem nad Odrą i Bałtykiem, jakie stawia nowe py
tania i jakie proponuje 111a nie odpowiedzi. 

Zacznijmy od przeglądu treś�i. Basiński opisuje kolejno: (akcentu
jemy tu słowo „opisuje", gdyż w sposób adekwatny charakteryzuje ono 
metodę zastosowaną w. pracy) najogólniejszy „bilans polskich osiągnięć" 
w ciągu tr,zydziestu lat nad Odrą i Bałtykiem; procesy demograficzne 
przed 1939 r. (Ostflucht, bezzasadność mitu o „narodzie bez ziemi"); 
dziejowe związki ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich z Macierzą, ruch 
polski w XIX i XX w. i .przejawy ruchu oporu w okresie II wojny 
·światowej; przebieg wa,lk o ich wyzwolenie, objęcie przez władze pol
skie, zniszczenia wojenne, począitki organizacji· życia polskiego, zasied
lall1'ie, wporządkowanie spraw ludności -rodzimej, odbudowę gospodarczą,
rozwój kuiltury i oświaty, powstawanie nowego społeczeństwa, wałkę
o uznanie nowych granic i normalizację stosunków z RFN. Bogactwo
poruszonych problemów jest więc ogromne, a brak selektywnego do
nich ,podejścia sprawia, że znajdujemy w książce materiał powtarzany
w dziesiątkach innych wydawnictw. Siłą rzeczy .obraz głębszych pro
cesów i zjawisk został spłycony w stosunku -do osiągniętego już stanu
wiedzy.
. Wykaz „ważniejszej literatury przedmiotu" (dokumenty i mate'ria
ły - 43 pozycje, opracowania - 129 pozycji), upoważnia nas do formu-
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łowania wniosku o wręcz obcesow__.Ym potraktowaniu dorobku nauki 
po}skiej, gdyż zawiera on· całkowicie niezrozumiałe luki, przemilczenia, 
stanowiące alibo świadectwo niezwykłej al'lbitralności Autora w k,wali
fikowa:niu tego, co �aHcza się do „ważniejszej literatury przedmiotu", 
albo też słabej i ,powierzchownej w niej orientacji. Brak miejsca nie 
pozwala nam na cytowanie wielu dziesiątków monografii, poświęconych 
ruchowi polskiemu nad Odrą i Bałtykiem przed 1945 r., powstaniu 
władzy ludowej, zasiedlaniu, procesom społecznym, -de:iałalności partii, 
organizacji i instytucji politycznych i społecznych, których rola w pro
cesach integracyjnych była szczególnie ist1otna. Bez \Specjalnego trudu -
a więc :nie sięgając do specjalistycznych bibliografii - wyliczyć można 
także kilkadziesiąt pominiętych artykułów i rozpraw, już w samym ty
tule zawierających określenia „-integracja", ,,adaptacja", ,,więź społecz
na" iJtd. Sądząc po wykazie „ważniejszej literatury przedmiotu" nie 
istnieją, J.utb też nie zawierają nic cennego, takie specjal,istyczne czaso
pisma, jak np. ,,śląski Kwartalnik H�storyczny Sobótka", ,,Kwartalnik 

·Opolski", ,,Komunikaty Warmińsko-Mazurskie", ,,Zaranie Śląskie",
,,Przegląd Zachodni10-Pomors�i", a nawet i „Przegląd Zachodni" (przy
woływany jeden tylko raz, gdy interesujących artykułów związanych 
z .problematyką integiracj,i można w nim liczyć na dziesiątki). Nie istnie
ją także dla Ąutora taik licznie wydawane na ziemiach zachodnich i pół
nocnych „Roczniki" (np. we Wrocławiu, Koszalinie, Ziel<?Dej Górze, 
Kłodzku itd.), zawierające niezwykle wiele cennego materiału, pozwa
lającego o „podstawach i przebiegu procesu integracyjnego" pisać w spo
sób konkretny i rzeczowy. Słabej orientacji w całokształcie dorobku 
nauki polskiej nie zrekompensują oczywiście obfite cytowania, zajmu
jące w sumie ok,oło 1/3 teks.tu zasadniczego (bez przypisów i odsyłaczy), 
zastępujące samodzielną, twórczą ,pracę myślową, zwalniające często od 
formułowania ocen syntetycznych, uogólnień i hipotez badawczych. 

Procesy integracyjne na ziemiach zachodnich i północnych opisuje 
Basiński na tle dziejów i zmagań ich polskiej ludności o zachowanie 
narodowej tożsamości i odrębności oraz źródeł powrotu tych ziem do 
Polski, podejmuje więc sprawy dobrze znane z literatury naukowej 
(dzieje ludności polskiej przed 1945 r.), lub te? stanowiące przedmiot 
naukowych i politycznych kontrowersji (źródła powrotu). Metodo1'o
gicznie i merytorycznie trafne jest wyjściowe stwierdzenie, iż do histo
ryczne.go ciągu zma,gań o powrót ziem nad Odrą i Bałtykiem wpisały 
się także „zastępy ludności rodz�mej", wnosząc do · procesów integra
cyjnych „bezcenne walory" i tradycje (s. 11, 125-126), przyśpieszające 
i wzmagające proces tworzenia nowoczesnego narodu polskiego. Jak więc 
w świetle tej wysokiej oceny rysuje się w pracy obraz dziejowych „zma
gań o zachowanie oblicza polskiego" ziem nadodrzańskich i nadbałtyc
kich, któremu Basiński poświęcił w sumie (łącznie z opisem ruchu opo
ru w okresie II wojny ś"wiatowej) ponad 40 stron druku, a więc dużo 
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więcej in.iż �o części tekstu zasadniczego? Kilka spraw zwraca w tym
obrazie uwagę, .ze w:cględu przede wszystkim na ich rozbieżność z do
tychczasowymi ustaleniami historiografii polskiej. Skomplikowany, wie
lostronny proces narodzin, krystalizowania się, ewolucji i we·wnętrzne
go - ideowego i politycznego zróżnicowania ruchu narodowego nad 
Odrą i Bałtykiem, sprowadza AutoT do dawno już odrzuconego przez 
historyków i socjologów marksistowskich zjawiska „odrodzenia na,rodo
wego", które już w okresie Wiosny Ludów ogarnęło „nie tylko dojrza
łych narodowo mieszkańców Wielkopolski, czy Pomorza Gdańskiego, 
lecz także mieszkańców jeszcze w okresie przedrozbiorowym odciętych 
od Rzeczy.pospolitej, takich dzielnic jak: Śląsk, Ziemia Lubuska, Po
morze, Warmia i Mazury. Nieprzerwanie, choć biernie trwające przy 
języku i obyczajach ·Ojców masy ludowe budziły się z narodowej apatii, 
a wyrosłe z ich szeregów zespoły działaczy podjęły intensywną kam
panię o skrystalizowanie świadomości ,patriotycznej i uformowanie 
wspólnego patriotycznego frontu solidarności z rodakami ze wszystkich 
ziem polskich" (s. 42). W tym obszernym wyjątku mamy więc do czy
nienia ze wszystkimi składnikami i tezami całkowicie anauikowej kon
cepcji „odrodzenia narodowego": idealistycznym -wyobTażeniem o kształ
towaniu się świadomości narodowej i narodu, jalm procesie oderwanym 
od wszelkich obiektywnych procesów ,społeczno-ekonomicznych; po1i
tycznych i kulturowych, związanych z powstawaniem kapitalizmu; dzie
leniem ludności polskiej nad Odrą i Bałtykiem na „narodowo _dojrza
łych" i „narodowo biernych", pogrążonych w „narodowej apa,tii"; prze
konaniem o decydującej, kreatOTskiej roli w procesach narodotwórczych 
„zespołów działaczy", ,,krzewicieli polskości"; niedostrzeganiem wreszcie 
skompliikowanego charakteru kształtowania się nowoczesnej wspó,lnoty 
narodowej i świa'domości narodowej, prezentowaniem jej jako jedno
kierunkowego procesu mnożenia „bojowników polskości ... w dziesiątki 
i setki, rtysiące" (s. 43). Basiński abstrahuje i w tym wypadku od całego 
metodologicznego dorobku wy-bitnych marksistów polskich, którzy spra
wom zaboru pr11:skiego poświęcali_ szczególnie wiele uwagi (J. March'lew
ski, A. Warski) oraz osiągnięć iteoretycznych polskiej socjologii (S. Os
sowski, W. Markiewicz, J. Wiatr) i- historiografii (K. Piwarski, K. Po
piołek, W. Wrzesiński, B. Szerer, M. Pater i in.), które już zupełnie 
nieźle opisały fenomeny kształtowania się więzi narodowych i świado
mości narodowej nad Odrą, Nysą Łużycką i Bałtykiem. Wbrew też 
tym ustaleniom i osiągnięciom, polski ruch narodowy przed 1914 r. 
jawi się w opisie Basińskiego w postaci „jednolitego potoku", zdomino
wanego przez naczelną ideę walki o polskość, ,,skrystalizowanie świado
mości patriotycznej", ,,uformowanie wspólnego patr1otycznego frontu so

li.darności z rodakami ze wszystkich ziem polskich", abstrakcyjnych 
jednak, pozbawionych konkretnego społeczno-klasowego i ideowego 
kształtu. ZrnateTializowanym - wyirazem tego a,bstrakcyjrfie rozumianego 
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„ducha narodowego". jest również abstrakcyjny, ujęty w kaitegoriach 
,,jednolitego potoku" - ruch narodowy: polskie życie kulituralne, spor
towe, związkowe spółdzielcze itd. (s. 44). Jedynym echem ideowego i po
litycznego zróżnicowania ruchu ,pol'Skiego (np. nurt konserwatywno-za
chowawczy, społecznie i narodowo ugodowy, narodowodemokratyczny, 
socjalistyczny z jego różnymi skrrzydłami i odcieniami ) jest w pracy 
Basińskiego wzmianka o Centrum i wyborze Korfantego (s. 44). 

W sposób nader jednostronny prezentuje Basiński polski ruch na
rodowy w latach 1918-1921 i źródła klęski Polski w warlce o granice 
zachodnie i ,północne, opi'Sane już dość dobrze (Wrzesiński, Jędruszczak, 
Popiołek,. Zieliński, Leśnodorski i in.). Podstawowe i jedyne źródło „po
zostawienia poza granicami II Rzeczy.pospolitej wielkich połaci Śląska, 
Kaszubszczyzny, Powiśla, Rrt.is Wschodnich" dostrzega Basiński w „kon
szachtach reakcyjnych ,polityków anglosaskich, którzy po klęsce kaj
zerowskiej Rzeszy ratowali maksimum potencjału imperialistycznych 
Niemiec,. jako rezerwy do planowanej rozprawy z rewolucyjnym pań
stwem niemieckim" (s. 31). Wyniki plebiscytu na Górny'm Śląsku z kolei 
zostały wedJug Autora „z góry" zaplanowane „w alianckich gabinetach" 
(s. 45). Aurtor powołuje się przy tym na Marchlewskiego, ale ten pisze 
jedynie o tym, a jes,t to_ sprawa zupełnie inna, której Autor nawet nie 
dotknął i nie skonkretyzował, iż - ,,plebiscyt na Górnym Śląsku, który 
bezwarunkowo posiada wj.ększość polską, nie był zwierciadłem opinii lu
du, gdyż odbył się pod szaloną presją niemieckich kapitaiistów ... Pl€
biscyt nie może być wyrazem istotnej woli ludności: zależność ekono
miczna pr,zejawia się podczas każdego głosowania, zasadzającego się na 
najdalej idących podstawach demokratycznych. W danym wypadku 
najważniejszym były wpływy niemieckich przemysłowców i kapitali
stów i specjalnie jaskrawo zarysował,a się zależność ekonomiczna od 
nich". Między niezwykle trafnymi i instTuktywnymi spostrzeżeniami 
Marchlewskiego a symplikatorską tezą o z góry „zaplanowanych 
w alianckich gaibinetach rezultatach plebiscytu" .nie istnieje żadne iunc-. 
tim. Przyjęta przez Autora konwencja opisu procesów zachodzących nad 
Odrą i Baftykieim po I wojnie światowej abstrahuje więc kompletnie 
od takich - opisanych już wielokrotnie w polskiej historiografii - fak
tów i procesów, jak np. stain.owisko polskich klas posiadających wo.bee 
·ziem zachodnich i północnych, strategia polskich ugrupowań mieszczań
skich w walce o ich. rewirndy:kację, wpływ społeczno-polityc_znego, klaso-·
wego i ideologicznego oblicza ·odrodzonego państwa polskiego na - po
stawę ludności ,rodzimej (n,p. na postawę ewangelików mazurskich czy
górnośląskich}, reperkusje polityki wschodniej państwa polskiego,
a zwłaszczśl „marnzu na Kijów" w okresie plebiscytu i ich wpływ na
jego wynik.

Niezwykle ubogi i jedin.ostronny jest także zawarty w pracy obraz
polskie.gu ruchu .narodowego nad Odrą i Bałtykiem w okresi€ między-
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wojennym, jego oblicza ideowego i politycznego, spraw programowych, 
strategii i taktyki wa,1ki z uciskiem na,rodowym i społecznym, istnieją
cych w nim różnorodnych nurtów ( od konserwatywnego społecznie i ugo
dowego po radykalny społeczinie i narodowo) i kontrowersji wokół jego 
miejsca i roli w życiu społeczności .polskiej, stosunku do Niemiec, nie
mieckich partii polityczinych, państwa polskiego, gruntoW1I1ie i wszech
stronnie opicsanych już w liJteraturze naukowej (Wrzesiński, Zieliński, 
Benyskiewicz, Smołka, Poniatowska i in.). Jedynym i dalekim echem 
złożonej problematyki jest stwierr-dzenie, całkowicie zresztą deklara
tywne, niczym nie podbudowane i jakby doczepione do głów- · 
nego nurtu wywodów Autora, iż „niekorzystnie na zasięgu oddziały
wania Związku Polaków w Niemczech odbijał się brak skrysta:lizowa-
nego programu społecznego ... Solidarystyczne tende1nrcje nie iprzelkreś
liły przecież .podstawowego nurtu działalności patriotycznej Związku, 
Móry z natury rzeczy bronić musiał i praw narodowych i praw spo
łecznych swych członków" (s. 55). 

Basiński jawnie też ,przecenia - lurb opisuje w kategori,ach jak naj
dalszych od precyzji - stan świadomości historycznej i wiedzy społeczeń
stwa Polski międzywojennej o ziemiach nad Odrą i Bałtyki�m. ,,Po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku na postawę s z e r o k i c h  k r ę
g ó w społeczeństwa polskiego oddziaływało coraz silniej poczucie dzie
jowych związków ultraconych ziem piastowsk1;ch z · Macierzą ... Opinia 
publiczna w Polsce nie chcia,ła pogodzić się z zalegalizowaniem gwałtów 
pruskiej zaborczości. Odrodzenie polskiej państwowości, ... w z m o g ł o 
z a i n t ere s o w a n i e  s p o ł e c z e ń s t w a p o l s k i e g o  l o s a m i
z i e m  p i  a s  t o  w s k i c h, kt ó r y c h  z a c h  o d  n i e  �rubieże wyzna
czali ongiś budowniczowie marchii Lechitów. Szkolnictwo poczęło krze
wić wiedzę o rgenezie państwa i narodu polskiego, popularność zdobywały 
dzieła kilasyków rodzimej literatury pokroju J. Kraszewskiego, H. Sien
kiewicza, B. Prusa czy S. Żeromskiego, którzy odtwarzali klimat zma
gań z naporem teutońskim" (s. 31). Podjęte w zacytowanym fragmencie 
kwestie należą do najbaTdziej skompli!towanych, najtrudniejszych do 
zbadania i dlatego też najmniej przez historyków eksplorowanych. Nie 
wiemy więc, na czym opiera Basiński swe daleko idące twierdzenia, 
jakie zjawiska i procesy ,pr,zemawiają na ich rzecz, zwłaszcza iż nie od
wołuje się on do nielicznych wprawdzie, ale istniejących przecież opra
cowań. Dlatego też określenia w rodzaju „szerokie kręgi społeczeństwa", 
,,coraz silniej", ,,wzmogło zainteresowanie" itd. są w swej i1sto'Cie goło
słowne, a w najlepszym wypadku można je uznać za wstępne, robocze 
hipotezy, albowiem zasadnie można np. p11zypuszczać, iż szkoła i lite
ratura wnosiła i w.niosła rzeczywiście nowe wartości do dotychczaso
wego stanu wiedzy społecznej o ziemiach nad Odrą i Bałtykiem. Jakie:.. 
go rodzaju była t'o wiedza, wokół jakich podstawowych kwestii s�koła 
i li.iteratum koncentrowały „zainteresowania społeczeństwa polskiego", 
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jaki konkretnie „klimat zmagań z naporem teutońskim"· formowała li
teratura, ówozesne środki prnekazu i urabiania opinii społecznej, do ja
kich tradycji sięgały, jaki obraz ludu ziem nadodrz,ańskich i nadibaltyc
kich upowszechniały, jakie w nim miejsce zajmowały np. plebejskie 
tradycje powstań śląskich, zwłaszcza trzeciego, walki nie tylko o na
rodowe, ale i społeczne wyzwolenie itp.? Próba odpowiedzi na te py
tania nie może jednak abstrahować od klasowego, politycznego i te
rytorialnego zróżnicowania społeczeństwa polskiego, nie może też ope
rować pojęciem społeczeństwa w ogóle, jak czy.ni to Basiński. Społeczny 
zasięg zaintteresowania ziemiami nad Odrą i Bałtykiem, społeczne zro
zumienie warunków i szans ich rewindykacji, ich miejsca i roli w ży
ciu narodu i państwa,. były nader zróżnicowane i zależały id wielu czyn
ników. Wiemy już nie tylko intuicyjnie, ale empirycznie, iż zaintereso
wanie prolblematyką ziem nadodrzańskich i nadbałtyckich było znacznie 
szersze w Wielkopo'lsce, na Pomorzu czy Śląsku niż w centralnych 
i wschodnich Tegionach II Rzeczypospohtej, o czym może nip. świadczyć 
zasięg wpływów .i stan organizacyjny Towa·rzystwa Obrony Kresów Za
chodnich (badania M. Mroczko, A. Wolff). Na zróżnicowania regionalne, 
uwarunkowane przede wszystkim, chociaż nie wyłącznie, odmiennymi 
doświadczeniami historycznymi, nakładały się zróżnicowania partyjno
polityczne. Również nie tylko intuicyjnie, ale empirycznie potwierdzona 
została teza o �iększym zaiinteresowaniu problematyką -ziem zachodnich 
i półriocnyćh narodowej demokracji, chrześcijańskiej demokracji, częścio
wo także ruchu ludowego i socjalistycznego niż np. sanacji (badania 
Wojciechowskiego, ·Wrzesińskiego, Wapińskiego, Orzechowskiego i in.). 
Stosunkowo najmniej możemy powiedzieć o klasowym zróżnicowaniu 
zainteresowania ziemiami nad Odrą i Bałtykiem. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że największe zainteresowanie w tym zakresie przejawiały 
grupy inteligenckie, najmniejsze - zacofane, ,pogrążone często w analfa
betyzmie chłopstwo centralnych i zwłaszcza wschodnich regionów mię
dzywojennej Polski. 

W postawie ludności rodzimej, w jej walce o utrzymanie narodo
wej _odrębności, wszystkich podstawowych jej wyz�aczników (język, tra
dycje, świadomość, odiJ:'ębności i wspólnoty z resztą narodu, własna kul
tura, organizacje r instytucje itd.), upatruje Basiński słusznie jedno 
z podstawowych społecznych źródeł trwania w polskiej pamięci naro
dowej i w polskiej myśli politycznej idei powrotu ziem nad Odrą i Bał
tykiem do Polski. Ideę tę formułuje jednak nieco mgliście, stwierdzając, 
iż „bojownikom Polski Ludowej przewodziła od zarania idea odbudowy Oj
czyzny jako wspólnego domu dla ogółu rodaków, zespolonych w jedno
litym etnicznie organizmie ,państwowym" (s. 5). Jednakże ta mgliście 
wy-rażona myśl wprowadza nas w istotę niezwykle skomplikowanego 
procesu histoil'ycznego, jakim były narodziny i urzeczywistnienie kon
cepcji Polski na zachodzie i północy sięgającej po pełną linię Odry,' 
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Nysy Łużyckiej i Bał.tyku .ze SzGzecinem. Nie są to, jaik wiadomo, kwestie 
w polskiej historii ani nowe, ani też bezdyskusyjne, żeby prz)lipomnieć 
toczony przed laty ,,�pór o źródła powrotu Po}ski nad Odrę i Bałtyk" 
oraz ciągle aktualne kontrowersje między hlstoriografią marksistowską 
a emigracyjną, odmawiającą polskiej rewolucyjnej lewicy prawa do na
zywania się wy1konawcą „testamentu Piastów". Basiński zdaje się 
o owych sprawach i kol'.ltrowersjach nic nie wiedzieć, o crym świadczy
pie tyle brak odwołania się do konkretnych prac, ile jego własne w tej
kwesti'i sprzeczine, mało· konsekwentne stanowisko. Autor nie dostrzega
lulb nie docenia faktu, iż realizacja powrotu Polski nad Odrę, Nysę Łu
życką i Bałtylk była wielką społeczno-polityczną i ideowo-wychowawczą
batalią (wręcz bitwą klasową!) o reorientację społeczeństwa, przezwycię
żenie tradycyjnych sposobów myślenia i postaw wobec własnych spraw,
państwa i innych narodów. Z lek-t ry, ,pracy Basińskiego trudno byłoby
wywnioskować, iż wokół całego kompleksu spraw związanych z genezą,
realizacją i konsekwe·ncjami powrotu nad Odrę i Bałtyk toczyła
się również ostra walka n i e t y 1 k o o s p o ł e c z � ń s t w o, o kon
sekwentny demontaż mitów . i legend, psychologicznych nawarstwień
i resentymentów, pr,zeoranie świadomości wszystkich klas i warstw spo
łecznych, 1 e c z t a k ż e w e w n ą t r z tego s p o ł e c z e ń s t w a - mię
dzy poszczególnymi orientacjami i ugrupowaniami politycznymi, walka
w najogólniejszych zarysach opisana przez wielu historyków (Dąbrowski,
Kołomejczyk, Dobrzycki, Orzechowski, Serwański), a przez Basińskiego
przedstawiona w sposób uproszczony, gdyż prawie że bezkonfliktowy.
Przejawem tego jest m. in. opisywanie tak złożonego procesu w kate
goriach „powszechności ,polskich aspiracji do całkowitego przejęcia do
rzecza Odry i ,bałtyckiego pobrzeża" (s. 9) czy też .traktowania programu
powrotu jako swoilstego „imperatywu kategorycznego", czy, jak to formu
łuje Basiński, ,,nieuibłaganej kooieczności czynnego włączenia się do re
alizacji ogólnonarodowego postula.tu" wszystkich Polaków, których los
wojenny rzucił na ziemie nadodrzańskie i nadbałtyckie. To owa „nie
ubłagana konieczność" sprawić miała, iż służył jej na swój sposób
„każdy świadomy Polak - robotnik, chłop czy inteligent, kobieta czy
młodzieniec, którym przypadł los pobytu na starych piastowskich rubie
żach", iż „do bezprzykładnego w rozmachu ruchu oporu, stanęli przed
stawiciele ludności roązimej oraz deportowani na roboty przymusowe,
dalej jeńcy wojenńi i więźniowie obozów koncentracyjnych, wreszcie
ich bracia z tzw. »obszarów wcielonych do Rzeszy« czy tzw. Generalnej
Gubernii" (s. 58).

W sposób bardzo mglisty i nieprecyzyjny zostały określone te siły 
społeczne i polityczne, ·dzięki którym Polska mogła zrealizować „testa
ment Piastów". Jego urzeczywistnienie wiąże wfęc Basiński z bliżej 
klasowo i politycznie nie zdefiniowanymi „bojownikami Polski Ludo
wej", ,,pątriotycznym polskim obozem postępowym", ,,postępowymi śro-
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dowiskami polskich .patriotów", ,,postępowymi działac�ami polskimi" czy 
też „siłami postępu" w ogóle. ,,Nie wygasłe nigdy pragnienie patriotów, 
aby dokonać zjednoczenia wszystkich historycznie ,po1'skich obszarów 
w zespole dorzecza Odry i W�sły, nabrały charakteru realnych postula
tów politycznych w naj1trudniejszym okresie polskich dziejów - w la
tach· hitlerowskiej agresji i okupacji, podczas II wojny światowej, kiedy 
ster losów narodowych przeszedł w ręce postępu" (s. 37). Jest to teza 
jawnie pUiblicystyczna i jako taka do przyjęcia. Nie można jej jednak 
zaakcentować jako tezy naukowej, przede wszystkim dlatego, iż ok- , 
reślenie „siły postępu" jest ba•rdzo nieprecyzyjne. Różne w swej spo
łecznej i politycznej genealogii siły i ugrupowania określały się jako 
,,siły postępu", a sam „postęp" posiada różne kształty i wymiary, od
mienne są też jego ,kryteria w różnych epokach i sytuacjach- historycz
nych. Nie odmawia si� wreszcie prawa do nazywania się „siłami postępu" 
także i tym grupom, które znajdowały się daleko na prawo od lewicy 
rewolucyjnej,- marksi1stowskiej, a więc od tych sił, które ma·rzeniom 
i pragnieniom o Odrze i Bafityku nadały „kształt realnych poątulatów 
politycznych" i wciroiły je w życie. Pisząc o „siłach postępu" itd., Ba
siński wyodrębnia oczywiście Polską Partię Robotniczą i akcentuje jej 
rolę w reali0acji program,u rewindykacji terytorialnych na zachodzie
i północy, prezentując ją jako „twórcę nowoczesnej koncepcji społeczno
pol1tycznej polskiej państwowości" i organizatora „konsekwentnej walki 

- o jej urzeczywistnienie" (s. 74). Rola ta została jednak ujęta statycznie
a więc niezgodnie z rzeczywistym biegiem wy,d arzeń, ich, wewnętrzną
logiką. Autor prezentuje gotowe wyniki pr,zeirnyśleń teoretycznych Partii,
jakby nie dostrzegając ewolucji, stanowiącej jedynie równoległy frag
ment ewolucji społeczno-ustrojowej koncepcji, której etapami histo
rycznymi były m. in. dek1aracja marcowa i listopa'dowa z 1943 r., pro
gram Krajowej Rady Narodowej, Manifest Lipcowy czy pr'Ogram s1uy
stalizowany na przełomie 1944/45 r. Akcentując słusznie awangardową
rolę PPR w realizacji programu J;o'wrotu nad Odrę i Nysę Łużycką,
Basiński równocześnie deprecjonuje ją i zniekształca. ,,Prawda histo
ryczna" o losach Nadodrza prz·ekazywana 1była przez o'biektywnych ba
daczy polskich i obcych. Utwierdzała ona społeczeństwo polskie w prze
konaniu, że szansa usunięcia krzywd dziejowych nadejść musiała nieu
chronnie, jeśli sprawiedliwość między narodami ma jakiekolwiek walory.
Ale urzeczyw�stnienie sprawiied:li'wości międzynarodowej nie mogło -
jak zawsze w dziejach - nastąip'ić samoczynnie, wymagało od Polaków
daleko idącego napięcia narodowej energii, pozyskania akceptacji dla
polskich aspiracji na forum międzynarodowym oraz uzyskania zdecydo
wanego poparcia oddanych przyjaciół" (s. 41). Wprowadzając w zacy•to
wanym · fragmencie element nieuchronności procesu dziejowego (cho
ciaz w zŁagodzonej formie „szansy" nieuchronnego zaistnienia tych czy
innych zjawisk i procesów dziejowych) nawiązuje Basiński do meritum
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wspomnianego JUZ „sporu o źródł� powrotu". Już sam.w sobie cytowa
ny fragment pozwala na wyjawienie wewnętrznej sprzeczności między 
jego roma członkami: tezą „o nieuchronnym" (a więc poza naszym 
wpływem, poza naszą świadomością i poza naszym· działaniem) a tezą 
o koniec.zności „da,leko idącego napięcia narodowej energii", aby owej
,,szansie" - sprawiedliwości dziejowej - stało się zadość. Taka inter
pretacja dziejów to po prostu danina na rzecz ich mistycznego i fata
listycznego r02mmienia, z jednej bowiem strony mamy do czynienia
z niezależną od nas „szansą", a z drugiej stTony - z działalnością,
która szansę albo urzeczywistn'ia, albo też ją zapTzepas-zcza. Aultor nie do
strzega więc, że· owa wspominana przez niego „szansa" nie istnieje sama
w sobie i sama z siebie, ale właśnie w społecznym działaniu, w społecz
nej świadomości, które ją tworzą i urzeczywistniają, wykorzystują ją
lub nie. Nasze przekonanie o takim właśnie rozumieniu procesu dziejo
wego wzmacn'iają inne, licznie rozsiane wywody o nieulbłaganej logice
historii, bezapelacyjnie dylktującej swe prawa ludom i państwu (s. 18),
o t·raktowaniu wojny rozpętanej przez faszyzm jako próbie odwrócenia
nieuchronnych procesów biologiczno-demograficznych, zahamowania,
a w konsekwencji i zmiany „toku procesu historycznego, który w wa
runkach nadchodzącej dekolonizacji zapowiadał nieuchronną [podkr.
moje - l\fO.] utratę raibunkowych zdobyczy na podbitych ziemia.eh
słowiańskich" (s. 18 - tezę tę podbudowuje Basińs'ki przywołaniem opi
nii uczonych niemieckich w rodzaju W. Volza, H. Rogmanna, O. Thal
heima i in., s. 25 i n.), o „nieU1błaganym nurcie demog,raficzny,m" i „oczy
wistym załamaniu germańskiej ekspansji na wschodzie", je�zcze przed
agresją hitlerowską na Polskę (s. 31).

,,Podstawy i przebieg procesu integracyjnego nad Odrą i Bałtykiem" 
opisuje Basiński na szerszym tle przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, 
polityczno-ustrojowych i kulturowych w Polsce Ludowej, a działalność 
„na rzecz zespolenia rewindykowanych ziem z Macierzą" traktuje jako 
,,organiczny element o wiele szerszego procesu integracji ogólnonaTodo
wej w toku. zmagań o postępowe przekształcenie kraju ojczystego" 
(s. 158). 

Istota rzeczy polega jednakże na tym, że owe trafne spostrzeżenia 
pozostały tylko deklaracjami i ogólnikami, ponieważ Ba,siński nie wy
chodzi poza nie. W konsekwencji obraz procesów integracyjnych ziem 
zachodnich i północnych z Macierzą (zespolenie prawno-polityczne, eko
nomiczne itd.) oraz „na ziemiach zachodnich i północnych" (proces two
rzenia „nowego społeczeństwa") nie został p'okazany jako część procesów 
o zasięgu ogólnopaństwowym i ogólnonarodowym - ze wszystkimi oso
bliwościami, wzajemnymi uwarunkowaniami i oddziaływaniami - ale
jako proces sam w sobie. To swoiste „zawieszenie w próżni" dotyczy
także wielu kwestii bardziej szczegółowych, a więc etapów, mechaniz
mów, wyników procesów integracyjnych. Autor podkreśla, iż „spojrze-
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nie z perspektywy minionych trzech dziesięcioleci po II wojnie świato
wej na drogę rozwojową ziem nadodrrzańskich i nadbałtyckich, w ramach 
organizmu Polski Ludowej, w pełni uwydatnia przełomowy charraikter 
zaszłych w tym okresie przemian ... Zanim wszakże potencjalna szansa 
przekształciła się we wspókzesną, obiektywną rzeczywistość, trzeba było 
nieprzeciętnego napięcia narndowej energii: Trzeba było solidarnego, 
ofiarnego wysiłku mi.Lionów ludzi, zarówno pionierów budowy noweg0 
życia na wyzwołoriych obszarach, jak .... też całego społeczeństwa pozosta
łych regionów k,raju. T•rze'ba było konsekwentnego kierownictwa ze stro
ny czynniików politycznych i organów aparatu państwowego, zdolnych 
zmobilizować i skierować we wspólne łożysko, w warunkach powojen
nego chaosu, działania grup ludzkich o najróżniejszych nawykach i oby
czajach. T,rzeba było jasnej koncepcji strukturalnych przeobrażeń, jakie 
r.ależ,ało przeprowadzić na. przyłączonych obszarach, aby zapewnić im 
prawdziwą pozycję w Polsce o nowy:m kształcie terytorialnym i ustro
jowym" (s. 195). Przez ,pryrzmat tego obszernego firagmentu, kwestia wa
runków, mechanizmów i czynników procesów integracyjnych rysuje się 

· w sposób klarowny i jednoznaczny; rolę decydującą odgrywały tu „so
lidarny, ofiarny wysiłek" całego narrodu, ,,konsekwentne kierownictwo
czynników politycznych, jasna koncepcja przeobr,ażeń społeczno-ustrojo
wych. Autor wskazuje także na �nne jeszcze czynniki sprawcze i me
chanizmy integracji: ,,p a t r i o t y c z n ą  p o s t  a w ę  s p  o ł e c z e  ń
s t w a  p o  1 s k i  e g o, które na.tchnienie dla dynamicznej działalności
czerpało nie tylko z histo,rycznej motywacji", lecz także z „rozeznania
własnych szans urządzenia nowego jutra na bazie trwałych ,podstaw
rozwojowych, które dla rewindykowanych dzielnic stwarzało . wszech
stronne zespolenie z macierzystym zapleczem", połączone „z ambicją
pracy na rzecż optymalnego rozwoju nowego środowiska" (s. 15); p a
tr i o t  y z m 1 o k  a 1 n y, który „ponad przejściowe sprzecżności na
tle dawnych nawyków obyczajowych - · jednoczył w żmudnym mozole
wszystkie grrupy nowej społeczności ziem zachodnich i północnych, któ
ry wytwarzał trwałe więzi wspólnej troski wśród ludności rodz1mej
i przybyłej z innych ziem", który „w takich warunkach nie rodził by
najmniej tendencji separatystycznych, ale wyrażał dążność do wniesie
nia maksymalnego wkładu mieszkańców danego regionu do ogólnona
rodowego dorobku" (s. 15-16); ,,e 1 a s  t y c z n y  a p a r a t  a d m  i
n i s t r a c  y j n y", który „stał się cennym instrumentem w procesach
integracyjnych n.ad Odrą i Bałtykiem"· (s. 154); P o  1 s k i  Z w i ą z e k
Z a c h  o d  n i, który „skupiał wokół wysuniętego przez PPR i PKWN
programu »Polski Piastowskiej« szerokie grono wyznawców »myśli za
chodniej« okresu międzywojennego" (s. 158); T o  w a ,r z y s  t w o  Ro z
w o j u Z i e m Z a c h o d n i c h, któremu przypadła „szczególna rola

· ... w szerokim froncie mobilizacji energii społecznej nad umacnianiem
pozycji Polski Ludowej nad Odrrą i Bałtykiem" .(s. 264); k o ś  c i ó ł

/ 
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k a  t o  1 i c k i, który uzyskał szransę „rozszerzenia swych wpływów wy
znaniowych na terenach nadO'drzańskich i nadbałtyckich" (s. 263); ,,p o
s t  ę p o w e c z y n n i k i p o 1 i t y c z n e", których rola „w ogólno
narodowej kampanii 111a rzecz pełnego przyswojenia. przez żywioł polski 
rewindykowanych obsza;rów ... z natury rzeczy nosiła przede wszyst
kim charak,ter inspiratorski, a następnie koordynacyjny", chockHo bo
wiem „o · wzmożenie intensywności zorganizowanego działania przez róż
nego rodzaju ogniwa spontanicznie powstającego frontu nar-0dowego, 
który obok partii i skonnictw demokratycznych obejmował szereg in
stytucji publicznych i organizacji społecznych, jakie nabrzmiewały ak
tywnością w obliczu piJlnych wymogów chwili dziejowej" (s. 156); 
p [' a w o, a zwłaszcza przepisy i przedsięwzięcia na rzecz zwalczania 
,,sz.abrowni'otwa", likwidacji nadużyć w gospodarce loąalami mieszkal
nymi, w dysponowaniu pomieszczeniami i urządzeniami dla warsztatów 
rzemieślniczych, posiadające i'stotne znaczenie, ,,dla s1Jworzenia zdrowe
go klimatu wśród osadników" (s. 188), przepi'sy w spra'wie opieki spo
łecznej nad przesiedleńcami - robotnikami (s. 189); p a t r o n  a t  y 
miast i powiatów na ziemiach dawnych nad miastami i powiaitami na 
ziemiach nadodrzafrskich i nadbałtyckich, które - za1mcJowane prizez 
Polski Związek Zachodni - odeg,rały „wielką rolę w umacnianiu po
czucia staJbilizacji społecznej" (s. 189); k u  1 t u r ę  (szkoła, nauka, li
teratura, tea,tT i inne instytucje życia kulturalnego, ruch społeczno-:kul
tu['alny, kadycje kultury po1l•skiej itd., s. 227 i n.); p r a w  a b i  o 1 o
g i c z n e, które „dyktowały rozwój społeczności polskiej nad Odrą 
i Bałtykiem" (s. 273). 

Każdy· z wymienionych przez Basińskiego (a ich wykaz można jesz
cze znacznie wzbogacić) czynników odegrał określoną - mniej lub bar-

, dziej wymierną - rolę w procesach integracyj!Ilych. W związku z tym 
rodzą się jedna:k co najmniej dwie istotne wątpliwości: pierwsza z nich 
dotyczy hierarchii tych czynliltków, druga - roli tzw. �zynnika poli
tycznego (czy też czynników polttycznych). W istocie J:"zeczy Basiński 
wymienione przez siebie czynniki stawia jakjby na jednej płaszczyźnie 
albo opisuje ich rolę w terminach całkowicie nieostrych, wieloznacz
nych i niewymiernych. Ilość miejsca przeznaczona To'warzystwu Roz
woju Ziem Zachodnich (s. 264-273) wskazywać może, iż jego rola była 
znacznie istotru.ejsza niż np. Stronnictwa Ludowego i Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego, organizacji młodzieżowych, kościoła, szkoły itd. 
„Na rzecz przyspieszenia i pogłębienia iinteg,raćji społecznej nad Od,rą 
i Bałtykiem dzriałało szereg silnych motywów. D o m  i n u j ą c e  z n a
c z e n  i e mi.ała tu oczywiście określona polityka kierownictwa państwo
wego. I. n s p  i J:' a t  o r e m  i o r g a n i z at o r e m tej wielkiej ogól
nonarodowej kampanii była naturalnie PPR, a potem PZPR - kon
sekwentnie st�varzając warunki do zespolenia wszystkich warstw spo-
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łeczeństwa dla realizacji nadrzędnych celów. H a r  m o n i j n i e  w s p ó ł
d z i a ł  a ł·o SL i potem ZSL oraz inne ugrupowania Frontu .Jedności 
Nairodu. W procesach-integracyjnych d u ż ą  r o  1 ę- odegrały także 
takie zorganizowane siły społeczne, jak związki zawodowe, Związek 
Samopomocy Chłop'Sk,iej i ruch kółek rolniczych, organizacje młodzie
żowe, ró2,ne towarzystwa o szczególnych zainteresowaniach kultural
nych i społecznych. P o z y t y  w n e z n a c  z e n  ie posiadała działal
ność .p·at.riotyczneg,o duchowieństwa - zwła:szcza katolickiego" (s. 262-
263). Podkreślone terminy: dominujące znaczęnie, inspiracja i organi
zacja, harmonijne współdziałanie,. duża rol,a, pozytywne znaczenie, trud
no uznać za jednoznacmie i ostire. Granice między nimi są płynne, a to
warzyszące im przymiotniki {dominujące, harmonijne, duże, pozytywne) 
ową nieostrość i wieloznaczność tylko pogłębiają. Ponadto przywoływa
ne przez Basińskiego kategor.ie zbyrt; generalizują rzeczywistość, a w kon
sekwencji jej ·<Ybraiz deformują. Generalnie trafna teza o inspirntorskiej 
i orgamiJzatorskiej roli PPR będzie uproszczeniem obrazu rzeczywistości, 
jeżeli np. nie porówna się jej z rolą PPS, jeżeli nie odniesie się jej do 
wymia,ru poszczególnych województw, a zwłaszcza powiatów i gmin, 
czy też do poszczegó�nych dziedzin życia społecznego nad Odrą i Bał
tykiem. ,,H a r  rm o n i j n e w s p  ó ł d z i a ł a n i e" będzie pustym 
dźwiękiem d. frazesem ·bez pokrycia, jeżeli nie uwzględni się także 
wszystki'Ch konkretnych płaszczyzn tego współdziałania, dróg dochodze
nia. do niego, czy też faktu, że w iI)ewnych dziedzinach życia społeczne
go bądź na określonych obszaTach ziem zachodnich (inp. w czysto rol
niczych pow1atach) i w pewnych okresach właśnie Stronnictwo Ludowe 
(czy też Zjednoczone Skonrui.ctwo Lu,dowe) występowało jako czynniK 
o „dominującym znaczeniu", jako ,.,inspirator i organizator", co wcale
nie podważa tezy o roli PPR (czy PZPR), ale napełnia ją konkretną
treścią życia społecznego, zawsze ba:rdziej złożonego i bogatego, niż pró
bujące .ją ująć w schematy konstrukcje myślowe. Równie pustym i bez
treściowym frazesem będzie teza o „d u ż e  j r o  1 i", jeżeli nie po
dejmie się próby iOpi,sania, na czym ona polegała, w czym się wyrażała,
jeżeli nie określi się jej k,ryteniów i wyznaczn�ków i jeżeli z jej pomocą
będzie się 01pd.sywało tak różne w swym zasięgu zjawiska i procesy, jak
np. rola z je'dinej strony o r g an i z·� c j i m ł ó d z i e ż  o w y  c; h, obej
mujących swym za·sięgiem i oddziaływaniiem całe młode pokolenie
i wszystkie sfery jego życia, a z drugiej strony „różne towairzystwa
o szczególnych zainteresowaniach kulturalnych i społecznych", siłą rze
czy ograniczone w swym działaniu albo do jednego regionu, albo do
jednej ok,reślonej grupy ,ludności, albo też swoistej sfory życia.

W różnych miejscach i kontekstach pisze Basiński o roli i miejscu 
czyinnika politycznego {czy czynników politycznych) w procesach inte
grujących, wy,różniając w jego strukturze Polską Pa:rtię Robotniczą 
(a następnie PZPR) i opisując jej rolę w kategoriach „przewodnictwa", 
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,,awangardowości", ,,koordynacji", ,,sterowania". Autor deklaruje więc, 
iż PPR przewodziła „w organizowaniu wysiłków obozu demokratycz
nego" w akcjd. osiedleńczej i w zespoleniu ziem nadodrzańskich i nad
bałtyckich z resz,tą kraju, odgrywała -rolę inspir�torską i koordynacyjną 
w tym procesie, sterowała instytucjami państwowymi itd. ,,O}brzymie 
zadarnia wymagały skoncenti:rowania wszystkich świadomych sił patrio
tycznych. Ńie wystarczała już ofiama praca takich specjalistycznych 
zespołów, jak ogniwa PUR, PZZ czy po�rewnych formacji, inspirowa
nych i kontrolowanych przez kierownictwo poliltyczne kraju. Na czele 
awangardowego zespołu stanął cały aktyw PPR, pociągając przykładem 
sojusznicze stronnictwa. W kwietniu 1945 r. KC PPR wystosował spe
cjalny okóLni:k w sprawie akcji przesiedleńczej, w któ['ym podkreślił, 
iż »wszystkie [ ... ] organizacje paPtyjne winny natychmiast przystąpić 
do akcji przygotowującej masowe przesiedlenie na zachód«" (s. 169). 
Poza kilkoma ogólni'kami i deklaracjami jest to właściwie wszystko, co 
Autor miał do powiedzenia na temat roli PPR: ro2lwinięciem przytoczo
nego fragmentu jest obszerny referat cytowanego okólnika, uchwał ma- .. 
jowego posiedz·enia KC PPR oraz czerwcowego okó1nika w sprawie 
udziału partii w akcji przesiedleńczej (s. 169-174) .. Daremnie jednak 
szuka-1:i!byśmy w całej pracy odpowiedzi na pytania, jak owe zalecenia 
i dyrektywy zostały zrealizowane, j_akie były ich efelmy (np. w sprawie 
przerzucenia nad Odrę i Bałtyik „nie mniej niż 25 tys. sprawdzonych 
członków partid."), jak brzmiały przesyłane do KC sprawozdania ogniw 
paI'ltii na ·ziemiach zachodnich (za·chowane, często cytowane, analizowa
ne i uogólniane wielokrotnie w litmaturze naukowej), jak konkretnie 
w terenie, w skali województw, powiatu i gminy wyglądała organiza
torska, przewodnd.a, insp�-ratornka rola partii: jej członków, aktywistów 
i władz. Dla Basińskiego rola parrn konkretna, a nie sprowadzona do 
ogólników, zamyka się jedna-k w odezwach, okólnikach, dyrektywach, 
a nie w codziennych ,poczynaniach organizatorskich, politycznych, ideo
logicznych paI1tii jaklo całośc-i, jej poszczególnych ogniw i masy człon
ków. Dla Basińskiego irola PPR (i PZPR), jest pojęciem i zjawiskiem 
statycznym, właściwie niezmiennym, nie podlegającym przeobrażeniom 
w czasie i przestrzeni, nie pokazał on bowiem ewolucji tej roli, zmienia
jących się mechanizmów i form jej realizacji, ewolucji polegającej tak
że i na tym, że w I)ierwszych miesiąca·ch w działalności PPR (a zwłasz
cza jej ogniw wojewódz;kich i powiatowych), dominowały funkcje ii.ie 
tyle inspira'torskie, · koordynacyjne i kontrolne, ile właśnie bezpośred
nio organizatorska-administracyjne (tworzenie władz lokalnych i in
stytucji polskiego życia społeczno-politycznego i gospodarrczego, bezpo
średnia realizacja akcji osadniczej iitd.), uwarunkowane nie tylko tym, 
że często grupy PPR były pier,wszymi zorganizowanymi komórkami 
przyszłego społeczeństwa polskiego, lecz przede wszystkim słabością czy 
nieudolnością administracji państwowej, gdy w miarę stabi-lizacji życia 
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na plan pierwszy wysuwały się właśnie funkcje inspiratorskti.e, koordy
nacyjne, konrt;mlne i inne, mieszczące się najogólniej w· ramach i s-truk
turach oraz mechanizmach pełnienia pr,zez partię klasy robotniczej jej 
kierowniczej roli. W sposób równie deklaratywny i uproszczony przed-
stawił Basiński rolę PPR w procesach tworzenia nowego społeczeństwa 
na ziemiach zachodnich i· północnych. W kilku miejscach i w różnych · 
kontekstach podkireśla on rolę PPR w przełamywaniu nastrojów tym
czasowości, tworzeniu warunków stabilizacji, przyśpieszaniu i pogłębia
niu integr·acji społecznej itd. Są to jednak również tylko ogólniki i "de
k1aracje, nie znajdują one bowiem ani odzwierciedlenia, ani też wspar
cia w całym foku wywodów autorskich. Nie majdziemy więc nic o roli 
Partii w tych fragmentach pracy, w których Basiński opisuje np. pow
stawanie polskich organów władzy ludowej, rozwój i „bujny rozkwit 
kultury", ,,uksztaMowanie nowego społeczeństwa" itd., a więc kwestie 
związane nip. z kształtowaniem struktury społecznej ludności polskiej, 
stosunkami między poszczególnymi grupami narodu · polskiego, kształ
towaniem się modelu kultury pol1s,kiej itd. itd. W podobnej tonacji 
ogólni.Jków (s. 174-175) i tncydentalnie tylko pojawiają się w pracy 
wzmianki o roli PZ·PR i ZSL. Ani jeden raz nie ,pojawia się w pracy 
nazwa PPS, jeden jedyny raz (s. 168) - SD: można tylko domniemywać, 
że je właśnie miał na myśli Basiński, pisząc o „innych" czy „sojuszni
czych stronnictwach". Stan naszej wiedzy o PPS i SD na ziemiach za
chodnii•ch i północnych jest znacznie skl'omriiejszy niż stan wiedzy 
o PPR, ale jest już wystarczający, aby w ogóLnych zarysach określić
miejsce i rolę obu formacji politycznych w proc·esach integracyjnych.
Żadne racje nie uzasad1nJają dzisiaj traktowania dziejów i roili PPS
i SD, a z·właszoza PPS, per non e'st. Zauważamy tylko, że obraz proce
sów integracyjnych bez uwzględnienia znaczenia w nich PPS będzie nie
tylko obrazem niepełnym, jednostronnym, ale wręcz fałszywym,_ nie
ma bowiem obszaru życia społecznego, w kitórym ruch socjalistyczny
nie pozostawiŁby śladów swej myśli politycznej i praktycznej działal
ności, a w nieMórych dziedzinach ślad ten był szczególnti.e głęboki (spół
dzielczość, samorząd itd.). Zaakcentowanie roli PPS, nie pomniejsza roli
P:PR czy SL, ale pozwala uj,rzęć ją we właściwych -wymiarach, nie de
precjonuje, lecz uwydatnia przełomowy charaikter koncepcji PPR, jej
inspirat'orski, organizatorski i ideowo-wychowawczy wysiłek. Całkowi
tym wreszcie nieporozumieniem i z·Uibożeniem obrazu „podstaw i prze
biegu procesu integl'acyjnego nad Odrą i Bałtykiem" jest pominięcie
roli organizacji młodzieżowych (z wyjątkiem przy;toczenia paru frag
mentó'w z dokumentów. ZMW RP -,,Wici") - przede wszy,stkim ZWM,
OMTUR - oraz związków zawodowych, zamknięcie tej roli w dekla
ratywnym stwierdzeniu, iż „w procesach integracyjnych dużą rolę ode
grały także ... organiza�je mlodzieżowe". (s. 263).

Przebieg procesów integracyjnych, tworzenie się nowego społeczeń-



/ 

390 Marian Orzechowski 

stwa, chairakteryzuje Ba,siński w kategoriach dychotomic:mych, ale są 
to dychotomie ·powierzchowne i pozorne. Społeczeństwo polskie nad 
Odrą i Bałtykiem już w okresie okupacji charakteryzuje Basiński jako 
ideowo-p<Jiló.ityczny i moralny monolit, zespolony przez „nieubłaganą ko
nieczność" włączenia się do walki o poWII"ót ziem postulowanych do 
Polski, a jedyne podziały, jakie w owym społeczeństwie do,skzega, spro
wadzają się do i'stniienia „Polaków świadomych", a więc tail�że „Polaków · 
nieswiadomych" (chociaż takiego określenia w pracy nie znajdujemy, 
s. 58)._ Wypadnie jednak wątpić, czy były to podziały rzeczywiste i je
dyne, jak wątpić należy, czy w istocie „progiram powrotu nad Odrę
i BaMy'k" był tym dominującym, wszechogarniającym spoiwem cemen
tującym „wszystkich Polaków". Zapytajmy się tylko (Basiński, nieste
ty, pytania takiego nie stawia), jak szeroka i_ głęboka społecznie była
wiedza społeczna o tym programie, w jakiej wersji docierał on do Po
laków znajdu-jący�h się nad Odrą i Bałtykiem (jeżel'i docierał - gdyż

· 1 wiemy na .ten temat barr-dzo mało, i to przede wszystkim z przekazów
zrodzonych . ex post, pod wpływem faktów dokonanych i . doświadczeń 
późniejszych), w. jakiej ni,ierze określał on post-awy i działania ludności 
autochitoniczriej, jeńców wojennych, robotników przymusowych, więź
niów obozów lroncentiracyjnych it,d., gdyż dopiero odpowiedź na to ,py
tanie pozwoli nam formułować sąd • o tym, w jakim stopniu program 
ten był czyru1i'kiem integrującym Polaków, dominującym nad innymi 
formami i typami więzi społecznych. Wydaje się jednak - i jest to 
sąd bardziej osadzony w stanie wiedzy o ówczesnych zjawiskach i pro
cesach społecznych - iż funkcją takiego czynnika integrującego speł
niała raczej nienawiść do hitlerowskich Niemiec, pragnienie przet_rwa
nia, powr,dtu do stron rodzinnych, odbudowania norma-lnej, ludzk>i.ej eg-
zystencji, wreszcie zwykła ludzka solidarność w obliczu wspólnej wszyst-
kim Polakom groź'by f-izycznej zagłady. Jest sprawą godną zbadania, 
czy i w ja1kim stopniu owe czynniki integrujące niwelowały, neutrali
zowały dotychczasowe podziały klasowe, polityczne, świa,t,opoglądowe 
i determinowane przez nie postawy, sposoby myślenia politycznego 
o sprawach państwa i narodu, ich teraźniejszo.Ści i pirzyszłości.

W uję'ciu Basińskiego monolitem politycznym i ideowo-moralnym
jest także społeczeństwo polsKiie nad Odrą i Bałtykiem w okresie pierw
szych lat powojemiych, chociaż inne są obecnie czynniki zespalające 
i integrujące: przejęcie ziem piastowskich, ich zasiedlenie, przywróce
nie im poliskiegio charakteru, zespolenie z resztą Polsk,i; �e „ogó1no
partriotyczne cele" i „zadania nar,odowe o �charakterze na skalę dziejo
wą" zespoli�y „w rytmie harmonijnego dział-arii.a" wszystkich Polaków� 
,,doświadczonych pracowników admirnisrt;racyjnych o wysokich kwalifi
kacjach zawodowych" z „pełny,mi entuzjazmu nowymi pracownikami 
słmźJby puiblicroej, którzy bralk stażu i .zawodowego przygotowania z po
wodzeniem kompensowa'1i odda!lli.em dla idei Po1ski Ludowej - właśnie 
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Polskri. w granicach piastowskich, ale Polski mającej stwor,zyć perspek
tywę powszechnego dolbrobytu i zaspokojenia obywatelskich aspiracji 

dla wszystkich ludzi pracy''", ,,dawn_ą zawodową inteligencję z nowymi 
kadrami apamtu administracyjnego" (s. 126), autochtonów z ludnością 
napływową. Obraz społeczeństwa - monolitu pogłębia jeszcze · opisy
wanci.e stanu jego świiadomości politycznej w kategoriach· ,,ogółu Pola
ków" podzielających te czy inne ,prawdy dziejowe i poHtyczne, dyktu
jące „społeczeństwu polskiemu" jako · takiemu te czy inne, ale zaw?ze 
jednohte zachowania, postawy działania (s. 8�9), powszechnej dla 
wszystkich pionierów polskich nad pdrą i Bałtykiem świadomości „ku
dów i _poświęceń" (s. 16)". ,,Dramatyczne okoliczności powrotu ziem nad 
Odrą i ·Bałtykiem do 1;1:acierzy, wiosną 1945 r. zwieloikrotniły serdecZl!le 
zwią?Jki społeczeństwa polskiego z odzyskanymi dzielnicami piastowski
mi. Nie tylko historyczne tradycje, tak imponujące już w latach Chro
brego czy Krzywoustego, działały na ,patriotyczne uczucia ludzi, Mórzy 
po pogromie Trzeciej Rzeszy weszli w rolę prawowi1ych gospodarzy 
wyzwolonych obszairów. W nie .mniejszym stopniu przywiązanie do Nad
odrza i rejonów przybałtyckich utwierdzała śwfa:domość pnzyibyłych Po
laków, że wespół ze współrodakami spośród ludności rodzimej od pod
staw musieli organizować nowe życie" (s. 113). W opisie „pioniersko
-heroicznego" ok,resu dziejów Polski Ludowej nad Odrą i· Bałtykiem 
dominują kategorie jedności, świadomości wspólnych dla wszystkich 
Polaków celów i aspiTacji, patriotycznego zangażowania i przekonania 
o misji dziejowej. Ten obraz można by było uznać za prawdziwy i przy
stający do ówczesnej rzeczywistości, gdy;by Autor w miarę precyzyjnie
określił, w jakich sprawach to klasowo, ideologicznie, światopoglądowo
i politycznie zróżnicowane społeczeństwo było jednolite, zdolne do z;bio
rowego działania, kie'dy owa jedność dominowała nad różnicami, a kie
dy różnice nad jednością, jak te trwałe, struk;turalne różnice dętermi
nowały_ postawy poszczególnych warstw, klas, grup społecznych, forma
cji połci.tycznych wobec wspomina,riych przez Autora „celów· ogólnopa
triotycznych" i „zadań narodowych o charakterze przełomowym", i to
zarówno w okresach mniej lub bardziej normalnych i ustabilizowanych,
jak i w mome.n,tach przełomowych, graniczmych sytuacjach politycz
nych, takich n:p. jak referendum czy wybory do Sejmu Ustawodawcze
go. Basiński istnienie różnii.c (a więc i sprzeczności) teoretycznie nie ne
guje, lecz opisuje je w sposób powierzchov.:ny.

Wspomina więc o „dużej części" społeczeństwa w kraju, zdezorien
towanej „agitacją polityczną, prowadzoną przez rząd emigracyjny 
w Londynie i jego krajowych z•wole.nników" (s. 136), o ludziach „o· nie
zdecydowanym naówczas stanowisku wobec polskich perspeMyw rozwo
jowych" (s. 157). Na dobrą spra•wę są to jedyne w pracy refleksy to
czącej się w całym kraju rewolucji społecznej i w a 1 k i  k 1 a s o w e j 
(to określenie zresztą w ogóle w pracy nie istnieje), prowadzonej na 
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wszystk,ich płaszczyznach - ekonomicznej, politycznej i ideologicz
nej - między siłami rewolucji i kontrrewolucji, socjalizmu i antyko
munizmu, walki, prned którą przecież ziemie zachodnie i północne nie 
były immurnizowarne, aczkolwiek przebiegała ona tu nieco inaczej niż na 
pozostałych obszarach Polski, a zwłaszcza w jej wschodnich i południo, 
wo-wschodnich wojewódz,twach. W pracy Basińskiego wa•lka klasowa 
nad Odrą i Bałtykiem nie i,stnieje, nie istnieje też zorganizowana, w nie
których rejonach (Śląsk Opolski, Warmia) bardzo silna opozycja spod 
znaku Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie istnieje też podziemie 
zbrojne - polskie i niemieckie.· JedY'ny fragment dotyczący stosunku 
PSL do problema•tyki ziem zachodnich i północnych jest nader niejasny, 
wręcz wieloznaczny. ,,Także PSL pod wpływem mas członkowskich wy
powiadała się za intensywnym rozwojem akcji osadniczej, jak<kolwiek 
wystąpienia mi'kołajczyikowskiego kierownictwa i podporządkowanych 
mu komórek nie szczędziły - negliżując powojenne trudności - dysk,ry
minacyjnych zarzutów pod adresem polityki prowadzonej -przez PPR 
i SL oraz cały blok stronnictw demokratycznych. Obradujący od 19 
do 21 stycznia 1946 r. Kongres PSL powołał Komisję Ziem Odzyska
nych dla. opracowania progTamu zagospodaro,wania tych ziem, które są 
podstawą bytu narodowego, a przyjęte rezolucje postulowały odmien
czenie ziem zachodnd.ch, osiedlenie repatriantów polskich ze wschodu, 
opiekę nad ludnością autochtoniczną, likwo.dację przeludnienia wsi przy 
przeprowadzeniu nie2ibędnych reform. PraMyczna działalność PRL na 
. tym polu nie mogla być przecież dostatecznie efekty<Wna na skutek uwi
kłania się mikoładczyikowskiego odłamu w ostrej rozgrywce przeci<Wko
polityce Rządu Jedności Narodowej, mimo że prezes PSL zajmował 
stanowi'ska wicepremiera oraz ministra rolnictwa" (s. 175). Zacznijmy 
od uwag natU<ry raczej formalnej: nie wydaje się, aby podział na „ma
sy członkowskie" i „mikołajczykowskie kierownictwo" był zasadny, 
chociażby dlatego, że owe mityczne nieco w takim ujęciu „masy" po
pierały politykę swego Stmnnictwa i jego kierownictwa i ponoszą też 
za nią odpowiedzfa'lrność; mgliste jest w przyitoczonym kontekście okre
ślenie „komórki", nie wiadomo howiem, o jakie „komórki" tu idzie: 
agendy władz naczelnych, ogni,wa wojewódzkie St!'onnictwa, ogniwa po
wiatowe czy wreszcie koła. Wąitpliwości merytoryczne są jednak istot
niejsze: po pierwsze, co konik,retnie w tym przypadku znaczy określenJe 
,,negliżować powojenine trudności"? - ujawniać je, kirytykować, piętno
wać czy też „lekceważyć, ignorować", lub jeszcze coś innego? Jeżeli 
ujawni1:1.ć, odsłaniać - to czyniła to również prasa PPR i PPS, jeżeli 
,,lekceważyć, ignorować" - to nie czyniła tego także prasa PSL, nie
kiedy nawet w,ręcz je wyolbrzymiając, aby w sposób bardziej plastycz
ny zaprezentować swoje koncepcje społeczno-polityczne i ekonomiczne, 
uczynić je ba:r;dziej dla społeczeństwa atrakcyjne. Co to znaczy „dyskry
minacyjne zarzuty"? - czy wyolibrzymiane, obliczone na skompromi-
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towanie przeciwnika ideo,wego i politycznego, czy też całkowicie bezza� 
sadne, wyssane z palca, nieuczciwe, wychodzące poza reguły politycznej 
,,fair play"? Postulaty „odniemczenia ziem zachodnich, osiedlenia re
patriantów polskich ze wschodu, opieki nad ludnością autochtoniczną,_ 
lik.widacji przeludnienia wsi przy przeprowadzaniu niezbędnych re
form", wysuwały także partie Bloku Demokratycznego: czy istniała 
więc różnicą między nimi i na czym polegała, czy za tymi samymi wer
balnie sformułowaniami urkrywała się również jednarkowa treść? Czy rze
czywiście ocenę działa1lności PSL adekwatnie wyraża określenie „nie 
mogła być ... dostatecznie efektywna"? Czy owa działalność przyczy
niała się, czy też nie, do realiz,acji „celów ogólnopatriotycznych" oraz 
,,zadań narodowych o charakterze przelormowym"! Sądzę, iż dopiero od
powiedź na te pyroania może stanowić punkt wyjścia dla oceny miejsca 
i roli Polskiego Stronnictwa Ludowego .w rozwią,zywaniu podstawowych 
problemów społeczno-ekonomicznych na ziemiach nadodrzańskich i nad
baMyckich w latach 1945-1947. 

Dramatyzm procesu dziejowego przyibiera w pracy Basiń,skiego po� 
stać dramatyzmu pozornego, po2ibawiony zostaje najbardziej istotnych 
cech i właściwości. Stawanie się polskiej rewolucji, której aspektem jest 
integracja ziem nad Odrą i Bałtykiem z resztą kraju, tworzenie się jed
nolitego narodowo społeczeństwa socjalistyczne.go, jest procesem dzie
jowym bez sprzeczności, jawi się jako bezkonfliktowe (lub uwikłane 
w konflikty pozorne, drugorzędne, uboczne), narastanie integracji na 
wszystkich jej płaszczyznach: ekonomicznej, socjalnej, politycznej, kul
turowej, ideologicznej. -Kompleks wielorakich sprzeczności sprawdzony 
został w pracy Basińskiego do różneg,o rodzaju, bliżej niesprecyzowa
nych, ,,komplikacji" i „trudności" (najczęściej lub z reguły „obiektyw
nych"), ,,zadrażnień" między ludnością rodzimą a napływową „niero
zumiejącą najczęściej dotychczasowego losu skupisk autochtonicznych", 
„konflilkitów" między tymi grupami „na tle zagospoda,rowania dobytku 
przez osadników po miastach i wsia•ch, które pozostawili Polacy, objęci 
hitlerowską falą ewakuacyjną" (s. 164), czy też „kłopotliwych nieporo
zumień i scysji między przesiedleńcami a ludnością rodz-iirną" (s. 181), 
„sporów grupowych", ponad które jednak „si1niejsze okazały się więzi 
ogólnonarodowe, U1twJerdzone wspólnymi troskami i wspólną pracą dla 
rozwoju nowego środowiska" (s. 261-262), ,,rywalizacji i konfliktów" 
międzygrnrpowych (s. 262), ,,ostrych kontrowersji" między różnymi og
niwami aparatu państwowego (nip. na tle przydziału mienia osadnikom, 
s. 185), bra\m „dostatecznej stabiliizacji prawnej" oraz krzyżowania się
.kompetencji urzędów i instytucji (s. 185), ,,zgrzytów" między repatrian-
tami a władzami na tle odszkodowań za mienie pozostawione w da,w
nych stronach rodzinnych (s. 185-186). Zauważmy, iż wszystkie wspom-'
niane zjawiska i procesy charakteryzowane są poza istniejącymi wów
czas -· i determinującymi całokształt życia społecznego - podziałami

6 - Sobótka 3/78 



394 Marian Orzechowski 

klasowymi, poliitycznymi i ideologicznymi. Abstrahując też od owych 
podziałów cha,rakoteryzuje Basińska. ówczesne społeczeństwo polskie nad 
Odrą i Bałtykiem oraz proces tworzenia się „nowego społeczeństwa". 
Punktem wyjściowym roz,ważań Autora jest stereoty,powa teza o „zło
żonym kongl'()iffierade polskich autochtonów i przybyszów o różnych 
tradycjach obyczajowych i kulturowych, którzy stanęli przed histo
rycznymi zadaniami kształtowania nowego wspólnego bytu 1?-a obszarach 
piastowskich" (s. 193). Zgodnie też ze stereotyipami ukształtowanymi 
w dawniejszej, z,właszcza socjologicznej literaturze, dzieli Basiński spo
łeczeństwo ziem zachodnich na cztery podstawowe kategorie: autochto
nów, repatriantów, reemii.grantów, przesiedleńców z Polski centralnej. 
Zauważmy tylko na marginesie, iż przy bliższej charakterystyce tych 
grup „zagu1bili się" całkoWJi.cie osadnicy wojskowi, przesiedleńcy z tzw. 
akcji W (Uk,ra,ińcy) o-raz mniejszpści narodowe, a pTZede wszystkim naj
liczniejsi z pich Żyd,zi, którzy w niektórych regionach ·ziem zachodnich 
(przede wszystkim na Dolnym Śląsku) odgrywali ważką rolę w życiu 
społeczno-politycmym i kuHuralnym. Autochtoni chairakteryzowani są 
w pracy jako grupa, która w „Wlielu wypadlkach bezzwłocznie deklaro
wała swą patriotyczną postawę, wiltając wyzwoleńcze oddziały Armii 
Radzieckiej bądź Wojska Polskiego i podejmując budowę polskiego apa
raitu _adminiskacyjnego w ojezystych osiedlach" (s. 160) oraz wniosła 
do procesu integracyjnego „bezcenne walory" chara1k,t;eru „zatwardzia
łych Polaków", przyśpieszając pcr-oces tworzenia nowoczesnej wspólnoty 
narodowej (s. 11). Cały skomplikowany proces (stosunkowo dobrze zba
_dany) przywrncania tej grupy ludności narodowi i państwu polskiemu 
sprowadza Basiń1sk,i do bliżej nie sprecyzowanych „komplikacji" (s. 159) 
i do stwierdzenia, że był to właśnie „skomplikowany problem" (s. 163). 
Repatria1nci z kolei to dla Basińskiego ludzie, którzy „nie zawsze potra
fili pojąć dokon.ującego się w kraju procesu rewolucyjnych przemian 
społeczno-ekonomire:mych" (s. 186). NiejaJko na zasadz,ie kontrastu re
emigranci „stanowilii. cenny element w budowie nowej społeczności pol
SIDiej ... gdyż reprezentowali ... zarówno wysoką klasę w zakresie kwa
lifikacji, w tak ważnych i deficytowych gałęziach gospodarki nalfodowej, 
jak górnictwo i prze1:1-ysł ciężki, jaik też wybitny poziom św.iadomości 
narodowej i klasowej" (s. 186-187). Przesiedleńcy charakteryzowani są 
jako grupa wyka"Zująca „w dużej części ... okresowo znaczne skłonności 
do migracyjnych fluMuacji" (s. 188). We wszystkich tych charaktery
styikach auitochto.ni, repatrianci, reemigranci i przesiediJ.eńcy występują 
jako grupy społeczne jednolite, w istocie rzeczy monolityczne. Jedynym 
właściwie refleksem ujmowania struktury społecznej w kategoriach 
klasowo-warstwowych jest uwaga o intel:igencji wykształconej już 
w Polsce Ludowej (s. 249). 

W sUJmie są to charakterystyki' bardzo powierzchowne, przypadkowe, 
nie podporządkowane jednolitym kryteriom, które pozwalałyby np. na 
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porównywanie stosunku poszczególnych grup do podstawowych proble
mów ówczesnej rzeczywistości społecznej oraz procesu ich społecznej inte
gracji. Brakuje rwięc w pracy Ba1siń,skiego talkich wyznacziników cha
rakterystycznych poszczególnych grup społecznych na ziemiach zachod
nich i północnych, jak zróżnicowanie klasowe, poziom świadomości kla
sowej i narodowej, charakter przynie'sionych na te ziem'ie tradycji, sto
sunek do zachodzących w Polsce przeeibrażeń społeczno-ekonomicznych 
i ideologicznych, stosunek do ziem ·zachodnich i północnych, jako „bliż
szej, lokalnej ojczyzny", poziom .społecznej i politycznej aktywności, mie
rzony np. uczestnictwem w partiach, organizacjach i ruchach społeczno
politycznych, charakter aspiracji i oczekiwań związanych z nową PolĘ;ką 
(np. w wypadku autochtonów) i osiedlaniem się na ziemiach zachodnich 
i północnych (np. w wypadku repa,tri•antów i reemigrantów). 

Uproszczony obraz struktuTy społecznej ludności polskiej nad. Odrą 
i Bałtyk,iem nie pozostaje bez wpływu na jakość opisu pTocesu tworze
nia się nowego społeczeństwa, które AUJtor opisuje w sposób następu
jący: ,,Kojarzenie małżeń.stw między-gru1powych, występujące w związku 
ze. współżyciem młodzieży w szkołach i wkładach pracy, w instytucjach 
socjalno-bytowych i ku'l1tura1lnych, stwarzało trwałe więzy, które stop
niowo usuwały dawne podziały. W ramach unormowanej egzystencji 
rychło ginęły wsze1kie uipTZedzenia i zadrażnienia. Powstawała nowa, 
prężna społeczność o dużym ładunku patriotyzmu regionalnego, jako 
istotnego składnika patiriotyzmu ogólnopolskiego. Społeczność łącząca 
aspiracje postępu odzyskanej ojcowizny z pielęgnowani<mi starych pia
stowskich tradycji, z u:1,naniem dla ofiarnej waliki aufochrtonów o zacho
wanie narodowego oblicza rewin:dy'kowanych ziem" (s. 263). Ta chara
kterystyka nowego społeczeń'stwa jest rozumieniem ogólnej · tezy, iż 
w ciągu trzech dziesięcioleci „wspólnego rozwoju wszystkich ziem pol
skich od Bałtyku po Odrę i Nysę Łużycką, od Bałtyku do KaTpat i Su
detów" i w rezultacie „ostatecznego zamknięcia procesów iintegTacyjnych". 
Włączyły się one „całkowicie w rytm życia całej Polski. Jednaki styl 
nairodowej gospodarki, taki sam· nur,t życia umysłowego, a nade wszyst
ko wspólne ambicje i troski, stopiły gospodarzy Nadodrza i rejonów 
przybałtyckich w zwarty monoliit z .pozostałymi rodakami" (s:- 196). 

Takie ujęcie istoty, chara'kiteru i spółeczmych konsekwencji" pTOcesów 
integracyjnych prowokuje do stawiania znaków zapytania i formuło
wania wąitpliwości, pogłębionych dodatkowo w wyni'ku operowania prze.z 
Autora określeniami dalekimi od ścisłości i jednoznaczności: ,,styl na
rodowej gos,podariki", ,,ry.tm życia", ,,zwarty monolit", ,, taki sam nurt 
życia umysłowego". Z J;ego szeregu określeń najwiięcej zastrzeżeń wy
wołuje „zwaTty monoliit", jako że dotyczy ono przecież społeczeństwa 
.ciągle podzielonego, nie tylkio klasowo, ale także światopoglądowo. Ze 
sprawą tą ściśle łączy się ujmowanie przez Basińskiego procesów inte
gracyjnych ja:ko ograniczonych w czasie, zakończonych, a ich każdora-
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zowego rezultatu jako „monolitu" wolnego od "uprzedzeń, zadrażnień", 
sprzeczności i konfliktów. Wiszystko to razem nie pozwala nam uznać 
studium Ba:siń'skie,go za udaną prób� naukowej analizy „.podsitaw i p['ze
biegu procesu integracyjnego nad Odrą i Bałtykiem". 

BEMERKUNGEN UBER DIE INTERGRATIONSPROZESSE AN ODER 

UND OSTSEE 

Der Artikel enthalt eine kritische Analyse von E. Basińskis Studium ·W jed

nym organizmie. Podstawy i przebieg procesu integracyjnego nad Odrą i Bałty

kiem (In einem Organismus. Grundlagen und Verlauf des Integrationsprozesses an 
Oder und Ostsee). Der Autor setzt voraus, dass die, Synthese der Integrations
prozesse auf den Gebieten an Oder und Ostsee eine dringende und wichtige For
schungsaufgabe sei und - das genannte Studium kritisierend - prasentiert er 
methodologische und theoretische Grundlagen einer solchen Synthese. Der Autor 
vertritt die Auffassung, daB ąie gesellschaftliche Integration auf den Gebieten 
an Oder und Ostsee einen vielseitigen, kontinuierlichen Proześs darstelle, der sich 
aus der Dberwindung und Nivellierung der einen Gegensatze und Unterschiede 
sowie dem Auftauchen neuer ergebe, worauf sowohl objektive. als auch subjektive 
Faktoren einwirken. Die entscheidende Rolle spielte unter den 'letzteren der po
litische Faktor (Staat, Parteien und politische Organisationen). 
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