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WITOLD NA WROCKI 

NADZIEJA I ZWĄTPIENIE: LITERATURA POLSKA O POWSTANIACH 

ŚLĄSKICH 

W przeciwieństwie do rozległego bloku książek rejestrujących przeży
cia żołnierzy biorących udział w „wielkiej wojnie białych ludzi" na róż
nych frontach zachodniej i wschodniej Europy, w przeciwieństwie do 
licznych powieści opisujących poszukiwanie przez byłych żołnierzy nowego 
sposobu życia na kontynencie rozbitym i wstrząsanym lokalnymi woj
nami - problematyka walk powstańczych nie znalazła odzwierciedlenia 
w prozie tworzonej przez u c z e s t n i k ó w. O I wojnie światowej pisało 
wielu kombatantów chcących dać świadectwo prawdzie o tym, ,,co się 
rzeczywiście wydarzyło'.', i zdać relację z własnych przeżyć i doznań. Czy
nili to Remarque, Hasek, Hemingway, Vancura, Szołochow, Aleksy Tołstoj, 
Dos Passos, Wierzyński, Rembek, Zygmunt Kisielewski, Strug i wielu 
innych, współtworząc o g ó 1 ny obr a z w oj ny, który wyłaniał się 
z ich książek niezależnie od narodowości pisarza i jakości autopsyjnie 
zdobywanych doświadczeń i w którym autentyzm składników stawał się 
rysem pozostawiającym najgłębsze wrażenie. 

Polska literatura śląskiego tematu powstańczego takiego ogólnego 
obrazu wojny powstańczej w zasadzie nie zdołała stworzyć; trzy powsta
nia nie wywołały w żadnym z uczestników głębokiej potrzeby opraco
wania literackiej relacji na temat dążeń, zachowań i niepokojów walczą
cych powstańców. Śląsk, który swą walką - przypomnijmy uwagę Ste
fana Żeromskiego 1 - zaprzątał wyobraźnię mieszkańców poważnej części 
kuli ziemskiej, który doprowadzał „do wrzenia umysły dyplomatów", który 
,,stal się kością niezgody" w długich przetargach politycznych i mógł do
prowadzić do wybuchu nowej wojny - ,,artysty polskiego nie wzruszył". 
Powstania zrodziły się z dążeń wolnościowych ludności śląskiej i były 
wspomagane przez miejscową literaturę ludową lub pisaną dla ludu 2; 

1 Por. Stefana Ze-romskiego myśli o ziemiach zachodnich i północnych. Wyboru 
dokonali W. Nawrocki i S. Wilczek, Katowice 1964, s. 11-12. 

2 Por. z. H �e r o wski, Bohate-rowie i -rozcza-rowani (Literatum powstań śląs-
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udział pisarzy - zwłaszcza poetów - z innych ziem polskich był spora
dyczny i zaznaczył się utworami niewielkiej wartości. Ani Józef Birken
majer, ani Józef Relidzyński, ani Franciszek Mirandola, ani Olga Zarzycka, 
ani Konstanty Ćwierk czy ludowy poeta Ferdynand Kuraś nie traktowali 
przecież twórczości literackiej zawodowo, pisywali okazjonalnie, wykorzy
stując dla upamiętnienie!, ważniejszych wydarzeń społecznych lub poli
tycznych swój niewielki talent i słabo wyrobiony warsztat pisarski. Efekty 
artystyczne były więc nikłe. Nieudolna Rota Górnoślązaków Józefa Reli
dzyńskiego jest najlepszym dowodem niskiego standardu pomocy literac
kiej udzielonej przez piśmiennictwo polskie Sląskowi walczącemu. Cały 
bezpośredni trud organizowania i dynamizowania świadomości narodowej 
i społecznej przejąć na siebie musiała słabo wykształcona twórczość dla 
ludu uprawiana przez poetów śląskich oraz anonimowa pieśń ludowa, 
której znaczenia propagandowo-agitacyjnego nie sposób przecenić a. 

Trafne jest spostrzeżenie Zdzisława Hierowskiego, że „to nikłe zaan
gażowanie się poetów spoza Sląska w sprawę powstań i plebiscytu stoi 
w pewnej sprzeczności" z życzliwą postawą społeczeństwa polskiego 4. Li
teratura polska w większym stopniu niż naród polski okazała się przy
wiązana do tradycyjnej mitologii i tropiki poetyckiej, do „góry Mendoga" 
i „zamku kaniowskiego" s, do obrazów, które uosabiały podstawowe pojęcia 
orientacji politycznej będącej wynikiem polskiej ekspansji na wschód. 
Nieczęste i niezbyt popularne wysiłki podejmowane w XIX w. dla upo-

kich)) (Zaranie Sląskie, 1961, nr la, s. 267.......,278); H. Z i e 1 i ń s k i, Rola powstania 
wielkopolskiego i powstań śląskich w walce· o zjednoczenie ziem zachodnich z nie
podległą Polską (1918-1921) (Droga przez półwiecze. O Polsce lat 1918-1968, War

szawa 1969, s. 79-94). 
s Por. B. L u b o s z, Poezja powstańczego trudu (Ponad milczeniem i walką, 

Katowice 1970, s. 11-27). 

4 H i  e r  o w s k i, op. cit., s. 267. 
5 Por. A. B r a n d  o w s k i, Bez pieśni (Higiena Ciała i Sportu, 1925, nr 7). Arty

kuł Brandowskiego omawia W. S z e w c..e y k, Literatura piękna a powstania śląs
Tc.i.e (W 50 rocznicę powstań śląskich i plebiscytu, Katowice 1971, s. 339-352). Roz
prawa W. Szewczyka poza omówieniem artykułu A. Brandowskiego nie wnosi nic 

nowego do wiedzy o literaturz� powstań śląskich, natomiast wyraźne jest dążenie 
autora do złagodzenia ostrości niektórych sądów Z. Hierowskiego z cytowanego już 

artykułu oraz jego opinii wyrażonych w książce Życie literackie na Sląsku w latach 
1922-1939, Katowice 1969. Uderza w tej rozprawie niekompletne omówienie pisar

stwa G. Morcinka oraz nad miarę wierne trzymanie się linii interpretacyjnej za

proponowanej przez Z. Hierowskiego: literatura nurtu rozczarowania i literatura 

entuzjazmu. Szewczyk zdaje się faworyzować tę drugą i szuka usprawiedliwienia dla 

jej artystycznej słabości, nie zauważając pozaartystycznych funkcji tego piśmiennic

twa, a one przecież decydowały o kształcie literackim wielkiej liczby utworów he

roizujących czyn powstańczy petryfikujących legendę powstańczą w myśl żądań 
obozu sanacyjnego. 
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wszechnienia idei polskiego trwania i powrotu na ziemie zachodnie 6 
-

okazało się - nie odbiły się silniejszym echem w świadomości literatury 
polskiej. Dla przytłaczającej większości pisarzy dramat powstańczy roz
grywał się na odległych peryferiach polskości i nie budził większego 
zainteresowania. Gorycz Stefana Żeromskiego była więc w całej pełni 
uzasadniona. 

Pamiętać jednakże musimy, że idea powstańcza jawiła się przed lite
raturą polską w okresie szczególnym, kiedy oddziaływanie modelu twór
czości zrodzonego w okresie niewoli politycznej i braku własnej państwo
wości, tradycja więc pisarstwa patriotycznego, pozostającego w służbie 
narodowej, przestało obowiązywać w tym stopniu, co przed r. 1918, przed 
odzyskaniem niepodległości. Wolność, którą naród polski zdobył w wyniku 
wielkiej i upragnionej wojny ludów, była dla polskiej sztuki wyzwoleniem 
od zobowiązań służebnych wobec narodu, umożliwiła przyjęcie modelu 
twórczości podobnego do tego, jaki wykształciły narody rozwijające się 
w niezależnych warunkach politycznych. Cały wyrój awangardowych prą
dów artystycznych, które programowo zrywały z tradycją sztuki uprawia
jącej politykę lub dydaktykę społeczno-patriotyczną, niezbyt silnie anga
żował wstępujące generacje poetyckie, by wydarzenia dziejące się na 
peryferiach polskości mogły silniej zająć czyjąkolwiek uwagę. Odsunięta 
na obrzeże liryka patriotyczna piórem Józefa Mączki, Edwarda Słońskiego, 
Artura Oppmana, Kornela Makuszyńskiego zwracała oczy w stronę kre
sów wschodnich i skłonna była opiewać legendę legionową lub tragizm 
polskiego uczestnictwa w bitwach wielkiej wojny, natomiast sprawa śląska, 
jak i wielkopolska, nie interesowała już literatury w odrodzonym pań
stwie; losy zachodnich kresów miały dopiero w przyszłości zająć ważniej
sze miejsce w jej świadomości. 

W porównaniu jednak z innymi, obcymi doświadczeniami artystyczny
mi literatura tematu powstańczego posiada znaczniejszą świadomość celu 
i sensu walki. Jest to zresztą cecha znamienna dla całej literatury polskiej, 
która przez w. XIX prawie nieprzerwanie pragnęła „wojny ludów", prze
czuwał.a ją twórczością Stanisława Wyspiańskiego i witała z nadzieją, bo 
miała przynieść wyzwolenie i niepodległość. Odzyskana wolność i budowa 
nowego państwa, szybkie zlepianie społeczeństwa przez wiek przegrodzo
nego kordonami zaborców - to były najogólniej rzecz biorąc dodatnie 
skutki wojny, które przesłaniały widok na krwawiącą granicę zachodnią, 
na nieład wewnętrzny, na egoizm klas posiadających. Dodatnie skutki 
wojny światowej na literaturę polską oddziałały negatywnie w inny jesz
cze sposób: nie pozwoliły dostatecznie zobiektywizować doświadczeń bi
tewnych, ułatwiły zwycięstwo banałowi patriotycznemu i bogoojczyźnia-

6 Por. W. N a w rock i, Trwanie i powrót, Poznań 1969. 
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nej retoryce. Zyski polityczne przesłoniły literaturze grozę i tragedię 
wojenną, nakazały gloryfikować i afirmować wojnę, bo doprowadziła ona 
do zwycięstwa sprawy narodowej. Rewizjonistyczne traktowanie tematyki 
wojennej przejawiło się nadzwyczaj opornie i na ogól było łagodzone przez 
problematykę na pół .egzotyczną, jak w Soli ziemi Józefa Wittlina czy 
w Rakietach nad frontami M. Hercunia. Obie powieści sugestywnie prze
konują, że konsekwencje polityczne wojny nie pozwoliły potraktować jej 
z całym realizmem, jak to spotykamy w dziełach Remarque'a, Rollanda, 
Glaesera, Tichonowa czy Zweiga. Wojna jest w zasadniczym nurcie lite
ratury międzywojennej przedmiotem afirmacji, pisarze polscy z trudem 
przebijają się do właściwego bohatera działań wojennych - masy ludzkiej, 
ciągle też traktują okopy i starcia jako tlo efektownych pokazów pa
triotycznych czy też dramatów -miłosnych i tragedyjek inteligenckich. 
Utwory Wasilewskiej, Kruczkowskiego, Kowalskiego, Czernika i Ruth
-Buczkows_kiego, które usiłowały zmienić zasadniczy kierunek rozwoju 
tematyki wojennej, pozostają świadectwem pięknych poczynań i pragnień; 
ton nadawała optymistyczna i schematyczna literatura zwycięskiego czynu 
wojennego oddająca uniesienia patriotyczne, lecz nie grozę i straszność 
wojny. 

Na gruncie tematyki powstańczej ta podstawowa i dominująca ten
dencja doprowadziła do ukształtowanią dość szerokiego nurtu literackiego 
podnoszącego wagę i znaczenie czynu powstańczego, traktującego sprawę 
powstań jako okazję do ukazania patriotyzmu i bohaterstwa Ślązaków. 
Jej przeciwieństwem był nurt ukazujący zwątpienie i rozczarowanie do 
skutków powstańczego czynu; mniej liczny, stał się jednak bardziej re
prezentatywny artystycznie i dojrzalszy w przemyśleniach politycznych 
i społecznych. 

Na międzywojennym Górnym Śląsku tematyka powstańcza była 
szczególnie niepodatna na obróbkę samodzielną i nieschematyczną. Lite
ratura była tutaj kształtowana pod przemożnym wpływem legendy czynu 
powstańczego, na co złożyły się obok rzetelnej pamięci autentycznego ru
chu ludowego zorganizowane wysiłki i starania wojewody Grażyńskiego 
i jego politycznych socjuszów ze Związku Powstańców, aby tradycję po

wstańczą podporządkować interesom obozu niepodległościowego i wyjało
wić ją z wszelkich radykalnych społecznie treści. Literatura przejęła świa
domie na swoje barki wszystkie scedowane jej przez obóz rządzący funkcje 
standaryzacyjne i poczęła intensywnie starać się o zapewnienie wielkiej 
masie ludności śląskiej jednolitości moralno-politycznej poprzez inten
sywną i zorganizowaną akcję oddziaływania patriotycznego. Musiała się 
w tej zadanej i aprobowanej pracy wychowawczej odwołać do środków 
i sposobów, które gwarantowały osiągnięcie podstawowych celów unifi
kacyjnych w sposób najprostszy i najbardziej skuteczny. Najpierw więc 
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podporządkować tworzywo artystyczne z góry zamierzonej tendencji dy
daktycznej lub propagandowej, co wyklucza - naturalnie - wszelką 
analizę i interpretację losu ludzkiego, natomiast nakazuje takie jego kon
struowanie, by jak najbardziej przekonująco udowadniał słuszność przy
jętej tendencji. Literatura patriotycznych wątków powstańczych stała się 
więc od samego zarania swego istnienia twórczością popularną, wspartą 
na emocjach, na mitach, a zatem na uczuciach, wierze, irracjonalnych 
treściach. Istotą bowiem wszelkiego mitu jest jego pozarozumowa treść, 
która nie liczy się z porządkiem logicznego myślenia, a czasem nawet 
przeczy zdrowemu rozsądkowi. 

Pomińmy w naszej analizie patriotyczną ramotę Walentego Krząszcza 
pt. Zdrajca powstańców, utwór zupełnie bezwartościowy literacko i po
znawczo 1, i skupmy uwagę na jednej z pierwszych powieści tematu po
wstańczego, na Olchenwitzach Stefana Brodowskiego 8• Bohaterem powie
ści jest zgermanizowany potomek polskiej rodziny szlacheckiej, Ryszard 
Olchenwitz, człowiek nie podzielający nacjonalistycznych uprzedzeń Niem
ców, a zwłaszcza stryja Ottona. Olchenwitz posiada na wysokiej górze 
„cudem wyrosłej w tej nizinnej krainie" stary gotycki zamek. W tym 
zamku zły stryj Otton organizuje szkolenie bojówkarzy niemieckich, obok 
zaś w lasach przepaścistych jasnowłosa Wanda Zerbińska skupia wierne 
chłopskie żywioły polskie. Młody Olchenwitz pokochał piękną Wandę, 
,,bo ludzie jego pokroju - zapewnia nas autor - a więc natury ideowej, 
noszą w duszy ogromną gotowość umiłpwania ideału". N a przeszkodzie 
stają jednak działania konspiracyjne i patriotyzm Wandy Zerbińskiej; 
dzielna Polka nie może przecież kochać Niemca. Olchenwitz w sensacyjny 
sposób odkrywa więc tajemnicę słowiańskiej i polskiej genealogii swego 
rodu i wstrząśnięty zdradą przodków przechodzi na stronę polską. Nie 
pozostaje jednak na Śląsku, lecz zaciąga się do artylerii i ginie w walce 
z kawalerzystami Budionnego. Wanda zaś wstępuje do klasztoru i co roku 
kładzie białą dłonią róże i bzy na grobie Nieznanego Żołnierza. 

Łzawy i w pomyśle absurdalny romans Brodowskiego wyróżnia dwa 
rodzaje ludzi: dobrych Polaków i złych Niemców; nawet jedyny spra
wiedliwy pośród Niemców nie jest Germaninem czystej krwi, ale odkry
wa swe polskie pochodzenie i przeznaczenia. Pomiędzy Polakami a Niem
cami nie ma żadnych szans porozumienia; pierwsi walczą o słuszną 
sprawę swego narodu, drudzy są grabieżcami i okrutnymi wrogami. Mit 
patrioty i mit wroga sprzęga się w powieści Brodowskiego w sposób 
symptomatyczny i nierozerwalny. Obaj Olchenwitze są sobie niezwykle 
potrzebni: w podłości stryja ujrzy Ryszard całą głębię swej polskiej szla-

7 Por. Hi e r  o w s k i, Zycie literackie ... s. 116-118. 

s S. B r o d o w s k i, Olchenwitze. Powieść z dni plebiscytowych na Górnym 

Sląsku, Kielce 1926. 
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chetności i prawości, całą swą dzielność i umiłowanie chrześcijańskiej cy
wilizacji, dla której porzuci nadodrzański bastion i stanie w szeregach 
najofiarniejszych obrońców nowo pozyskanej ojczyzny przed „komuni
styczną nawalą". Powieść Brodowskiego stała się w dziejach motywu 
powstańczego pierwszym i jedynym zresztą przykładem usprawiedliwie
nia przez literaturę polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego. 

Inne obowiązki przejął natomiast na siebie Zbigniew Zaniewicki, autor 
powieści Ober.schlesien 9. Powieść Zaniewickiego, mylnie uważana przez 
Hierowskiego i Szewczyka 10 wyłącznie za przykład prozy rozczarowań 
i zwątpienia, jest w gruncie rzeczy osobliwym przykładem dewiacji pa
triotycznej ideologii powstańczej. W alki powstańcze i ofiary krwi ponie
sione przez śląskich bohaterów powieści przeciwstawione są niesprawiedli
wości społecznej, która nowym władcom Sląska każe wyżej cenić maturę 
galicyjskiego urzędnika niż powstańczą zasługę. Separatystyczne ataki na 
,,urzędników z Sambora", którzy zajmują miejsca należne Slązakom, po
siadają wyraźny rodowód polityczny i określony cel społeczny. Wobec 
zagrożenia ze strony Niemców miast uznania pomocy przybyszów z Gali
cji proponuje Zaniewicki Slązakom zasadę, która ułatwi przetrwanie: 
„Żadnych partii: my i nasz wróg". Tylko jedność śląskiej masy pozwoli 
przetrzymać destrukcyjny i dezintegracyjny wpływ obcego i moralnie niż
szego elementu nieśląskiego, bo na Sląsku wszystko działoby się jak naj
lepiej, gdyby nie napływ przybyszów, który spowodował nędzę i bez
robocie - dopowiada demagogicznie Zaniewicki. Powieść ta otwiera też 
długi rejestr niechęci i zarzutów, jakie literatura miejscowa formułowała 
pod adresem tzw. ,,goroli", separatyzm zaś i śląska ksenofobia po raz 
pierwszy występują tak wyraźnie w służbie obłudnej ideologii solidaryz
mu społecznego. 

Czystym peanem na cześć patriotyzmu śląskiego i bohaterstwa po
wstańczego była powieść endeckiego dziennikarza Macieja Wierzbińskiego 
Pękły okowy 11, przedstawiająca w sposób schematyczny przygotowania 
do plebiscytu. Jesionowski, śląski krytyk znany z liberalizmu wobec pło
dów regionalnej muzy, podziwiał książkę za źródłowe wiadomości o przy
gotowaniach konspiracyjnych, ale opinie zaciekłego regionalisty niech nas 
nie łudzą. Powieść Wierzbińskiego, pełna patriotycznej tromtadracji, opar
ta na jak najbardziej powierzchownej tendencji dydaktycznej, jest na 

9 Z. Z a n i e  w i c ki, Oberschlesien. Niepowieść, Warszawa 1930. Powieść napi

sana została przez autora w Bielsku w 1929 r. Zakończenie powieści - zbrodnia na 

powstańcach w Inowrocławiu - jest ostrym oskarżeniem nowego aparatu państwo

wego. 
10 Por. H i e r o w s k i, Bohaterowie i rozczarowani ... , oraz S z e w c z y k, op. cit. 
11 M. Wi e r  z bi ń s ki, Pękły okowy. Powieść z czasów plebiscytu śląskiego,

Katowice 1929. 
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wskroś schematyczna, a jej bohaterowie są tylko upostaciowanymi ideami 
patriotycznej polskiej ofiary i brutalnego germanizmu, porusz;mymi za 
pomocą napięć nacjonalnych. Z takich inspiracji wyrastały później jak 
grzyby po deszczu patriotyczne ramoty wcielające różne koncepcje poli
tyczno-wychowawcze w kanony romansu, powieści przygodowej lub ba
talistycznej. Romansem z wyższych sfer podnoszącym patriotyzm i ofiar
ność środowisk szlacheckich jest powieść Józefa Relidzyńskiego Miłość 
Renaty Jazlowieckiej, wykorzystująca pewne schematy właściwe prozie 
Mniszkówny i Rodziewiczówny do tematyki powstańczej. Sentymentalnym 
utworem przygodowo-wychowawczym jest powieść Ludwika Łakomego 
pt. Orlę z hetmańskiego gniazda, przedstawiająca śmierć ostatniego z Chod
kiewiczów (?) na polu powstańczej bitwy; batalistyczne obrazki tworzyli 
Anzelm Gorywoda (Pod Górą Świętej Anny) i Emanuel Imiela (Stara 
wieża), a wpisali się na tę niedługą listę także Jerzy Rutko, Zofia Kossak 
i Kazimierz Bobelak 12. 

Bezkrytyczna i pozbawiona głębszych przemyśleń afirmacja czynu 
powstańczego jest również sterylnie oczyszczona z wszelkiej problematyki 
społecznej. W ten sposób popularna literatura motywu powstańczego 
kształtować poczęła swą teorię jedynego wroga - kapitalisty niemieckiego 
lub czeskiego pochodzenia, którą rozwinął ze szczególnym rozmachem 
w swych najwcześniejszych utworach Gustaw Morcinek. Charakterystycz
nym przykładem umiejętnego zastosowania podstawowych zasad przy
głuszania problematyki społecznej i politycznej powstańczymi konfliktami 
narodowymi jest tytułowa nowela ze zbioru Chleb na kamieniu. Boha
terem noweli jest stary górnik Brożek, były powstaniec. W III powstaniu 
stracił syna; chłopca donoszącego chleb walczącemu ojcu zastrzelił Nie
miec Pfeiffer, inżynier z szybu „Aspern". Krew umierającego syna spry
skała bochen chleba leżący na kamieniu w okopach. Chleb ten dla starego 
Brożka jest reliktem, symbolem pamięci i ofiary syna! W kopalni Brożek 
pracuje z młodym Pfeifferem, praktykantem. Młody Niemiec pragnie się 
podzielić chlebem z górnikami, biorą wszyscy, odmawia tylko Brożek. 
Darowany chleb pozostaje na kawałku skały. Podczas rabowania stempli 
następuje obwal, spadający kamień łamie nogę młodego Pfeiffera. Stary 
Brożek pozostaje przez chwilę w chodniku, by nasycić oczy zemstą: ginie 
syn wroga i krzywdziciela. Widok chleba, którym go. chłopiec częstował 
i obok którego umrze, powoduje jednak, że stary górnik okazuje się szla
chetnym Polakiem i ratuje z narażeniem życia rannego Niemca. 

Dobry i szlachetny Polak, zły i okrutny Niemiec. Dostrzegamy tu 
problem charakterystyczny dla regionalistycznej mitologizacji Niemca 
i Ślązaka. Mit patrioty i mit wroga sprzężony nierozerwalnie odgrywa 

12 Por. H i e r o w s k i, życie liteTackie ... , s. 45. 
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wyjątkową rolę. Uczy nacjonalistycznego stosunku do własnej przeszłości 

i do zdobyczy .współczesnych: biedna jest nasza rzeczywistość, ale za to 

polska, i równocześnie odwraca uwagę od istotnych napięć społecznych: 

kapitalizm nie jest dlatego zły, że petryfikuje niesprawiedliwy podział 

dóbr, ale dlatego, że jest niemiecki. Mitologia patriotyczna bowiem w lite

raturze motywu powstańczego operuje zawsze stereotypami postaci cha

rakteryzującymi się pomieszaniem cech :rzeczywistych i fikcyjnych, fan

tastycznych i całkowicie sprzecznych z rzeczywistością, ale zawsze zgod

nych z pewnymi marzeniami i tendencjami. Mity są wszak wyrazem 

emocjonalnego stosunku do rzeczywistości i historii. Dlatego w każdym 

mitologicznym widzeniu rzeczywistości wielką rolę odgrywa stereotyp. 

,,Stereotypy - pisze Józef Chałasiński 1a - są to definicje ludzi, przed

miotów, stosunków i sytuacji, których dokonujemy na każdym kroku 

i które przekazuje tradycja społeczna. Nie są one wynikiem logicznego 

rozumowania, lecz wynikiem doświadczenia, w którym dominującą rolę 

odgrywają procesy instynktowne". I dodaje dalej: ,,Stereotypy to obrazy 

skróty, do których przywiązane są pozytywne lub negatywne kompleksy 

wzruszeniowe ... Zawsze wyrażają one rzeczywistość widzianą uczucio

wo. Nie są to obrazy czysto intelektualne, ale są to treści o silnym zabar

wieniu uczuciowym: w nich rzutowane są ludzkie pragnienia, dążenia, 

uprzedzenia, wzajemne urazy i nienawiści". Jeśli natomiast chodzi o mit 
wroga, to odgrywa on rolę tym bardziej wybitną, że budzi najsilniejsze 
uczucia i najbardziej niekontrolowane: nienawiść i dumę z przynależności 

do własnego narodu. ,,Mit ten - pisze Józef Chałasiński - niekoniecznie 

musi być całkowicie fałszywy, może być przypadkowo nawet całkowicie 

prawdziwy. Jego cecha istotna jako mitu polega jednakże na tym, że 

stopień prawdziwości mitu jest rzeczą obojętną dla ludzi, którzy go 

stworzyli". Mit jest bowiem irracjonalny w swej istocie, pozwala na to

lerancję wobec faktów, na ich wypaczenie lub dowolne kształtowanie. 

Mitologia, rzeczywistość zbudowana ze stereotypów jest rajem lite

ratury popularnej. Małym i bezpiecznym rajem (Zbigniew Kubikowski), 

ale o olbrzymim znaczeniu dla standaryzowania przekonań ludzkich. No

wela Morcinka ChLeb na kamieniu jest tym założeniom bez reszty pod

porządkowana. Temu, by ukażać szlachetny gest Polaka-powstańca, który 

ratuje syna zabójcy własnego dziecka, poświęca Morcinek wszystko: moż

liwość psychologicznego opracowania tragedii Brożka, konfrontacji czynu 

powstańczego z rzeczywistością społeczną międzywojennej Polski, obser

wowania napięć polsko-niemieckich w górniczej osadzie. Osobowość Broż

ka, zamknięta i trudna, jest również silnie nasycona emocjami, by stwo

rzyć jak najbardziej ekspresywne tło szlachetnego czynu polskiego 

1s J. Cha las i ń ski, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej Ko

palnia na Górnym Sląsku. Studium socjologiczne, Warszawa 1935, s. 28-49. 
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górnika-powstańca. W ten sposób wróg pobity został najbardziej dotkli
wie, przegrał w konfrontacji z wyższymi wartościami moralnymi, które 
Morcinek uważa za typowe przymioty polskiego robotnika. Powiedzmy 
jednak słowo w obronie: polski pisarz w przeciwieństwie do twórców 
niE:mieckiej literatury popularnej angażował przecież czytelnika polskiego 
w emocje dalekie od uczuć zemsty i odwetu. 

W kręgu obiegowych mitów patriotyzmu i wrogości powstał również 
najwybitniejszy epos powstańczy, powieść Morcinka pt. Wyrąbany chod

nik 14. Atakowany przez krytykę za schematyczny nacjonalizm 15, Morcinek 
w polemice ze Stanisławem Czosnowskim 16 oraz w monografii Sląsk dał 
najdobitniejszy wyraz swego rozumienia sprawy powstań śląskich. Były 
dla niego kolejne ruchy powstańcze - jak zresztą cała walka wolnościo
wa Śląska - wyrazem buntu polskich robotników przeciw niemieckiej 
i czeskiej burżuazji. Prześladowany pod względem ekonomicznym, naro
dowym i religijnym, wystąpił śląski robotnik przeciw swym czeskim i nie
mieckim ciemiężcom i z tego powodu ruch powstańczy przybrał charakter 
nacjonalistyczny. Wspomagana przez organizację polityczną Korfantego 
i konspirację peowiacką, błogosławiona przez polskich księży rozwija się 
w powieści Morcinka konspiracja i działalność powstańcza. Wbrew ciia
lektyce społecznej i wbrew elementarnej wiedzy o historii powstań linie 
podziału przebiegają niezwykle prosto i dychotomicznie dzielą walczące 
strony na dzielnych Polaków walczących o słuszną sprawę oraz na zbrod
niczych Niemców pragnących utopić we krwi niepodległościowe zrywy 
Ślązaków. Walczą ze sobą nienawistne sobie ugrupowania pol�kich ro
botników oraz niemieckiej burżuazji i biurokracji. Nic więc dziwnego, że 
dla scharakteryzowania swych przeciwników posłuży się Morcinek stereo
typowymi wyobrażeniami o wrogu-Niemcu, takimi mianowicie, do któ
rych mógł przywiązać jak najbardziej negatywne kompleksy wzrusze
niowe. Langhorst więc jest człowiekiem bezwzględnym, dumnym, amo
ralnym, cynicznym, zmierzającym do osiągnięcia swych celów każdą dro
gą i przy użyciu wszystkich możliwych środków; Willich jest równocześnie 
nikczemnym deprawatorem i uwodzicielem, Margot okazuje się kobietą 
niewierną i nienawistną wobec Polaków, Kowoll głupim i nadętym nie
mieckim mieszczuchem, renegat Sojka najbardziej plugawym narzędziem 

14 G. M o r  c i  n e k, W,yrąbany chodnik, Cieszyn 1931-1932. 
1s Por. W. N a w r o  c k  i, Krytyka literacka o twórczości Gustawa Morcinka 

(Gustaw Morcinek. W 70-lecie urodzin, Katowice 1961, s. 96-102). 
1s Por. S. C z  o s  n o w s k i, Czas na inną postawę (Epoka, 1932, nr 7, s. 3-4); 

G. Morcinek replikował w nr 13, s. 5�6. Repliki Morcinka nie chciała opublikować'
„Polska Zachodnia", nie zgadzając się z jego niektórymi argumentami (por. nr 351
z 1932 r.). Monografia Sląsk z przedmową E. Kwiatkowskiego ukazała się w 1931 r.
Szerzej problematykę Wyrąbanego chodnika omawia W. N a w r o c k  i, Gustaw Mor
cinek - zarys twórczości, Katowice 1972.
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w niemieckich rękach, a .dzieci Józefa, spłodzone z niewierną Margot, 
ledwo od ziemi odrosły, już lżą polskość i ojca. Podobnie negatywnie 
i lekceważąco przedstawieni są bohaterowie czescy, nie ma pośród nich 
ani ludzi uczciwych, ani dzielnych. Wszyscy są szowinistami, prócz socja
listycznego posła Cingera, który jawi się zresztą epizodycznie jako zwo
lennik wspólnej walki polskich i czeskich robotników. 

Nie jesteśmy narodem, który trzeba uczyć niechęci do Niemców. Okru
cieństwo niemieckich bojówkarzy, członków różnych organizacji militar
nych działających podczas powstań na śląsku, było faktem oczywistym 
i zostało potwierdzone przez historię. Jednak niedostrzeżenie poza czyna
mi orgeschów, grencszuców i Selbstdienstu żadnych innych motywów 
prócz zwierzęcej żądzy mordu i krwi, prócz atawistycznej nienawiści do 
Polaków i do Śląska, prócz dążenia do utopienia polskiego buntu w morzu 
krwi upraszcza obraz wojny powstańczej i sprawia, że sens walki polskiej 
zostaje automatycznie pomniejszony. Nie były bowiem powstania śląskie 
starciem polskiej świętej miłości ojczyzny z teutońską furią i zaborczością, 
ale stanowiły wielki społeczny ruch mający na celu połączenie Śląska 
z Polską. Po obu stronach istniały ugrupowania rozmaitych odcieni poli
tycznych; obok Voigtów, Hoersingów, Ludendorfów i Lukaschków byli 
przecież Niemcy, którzy odważyli się wystąpić przeciw nacjonalistycznej 
propagandzie i uratować godność narodu niemieckiego. I tego właśnie 
domagała się niezależna krytyka literacka od Morcinka, zarzucając pisa
rzowi, że włączył się swą książką w nurt odwetowych dyskusji i w nurt 
literatury mitologizującej w sposób nacjonalistyczny problematykę tam
tych czasów, z czym mamy także do czynienia w niższych kręgach litera
tur czeskiej i niemieckiej. 

Wyrąbany chodnik jest powieścią, którą należy podziwiać za rozległość 
tła i wielki realizm; pośród wielu książek wcześniejsżych i późniejszych 
nie posiada ona sobie równej. Podziwiając, nie sposób jednak nie zauwa
żyć, że tło utworu jest zwężone i ścieśnione przez pominięcie - jak to 
Paweł Bocek nazwał 11 - ,,walk stanowych", które miały tak olbrzymie 
znaczenie w powstaniach będących właściwie samodzielnymi ruchami lu
dowymi. Wielkie ruchy rewolucyjne, które ogarnęły ziemie śląskie, strajki 
i demonstracje robotnicze potęgowały również dążenia narodowe Ślązaków, 
przesycały walkę o wolność narodową wyraźnymi treściami społecznymi. 
Morcinek samodzielności i znaczenia ruchów społecznych nie doceniał, 
nie rozumiał także ich całej na Śląsku komplikacji wywołanej faktem nie
doceniania przez komunistów i socjaldemokratów niemieckich wagi naro
dowych postulatów śląskiej klasy robotniczej. Jego stosunek do powstań 
określony był przez solidarystyczne chadeckie teorie społeczne, którym 

11 P. BO cek, Gustaw Morcinek: ,,Wyrąbany chodnik" ... (Zaranie Sląskie, 1932, 
nr 1, s. 50). 
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dał wyraz bezpośredni w monografii Sląsk, podkreślając identyfikację 
w czasie powstań walki narodowej z walką klasową przeciw obcej bur
żuazji. Płacąc długi obozowi, z którym się ideologicznie związał, Morcinek 
na plan pierwszy wysunął konflikty narodowe, niechając głębszej refleksji 
nad rolą międzynarodowego kapitału niemieckiego i czeskiego w walce 
o śląski przemysł. Konsekwencje były poważne: powieść straciła szansę
stania się prawdziwym eposem, obiektywnym i humanistycznym; ciemną
chmurą zawisły nad nią niechę�i narodowe i echa niedawnych waśni,
skracając epicką perspektywę oglądu zjawisk i procesów historycznych,
przesycając utwór treściami publicystycznymi, dalekimi od dziejowej
prawdy, która była bardziej złożona, niż wydawało się pisarzowi pod
danemu naciskowi burżuazyjnego nacjonalizmu. Najdobitniej zauważył to
Paweł Musioł, który pisał: ,,W mniejszych utworach braki te nie rażą
zbytnio [w koncepcji postaci - przyp. W. N.], w Wyrąbanym chodniku,
robiącym wrażenie dzieła nie przemyślanego, blaski i nędze tego pisarza
występują ze szczególną wypukłością. Przede wszystkim ogromnie jedno
stronne ujęcie tematu. Widzimy tylko robotnika-patriotę w zmaganiu
z Niemcem, brak niemal zupełnie podłoża społecznego. A gdzież jak nie
na Śląsku narzuca się wprost z całą natarczywością społeczna treść pod
pióro pisarza? Przekroju społecznego nie dał - widocznie nie posiada
pisarz zdolności socjologicznego ujmowania zjawisk" 1s.

Literatura krzewiąca uczucia ojczyzmane i zajmująca się upowszech
nianiem tendencji patriotycznej poddała się całkowicie naciskowi obowią
zującej doktryny wychowania państwowego. Pracowicie budowała mit 
powszechnej patriotycznej ofiary i starała się poprzez umacnianie po
wstańczej legendy integrować rozdarte walkami klasowymi społeczeństwo 
i skupiać je wokół samozwańczych dziedziców tradycji czynu powstań
czego - sanacyjnych wielkorządców Górnego Śląska. Służebna i operu
jąca prostymi środkami artystycznymi literatura patriotycznego nurtu 
powstańczego nie kwestionowała racji ani zasad wojny, nie podejmowała 
pytania o jej sens, o wartość śmierci i zniszczenia, ale upowszechniała 
oleodrukowe obrazki romantycznej przygody wojennej, budowała podwa
liny pod mit mocnego życia opartego na cnocie odwagi, koleżeństwa i lo
jalności. Oddziały powstańcze - sugerowała - składały się z ludzi ogar
niętych świętą wolą walki, jednoczyła ona bowiem i bratała wszystkich 
niezależnie od poglądów i pozycji społecznej. Mit wspólnej walki i wspól
nej ofiary miał cementować szeregi powstańcze na Śląsku wstrząsanym 
walkami klasowymi, strajkami i bezrobociem, miał sugerować zwartość 
grupy kombatanckiej, która ulegała ciągłej i coraz bardziej aktywnej de-

1s P. Mus i o l, Współczesny ruch literacki na Sląsku (Księga pamiątkowa urzęd
ników ... , Katowice 1934, s. 142).
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kompozycji. Miał tworzyć nową jedność powstańczych związków, które 
w intencji wojewody Grażyńskiego wypełnić powinny funkcje wspiera
jące sanacyjne centrum rządzące. 

Mitologię tworzoną przez literaturę tematu powstańczego rozbijały 
proza i poezja podejmujące problem losów powstańczych w wolnym kra
ju, ukazujące proces narastania rozczarowań do międzywojennej rzeczy
wistości społecznej i politycznej, przedstawiające pogłębiające się zwątpie
nie w sens i znaczenie czynu powstańczego. U początków tego nurtu stoi 
poezja Emanuela Imieli ze swym satyrycznym rozrachunkiem przejawów 
karierowiczostwa i interesowności ludzi rządzących Śląskiem. Motyw ten 
powtarza się także w grafomańskiej powieści Alfonsa Pośpiecha Człowiek 

w płomieniach wydanej w 1929 r. i napisanej przeciw sanacyjnym meto
dom rządzenia. Niestety, powieść ta dla nikłej wartości artystycznej nie 
mogła odegrać żadnej roli i odnotowujemy jej istnienie wyłącznie z obo
wiązków kronikarskich. Właściwy początek nurtu rozczarowania i zwąt
pienia daje dopiero Ziemia Elżbiety Poli Gojawiczyńskiej, jedna z naj

lepszych powieści o Śląsku i o procesach różnicujących społeczność nie
wielkiej śląskiej osady. 

W miasteczku leżącym u podnóża wielkiego kościoła z cudownym 
obrazem Matki Boskiej pisarka z wielkim znawstwem i intuicją wykreśla 
granice dzielące śląską społeczność osadzką. ,,Niezadowolona mniejszość, 
zwolennicy separatyzmu i stróże autonomii, którym się wydaje, że jest 
ciągle narażona na szwank" 19, wszyscy nieustannie poddawani są nacisko
wi niemieckiej propagandy uprawianej przez panią Hebamme Nazimowski 
i Czaplę, majstra, który optował za Niemcami i znalazł pracę po drugiej 
stronie granicy. Nędza i bezrobocie, przemyt i strzały na granicy, nie
pewność jutra i jątrzące bogactwo miejscowej burżuazji - oto co składa 
się na egzystencję robotniczej gromady, która nie tak dawno walczyła 
o wolność w powstaniach. Ideały powstańcze zmarniały i znikczemniały,
jak owo „drzewo wolności - teraz suche i biedne, bez śladów życia
w nagich i wątłych konarach" 20• Marzenie o sytej i dostatniej Polsce roz
padło się jak pamiątkowy kopczyk z kamienia usypany w dniach pople
biscytowej euforii. Gojawiczyńska pisze: ,,To samo z powstaniami: unie
sienia i rachuby, wielkie nadzieje osobiste i wielkie osobiste rozczarowa
nia ... Nazbyt mało honorów i nazbyt wielkie podatki! Ludzie burzą się
i narzekają, miast używać błogości życia domowego i wesela wszelkich
vereinów - żółkną czuwając nad zagrożoną autonomią" 21. Separatyzm
Spiwoka, który chce „rżnąć goroli", i szeptana propaganda Wilhelma Ha

leczki oraz Nazimowskiej, wsparte dotkliwą nędzą i beznadzieją bezro-

19 Cytat wg P. G oj a w i czy ń ska, Ziemia Elżbiety, Warszawa 1948, s. 23.
20 Tamże, s. 21. 
21 Tamże, s. 25. 



-

Literatura polska o powstaniach śląskich 103 

botnego życia - to wszystko powoduje, że gromada bezrobotnych w ma
nifestacyjnym pochodzie, w akcie najwyższej rozpaczy przechodzi na 
stronę niemiecką, łamiąc szlabany graniczne. Wykrzykiwane w szale, 
wzgardzie, wściekłości i żalu słowa strażnika Piątka: ,, Toćżem w powsta
niu był, pierony! Toćżem powstawał! W Lipsku-ro w skrzyni niemieckiej 
za powstania gnił!" - zamykają powieść akordem ostrego protestu 
i uświadamiają czytelnikowi całą skalę olbrzymich napięć społecznych 
i wielką silę niweczącą i dezintegrującą społecznej nędzy i braku perspek
tyw życia w Polsce, która zawiodła i stała się złą matką dla licznych rzesz 
śląskich robotników, byłych bojowników powstańczych. Zbuntowani i zroz
paczeni bohaterowie Ziemi Elżbiety są niepodobni do tych ofiarnych, 
nostalgicznych i aktywnych Polaków z nowel Górnoślązaczka i Ordenso

wie opublikowanych w tomie Powszedni dzień 22• Sytuacja wewnętrzna 
zmieniła się na Śląsku poważnie, pisarka realistycznie obserwująca świat 
dala wyraz i świadectwo wielkim procesom dyferencjacyjnym w społe
czeństwie śląskim, tworząc dokument o wielkiej mocy oskarżycielskiej 
i znaczeniu, które trudno przecenić. 

Najpełniejsze jednak ujęcie problemu powstańczego dala Halina Kra
helska w powieści Zdrada Heńka Kubisza, noszącej wszystkie cechy pam
fletu politycznego i utworu dokumentarnego. Powieść, najbardziej rady
kalna w ocenie sytuacji politycznej i społecznej na Śląsku, napisana 
została z pozycji socjalistycznych. Stanowi ona dokument nędzy i krzyw
dy proletariatu śląskiego i równocześnie jest namiętnym oskarżeniem sa
nacyjnej grupy rządzącej. Tematem zasadniczym powieści jest problem 
zdrady ideałów składających się kiedyś na ideologię powstańczą. Zdrady 
dokonuje jednak nie tylko Heniek Kubisz, którego w stronę współpracy 
z wywiadem i agitatorami hitlerowskimi pchnęła nędza i brak jakich
kolwiek szans na życie, ale zdradzają również ci wszyscy, którzy po ple
cach tysięcy takich Heńków Kubiszów wspięli się na szczyty kariery 
politycznej i jako cel finalny swej drogi zobaczyli tylko własne korzyści 
i maksymalne zyski. Zdrada byłych przywódców powstańczych jest tym 
bardziej perfidna, że opuścili ludzi, którzy dla walki o wolność i o Polskę 
oddali wszystko, zyskując w zamian pogardę, bezrobocie i głód. 

Dla współczesnych powieść Krahelskiej, żony jednego z bliskich współ
pracowników Michała Grażyńskiego, była bez wątpienia utworem z klu
czem. W Zygmuncie, szefie rządzącej grupy, dyktatorze śląskim, bezbłędnie 
szukającym ludzi wiernych, oferującym im wysokie stanowiska i olbrzy
mie dochody, a wymagającym w zamian bezwzględnego posłuszeństwa, 
w tym człowieku zimnym, wierzącym w swe posłannictwo, pogardzającym 
proletariatem, dostrzec bylo można znamienne rysy charakteru wojewody 

u P. Goj a w i czyń ska, Powszedni dzień. Opowiadania. Przedmowa I. Ma

tuszewski, Warszawa 1933. 
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śląskiego. W Urbanku, karierowiczu, parweniuszu, powstańczym dema
gogu, atakującym niezadowolonych bezrobotnych członków Związku i prze
konującym daremnie, że do dzieła wspólnych rąk i przedmiotu marzeń 
pokoleń - do Polski - pretensji mieć nie można, z pewnością widziano 
syntetyczny portret członków panującej elity. W Galewskim, demagogu, 
który na zebraniu powstańców mówi z udanym czy też szczerym obu
rzeniem: ,,Do nas tu przychodzi mówić o krzywdach robotniczych, bez 
Niemca, pod naszym panowaniem? Nas o to pomawiać? To do opozycji 
z taką przemową iść" 23, oglądano portret niejednego z powstańczych gra
czy związkowych, adherentów Grażyńskiego, zatrudniających się rozła
dowywaniem rewolucyjnych czy opozycyjnych nastrojów powstańczych. 
W Leonie Falęckim, byłym radykalnym działaczu powstańczym, proponu
jącym teraz hasła: ,,Bóg - żona - ojczyzna", robiącym pieniądze i nie 
troszczącym się o ludzi, których swą radykalną agitacją popchnął kiedyś 
na drogę rewolucji i walki, dostrzegano charakterystyczne rysy tych dzia
łaczy powstańczych, którzy zeszli na pozycje reakcyjne, stając się gorli
wymi propagatorami rządów silnej ręki i najbliższymi współpracowni
kami sanacyjnych władców Śląska. Leon Falęcki w swym cynicznym 
zwierzeniu komentuje nadzwyczaj szczerze charakterystyczne przegrupo
wanie w szeregach byłych żołrµerzy o wolność: ,,Szliśmy do nich, my 
w wytartych paletkach, kiepsko zelowanych butach, do nich, nie naj
gorzej zarabiających robotników, chłopów czasem wręcz bogatych ... wo
łaliśmy ich ze sobą! Poszli! Po tylu latach my - w drogich futrach, limu
zynach, w kryształach i marmurach, oni - wyniszczeni, świętówki, nędza, 
wręcz głód, bezrobocie, żółte, czarne z biedy miasta, wsie, osady" 24. 

Krahelska z obserwacji przemian społecznych na Śląsku wydobywała 
wnioski pesymistyczne. Elita duchowa niepodległościowych stronnictw 
i ugrupowań powstańczych spodlała i skarlała, masy powstańcze zostały 
pokrzywdzone, pozostawione same sobie i oszukane. Robotnik i powstaniec 
Ocik 2s komentuje sytuację w Związku Powstańców i w proletariacie 
śląskim nader ostro, zwracając uwagę na procesy wtórnego niemczenia, 
na indyferentyzm narodowy dwu trzecich mas powstańczych, na male
jącą liczbę patriotów. Wśród najmniej odpornych lub najbardziej znęka
nych nędzą grasują hitlerowcy i spustoszenie sieje Volksbund germani
zujący polskie dzieci w szkołach mniejszościowych. W konfrontacji z re
porterskimi obrazami życia społecznego na Śląsku sens i znaczenie traci 
patriotyczna frazeologia i ideologia solidaryzmu narodowego upowszech
niana przez obóz rządzący. 

!3 H. K r a h e 1 s ka, Zdrada Heńka Kubisza, Katowice 1960, s. 232.

24 Tamże, s. 258.

25 Tamże, s. 321.
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Problematyka powstańczego zwątpienia wystąpiła również w poemacie 
Wilhelma Szewczyka pt. Hanys wydanym w 1937 r. ,,Całą treścią fakto
graficzną i liryczną łączy się Hanys z coraz szerszym i głębszym w tych 
latach nurtem poezji społecznej, pełnej niepokoju, sprzeciwu, troski o los 
człowieka pracy i konsekwencje tego losu dla narodu, dla państwa. Nie 
jest wolny od pewnych akcentów politycznych, które krytykę stosunków 
społecznych i hasła rewolucyjne wiązały z programem radykalnej pra
wicy, tak jak to występowało w twórczości Jerzego Pietrkiewicza czy 
Konstantego Dobrzyńskiego" 2s. ,,Rosnąca hałda zwątpienia", jak pisze 
poeta śląski, obejmuje również środowisko powstańcze, w którym konflikt 
między idealistyczną miłością ojczyzny a rzeczywistością społeczną, pełną 
nędzy i beznadziei, zaostrza się nieustannie i w losach tytułowego boha
tera prowadzi do rozstrzygnięć katastroficznych. 

Nurt rozczarowań społecznych i troski o los społeczności śląskiej, któ
ra już w pierwszej generacji żyjącej w Polsce przeżyć miała bezmiar 
gorzkich rozczarowań i utraty zaufania do ideologii powstańczej, wpłynął 
również poważnie na pisarstwo Morcinka. Jego ostatnia międzywojenna 
powieść 21 Wyorane kamienie najzupełniej mieści się w grupie utworów 
rozliczających rzeczywistość społeczną surowo i z boleścią. Bohaterami 
powieści Morcinka są nauczyciele, przedmiotem zainteresowania pisarza 
ich trudna i daremna praca w osadzie nękanej nędzą i bezrobociem. Mo
tyw powstańczy, który jawi się w tej powieści, stanowi tym razem pre
tekst do ostrego ataku na rzeczywistość sanacyjną. W postaci bezrobotnego 
górnika Geroka starał się pisarz ukazać proces wzrastania rozczarowań, 
w postaci zaś działacza powstańczego Pyrtka całą dwuznaczność i intere
sowność patrioty�znej gadaniny i „państwowotwórczej" frazeologii wlaści� 
wej prosanacyjnemu Związkowi Powstańców. Opowiedział się w ten spo
sób za tym kierunkiem krytyki społecznej, który w piśmiennictwie śląskim 
reprezentowali zazwyczaj pisarze pochodzący spoza dzielnicy i posiada
jący radykalny, najczęściej socjalistyczny rodowód społeczny. 

Sposób potraktowania przez Morcinka motywu powstańczego w Wyo

ranych kamieniach zbliża go do tradycji postępowej i lewicowej. Emil 
Pyrtek, prezes Związku Powstańców w Osadzie, deklamator i patriota 
oficjalny, nie tylko kompromituje się nadużyciami finansowymi, ale prze
grywa również jako pretendent do duchowego przywództwa w Osadzie. 
Poza jego bowiem frazeologią patriotyczną i dzielnicowym separatyzmem 

20 Por. H i e r o w s k i, Zycie literackie ... , s. 321. 
27 G. Mo r c i  n e k, Wyorane kamienie (Polska Zachodnia, 1938, nr 235 i n.; Ku

rier Warszawski, 1938, nr 114 i n.). Powieść w wersji nie poprawionej wyszła w Ka
towicach w 1946 r. Wszystkie następne wydania odbiegają w sposób zasadniczy od 
wersji przedwojennej i powojennej, stanowią całkowicie odrębny utwór, przyno
szący inne rozwiązania fabularne i ideowe. 



106 Witold Nawrocki 

kryje się najzwyklejszy interes prywatny. Pyrtek, kabotyn, kołtun, drob
nomieszczanin, występuje jako rzecznik dezintegracji i separatyzmu, nie
chęci do porozumienia i współpracy, a więc nastrojów, które przybierały 
na sile w okresie międzywojennym i stawały się na Śląsku realnym nie
bezpieczeństwem społecznym. Natomiast robotnik Gerok, dawny bohater 
walk powstańczych, który nie brał orderów i medali, jest postacią opty
mistyczną i szlachetną. Pozbawiony pracy, nie stracił gorzkiej miłości do 
Polski, którą wywalczył. Żyje z drobnych zarobków uzyskiwanych w bie
da-szybie, ,,grzebie się w tej parszywej ziemi między ogniem i policjan
tem", a równocześnie wszystkie siły oddaje pracy dla szkoły i dla dzieci 
swych bezrobotnych przyjaciół, których był kiedyś i pozostał po dzień 
dzisiejszy moralnym przywódcą. Nie ma przy tym wszystkim cech sztucz
nie heroicznych, jest prawdziwy jako bohater-proletariusz, jeden z naj
bardziej przekonujących spośród wszystkich, których Morcinek stworzył. 
Jest wzruszający w swym indywidualnym i beznadzie�nym staraniu, by 
pomniejszyć krzywdy społeczne, jest prawdziwy i godny szacunku, gdy 
z rozpaczą, bo bez powodzenia, walczy z panami o emeryturę i wierzy 
w swe zwycięstwo. Posiada bowiem właściwą najbardziej światłym robot
nikom polskim odpowiedzialność za kraj, za jego losy. W Osadzie, w któ
rej działają agitatorzy niemieccy, nie może postępować inaczej, jeśli nie 
chce osłabiać państwowości polskiej. To on jest właśnie jednym z owych 
ludzi-kamieni, których wyorała i porzuciła na marginesie międzywojenna 
rzeczywistość społeczna, ale on też jest jednym z pierwszych, który do 
fonych wydziedziczonych i biednych wyciąga ręce w geście solidarności, 
oferując im przyjaźń i współpracę. 

Powieść Morcinka akordem protestu i goryczy zamyka dzieje motywu 
powstańczego w literaturze okresu międzywojennego. Tradycja dwudzie
stolecia pozostawiła sprawy powstańcze n.ie domyślane do końca i nie 
zinterpretowane w stopniu zadowalającym. Klęska nurtu heroizacyjnego 
i niezbyt liczne sukcesy nurtu rozczarowania i zwątpienia - oto co prze
kazywała epoce następnej literatura Polski międzywojennej. Bilans do
robku czasów najbliższych powstaniom nie jest więc ani ilościowo, ani 
artystycznie nazbyt obfity. Sprawy powstań ciągle pozostawały na uboczu 
zainteresowania polskiego pisarza i stale wydawały mu się obce. Swoisty 
separatyzm i ciasny regionalizm śląskiej literatury i historiografii nie 
sprzyjał - niestety - popularyzacji tematu i bardziej aktywnemu wy
korzystaniu go przez pisarzy. 

Wojna w tym stanie rzeczy nie zmieniła wiele. Literatura polska po 
wyzwoleniu zmuszona była do zajęcia się bardziej bezpośrednimi doświad
czeniami wojny i okupacji, podjęła rozrachunek z mitologią polityczną, 
którą żywiła się w okresie do klęski polskiej państwowości, pragnęła roz-
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liczyć się z martyrologicznym doświadczeniem narodu. W temacie śląskim 
okupacja też dorzuciła cały zespól nowych problemów, nadto włączenie 
w obręb polskiej państwowości ziem zachodnich z Opolszczyzną i Dolnym 
Śląskiem skierowało uwagę śląskiego środowiska literackiego - powo
łanego do propagowania czynu powstańczego - w stronę problematyki 
odbudowy polskiego życia kulturalnego na Nadodrzu. A więc i z tej stro
ny tematyka powstańcza nie mogla liczyć na szczególne zainteresowanie. 

Dopiero Morcinek w Pokładzie Joanny 2s, w wielkiej panoramie ru
chów społecznych i rewolucyjnych Śląska w XIX i XX w., powrócił po
nownie do sprawy powstańczej. W jego nowym ujęciu dziejów Śląska 
stały się kolejne powstania fragmentem nieustannej i ciągłej walki kla
sowej i narodowej. Na uwzględnieniu jednak klasowych elementów w ge
nezie i przebiegu powstań zakończyła się praca pisarza zmierzająca do 
odnowy sposobu ujęcia i opisywania tematyki powstańczej. Morcinek na
dal uciekał od głębszej interpretacji historii i - jak wielu podobnych 
mu pisarzy - poprzestał na opisaniu pewnych epizodów z walk powstań
czych, ze szczególnym uwzględnieniem walk o Górę św. Anny. Książka 
Morcinka rozpada się na szereg ilustracji określonych okresów historycz
nych, a epizody powstańcze ilustrują najwyższe natężenie dążeń wolno
ściowych. Niestety, rodzaj talentu Morcinka nie pozwolił mu głębiej 
spojrzeć w problematykę powstańczą, czego spodziewać się mogliśmy, 
sądząc choćby po Wyoranych kamieniach, w których pisarz dość radykal
nie zrewidował swe poglądy na los uczestników powstań. W gruncie więc 
rzeczy powieść ciąży w stronę międzywojennej tradycji nurtu patriotycz
nego, choć przyczyny i przebieg powstań ukazuje w zgodzie z nowszymi 
ustaleniami historycznymi. 

Powieść Morcinka wyrastała z najmniej zintelektualizowanej i naj
mniej nowoczesnej tradycji prozy: historycznej. Pisarz podjął w Pokładzie 

Joanny artystycznie daremny trud zbeletryzowania historii, odtworzenia 
obyczaju i sposobu zachowań ludzi. Problematyka sensu i powodów dzia
łań ludzkich, tematyka wynikająca z myślenia o dziejach w tego rodzaju 
powieściach schodzi zwykle na plan najdalszy, jeśli nie znika całkowicie. 
Tak też jest w powieści Morcinka; we fragmencie powstańczym, ale także 
w innych, jest ona po prostu wykładem przebiegu walk i zmierza do udo
wodnienia w sposób prosty i łatwy, więc przez działanie na emocje czy
telnicze, że czyn powstańczy był wyrazem patriotyzmu śląskich mas ludo
wych i upartego dążenia do wolności. Jak na wnioski wynikające z myśle
nia o historii, przyznajmy, nie są one najwyższej intelektualnej próby. 

Złą tradycję ilustrowania układami fabularnymi wydarzeń historycz
nych pogłębił w znaczny sposób Wilhelm Szewczyk w powieści Pogodne 

2s G. Morcinek, Pokład Joanny, Warszawa 1950.
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noce 29• Utwór Szewczyka jest zbeletryzowaną ilustracją oficjalnych tez 
historycznych wtedy obowiązujących. Sens ich sprowadzał się do wysu
wania twierdzenia, jakoby powstania były skutkiem rewolucyjnego wrze
nia proletariatu polskiego i niemieckiego, którego naturalne i zgodne 
współdziałanie wykorzystali do własnych celów politycy narodowi. W po
wieści spotykamy się zatem z przykładem owocnej współpracy powstań
czej, i to nie tylko w działaniach obu młodzieżowych bohaterów; także 
komunista Rother, podobnie jak wielu innych komunistów niemieckich, 
wspomaga powstańców. Poszedłby nawet do powstania, ,,gdyby wszystko 
było dla niego jasne" 30_ Przeciwnikami powstańców w powieści Szewczyka 
są głównie orgesche, zdradziecki Korfanty, żandarmi polscy pochwytujący 
komunistów i działacze ze „szpiegowsko-dywersyjnej" POW; zr:esztą pra
wie wszyscy powstańcy manifestują zdecydowanie antylegionowe nastro
je. Klęski powstańcze są też skutkiem machińacji „panów", którzy likwi
dują powstanie, ,,bo się robotników boją". 

Utrwalona przez dwóch wówczas najbardziej znaczących prozaików 
śląskich tradycja schematycznego i ilustracyjnego opisywania powstań 
stanowi - okazuje się - trwały element tradycji powstańczej w litera
turze współczesnej. Powieść Jana Brzozy Wojenko, wojenko ... 31 jest rów
nież tylko zbeletryzowaną relacją o III powstaniu pozbawioną wszelkich 
napięć poza polsko-niemieckim. antagonizmem narodowościowym. I ten 
utwór nie posiada żadnej koncepcji nadrzędnej, wypełnia funkcje zastęp
cze, beletryzuje wydarzenia historyczne, nawet ich nie komentując. Z ak
tualnych interpretacji politycznych i historycznych przejął natomiast 
Brzoza mniemanie, że powstania padły na skutek knowań dyplomatycz
nych, co przy prymitywnym .rozumieniu historii stanowi wykładnię nader 
jednostronną i przynosi intelektualne efekty wątpliwej wartości. 

W powieściach Morcinka, Szewczyka i Brzozy funkcjonuje dobrze nam 
znany mit wroga i mit patrioty występujący i tutaj w ścisłym sprzężeniu, 
choć z pewnymi modyfikacjami, które narzucił literaturze marksizm na
kazujący odróżniać nacjonalistę i Niemca. Ale i te odróżnienia uległy 

29 W. S z e w c z y k, Ponodne noce, Warszawa 1950. 
so Tamże, s. 33. Sprawy polsko-niemieckie Szewczyk widzi w tej pow1esc1 w spo

sób uproszczony i schematyczny. Traktując powstania jako ruch wyłącznie klasowy, 

każe robotnikom niemieckim aktywnie współdziałać z powstańcami: ,,Dzisiaj w Za

borzu radzić oni będą razem z polskimi robotnikami, żeby raz na zawsze wypędzić 

stąd książąt i orgeszy" (s. 58), ,,Teraz, gdy wybuchło nowe powstanie, nie ścierpimy 

już więcej kapitalistów" (s. 39) - oto typowe manifestacje sojuszu i współpracy, 

jakie padają z ust starego Rothera i jego towarzyszy. Mały Rother walczy tymcza

sem po stronie powstańczej. Tak oto pisarz wprowadził nas w nową wersję mitologii 

powstańczej, rozbudowując ją równocześnie atakami na POW i konspirację legio

nową. 
s1 J. Br z o z a, Wojenko, wojenko ... , Warszawa 1959. 
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rychłej schematyzacji; dobrymi Niemcami zostali wyłącznie niemieccy 
komuniści, wszyscy inni nadal byli nacechowani przywarami, jak kacerze 
w średniowiecznej wyobraźni. Najbardziej jaskrawe, prymitywne wyjaś
nienie konfliktu polsko-niemieckiego w czasach powstań odnajdujemy 
w powieści Jana Baranowicza Kurtokowie. Mitologizacja walczących ze 
sobą stron zyskała w tym utworze zadziwiającą w X!X w. motywację. 
Stary Kurtok następująco określa cele walk powstańczych: ,,Słowiańskość 
w charakterze, w zwyczaju, w słowie, w godności ludzkiej - oto przy
wileje, które chcemy zyskać na nieutratność" 32• Ta „słowiańskość jak 
krew płynęła w ich żyłach z dziada pradziada" i ona łączyła Ślązaków 
we wspólnotę, ale nie daj Bóg, że zginie „słowiańskość", i już mamy 
renegata, mordercę bez uczuć ludzkich, kata krwawego, który szerzy 
śmierć i zniszczenie, by zatracić poczucie „obcoplemienności". Posiadanie 
natomiast pierwiastka „słowiańskości" jest gwarancją dobroci i społecznej 
pozytywności. 

Naiwność polityczna, tandeta historiozoficzna, schematyczne i ilustra
cyjne traktowanie materii wydarzeń dla układania mniej lub bardziej 
barwnych obrazków batalistycznych ciężkim kamieniem kładzie się na 
dalszych losach tego tematu. Zarówno w Lelonku Bolesława Lubosza, jak 
i w BT'zegach ciemności Aleksandra Baumgardtena ciągle napotykamy 
obrazki o głębi oleodruku, fabułki o miłości i ranach ponięsionych w walce 
za ojczyznę i wolność. Literatura motywu powstańczego zmierza bowiem 
w naszych czasach najprostszą i najkrótszą drogą w stronę sentymental
nego romansu awanturniczego. Pewne przesłanki mieliśmy już w po
wieściach Brzozy i Baumgardtena, najpełniej jednak wszystkie bogate 
możliwości, jakie nastręcza romans popularny, wykorzystał Morcinek 
w powieści pt. Mat Kurt Kraus 33. 

Tematem tej powieści są powstania śląskie i walka plebiscytowa, ale 
nie nowe informacje historyczne i bardzo wyważona ocena udziału mas 
ludowych w powstaniach, a więc nie problematyka historyczna określa 
kształt tej powieści. W gruncie rzeczy jest to powieść sensacyjna, operu
jąca opozycją przeciwieństw czarno-białych, wątkiem szpiegowskim, ba
nalną i tandetną fabułą miłosną. Motywacja stanowisk ideowo-politycznych 
bohaterów jest na wskroś naiwna i melodramatyczna. Właściwie odnosi 
się wrażenie, że to nie dwie przeciwstawne racje historyczne i polityczne 
starły się w powstaniach, ale ludzie na frontach załatwiają swoje osobiste 
porachunki. Nie lepiej jest w Górniczym zakonie, ostatniej powieści Mor
cinka, gdzie udział w walkach powstańczych Henryka Kurty jest tylko 
formą ekspiacji za winy ojca, który złamał rzekomo istniejący „zakon 
górniczy", system praw i obowiązków tego zawodu. 

a2 J. Ba r a n o w i cz, Kurtokowie, Warszawa 1963, s. 110. 

sa G. Morcine k, Mat Kurt Kraus, Warszawa 1957. 
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W powojennej prozie i poezji o powstaniach (poemat Jana Barano
wicza Pieśń o górze i pomniku oraz w wierszach Bolesława Lubosza z to
mu Opisanie Kolumba) dominuje staranie, by opisać wielkość i potęgę 
patriotycznych uczuć mas· powstańczych. To jednostronne nastawienie na 
opisywanie emocji sprawiło, że literatura zajmująca się tym tematem 
nader chętnie korzysta ze wzorów podsuwanych przez literaturę popu
larną. Literatura popularna chętnie działa na gruczoły łzowe czytelników 
i chętnie też odwołuje się do wielkich emocji. Bohaterowie literatury po
pularnej znają zwykle tylko jedno uczucie: kochają lub nienawidzą, są 
mężni i prości. Nie ·mogą być skomplikowani, opanowani wielkimi na
miętnościami są kontrastowani przeciwstawnie i wyznaczone im zostają 
dwie tylko. sytuacje, w których mogą się znaleźć - po stronie powstań
ców, jeśli bohater ma być pozytywny, i po stronie wrogów, jeśli ma być 
negatywnJ7. Na pośrednie, subtelne wypunktowanie rozbieżności nie ma 
czasu, okazji i warunków. W powieści popularnej rządzi schemat i sen
tyment. W powieściach motywu powstańczego, wyjąwszy prozę nurtu 
krytyczno-pesymistycznego, ustępuje przed tymi silami naw·et historia, 
stanowiąca dla działań bohaterów tylko tło, na którym rozgrywają się 
wielkie namiętności, a bohaterowie regulują rachunki prywatnych krzywd. 
W tej konwencji powieściowej problematyka tematu powstańczego nie 
odnalazła - naturalnie - szansy dla poddania bohaterów próbie historii. 
Nie było w niej miejsca dla ukazania tragizmu walki o wolność, dla 
ujawnienia całej rozleglej skali dramatów, jakie stają się udziałem wal
czącego człowieka. ·Ta literatura nie uczy - jak dotąd - wielkich hu
manistycznych emocji ani nie budzi głębszej refleksji. Posługuje się 
wielkimi pojęciami i wielkimi mitami dla tworzenia barwnych kompozy
cji, które pisarzom pozwalają manipulować niższymi rejestrami uczuć 
ludzkich. Skalę możliwych rozpiętości ukazuje porównanie dwu powieści 
opowiadających co prawda o różnych etapach walki o słuszną sprawę, 
mianowicie Trenu Czeszki i Mata Kurta Krausa Morcinka. Z jednej stro
ny mamy przejmującą rzecz o losie ludzkim, z drugiej sensacyjną opo
wieść o pokrzywdzonym osiłku i jego przygodach dziejącą się w scenerii 
powstań śląskich. Dopóki sprawa powstańcza będzie domeną prymitywnej 
literatury popularnej, dopóty tematyka powstańcza nie stanie się prze
życiem ogólnopolskim, nie zyska własnego miejsca w katalogu ważnych 
tematów literackich. Droga to jednak daleka, a jej koniec skryty jest we 
mgle. Los tematu bywa bowiem w poważnym stopniu zależny od siły 
środowiska literackiego, te zaś w zespole pisarzy zainteresowanych tema
tyką powstańczą nie są zbyt duże. Nic więc nie wróży, by problematyka 
powstańcza stała się w naszych czasach tematem tej ważności, o której 
pisał w Snobizmie i postępie Stefan Żeromski. Obraz pełny prawdy o lu
dziach, którzy walczyli, nie został stworzony piórem współuczestników 
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wydarzeń, wątpliwa jest też nadzieja, by prawdę tę opowiedzieli synowie 

i wnukowie. Niebogata to przeszłość tematu i nie obfitująca w dzieła 

wybitne. Ciągle jeszcze otwarta i ciągle łaknąca dobrej literatury o czynie 

ważnym i godnym pamięci. 

HOFFNUNGEN UND ZWEIFEL: DIE POLNISCHE LITERATUR 

'OBER DIE SCHLESISCHEN AUFSTANDE 

Die dem Thema der schlesischen Aufstande gewidmete polnische Literatur 

entwickelte sich von vornherein am Rande der hauptsachlichen Interessen und 

Bestrebungen der polnischen literarischen Kreise, denn diese waren im neu gegri.in

deten Staate urn eine von gesellschaftlichen Verpflichtungen befreite Kunst bemiiht. 

Das Thema der Aufstande beschaftigte for allem Schriftsteller der volksti.imlichen 

Stromung, die in ihren Werken das Gewicht und die Bedeutung dieses Kampfes 

sowie den Patriotismus und den Heldenmut des schlesischen Volkes darzustellen 

versuchten (Walenty Krząszcz, Stefan Brodowski, Zbigniew Zaniewicki, Maciej 

Wierzbiński, Józef Relidzyński, Ludwik Łakomy, Gustaw Morcinek u.a.). Die Werke 

dieser Stromung sind in eine nationalistische Mythologie verwickelt, sie sti.itzen 

sich auf stereotype Vorstellungen liber einen politischen und nationalen Konflikt. 

Diese Literatur stand im Dienst der staatsfreundlichen Erziehungsdoktrin sowie der 

reaktionaren Machthaber Schlesiens und bediente sich der einfachsten ki.instlerischen 

Gestaltungsmittel. Der durch diese Literatur geschaffenen Mythologie trat eine reali

stische, gesellschaftlich stark engagierte Prosa entgegen, indem sie die Folgen der 

Aufstande, das Unrecht und den am schlesischen Volk begangenen Betrug kritisch 

darstellte (Pola Gojawiczyńska, Halina Krahelska). 

In der Nachkriegszeit hat sich das Verhaltnis dieser grundsaizlichen Opposition 

in der Behandlung dieser Problematik nicht geandert. Weiterhin ist das Thema der 

Aufstande Interessendomane der popularen Literatur und Gegenstand eine1· patrio

tischen und gesellschaftlichen Propaganda, gestiitzt auf deselben Mythen (Jan Bara

nowicz, Wilhelm Szewczyk, Gustaw Morcinek, Jan Brzoza). Politische Naivitat, 

historiosophischer Tand, schematische und illustrative Behandlung der Ereignisse 

zwecks Schopfung erbaulicher, herzerquickender Bilder sind weiterhin die Regel. 
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