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MARIAN ORZECHOWSKI 

ROLA IDSTORII I IDSTORYKA W PROCESACH INTEGRACY JNYCH 

NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÖLNOCNYCH 

Procesy integracyjne na ziemiach zachodniej i p6lnocnej Polski, kt6-
rych ostatecznym rezultatem bylo uformowanie si� wewn�trznie sp6jnego 
spoleczeii.stwa polskiego o silnym poczuciu przywüizania do nowych 
miejsc zamieszkania i pracy, dokonywaly si� pod wplywem dzialania 
wielorakich czynnik6w politycznych, spoleczno-ekonomicznych, kulturo
wych i psychicznych. Rol� decyduj:ic:i w procesie tym odgrywaly bez 
w:itpienia zjawiska natury spoleczno-ekonomicznej i politycznej, ale 
waga zjawisk kulturowych i psychicznych byla takze ogromna. Wsr6d 
czynnik6w natury psychicznej i kulturowej aktywna rola tradycji histo
rycznej - a wi�c i historyka - byla szczeg6lnie doniosla, aczkolwiek 
nie daje si� ona dokladiüe wymierzyc i precyzyjnie okreslic. W spos6b 
nader syntetyczny i trafny zarazem pisze o niej B. Lesnodorski. ,,Jedn:i 
z zaslug naszych nauk o przeszlosci byl ich udzial w integracji dawniej
szych polskich mieszkaii.c6w ziem nad Odr:i i Baltykiem oraz tych, kt6rzy 
przybyli z wielu stron, a takze w ogarniaj:icym cal:i Polsk� poczuciu, ze 
jest si� nad Odr:i i Baltykiem - u siebie. Patronuje temu procesowi 
wsp6lczesno.SC, ale wspiera go r6wnieZ historia, ukazujqc krzyZowanie 

si� na tych ziemiach r6znych wplyw6w i odkopywane dzis z powloki 
germanizacji elementy polskosci. Dwoista jest tu rola historii. Ukazuje 
bardzo dawm1, zwi:izan:i z najstarsz:i paii.stwowosci:i Piast6w i Jagiello
n6w, przeszlosc tych ziem. Uczy po przezwyci�zeniu wczesniejszego nie
zrozumienia tych spraw szacunku dla losu wielu pokoleii. i grup polskich 
pod panowaniem pruskim, zbliza do tak waznych kart, jak te, kt6re 
zapisala dzialalnosc szermierzy oswiaty, budzicieli ·swiadomosci narodo
wej, powstaii.c6w, czlonk6w Zwi:izku Polak6w w Niemczech" 1. 

Historia sprawila, ze jak malo kt6ry z europejskich narod6w pozosta
walismy i pozostajemy pod jej wplywem i urokiem. Dziedzictwo naszej 
przeszlosci jest obecne w naszej wsp6lczesnosci, wsp6lformuje nasze 

1 B. L e Sn o d o r s k i, Historia i wsp6lczesnoSC, Warszawa 1967, s. 345-346. 
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aspiracje i postawy, wplywa znaczqco na wymiary i ksztalt konkretny 

naszego patriotyzmu i internacjona!izmu. Wsr6d wielu narod6w euro

pejskich wyrozniamy si� szczeg6lnq „wrazliwosciq historycznq" 2. Stano

wimy - pisze D. Zablocka - ,,fenomen wsr6d wielu spoleczenstw, 

fenomen ze wzgl�du na stosunek do przeszlosci narodowej, kt6ry okazuje 
si� integralnq cz�sciq potocznego swiatopoglqdu" a. Nie jest to rezultat 

szczeg6lnych sklonnosci kontemplacyjnych Polak6w, lecz burzliwych 

zdarzen, kt6rych nie szcz�dzily dzieje narodowi i panstwu polskiemu, 

ulokowanemu jakby na skrzyzowaniu dr6g europejskich, mi�dzy Wscho

dem a Zachodem, Rosjq a Prusami, a nast�pnie mi�dzy Niemcami 

a Zwiqzkiem Radzieckim. Nie spos6b wi�c nie zgodzic si� z refleksjq 
cytowanej ju:i: Zablockiej, i:i: ,,malo jest takich miejsc na swiecie, w kt6-

rych »wielka historia« bylaby tak bezposrednio przekladalna na losy 

ludzkie, a koncepcje historiozoficzne, teoretyczne konstrukcje, oceny 

historyczne - bezposrednio ocenami konkretnych ludzi" '· 

Jest rzeczq znan'l, niejednokrotnie odnotowywanq przez badaczy, :i:e 

zainteresowanie wlasnq przeszlosciq wzrasta, intensyfikuje si� w przelo

mowych momentach dziej6w spoleczenstw, narod6w i panstw. Do mo

ment6w takich zaliczyc nale:i:y przede wszystkim rewolucje spoleczne, 

utrat� lub odzyskanie niepodleglego bytu panstwowego, zasadnicze zmia

ny ksztaltu granic politycznych i towarzyszqce zazwyczaj takim zmianom 

masowe ruchy migracyjne. Tradycje historyczne stajq si� w6wczas 

wa:i:kim narz�dziem (a zarazem przedmiotem) walki ideowo-politycznej, 

instrumentem ksztaltowania swiadomosci i postaw szerokich kr�g6w 
spolecznych. Rola spoleczna historyka - dziejopisa, nauczyciela, popu

laryzatora historii - wzrasta w6wczas niepomiernie. Dzieje Polski, losy 

polskie dostarczajq historiografii w tym zakresie wiele pouczajqcych 

przyklad6w. W Polsee porozbiorowej - pisze wybitny znawca dziej6w 

polskiej historiografii - ,,podzielonej i pozbawionej niepodleglego pan

stwa, historia odgrywala szczeg6lnie doniosl'l rol� jako czynnik wi�zi 
narodowej ... Losy dziejowe Polski sprawily, :i:e to wlasnie w anor
malnych warunkach braku niepodleglosci i rozbicia jednosci polityczno
-panstwowej, w niemalej mierze dzi�ki wciq:i: :i:ywej swiadomosci naro
dowej, podtrzymywanej, rozbudzanej przez histori�, ksztaitowal si� i roz
wijal nowoczesny nar6d polski w ciqgu calego XIX wieku, pomimo 

przesladowan i wysilk6w zaborc6w, by zapomnial on O swej przeszlosci. 
To historia w czasach niewoli ukazywala ciqglosc jego dziej6w, kultury, 
jego miejsce w swiecie, pobudzala do przetrwania, do ciqglej troski o za-

2 D. Z ab lock a, Historia jako warto§C (Historia i SwiadomoSC narodowa, 

Warszawa 1970, s. 32). 

s TamZe, s. 32-33. 

' Tam:ie, s. 35. 
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chowanie indywidualnosci narodowej, da walki o odbudow" niepodle
glosci . . . W trudnych okolicznosciach zycia nar6d zwracal si" myslq ku 
przeszlosci i stamtqd czerpal ozywczq sil": wiara w trwalosc wsp6lnoty, 
w jej nieprzemijaj,ice wartosci napawala nadziej,i na przyszlosc. Historia, 
w silniejszym stopniu niz u narod6w wolnych i szcz"sliwych, spelniala 
rol" dzwigni swiadomosci narodowej" 5. 

Teza, iz historia w swoistych warunkach polskich w stopniu silniej
szym niz w innych krajach spelniala „rol" dzwigni swiadomosci narodo
wej ''., ze szczeg6ln,i sil,i manifestowala si" w dziejach ziem polskich nad 
Odrq i Baltykiem, w procesach narodowej integracji ich polskich miesz
kanc6w. Zwrot „ku przeszlosci", tak charakterystyczny dla polskiego 
ruchu narodowego na ziemiach nadodrzanskich i nadbaltyckich na prze
lomie wiek6w, spelnial doniosle furtkcje ideowo-wychowawcze. Wypel
nial an w pewnym stopniu luk" w narodowo-polskiej tradycji miesz
kanc6w Sl,iska i Mazur, umacnial i rozbudzal t"sknot" za utracon,i 
niegdys niepodleglosci,i panstwow,i, wskazywal na rozl,ik" z Polsk,i jako 
na nieszcz�Scie narodowe, wzmacnial niezadowolenie z istniejqcej sytuacji, 

budzil dum" narodow,i przez wskazywanie na rol" Polski w 'dziejach 
Europy, przeciwdzialal tezom nacjonalistycznej propagandy niemieckiej 
o rzekomej nizszosci cywilizacyjnej Slowian i Polak6w s_ 

Historia pelnila takze wazn,i rol" w krzewieniu pamii,ci o polskosci 
ziem nad Odr,i i Baltykiem w okresie mii,dzywojennym 7, a zwlaszcza 
w czasie II wojny swiatowej. W narodowym zwrocie „ku Odrze, Nysie 
i Baltykowi" waznq rol" odegralo systematyczne upowszechnianie przez 
pras" konspiracyjnq wszystkich kierunk6w istniej,icych w Polsee pod
ziemnej tradycji walki o polskosc Polski nadodrzanskiej i nadbaltyckiej s. 
Da piastowskich tradycji odwolywali sii, dow6dcy oddzial6w partyzanc
kich Gwardii i Armii Ludowej, oficerowie oddzial6w Wojska Polskiego 
pod Kolobrzegiem, kreuj,icy walczqcych o miasto zolnierzy na spadko
bierc6w i kontynuator6w dziela woj6w Mieszka I i Krzywoustego 9, 

dow6dca pierwszej grupy Milicji Oby.watelskiej, kt6ra w kwietniu 1945 r. 
wyruszala z Krakowa na Dolny Sl,isk 10. Da doswiadczen historii i tradycji 

s M. H. S er e j s k i, Zagajenie dyskusji (Historia i SwiadomoSC narodowa, 

s. 12-13). 
& M. O r z e c h o w s k i, Narodowa Demokracja na G6rnym Slq.sku (do 1918 

roku), Wroclaw 1965, s. 100. 

1 M. O r z e c h o w s k i, Problem dost�pu do morza w polskiej my§li politycznej 
(Komunikaty Instytutu Baltyckiego, z. 12, 1969). 

a M. O r z e c h o w s k i, Odra-Nysa LuZycka-Baltyk w polskiej mySli politycz
nej okresu II wojny Swiatowej, Wroclaw 1969. 

9 Tam:i::e. 
10 „By inni mogli ZyC spokojnie". Z dziej6w walk o utrwalenie wladzy ludowej 

na Dolnym Slq.sku, Wroclaw 1967, s. 87. 
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walki o polskosc ziem nadodrzanskich i nadbaltyckich odwolywali si<; 
z reguly przyw6dcy partii politycznych, dostrzegaj'lC w nich czynnik 
integruj'lCY spoleczenstwo, pobudzai.'lCY do dzialan, mobilizuj'lCY uczucia 
i energi<;. 

Wiara w tw6rcze dzialanie historii - niekiedy moze zbyt przesadna 
i optymistyczna - nie byla jednak pozbawiona realnych podstaw. Wyni
kala ona z doswiadczen narodu polskiego, znajomosci jego mentalnosci 
i psychiki, trafiala na podatny grunt. Znajomosc klimatu spolecznego 
i politycznego pierwszych miesi<;cy istnienia Polski Ludowej w pelni. po
twierdza sformulowanie badacza, iz „tradycje, przyklady, wzory z prze
szlosci wtedy tylko nabieraj'l mocy tw6rczej i wplywaj'l istotnie na wy
obraini<; i posti;powanie ludzi, gdy wsp6ldiwi<;cz'l z dzisiejszymi idealami 
narodu, gdy przywoluje je terainiejszosc. Wbrew niej zastygaj'l w ksii;
gach, muzeach i archiwach" 11. 

U ir6del rosn'lcego zainteresowania przeszlosci'l i jej wzmozonego 
wplywu na swiadomosc i postawy Polak6w lezaly dwa podstawowe fakty: 
powr6t Polski nad Odr<;, Nysi: Luzyck'l oraz rewolucja spoleczna i poli
tyczna, dojscie do wladzy klasy robotniczej sprzymierzonej z nieprole
tariackimi masami pracuj'lcymi. 

Powr6t Polski na ziemie nadodrzanskie i nadbaltyckie, zwrot pan
stwowosci polskiej ze wschodu na zach6d, renesans po wiekach i w no
wym ksztalcie idei „Polski Piastowskiej" staly si<; motorem i pocz'ltkiem 
zasadniczych przemian w swiadomosci narodowej Polak6w. W tym skom
plikowanym procesie 12 miala sw6j wazki udzial historia. Jej funkcje 
w tym zakresie by!y wielorakie, a obszar oddzialywania niezwykle sze
roki: byl nim caly nar6d polski i caly kraj, a nie tylko jego okreslona 
cz<;sc. 

Odzyskanie przez Polski: ziem nadodrzanskich i nadbaltyckich, czi;
sciowo oderwanych od niej przed wieloma wiekami, zmienialo w spos6b 
zasadniczy orientacj<; geopolityczn'l panstwa polskiego, jego roli; i miejsce 
w Europie, a zwlaszcza wsr6d narod6w slowianskich. Uswiadomienie 
spoleczenstwu polskiemu wszystkich konsekwencji tego faktu stalo sii; 
takze udzialem historii. Historia stala si<; waznym czynnikiem reedukacji 
narodu w duchu „piastowskich tradycji". W czerwcu 1946 r. na Akademii 
Kultury Polskiej we Wroclawiu W. Gomulka podkreslal: ,,Doba wielkich 
przemian dziejowych, doba powrotu Polski nad Odr<; i Nysi;, na ziemi� 
Piast6w - postawi!a nasze pokolenie w obliczu tak wielkich zadan, jak 
wielkim jest przelom, kt6ry w wyniku drugiej wojny swiatowej dokonal 

11 B. L e S n o d o r s k i, Polska ma dwadzieScia lat (DwadzieScia lat Polski Lu

dowej, Warszawa 1964, s. 969). 
12 M. 0 r z e c h o w s k i, W. W r z es i t'i s k i, Przemiany terytorialne Polski po 

drugiej wojnie Swiatowej w §wiadomo.Sci spolecznej (Przeglqd Zachodni, 1970, nr 4). 
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si� w historii naszego narodu. Pokolenie nasze, my wszyscy, stoimy 
jeszcze tak blisko, powiedzialbym, twarz<1 w twarz wobec doko
nanych i dokonuj<1cych si� przemian, :i:e niejednokrotnie trudno nam 
ogarn<1c ich wielkosc i znaczenie. Trudnosc ta jest tym wi�ksza, :i:e prze
miany dziejowe, jakie si� dokonaly, nie zastaly nas dostatecznie przygo
towanymi, nie byly poprzednio i nie S<\ jeszcze dzisiaj dostatecznie 
ugruntowane w swiadomosci narodu. Nie tylko w okresie drugiej nie
podleglosci, ale r6wnie:i: w okresie okupacji niemieckiej nie wychowywa
lismy narodu na historii Polski Piastowskiej, na historii proch6w naszych 
ojc6w, kt6re od tysi<1ca lat gromadzily polskie ziemie, dzis odzyskane" 13. 
Og6lnonarodowa funkcja historii w procesie zespalania „starej Polski" 
z jej ziemiami odzyskanymi polegala przede wszystkim na wydobywa
niu na jaw i upowszechnianiu prawdy o tradycjach ich polskosci, trwa
lych i wielostronnych zwi<1zkach z Polsk<1, :i:ywotnosci idei ich powrotu 
do panstwa polskiego od Dlugosza a:i: po Zeromskiego, decyduj<1cym ich 
znaczeniu dla spoleczno-ekonomicznej i kulturowej rekonstrukcji panstwa 
oraz jego bezpieczenstwa i miejsca w Europie. Funkcja historii polegala 
na przybli:i:eniu i przyswojeniu sobie przez miliony Polak6w przekonania, 
i:i: - jak p6zniej sformuluje to wybitny historyk poznanski - ,,jak ongis 
przed wiekami rozci<1gni�cie granic wielkopolskiego panstwa Polan na 
Pomorze i Sl11sk stanowilo zamkni�cie okresu budowy panstwowosci 
i krystalizowania narodowosci polskiej, tak odzyskanie i wl11czenie pol
skich ziem zachodnich i nadbaltyckich w granice Polskiej Rzeczypospo
li tej Ludowej dalo naszemu narodowi najwlasciwsz11 dla jego rozwoju'. 
podstaw� terytorialn&, rozpi�lo pomost mi�dzy dalek& przeszlosci& i te
rainiejszosci&, a zarazem wskazalo drog� w przyszlosc, pol11czylo tradycj� 
i dorobek tysi11clecia narodowej wsp6lnoty z zadaniami budowy socja
lizmu i ustroju wsp6lnoty spolecznej i kulturalnej" '"· 

Tak jednoznacznie sformulowany przez W. Gomulk� postulat po
wszechnej reedukacji narodu „na historii Polski Piastowskiej" w najszer
szym zakresie podj�la i realizowala wlasnie lewica. Inspirowane przez 
ni& srodki ksztaltowania opinii prezentowaly spoleczenstwu tak<1 wizj� 
przeszlosci Polski, w kt6rej miernikiem narodowej wartosci dzialania 
klas spolecznych i jednostek byla zgodnosc z „ideq Polski Piastowskiej", 
a wi�c Polski zwr6conej ku Odrze i Baltykowi, czujnej wobec niebezpie
czellstwa niemieckiego „Drang nach Osten", wiernej nakazom slowiaii

skiej solidarnosci. J eszcze w okresie wojny i okupacji lewica wyst�po
wala wobec spoleczenstwa jako konsekwentny rzecznik koncepcji „pia-

13 W. Gomulka-Wies l a w, W walce o demokracjf: iudowq. Artykuly i prze

m6wienia, t. II, Warszawa 1947, s. 61. 

14 Ziemie zachodnie w granicach Macierzy. Drogi integracji, Poznail 1966, s. 7. 
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stowskiej", ku zachodowi - w sensie terytorialnym zwr6conej 
„naturalnej polityki polskiej". Syntetyzujqc sens piastowskich tradycji 
w dziejach panstwa i narodu polskiego organ Zwiqzku Patriot6w Polskich 
w Zwiqzku Radzieck;m pisat: ,,Od tysiqca lat dzieje nasze Sf\ widowniq 
smiertelnej walki o istnienie toczonej przez nar6d polski z zaborczym 
naporem wojujqcego prusactwa. Prowadzona ze zmiennym szcz�sciem, 
bogata w zwyci�stwa i kl�ski, w przyklady zdumiewajqcej mqdrosci poli
tycznej i karygodnie lekkomyslnego rezygnowania z najwazniejszych pla
c6wek oporu, odwieczna walka z odwiecznym wrogiem stanowi gt�bok'l, 
najistotniejszf\ tresc naszej historii narodowej". Polska jako panstwo i jako 
nar6d powstala, rozwijala si� i rosla w walce twardej i bezli tosnej z „Drang 
nach Osten", a jej „naturalnym punktem ci�zkosci, osrodkiem krystali
zacyjnym" byly ziemie nadodrzanskie i nadbaltyckie, ,,piastowskie stro
ny". Walka w ich obronie by!a zawsze „walkq o Polsk�, o samo nasze 
istnienie . . . jako narodu i panstwa" 15. Konsekwencjq tej historiozofii 
by!o przyj�cie jako miernika politycznej mqdrosci i dalekowzrocznosci 
wladc6w Polski i rzqdzqcych niq klas spolecznych ich stosunku do ziem 
nadodrzanskich i nadbaltyckich oraz do „Drang nach Osten". Wielkim 
wladcq by! Chrobry, ,,bo co mieczem uratowat z niemieckich szpon6w, 
to wif\za! politycznie, centralizowa! w jednym ognisku zycia panstwo
wego". Dalekowzrocznym politykiem byl Smialy, gdyz podjq! testament 
Chrobrego. ,,Znakomitym przedstawicielem i szermierzem" polityki za
chodniej byl Krzywousty, gdyz mieczem realizowal wskazania Chrobrego. 
„Jednoczqc z Polskq ogromny kraj mi�dzy Noteci'l, dolnfl Wisl'l, doln'l 
Odrf\ i wybrzezem ba!tyckim, wskazal ten dzielny wojownik i pe!en ini
cjatywy polityk praktycznq drog� realizacji wielkiego testamentu Chro
brego. Zeby Polska mogla byc silna i niezalezna, zeby mogla skutecznie 
stawic czo!a niemieckiej zaborczosci, musi szeroko oprzec si� 0 swoje 
polskie morze, o Baltyk" 16. 

Ten nurt interpretacji i upowszechniania tradycji Polski Piastow
skiej podejmie w calej rozciqglosci lewica polska w pierwszych miesi'l
cach i latach istnienia Polski Ludowej, niezmiernie wysoko szacujqc 
i pqpularyzujqc „dalekowzrocznq polityk� pierwszych Piast6w", wydo
bywajqc z mrok6w zapomnienia trwanie przy polskosci ludnosci ziem 
nadoärzanskich i nadbaltyckich oraz te nurty w polskiej mysli politycz
nej, kt6re akcentowaly ich wag� dla los6w Polski 17, W takim uj�ciu histo
ria, wzory z przeszlosci, tradycje wsp6!brzmiaty z terazniejszosciq, byly 
przez niq przywolywane. Wysoka ocena polityki Piast6w, postawy ludu 

u Boleslawowski testament (Nowe Widnokn:gi, 1 III 1944). 
ie TamZe. 

n M. O r z e c h o w s k i, Odra-Nysa Luiycka-Baltyk ... , s. 225. 



Rola historii i historyka 21 

polskiego nad Odrq i Baltykiem ulatwiala lub ulatwiac mogla spolecznq 
akceptacj<: tezy, iz wlasnie lewica jest kontynuatorem i realizatorem 

Htestamentu Piast6w" i ich „wielkiej my.Sli politycznej", bezpoSrednim 

i rzeczywistym spadkobiercq tradycji walk ludu polskiego na Slqsku, Po
morzu, Warmii i Mazurach o ich polskosc i polqczenie z Macierzq. Odwo
lywanie si<: do tradycji Grunwaldu i manifestujqcej si<: w6wczas soli
darnosci slowianskiej sprzyjac mialo ugruntowywaniu si<: w spolecznej 
swiadomosci idei sojuszu polsko-radzieckiego, wsp6lpracy i przyjazni 
wszystkich narod6w slowianskich jako podstawowej r<:kojmi ich bezpie
czenstwa 1s. Wskazywanie na zgubne dla Polski niewykorzystanie wszyst
kich owoc6w zwyci<:stwa grunwaldzkiego bylo jednoczesnie ostrzezeniem 
przed powt6rzeniem podobnych bl�d6w po „nowym Grunwaldzie". Trze
ba - pisala jedna z gazet dolnosh1skich, snujqc analogie mi�dzy Grun
waldem a zwyci�stwem nad hitleryzmem - ,,bez litosci i konsekwentnie 
wyzyskac w pelni zwyci�stwo i stworzyc dla Niemc6w takie warunki, 
aby przez dlugi czas, a mozliwie nigdy wi�cej, nie mogli si� odrodzic jako 

panstwo napastnicze" 19. Inna gazeta w identycznym prawie duchu stwier
dzala: ,,Nie wolno dopuscic do odrodzenia silnych Niemiec. Odrodzenie 
bowiem silnych Niemiec przekresliloby cale zwyci�stwo aliant6w i wlo
zony w niego wysilek wielu narod6w. Nie zrozumiano tego w XV wieku. 
Niedostatecznie rozumiano t� prawd<: w roku 1918, gdy powstawala 
z martwych Rzeczpospolita" 20. 

Szeroko poj<:ta integracyjna funkcja historii w procesie „zespalania 

Macierzy z jej ziemiami odzyskanymi" polegala wi<:c przede wszystkim 
na aktywnym wsp6!uczestnictwie w formowaniu i upowszechnianiu 
poczucia, ze nad Odrq, Nysq Luzyck'l i Baltykiem jest r6wniez Polska, 
ze Polacy S'l tarn „ u siebie". J ednoczesnie historia spelniala wiele funkcji 
dodatkowych, ale ogniskujqcych si<: wok6l tej jednej, podstawowej: sprzy
jala niwelowaniu i lagodzeniu resentyment6w wschodnich, stopniowemu 
zanikaniu mit6w i legend zwiqzanych z ziemiami za Bugiem, upowszech

nianiu idei sojuszu ze Zwi'lzkiem Radzieckim i narodami s!owianskimi 
jako kategorycznego nakazu polskiej racji stanu. 

R6wnie wazne i rozlegle funkcje integracyjne spelniala historia na 
ziemiach nadodrzanskich i nadbaltyckich, gdzie zetkn<:ly si� bezposred
nio - w warunkach cz<:sto dramatycznych - zr6znicowane grupy narodu 
polskiego. Kazda z nich miala wlasn'l histori� (cz�sto zaz�biaj'lC'l si<: z hi
storiq innych panstw i narod6w), wlasne doswiadczenia, systemy wartosci 

1s TamZe, s. 222-223, 225 i n.; L. Ba z y I o w, Grunwaldzkie zwyci�stwo (Slo

wo Polskie, 15 VII 1947); M. K oft a, Grunwald (Trybuna Doln0Slqska
1 

15 VII 1947); 

H. J., Grunwald niegdy§ i dziS (Naprz6d Dolno.Slqski, 18 VII 1945). 
19 H. J., Zoc. cit. 
20 K o f t a, loc. cit. 
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i skale ocen, sw6j wlasny stosunek do ziem nad Odrq i Baltykiem. Dia 
ludnosci autochtonicznej byly to strony rodzinne, swojskie, dla znacznych 
odlam6w ludnosci naplywowej jakby jeszcze obce, w kt6re dopiero na
lezalo wrastac, inwestowac wlasrni prac� i uczucia. Znajomosc ich prze
szlosci - dawnej piastowskiej i zupelnie swiezej, stojqcej pod znakiem 
pruskiej i hitlerowskiej przemocy i germanizacji - byla u ludnosci na
plywowej prawie zadna, ograniczala si� zazwyczaj do strz�p6w wiado
mosci o Psim Polu, Grunwaldzie. Dia sporej jej cz�sci byly to po prostu 
„ziemie poniemieckie", ,, tereny zachodnie" czy po prostu „zach6d", ale 

jeszcze nie Polska, taka jak nad Bugiem, Wislq czy Wartq 21. Podsta
wowym celem historii stawalo si� w tych warunkach ksztaltowanie uczu
ciowego stosunku ludnosci naplywowej do nowych miejsc zamieszkania 
i pracy. ,,Trzeba bylo ludzi, kt6rzy przyniesli wspomnienia z innych 
stron, wzwyczaic w nowy kraj . . . trzeba uczynic ich gospodarzami tych 
nowych ziem i dziedzicami tradycji tego nowego kraju" 22, dopom6c im 
,,do poznania otoczenia, a tym samym do zblizenia serdecznego do nie
go" 2a. Sprzyjaj&c wytworzeniu si� wsr6d ludnosci naplywowej przeko
nania, ze przybywajqc na ziemie odzyskane w r a c a  „na wlasne podw6r
ko, do wlasnych zagr6d" 24, tarn gdzie „odwiecznie istniala i istnieje pol
ska ojczyzna", stawala si� historia czynnikiem ulatwiajqcym i przyspie
szajqcym adaptacj� i integracj�. Szczeg6lnie donioslym zadaniem historii 
bylo tworzenie duchowego klimatu sprzyjajqcego wzajemnemu poznaniu 
si� i wsp61zyciu ludnosci naplywowej i autochton6w Polak6w, kt6rzy -
jak m6wil W. Gomulka w listopadzie 1946 r. na Zjezdzie Autochton6w 
w Warszawie - ,,obecnosci& swoj& zeznajq przed swiatem i historiq, ze 
ich· pradziadowie byli jedynymi gospodarzami tych ziem, ze Niemcy zna
lezli si� na nich tylko jako przybysze, kt6rym zaborczosc i agresja ich 
przodk6w utorowala drog� na podbite tereny Polski Piastowskiej" 25. 
Historia miala tworzyc „pomost uczuc" mi�dzy tymi, kt6rzy przyszli na 
ziemie odzyskane, a tymi, co walczyli o zachowanie ich polskiego obli
cza, o j�zyk polski i polskq kultur�, miala ugruntowywac prawd�, iz dzi�
ki nim nie tylko kamienie cmentarne przemawiaj& po polsku" 26

. 

Przyblizajqc Polakom naplywowym ziemie nadodrzanskie i nadba,-

21 Ü r Z e C h O WS k i, W r Z e S i ii S k i, op. Cit. 
22 J. K o w als k i, Tradycja i terainiejszoSC (Nasz Wroclaw, 10-16 VI 1945). 
21 W. C z a p 1 in. s k i, Zadania historii na ziemiach Slqskich (Pionier, 20-21 

IV 1946). 

24 K. Sosnowski, Polska wraca na Dolny Stqsk (Przeglq_d Zachodni, 1947, nr 4; 
,,Pionier", 27 VIII 1945. 

2s W. Gomulka, Artykuly i przem6wienia 1946-1948, t. II, Warszawa 1964, 
s. 239. 

u K o w alski, Zoc. cit. 
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tyckie, ksztaltujqc emocjonalny db nich stosunek, autochtonom historia 

przyblizala Polsk,;, jej dzieje, wklad w europejskq kultur,;, prawd,; o cza

sach hitlerowskiej okupacji i jej materialnych i psychicznych konse

kwencjach. Historia byla jednym z niezwykle waznych czynnik6w pel

nego przywracania autochton6w polskosci, usuwania slad6w dzialalnosci 

germanizacyjnej z ich psychiki i kultury. W ten spos6b stawala si,; ona 

sil'l przyczyniaj'lC'l si<; do zbli:i:enia r6:i:norodnych grup narodu polskiego 

na ziemiach zachodnich i p6lnocnych, usuwania istniejqcych mi,;dzy nimi 

konflikt6w i nieporozumien. 

Powr6t Polski nad Odr,;, Nys,; Luzyckq i Baltyk dokonywal si,; w wa

runkach rewolucji, w spos6b zasadniczy zmieniajqcej oblicze polityczne, 

ekonomiczne i kulturalne panstwa polskiego. Odradzajqca si,; Polska, na

Wi'\ZUjqca do idei Polski Piastowskiej, stawala si,; panstwem programowo 

zmierzajqcym do urzeczywistnienia ideal6w sprawiedliwosci spolecznej. 

Klasy jakby dotychczas „niehistoryczne", spychane w cien przez miesz

czanskq historiografi,;, najcz,;sciej traktowane przez niq jako podmiot, 

a nie rzeczywisty tw6rca dziej6w, wysun,;ly si<; na czolo narodu, pocz,;ly 

swiadomie i aktywnie ksztaltowac jego terazniejszosc i przyszlosc. Odzy

skanie ziem nadodrzanskich i nadbaltyckich wzmacnialo sily demokra

tyczne narodu polskiego, przyspieszalo dokonywanie i pogl,;bianie rewo

lucyjnych w swej istocie przeobra:i:en spoleczno-ekonornicznych. ,,Powr6t 

Polski na Ziemie Odzyskane wyciqga nas z tryb6w starej historii" 27. 

Konsekwencjq rewolucji spolecznej w Polsee, sprz,;gni,;tej z powrotem 

nad Odr,;, Nys<; Luzyckq i Baltyk, stala si,; gruntowna rewizja dotych
czasowego obrazu dziej6w narodu, spojrzenie na nie przez pryzmat do

swiadczen, interes6w i aspiracji mas pracujqcych. Przechodz'lc zasadniczq 

metamorfoz,;, historiografia stawala si,; wa:i:nym narz,;dziem ideowej i po

litycznej reedukacji narodu, przeobrazania jego spojrzenia na wlasm1 

przeszlosc. Zasadniczq rol,; w ksztaltowaniu tego nowego spojrzenia na 

przeszlosc odgrywala popularyzacja post,;powych, rewolucyjnych i inter

nacjonalistycznych tradycji narodu polskiego, a przede wszystkim tra

dycji ruchu robotniczego. W ten spos6b historia stawala si,; czynnikiem 

politycznej i ideowej integracji spoleczenstwa, sprzyjala upowszech

nianiu i ugruntowywaniu w jego swiadomosci hasel i dqzen klasy robotni

czej i jej marksistowsko-leninowskiej partii. 

Rola historii w procesach szeroko poj,;tej integracji nie byla j byc nie 

mogla wielkosci'l stal'l, niezmiennq. Byla ona najwi,;ksza, najbardziej 

oczywista w pierwszych miesiqcach i latach po wyzwoleniu i polqczeniu 

ziem nadodrzanskich i nadbaltyckich z Macierzq. Byl to okres prawdzi

wej, powszechnej prawie fascynacji przeszlosci'l, piastowskimi tradycjami 

21 Gomulka-Wieslaw, W walce ... , s. 68. 
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ziem nad Odn\, Nys11 Luzyck11 i Baltykiem. Slady tej fascynacji uwidacz
nialy si" na kazdym prawie kroku. Ulegali jej np. milicjanci w powiecie 
bystrzyckim na Dolnym Sl11sku, troskliwie tropi11cy wszelkie slady pol
skosci 2s, czy tez osadnicy w wojewodztwie szczecinskim, ktorzy pod 
wplywem ksi11zek i broszur wydawanych przez Instytut Zachodni „sami 
zacz"li szukac sladow polskosci nad Odr11" 29. Wyrazem tej fascynacji byly 
niezliczone rzesze amatorow historykow, liczne regionalne towarzystwa 
milosnikow historii i inicjatywy wydawnicze, popularnosc odczytow na 
tematy historyczne itd. Rzecz oczywista, iz w owych latach fermentu, 
wylaniania si" dopiero zr"bow nowego ustroju, scierania si" nowego ze 
starym historia miala nie tylko wzloty, ale i upadki. Nie braklo wielu 
uproszczen, zwlaszcza solidarystycznej, klerykalnej, a cz"sto wr"cz nacjo
nalistycznej natury. Z biegiem jednak czasu rola historii w procesach 
integracyjnych na ziemiach nadodrzanskich i nadbaltyckich pocz"la ule
gac zmianie. Zmniejszyla si" ona wyraznie w latach 1949-1956, aby 
odzyskac nalezne sobie miejsce po wydarzeniach pazdziernikowych 30. 

DIE ROLLE DER GESCHICHTE UND DES HISTORlliERS IN DEN 
INTEGRATIONSPROZESSEN IN DEN WEST- UND NORDGEBIETEN 

Unter zahlreichen Faktoren, die die Integrationsprozesse in den West- und Nord
gebieten förderten, spielte die Geschichte eine wichtige Rolle. Das wachsende 
Interesse für die Geschichte wurde nach 1945 durch zwei grundlegende Tatsachen 
verursacht: die Rückkehr Polens an die Oder und die Ostsee sowie die gesell
schaftliche und politische Revolution und die Machtübernahme durch eine neue 
Gesellschaftsklasse. Die Geschichte, die historische Tradition wurde zu einem der 
wesentlichsten Elemente, die die Adaptation und Integration der heterogenen polni
schen Gemeinschaft in den West- und Nordgebieten begünstigten und beschleunig
ten. Die Rückkehr Polens an die Oder und die Ostsee sowie die revolutionären 
gesellschaftspolitischen Umgestaltungen hatten auch entscheidenden Einfluss auf die 
Wahl der verbreiteten historischen Traditionen. Besondere Bedeutung kam folgenden 
Traditionen zu: 1. den Traditionen des Polentums in den West- und Nordgebieten, 
2. die mit der Übernahme, Besiedlung und Bewirtschaftung der West- und Nord
gebiete verbundene, frisch entstehende "Gegenwartsgeschichte" dieser Gebiete, 
3. die revolutionären und internationalen Traditionen des polnischen Volkes, vor 
allem der polnischen Arbeiterklasse. 

2s „By inni mogli :iyC spokojnie11 

••• , s. 95. 

29 Pamü:tniki asadnik6w ziem odzyskanych, wyd. II, Poznall 1970, s. 542-543. 
30 Szerzej O r z e c h o w s k i, W r z e s i 11 s k i, op. eit. 




