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Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim 

 Obraz Górnego Śląska doby plebiscytu i powstań śląskich oraz wizerunek 

Wojciecha Korfantego w niemieckiej literaturze pięknej po 1919 roku 

 

 Tematem niniejszej pracy jest obraz Górnego Śląska doby plebiscytu i powstań 

śląskich oraz portret Wojciecha Korfantego w niemieckiej literaturze pięknej po 1919 roku. 

Górny Śląsk, leżący na pograniczu, znajdował się niemal „od zawsze” w strefie 

wpływów kultury niemieckiej, polskiej i czeskiej, które przenikały się wzajemnie, składając 

się na odrębną kulturę oraz specyficzną tożsamość mieszkańców tej krainy. Owo poczucie 

odrębności jest tam żywe do dzisiaj, o czym świadczy choćby działalność Ruchu Autonomii 

Śląska na tamtych terenach.  

Impulsem do zajęcia się w niniejszej pracy problematyką Górnego Śląska doby 

plebiscytu oraz powstań śląskich w literaturze niemieckiej pierwszej połowy XX wieku jest 

również mit Europy wielokulturowej, Europy bez granic, funkcjonujący w powszechnej 

świadomości. Z drugiej strony możemy mówić też o Europie ojczyzn, czy też o Europie 

regionów. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz utworzenie w jej ramach strefy 

Schengen umożliwiło ścisłą współpracę regionów, a zwłaszcza regionów przygranicznych, a 

jednocześnie dało impuls do ponownego odkrywania lokalnej historii, w tym własnych 

korzeni, przez mieszkańców pograniczy. Analizowane w pracy teksty doskonale wpisują się 

w tę ideę oraz, w mniejszym lub większym stopniu, odkrywają Górny Śląsk jako wspólną 

ojczyznę Ślązaków, Niemców i Polaków. Zwłaszcza dzięki powieściom Horsta Bienka 

funkcjonuje w powszechnej świadomości mit Górnego Śląska jako krainy wielu kultur i 

języków. 

Na terenie Górnego Śląska ścierały się siły polityczne, które próbowały zawłaszczyć 

go zarówno terytorialnie, jak i kulturowo. W pierwszej połowie XX Górny Śląsk był punktem 

zapalnym europejskiej polityki. W wyniku dwóch wojen światowych, plebiscytu i trzech 

powstań śląskich mieszkańcy tego regionu niejednokrotnie byli zmuszeni do zmiany 

przynależności państwowej, nie zmieniając miejsca zamieszkania.  
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Plebiscyt jako środek mający rozwiązać spór o przynależność państwową Górnego 

Śląska po I wojnie światowej został Polsce i Niemcom narzucony przez państwa Ententy na 

konferencji pokojowej w Paryżu w czerwcu 1919 roku. Był on wówczas popularną formą 

rozstrzygania sporów terytorialnych, gdyż odzwierciedlał zasadę Wilsona samostanowienia 

narodów.  Decyzję o plebiscycie zaakceptowała strona niemiecka, która już wcześniej, bo 

podczas konferencji we Wrocławiu w maju 1919 roku zaproponowała takie rozwiązanie 

kwestii górnośląskiej. Strona polska początkowo nie zaakceptowała postulatu rozwiązania 

plebiscytowego, gdyż uważała, że to argument etniczny, bez potrzeby przeprowadzania 

plebiscytu, powinien zdecydować o państwowej przynależności Górnego Śląska. Polska 

ostatecznie przyjęła jednak decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu na spornym terenie. Nadzór 

nad akcją plebiscytową powierzono w grudniu 1919 Wojciechowi Korfantemu, który 

formalnie na stanowisko komisarza plebiscytowego został powołany 20 lutego 1920 roku. W 

tym czasie na Górny Śląsk przybyła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa 

oraz wojska alianckie. Jednocześnie rozpoczęto oficjalną kampanię plebiscytową, w której 

strona niemiecka i polska prześcigały się w składaniu mieszkańcom Górnego Śląska mniej 

lub bardziej realnych obietnic materialnych, co znalazło swój wyraz w słynnej „krowie 

Korfantego” czy „kozie Urbanka” (Kurt Urbanek stał na czele Niemieckiego Komisariatu 

Plebiscytowego). Kwestię plebiscytu i powstań śląskich często podejmowała niemiecka i 

polska historiografia, jak i literatura piękna.  

Ważną postacią tego okresu był wspomniany już Wojciech Korfanty (1873-1939). 

Jego osoba i działalność były i są przedmiotem kontrowersyjnych ocen ze strony polskich i 

niemieckich historyków, jak i pisarzy oraz publicystów. 

Celem pracy jest zatem: 

1)  Ukazanie obrazu Górnego Śląska doby plebiscytu i powstań śląskich oraz 

rekonstrukcja wizerunku Wojciecha Korfantego w tekstach niemieckiej literatury 

pięknej XX wieku (po 1919 roku) na przykładzie utworów powieściowych: O.S. 

Arnolta Bronnena, Ostwind Augusta Scholtisa oraz Pierwszej polki Horsta Bienka, 

2) Próba odpowiedzi na pytanie, jak obraz ten funkcjonował w splocie różnych mitów i 

stereotypów, istniejących w świadomości zbiorowej narodów niemieckiego i 

polskiego oraz czy i jak zmieniał się on w literaturze niemieckiej.  

Na przykładzie zanalizowanych powieści Arnolta Bronnena oraz Augusta Scholtisa 

można stwierdzić, że ich wyobrażenia o Górnym Śląsku oraz o Wojciechu Korfantym nie 

odbiegały zbytnio od obiegowych stereotypów, obowiązujących w niemieckim dyskursie 

okresu międzywojennego. Obaj pisarze głosili poglądy o odwiecznej przynależności tego 
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regionu do kultury niemieckiej, a plebiscyt i powstania śląskie oceniali jako górnośląską 

katastrofę. Odpowiedzialnym za utratę części Górnego Śląska na rzecz Polski czynili 

Wojciecha Korfantego, komisarza plebiscytowego oraz przywódcę III powstania śląskiego. 

Pisarze ci powielali również krążące w niemieckiej prasie, publicystyce i literaturze widmo 

Korfantego jako bandyty, oszusta, kłamcy, polityka bez skrupułów, składającego puste 

obietnice. 

Zupełnie odmienny obraz Górnego Śląska znajdujemy u Horsta Bienka. Górny Śląsk 

jako pogranicze, jest regionem wielokulturowym, miejscem styku różnych języków, 

różnego stylu życia oraz niekiedy odmiennych tradycji. Były one skarbcem, z którego 

czerpali wszyscy mieszkańcy tego regionu, tworząc własną, specyficzną kulturę. 

Wojciech Korfanty jest elementem tego krajobrazu, który przeminął i symbolizuje, jak już 

wspomniano, ową wielokulturowość Górnego Śląska.  

W powieści Bienka nie znajdziemy oceny wydarzeń politycznych, jakie miały miejsce 

na Górnym Śląsku w czasie plebiscytu i powstań. Autor szuka odpowiedzi na pytanie i 

tożsamość tego regionu i jego miejsce na kulturowej mapie Europy. 

Literatura śląska, mieszcząca się w kręgu literatury regionalnej, literatury pogranicza, 

wreszcie literatury małych ojczyzn warta jest przypomnienia, gdyż jest ważnym 

elementem europejskiej spuścizny literackiej i kulturalnej. Są to teksty ważne, gdyż 

poruszają tematykę istotną dla zjednoczonej Europy: tematykę małych ojczyzn oraz 

tożsamości i pamięci zbiorowej. Są one literacką próbą poszukiwania przez mieszkańców 

wielokulturowej Europy własnych korzeni, własnej tożsamości oraz dają asumpt do 

odkrywania na nowo historii własnego regionu. 

Praca zawiera, oprócz wstępu, pięć rozdziałów, zakończenie oraz bibliografię.  

Drugi rozdział niniejszej pracy zawiera rys historyczny. Omawiam w nim skrótowo 

sytuację polityczną oraz społeczno–ekonomiczną Górnego Śląska doby plebiscytu i 

powstań śląskich oraz przybliżam sylwetkę Wojciecha Korfantego, komisarza 

plebiscytowego z ramienia polskiego rządu. 

Granica, pogranicze oraz mała ojczyzna to tematy, podejmowane w analizowanych 

powieściach, dlatego też trzeci rozdział stanowi próbę definicji tych pojęć oraz wskazania 

na ich symboliczne znaczenia, gdyż i takie pojawiają się w omawianych tekstach 

literackich. W rozdziale tym omawiam także pojęcie i rozwój literatury pogranicza 

(Grenzlandliteratur) oraz literatury małych ojczyzn (Heimatliteratur). 

Rozdział czwarty poświęcony jest tematyce mitu. Uwzględniając polskie i niemieckie 

badania nad mitem, omawiam jego definicje, rodzaje i funkcje. W zbiorowej świadomości 
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niemieckiej funkcjonował bowiem mit Górnego Śląska jako ojczyzny utraconej, oraz krążyło 

widmo Korfantego jako diabła, bandyty, odpowiedzialnego za utratę tego regionu przez 

Niemcy na rzecz Polski. Mity te znajdowały swój wyraz także w omawianych powieściach. 

W kolejnych rozdziałach poddaję analizie jak już wspomniano, powieści: O.S Arnolta 

Bronnena, Ostwind Augusta Scholtisa (rozdział piąty) oraz Pierwszą polkę Horsta Bienka 

(rozdział szósty). Dwie pierwsze powieści powstały w okresie międzywojennym, kiedy 

pamięć o powstaniach śląskich była jeszcze żywa wśród mieszkańców Górnego Śląska, ale i 

także w społeczeństwie niemieckim. Natomiast powieść Bienka powstała po II wojnie 

światowej (upłynęło więc sporo czasu od tamtych wydarzeń) w latach 80 XX wieku, jako 

(re)konstrukcja krainy dzieciństwa, a więc napisana sine ira et studio. Pozwala to na 

ukazanie, w jaki sposób i dlaczego zmienił się obraz Górnego Śląska oraz jak zmieniły się 

oceny postaci Wojciecha Korfantego i jego działalności w niemieckiej literaturze pięknej.

  


