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Sny powstańców 

 
cz. I 

 

   W 1849 roku jeden z pionierów fotografii, prawdziwy twórca idei fotoreportażu, 

Wilhelm von Blandowski wyruszył z Gliwic do Australii. Śląski fotoreporter, poza 

pierwszymi w historii zdjęciami niektórych przyrodniczych cudów antypodów, 

wykonał historyczne fotografie rdzennych mieszkańców tej ziemi, Aborygenów. 

Aborygeni nie uważali, że australijska ziemia do nich należy; uważali, że oni należą 

do niej. Że wszyscy ludzie należą do jakiejś ziemi, a nie ona do nich. Pod koniec XX 

wieku w Canberze, stolicy Australii, naprzeciw siedziby władz państwowych 

Aborygeni otworzyli własną ambasadę – bo czuli się obcymi na własnej ziemi, choć 

uważali nadal, że ziemia nie należy do nich, lecz oni należą do ziemi. Ambasada to był 

blaszany baraczek, kolorowy jak obrazy śląskiego malarza Pawła Wróbla. Canberra 

nie jest kolorowa, tylko jest zielona; jeszcze bardziej zielona, niż dzisiejszy Górny 

Śląsk, który kiedyś był tak czarny, jak czerwona była ziemia, na której wybudowano 

Canberrę. Canberry, zrodzonej ze snu współczesnych architektów, wcale nie widać 

spod zieleni, dlatego ona też wydaje się snem. Aborygeni uważają, że wszystko 

zrodziło się ze snu Przodków. Gdy Przodkowie się obudzili, wszystko co śnili zaczęło 

powstawać. To był Czas Snu. 

 

   Jakie były sny śląskich powstańców? Co miało z nich powstać? Czy to były sny 

o potędze? Czy zdesperowani ludzie, którzy 100 lat temu wtargnęli w Mysłowicach na 

teren zamkniętej kopalni; swojej kopalni, choć ona do nich nie należała, lecz oni 

należeli do niej; czy oni śnili o potędze? O zmianie granic? O zrywach rodem 

z romantycznej literatury? O lokomotywie historii i tym podobnych? Czy ci zwyczajni 

ludzie cierpiący niedole zwyczajnych ludzi mieli takie właśnie senne marzenia? Czy 

o tym marzyli, gdy nie wypłacano im pensji, a głód zaglądał w oczy ich rodzin? 

Zwyczajni ludzie mają zwyczajne marzenia. To marzenia o zwyczajnych codziennych 

sprawach, które stają się nadzwyczajne, gdy ich brakuje. Z ich snów nie powstają nowe 

światy, nowi ludzie i cały kosmos. Nawet wówczas, gdy są tak obcy na swojej ziemi 

do której należą, że mogliby na niej stawiać swoje ambasady. Tak było i jest... 

  

Zwyczajną rzeczą jest chleb. 

Zwyczajną rzeczą jest praca w której na ten chleb się zarabia. 
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Zwyczajną rzeczą jest szacunek, który się ma, gdy postępuje się akuratnie. 

Zwyczajną rzeczą jest godność, którą posiada każdy człowiek postępujący akuratnie. 

Zwyczajną rzeczą jest radość ze zwyczajnego życia. 

                                                           Gdy jest chleb, bo jest praca. 

                                                           Gdy ma się szacunek, bo postępuje się akuratnie.                                                       

                                                           Gdy godności nikt nie depcze. 

 

„Mało nōm, mało nōm do sczynścio potrzeba” – to słowa starej śląskiej pieśni od 

Cieszyna. 

 

Mało nōm, mało nōm do scynścio potrzeba; 

Bele była praca i kawołek chleba; 

Bele nase gōry i nase doliny 

Pełne były śpiywu... 

 

                             Takie są zwyczajne marzenia zwyczajnych ludzi o zwyczajnych 

rzeczach. Aż przychodzi taki moment, gdy te zwyczajne marzenia przestają się 

spełniać. Zaczyna brakować zwyczajnych rzeczy. Zwyczajni ludzie zagryzają wagi... 

Zaciskają zęby... Potem zaciskają pięści... Potem podnoszą pięści... I ciągle marzą 

o zwyczajnych rzeczach. Marzą coraz bardziej; coraz mocniej... 

 

   Paweł Wróbel, malarz obdarzony talentem tak wielkim, jak wielka była jego życiowa 

niedola; artysta prawdziwy, malujący sam z siebie, a nie z akademickiego 

wykształcenia. Paweł Wróbel opowiadał mi jak bardzo był w dzieciństwie głodny. Gdy 

skończyła się jedna wojna, a za chwilę na Śląsku wybuchła następna wojna w trzech 

odsłonach; wojna w której brat strzelał do brata; sąsiad do sąsiada. Gdy matka posyłała 

go z dzbankiem po „flaps” - czyli darmową zupę dla biednych. Bo ojca nie było, bo 

były wojny, ale za to gdy się już skończyły, to nie było też pracy. „Człowiek myśloł 

ynoś ŏ jednym” – môwił Paweł Wrôbel – „żeby kajś choć kōnsek jakij roboty, a tu ani 

za pierōna...” - i nie kończył. Nie musiał... To było zwyczajne marzenie zwyczajnego 

człowieka. Zwyczajne marzenie o zwyczajnych sprawach. To nie był sen o potędze... 

Pewnego dnia to marzenie się spełniło i Paweł Wróbel został górnikiem i akuratnie 

przepracował całe swoje życie na kopalni. Z dwiema tylko przerwami: w 1939 roku, 

gdy go zmobilizowano do polskiego wojska i w 1944 roku, gdy go zmobilizowano do 

wojska niemieckiego. Ale wracał na tę swoją kopalnię, która nie należała do niego, 

lecz on należał do niej; wracał najpierw z niewoli niemieckiej, a potem z niewoli 

sowieckiej. Wracał, bo do niej należał, bo ona była spełnieniem jego snu. Zwyczajnego 

snu, zwyczajnego człowieka. Choć Paweł Wróbel był nadzwyczajny; jak 
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nadzwyczajne było spełnianie się jego zwyczajnego snu. To był człowiek pełen 

godności. To był szanowany człowiek. To był człowiek niezwykle radosny. Może 

dlatego, że jednak te zwyczajne marzenia się spełniły, jego obrazy ze Śląska są tak 

radośnie kolorowe. Kolorowe jak ambasada Aborygenów w Canberze. Kolorowe jak 

tęcza, która łączy ziemię z niebem i może łączy Śląsk z antypodami, a dla zwyczajnych 

ludzi jest zwyczajnie piękna... 

 

   Gdy Paweł Wróbel – zwyczajny człowiek ze Śląska – śnił te swoje zwyczajne 

marzenia, to tysiące innych zwyczajnych ludzi śniło podobnie. Na Śląsku i w całej 

Europie. A gdy tysiące ludzi śni te same zwyczajne marzenia, których nie mogą spełnić, 

to w końcu pojawiają się tysiące pięści, które szukają winnych. W 1918 roku, po 

wielkiej wojnie, pojawiły się tysiące takich zwyczajnych ludzi ze zwyczajnymi 

marzeniami, których nie dało się spełnić. Wracali na Śląsk z głębi Niemiec... Z Francji... 

Z Anglii... Z daleka... Wracali z bitewnych pól i z jenieckich obozów. Obdarci, głodni 

z głowami pełnymi zwyczajnych marzeń. Europa się otrząsała i przepoczwarzała. Jej 

dawny kształt pękał, jak stara skóra, którą zrzuca wąż. Politycy dzielili, kroili, szarpali, 

wyrywali, grali... Rozgrywali swoje mecze... A może partie bilarda? A może jeszcze 

jakieś inne gry? Zwyczajni ludzie mieli zwyczajne marzenia i nie wiedzieli, że są 

zakładnikami w grach polityków. Tysiące zwyczajnych ludzi, którzy jeszcze przed 

chwilą byli mięsem armatnim na polach pod Verden, nie wiedziało, że stało się kulami 

na stole bilardowym w pewnym podparyskim pałacu. Miało tylko głowy napełnione 

zwyczajnymi marzeniami, które nijak nie dawały się spełnić. Tysiące zwyczajnych 

ludzi zagryzało wargi, zaciskało zęby, pięści... Potem te pięści się uniosły... W Bawarii, 

w Saksonii, na Słowacji, w Turyngii, na Węgrzech... I na Górnym Śląsku... Na Górnym 

Śląsku tak, jak już kiedyś raz, gdy  bunt podnieśli chłopi w 1766 roku, a potem drugi 

raz w roku 1811. I jak wtedy, gdy na Śląsku Dolnym powstanie wzniecili tkacze; bo 

nagle odmówiono im pracy i płacy - co opisał potem w języku ludu śląskiego i pokazał 

w teatrach całej Europy śląski pisarz Gerhart Hauptmann; w wyniku czego cesarz 

Fryderyk Wilhelm zrezygnował z opłacania swojej specjalnej loży w berlińskim teatrze. 

A Gerhart Hauptmann potem dostał za to nagrodę Nobla. A jeszcze później rozpaczał 

i złorzeczył, gdy jego ukochany Śląsk był krojony jak kawałek ciasta z rodzynkami... 

 

   Pod koniec 1918 roku grupa górnośląskich działaczy, bez reszty oddanych swojej 

ziemi - która jednak do nich nie należała, lecz oni należeli do niej - rozpoczęła batalię 

o przyszłość swojej ojczyzny; hajmatu; domowizny... Rozmawiali o tym w stolicy całej 

prowincji, Wrocławiu, szukali wsparcia w Pradze... I znaleźli zrozumienie i wsparcie. 

Zatem na początku grudnia 1918 roku powołano do życia Neutralną Republikę 

Górnośląską. To był sen o Śląsku. Sen niezwykły. Może dlatego jeszcze trudniejszy do 
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spełnienia, niż zwyczajne marzenia zwyczajnych ludzi. Ten niezwykły sen trwał przez 

niecały miesiąc, po czym tych, którzy go śnili, aresztowano. Nie wiedzieli, że daleko 

od Śląska w pewnym podparyskim pałacu trwa rozgrywka przy bilardowym stole. 

A może to był mecz piłkarski? Albo jakaś inna gra? W każdym razie był w grze pewien 

przedmiot. Bila na stole, czy piłka na murawie? To nieważne. Ważne, że na tym 

przedmiocie, wykonanym z niezwykle cennych surowców, widniał napis: Górny 

Śląsk... 

 

    Rozgrywka trwała... Zwyczajni ludzie nadal mieli zwyczajne marzenia, które coraz 

trudniej było zrealizować, a przez to stawały się nadzwyczajne. Ludzie, którzy mieli 

niezwykły sen o Górnym Śląsku, nadal siedzieli w więzieniach. W pewnym 

podparyskim pałacu, pewni ludzie nadal kroili, dopasowywali, wyrywali, doklejali, 

szarpali... Zwyczajni ludzie nie wiedzieli, że ich... 

 

   Na Górnym Śląsku pracowało coraz mniej kopalń, hut, fabryk... Zamknięto jedną 

kopalnię, drugą... Wreszcie czterdziestą. Huty wypluły ze swoich wnętrz, zamiast 

tysięcy sztab i szyn, tysiące zwyczajnych ludzi. Zwyczajni ludzie nadal mieli 

zwyczajne marzenia, których nijak nie potrafili spełnić... 

 

   Górnikom zamkniętej kopalni w Mysłowicach nie wypłacono zaległych pensji. 

Zwyczajni ludzie najpierw przestali marzyć o radości z życia, potem o godności, 

szacunku, pracy... O chlebie już nie. Ruszyli na bramę kopalni; ich kopalni, choć ona 

nie należała do nich, lecz oni należeli do niej. Ruszyli upomnieć się o tę resztkę chleba. 

Był 15 sierpnia 1919 roku. I wtedy polała się pierwsza krew... 7 mężczyzn, 2 kobiety 

i1 trzynastoletni chłopiec przestało marzyć... Przestało śnić... To byli zwyczajni ludzie 

ze zwyczajnymi marzeniami o chlebie... A takie niespełnione zwyczajne marzenia stają 

się niekiedy nadzwyczajną okazją. W przyczajeniu, za rzeką, już na nią czekano. 

Wzburzonym, obolałym zwyczajnym ludziom wetknięto do rąk karabiny, a oni zaczęli 

strzelać. Polało się więcej krwi... A potem drugi raz... I trzeci... Polało się jeszcze 

więcej krwi zwyczajnych ludzi, ze zwyczajnymi marzeniami, w których nie było 

płynącej strugami krwi! Nie było marzeń o pożodze! Nie było snów o potędze! Nie 

było marzeń, żeby kroić, dzielić, wyrywać, szarpać... Lecz ktoś w ukryciu czekał. 

Czekał na krew zwyczajnych ludzi, którą z nich mieli wytoczyć inni zwyczajni ludzie... 

Zawsze czeka ktoś, kto szepce zwyczajnym ludziom do ucha: „Ja wiem co ciebie boli... 

Ja znam twoje marzenia... Ja wiem dlaczego nie możesz ich spełnić... Powiem ci co 

robić, żeby to zmienić... Wiem czego ci trzeba i ja ci to dam, a ty w zamian musisz mi 

dać tylko trochę swojej krwi... Albo lepiej; trochę krwi twojego brata, bo to on jest 

winien... On nie pozwala ci spełnić twoich marzeń... Więc daj mi trochę waszej krwi; 
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to przecież niewielka cena za spełnienie twoich wielkich marzeń.” I zwyczajny 

człowiek czuje, że staje się bardzo niezwykłym człowiekiem. I że jego marzenia są 

niezwykłe. I ten jego zwykły sen staje się snem o potędze... 

 

   Karl Okonski; śląski pisarz urodzony w Berlinie; syn polskiego robotnika 

z Wielkopolski, uważający się za Niemca; przybyły na Śląsk przed I Wojną Światową 

i po niej; żołnierz na tej wojnie i świadek śląskiej wojny wewnętrznej, napisał: 

„Właśnie teraz zabijają się nawzajem nabożni Ślązacy. A oni wszyscy przecież znają 

przykazanie: Nie zabijaj. Ale najgłupsze w tym jest to, że ci dobrze chrześcijanie wcale 

nie wiedzą, dlaczego i za co się wzajemnie zabijają.” 

Tak napisał Karl Okonski w książce „Z karabinem na bakier”, którą wydano w 1962 

roku w Katowicach. Wcześniej trzeba ją było przetłumaczyć z niemieckiego, bo Karl 

Okonski, który w międzyczasie stał się Karolem Okońskim, nie znał polskiego. Mimo 

to w 1945 roku pozostał na Śląsku i nadal nie znał polskiego. A pozostał aż do śmierci 

w 1972 roku i nie wiadomo na ile wtedy znał polski, bo nadal pisał po niemiecku. Lecz 

Śląsk musiał być snem Karla Okonskiego, który stał się w międzyczasie Karolem 

Okońskim; bo Śląsk ma magiczną moc przyciągania niektórych ludzi... 

 

   Dlaczego ci „nabożni Ślązacy” zaczęli do siebie strzelać nawzajem? Czy wierzyli; 

czy naprawdę wierzyli, że w ten sposób spełnią się ich zwyczajne marzenia? Czy wtedy 

już o tych zwyczajnych swoich marzeniach nie pamiętali? A gdy raz się wystrzeli to 

długo nie można przestać... 

 

   Leszek Libera; pisarz i naukowiec - literaturoznawca. Znawca literatury 

romantycznej. Wnikliwy analizator twórczości Mickiewicza i Słowackiego. 

Wykładowca akademicki. Twórca wielu rozpraw i dwóch znakomitych książek 

o Śląsku, które noszą tytuły: „Utopek” i „Buks Molenda”. Obie dopiero co wyszły. 

Przetłumaczyła je Sława Lisiecka; bo Leszek Libera, naukowiec i pisarz urodzony w 

Raciborzu na Śląsku Górnym, a zamieszkały w Essen w niemieckim Zagłębiu Ruhry,  

lecz uważający się za Polaka, napisał te książki po niemiecku. Niedawno, w wywiadzie 

udzielonym Michałowi Nogasiowi z „Gazety Wyborczej”, powiedział: 

 

„W rodzinie mojego dziadka ze strony matki było kilku chłopaków. Połowa z nich była 

po polskiej stronie, połowa po niemieckiej. I tak do siebie strzelali. Kompletny absurd, 

niepojęta rzecz. Już sama ta historia streszczona przeze mnie w dwóch zdaniach brzmi 

jak literatura. Tylko czy ktoś byłby to w stanie wymyślić? Z kolei dziadek ze strony 

ojca w ogóle nie umiał mówić po polsku. Jego żona, Niemka o bardzo polskim 
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nazwisku, nigdy mu nie wybaczyła, że poszedł do powstania walczyć po naszej stronie. 

Ale on był głęboko przekonany, że to Polacy mają rację.” 

   Dlaczego więc ci wszyscy zwyczajni ludzie zaczęli do siebie strzelać? Zaczęli się 

nienawidzić? Czy pamiętali jeszcze o swoich zwyczajnych marzeniach? 

O czym marzył szesnastoletni Augustek z Bojszów? Śląski pisarz i dokumentalista, 

Alojzy Lysko, opisał jak to Augustka dorośli mężczyźni zabrali ze sobą, by w nocy 

ukraść broń z magazynu. Augustek był dzielny, ale nie wiedział, że gdy strzelają, to 

trzeba się ukryć. Ci dorośli to wiedzieli, ale Augustek nie. Nikt mu nie powiedział... 

Czy pamiętał o czym marzył, gdy uciekał pod kulami grenzschutzu w stronę Wisły? 

Potem Wisła wyrzuciła jego ciało aż pod Krakowem. Nie było już nikomu potrzebne, 

bo nie było już w nim krwi do zapłaty za jego zwyczajne marzenia. Czy ci, z którymi 

poszedł, a którzy potrafili się ukryć przed kulami i uchronić swoją krew; czy oni znali 

marzenia takiego zwyczajnego Auguistka z Bojszów? 

A czy mój starzik Szczepan i jego brat Bartek myśleli o swoich zwyczajnych, 

najzwyczajniejszych marzeniach zwyczajnych ludzi, gdy na Grabczoku niedaleko 

Czarnowąsów podpalali barak, przeznaczony jako tymczasowe lokum dla innych 

zwyczajnych ludzi, Ślązaków przybywających na Plebiscyt? Mój starzik przystał do 

polskiego komitetu, bo nie podobało mu się w pruskim wojsku, z którym był na dopiero 

co zakończonej Wielkiej Wojnie. Nie podobało mu się, że gdy wrócił to nijak nie 

chciały się spełnić jego zwyczajne marzenia. Mój starzik był ze wsi i nie miał krowy, 

o której pewnie marzył; a Wojciech Korfanty obiecał mu tę krowę, gdy tylko na Śląsk 

przyjdzie Polska. Wszystkim obiecał te krowy...  Czy mój starzik, jego brat i ich 

koledzy myśleli o swoich zwyczajnych marzeniach, gdy na polecenie Komisarza 

Plebiscytowego w Opolu, dr Ręgorowicza, podpalali ten barak, w którym na szczęście 

jeszcze nikt nie zamieszkał? Czy już o swoich zwyczajnych marzeniach, zwyczajnych 

ludzi zapomnieli? 

   O czym marzył piętnastoletni synek – zdaje się, że mianowali go Jōnek - gdy szedł 

na pola pod Anabergiem? Czy ktoś myślał o jego marzeniach, gdy dawał mu do rąk 

karabin? Czy tylko myślał o jego krwi? Co roiło się w głowie piętnastoletniego Jōnka, 

gdy uniósł ją pod kulami, bo nie wiedział, że tak się nie robi; bo nikt mu tego nie 

powiedział; i jedna z nich tę głowę roztrzaskała? Dlaczego nikt mu powiedział, że: gdy 

ty strzelasz to i do ciebie strzelają; gdy ty chcesz czyjejś krwi, to twojej krwi też ktoś 

pragnie. Dlaczego nikt nie powiedział tego tym, wszystkim Augustkōm, Jōnkōm, 

Zefkōm, Szczepōnōm, Bartkōm, Hanysōm, Wilimōm i jak ich ta jeszcze mianowali? 

I tym Trudkōm, Rōźkōm, Luckōm, Maryjkōm i inkszym dziołchōm, kiere poszły za 

tymi swoimi synczyskami, żeby z tej krwi ich obmywać... Czy ktoś w ogôle myślał 

o czym oni wszyscy marzą? Nie sądzę... 
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   Kiedy zaczyna się strzelać, to trudno jest przestać. A kiedy ty strzelasz, to i do ciebie 

strzelają. I jest krew za krew; gwałt za gwałt; zbrodnia za zbrodnię; zemsta za zemstę. 

I nie ma końca... I to nie jest sen... I wtedy już żadne marzenia się nie spełniają... 

Zwyczajne marzenia zwyczajnego człowieka... Bo tak naprawdę, to zwyczajne 

marzenia zwyczajnych ludzi rzadko się spełniają. A na polach bitew nie spełniają się 

nigdy. Nie spełniają się też na stołach bilardowych... Ani na specjalnych boiskach... 

I w innych miejscach, w których pewni ludzie rozgrywają swoje gry przy pomocy 

zwyczajnych ludzi i tymi zwyczajnymi ludźmi: krojąc, dzieląc, szarpiąc, rozrywając 

i klejąc na nowo; tylko jakoś krzywo klejąc... Czy sny zwyczajnych ludzi walczących 

w Powstaniach Śląskich były snami o potędze, czy były zwyczajnymi marzeniami 

zwyczajnych ludzi??? 

 

 


