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1. Wstęp. 
 
 Niniejsza praca powstała podczas mojego pobytu na studiach na Uniwersytecie 

Sztokholmskim w ramach programu Socrates/Erasmus. Będąc w Sztokholmie 

uświadomiłam sobie, jak ważne jest dla mnie miejsce, z którego się wywodzę i w 

którym spędziłam większość mojego dotychczasowego życia. Wiąże mnie z nim 

niezliczona ilość wspomnień, przeżyć, doświadczeń, rodzinnych przekazów,  tradycji. 

Uzmysłowiłam sobie również, jak dużą rolę w moim życiu odgrywają ludzie, z którymi 

do tej pory obcowałam i których obecność w moim rodzinnym mieście sprawia, że to 

miejsce jest tak bliskie mojemu sercu. 

 Dlatego, żeby wypełnić pustkę spowodowaną w życiu codziennym brakiem 

mojej rodziny i atmosfery miasta Mysłowic, skąd pochodzę, postanowiłam zbliżyć się 

poprzez literaturę do obszaru, z którego wywodzi się cała moja rodzina – do Górnego 

Śląska. W pierwszej kolejności, przy wyborze tematu pracy, pomyślałam o Horście 

Bienku – niemieckim i zarazem śląskim prozaiku urodzonym  i wychowanym w innym 

górnośląskim mieście – w Gliwicach. Pisarz ten napisał wiele książek tematycznie 

związanych z krainą swojego dzieciństwa. Moją uwagę jednak przykuło jego 

najważniejsze dzieło, gliwicka tetralogia, która oddaje obraz Górnego Śląska, jego 

mieszkańców i atmosferę w nim panującą w czasie trudnym dla tego rejonu, ponieważ                  

w przeddzień wybuchu,  i w czasie trwania drugiej wojny światowej. 

 Najbardziej zainteresowała mnie pierwsza część cyklu – „Pierwsza Polka”, 

ponieważ w tej książce odnalazłam taki Górny Śląsk, jaki znam z opowieści mojej 

babci i jej starszych sióstr. Poza tym, wnikliwa analiza powieści, jak również zawartego 

w niej tła historycznego, pomogła mi jeszcze lepiej zrozumieć specyfikę tego miejsca, 

jego starszych mieszkańców oraz wydarzeń, jakie rozgrywały sie na tej ziemi. 

 Górny Śląsk to miejsce niezwykłe, na jego terytorium przez wieki mieszkali 

obok Niemców Polacy, Czesi, Żydzi. To tu na przestrzeni wieków nieustannie mieszały 

się różne kultury, ponieważ Śląsk w swej historii stale zmieniał przynależność 

państwową. Wciąż zmieniały się jego granice, ale ludzie pozostawali ci sami i pomimo 

trudnej sytuacji politycznej, wielonarodowości mieszkańców i wielokulturowości tej 

ziemi, potrafili utworzyć swoistą, wlaściwą im tylko wspólnotę. Obraz tej tak dobrze 

funkcjonującej symbiozy  można właśnie odnaleźć w powieści  „Pierwsza Polka”. 
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Dla mnie jednak najistotniejsza była odpowiedź na pytanie, czy Górny Śląsk jest 

dla bohaterów książki tym samym, czym jest dla Horsta Bienka, mojej babci, nawet 

całej mojej rodziny  – małą ojczyzną. 

„Pierwsza Polka” jest dla Bienka podróżą w niezapomniany świat jego 

dzieciństwa, dla mnie, to podróż do moich korzeni, krainy moich przodków, o której 

tyle słyszałam w rodzinnych opowieściach i o której będę w przyszłości opowiadać 

moim dzieciom i wnukom. Studia nad lekturą powieści połączyły dla mnie  historię 

mojej rodziny ze światem dzieciństwa autora. Opowieści mojej babci o jej rodzicach, 

rodzeństwie, wujach czy dziadkach przestały być czymś nierealnym, ulotnym – znalazły 

swoje potwierdzenie na stronach „Pierwszej Polki”. 

Chciałabym złożyć najserdeczniejsze podziękowania mojemu promotorowi –  

profesor Ewie Teodorowicz-Hellman,  za rozbudzenie moich zainteresowań  regionem, 

z którego pochodzę, inspiracji do napisania tej pracy, a także za poświęcony mi czas i 

za dyskusje nad poszczególnymi rozdzialami, które ostatecznie złożyły się na niniejszą 

pracę. 

Dziękuję również pani dr Janinie Gesche, która pomogła mi w zebraniu 

materiałów.  
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2. Cel i metoda pracy. 
 

Celem głównym prezentowanej pracy jest zbadanie, czy  Górny Śląsk 

przedstawiony w „Pierwszej Polce“ Bienka jest małą ojczyzną dla jej bohaterów.  

Istotne zatem jest zdefiniowanie małej ojczyzny i nazwanie elementów, które się na to 

pojęcie składają  i które będę brała pod uwagę przy analizie książki.  

 Przy wyborze metody najważniejszym kryterium był dla mnie obiektywizm 

postępownia badawczego. Jako osoba pochodząca z Górnego Śląska, w którym 

rozgrywa się akcja „Pierwszej Polki“ i znająca ówczesne realia z opowieści starszych 

członków mojej rodziny, mogłabym nieopatrznie zamieścić informacje, interpretacje 

wydarzeń, nie wynikające z tekstu książki.  Dlatego zdecydowałam się na metodę close 

reading. Zatem część analityczna pracy będzie polegała na połączenniu metody close 

reading z perspektywą małej ojczyzny. Tylko w ten sposób będę mogła sprawdzić, czy 

Górny Śląsk w „Pierwszej Polce“ to mała ojczyzna dla jego mieszkańców. 

 

2.1 Małe ojczyzny. 
 

„(…)Ojczyzna to kraj dzieciństwa 

Miejsce urodzenia 

To jest mała najbliższa 

Ojczyzna(…)”1 

 

„Kraj dzieciństwa” od dawna inspirował wielu twórców literatury. Każdy łączy z tym 

miejscem inne wspomnienia. Dla jednych „mała najbliższa Ojczyzna” to:  „miasto, 

miasteczko, wieś, ulica, dom, podwórko, pierwsza miłość, las na horyzoncie”2, dla 

innych – to rodzina, ludzie  obyczaje, ziemia rodzinna.   Do krainy lat dziecięcych 

powraca niejednokrotnie w swojej twórczości Horst Bienek. W szkicu „Schlesien, aber 

wo liegt es?Eine melancholische Errinnerung“3 napisał :„Moje dzieciństwo to Heimat“. 

 Słowo Heimat przysparza dziś wiele trudności tłumaczom, ponieważ w języku 
                                                
1 Por.: Różewicz Tadeusz: Oblicze Ojczyzny , w : Poezja. Utwory zebrane, t.1, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, Wrocław, 2005. 
2 Tamże. 
3 Bienek Horst: Schlesien,aber wo liegt es?Eine melancholische Errinnerung, w : 
http://ww2.tvp.pl/251,20050703231025.strona, 24.09.2006 
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polskim nie istnieje pełny ekwiwalent tego leksemu. Najbardziej zbliżonymi pojęciami 

są ojczyzna prywatna4, strony rodzinne5, mała ojczyzna6. Przy czym w przypadku małej 

ojczyzny rozróżnia się zwykle podział na ojczyznę lokalną i regionalną7. Ojczyzna 

regionalna jest związana z obszarami, które zamieszkiwane są przez poszczególne 

grupy etniczne8. Natomiast pojęcie ojczyzny lokalnej dotyczy „obszarów mniejszych, 

przestrzeni lokalnych, czyli: pojedynczych miast, a nawet konkretnych dzielnic tychże, 

zespołów sąsiadujących ze sobą wsi wraz z otaczającym je krajobrazem itp., czyli 

terenów, które często nazywamy za poetą „krajem lat dziecinnych””9. Dla Horsta 

Bienka krainą dzieciństwa, a zarazem małą  ojczyzną był Śląsk, z jego niezwykłością: 

wszystkimi cechami pogranicza, wynikającymi z historii i umiejscowienia 

geograficznego Śląska na mapie Europy, Śląsk, dla którego charakterystyczny był 

dialog różnych kltur i języków.  

Mała ojczyzna to dla pisarza nie tylko miejsce, z którego się wywodzi                       

i w którym dorasta, to przede wszystkim więź z tym miejscem, z jego regionalną 

kulturą, historią, tradycjami i obyczajami. Mała ojczyzna, to także ludzie, wśród których 

się mieszka, i ich wielopokoleniowe doświadczenia. To także wspólne przeżycia,  

otaczająca przyroda czy krajobraz.  Z drugiej strony, mała ojczyzna to „katalizator 

tożsamości człowieka” 10,jego „obszar identyfikacji”11. 

Według Emila Szramka: 
„Jest zadaniem Śląska w dziejach świata, służyć bądźto za pokojowego pośrednika, 

bądźto za bojowisko, bądźto za nagrodę w walce wielkich przeciwieństw, które się w 

nim stykają”.12 

Konsekwencją nieustannie zmieniającej się przynależności państwowej Śląska 

był napływ różnorodnej, pod względem narodowości, ludności, a tym samym, 
                                                
4 Por.: Szczepański Marek: Regionalizm górnośląski :los czy wybór?, w : Nijakowski Lech (red.): 
Nadciągają Ślązacy, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, 2004, s. 105. 
5 Por.: Bienek Horst: Podróż w krainę dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem, Wydawnictwo „Wokół Nas”, 
Gliwice 1993, s. 185. 
6 http://ww2.tvp.pl/251,20050703231025.strona, 24.09.2006. W dalszym ciągu pracy określenie Heimat 
będzie zastąpione terminem mała ojczyzna. 
7 Por. Chymkowski Roman, Dudzik Wojciech, Wójtowski Michał: Podręcznik. Wiedza o kulturze. 
Liceum Ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa, 2003, s. 68.  
8 Tamże 
9 Tamże 
10 http://ww2.tvp.pl/251,20050703231025.strona, 24.09.2006 
11 Tamże. 
12 Por.: Szramek Emil: Śląsk jako problem socjologiczny, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk o 
Śląsku”, t. IV, Katowice 1934, s.84, w: Szczepański, Marek : Regionalizm górnośląski ..., s. 90. 
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krzyżowanie się i wzajemne przenikanie wielu różnych kultur: polskiej, niemieckiej, 

czeskiej, żydowskiej. Zdaniem Anny Kłoskowskiej : 
„(…) życie na pograniczu kultur może mieć dwojaki wpływ na świadomość własnego 

narodowego określenia : albo wyostrza ono tę świadomość i wywołuje postawy obronne 

wobec narodowości i kultury obcej, albo przeciwnie – powoduje mieszanie się 

kulturowych wpływów, prowadzi do ich amalgamacji13 i do niejasnego, złożonego 

narodowego samookreślenia lub braku wszelkiego wyraźnego określenia (…)”14. 

Na  Górnym Śląsku miało miejsce to drugie zjawisko, czego konsekwencją było 

wytworzenie się poczucia specyficznej etnicznej tożsamości.15 Pomimo różnych 

narodowości mieszkańcy Górnego Śląska zdołali utworzyć swoistą wspólnotę. W ciągu 

wieków wytworzyła się gwara śląska, w której bardzo widoczny jest wpływ języka 

niemieckiego, i w której mieszkancy Śląska uzyskiwali  potwierdzenia poczucia swej 

odrębności wobec innych i wspólnoty wobec swoich. 

 Wspólne terytorium, historia, język, a także gwara, a później również 

obyczajowość sprawiły, że mieszkańcy Górnego Śląska coraz bardziej czuli się 

wspólnotą etniczną, a nie narodową16, a Górny Śląsk stał się ich małą ojczyzną. Dopiero 

druga wojna światowa, która przyniosła ze sobą okrucieństwo, nienawiść, podział na 

Niemców i Polaków, przesiedlenia i wypędzenia,  doprowadziła do rozpadu tej 

symbiozy.17 Dlatego powojenny Górny Śląsk to dla Horsta Bienka już nie to samo 

miejsce: 
„Górny Śląsk nie oznacza już dla mnie Heimat. Oczywiście, jest tam jeszcze dawny, nie 

zmieniony krajobraz, kamienie, lasy, rzeki. Brakuje jednak bliskich ludzi, którzy w 

moim przekonaniu należą do Heimat. Tradycja, aura, język, wszystko to zaginęło.”18 

 W sytuacji kiedy nie można powrócić do utraconego na zawsze 

dzieciństwa, pozostają wspomnienia, bowiem: 
„Można przymknąć oko na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia.”19 . 

                                                
13 Amalgamacja - jeden z czynników asymilacji kulturowej polegający na mieszaniu się grup etnicznych, 
rasowych czy wyznaniowych w wyniku zawierania małżeństw międzygrupowych, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amalgamacja, 19.09.2006. 
14 Kłosowska Anna: Tożsamość a identyfikacja narodowa, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1, s. 132, 
w: Simonides Dorota: Śląskie kłopoty z tożsamością, w: Nijakowski Lech (red.): Nadciągają Ślązacy..., s. 
161.  
15 Tamże, s. 158. 
16 Tamże, s. 182. 
17 Por.: Bienek Horst: Podróż w krainę...,s. 354. 
18 Tamże, s. 342. 
19 Tamże, s. 185. 
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Wszystkie dzieła Bieńka, podejmujące temat Górnego Śląska, są więc przede 

wszystkim retrospekcją lat dziecięcych autora, powrotem do małej ojczyzny. 

           W „Pierwszej Polce”  Bienek przedstawił obraz przedwojennych Gliwic, taki, 

jaki pozostał w jego pamięci. Dlatego bohaterowie jego powieści to w pierwszym 

rzędzie Górnoślązacy, mówiący zarówno językiem polskim jak i niemieckim, mocno 

przywiązani do śląskiej ziemi,  bardzo religijni, kultywujący dawne rodzinne tradycje. 

Bienek  przedstawił swoją małą ojczyznę  szczególowo, rekonstruując obraz 

miejsca, czasu, realiów. Pokazując jeden dzień z życia przeciętnej górnośląskiej rodziny 

autor  przedstawił prawie wszystkie elementy, które łączyły mieszkańców Gliwic czyli 

ich małą  ojczyznę: mieszkanców, język, szkołę, tradycje rodzinne, religię, terytorium, 

historię. 

Specyfika Górnego Śląska nigdy nie była  rozumiana w pełni przez Niemców 

czy  Polaków, pochodzących spoza granic Śląska. Dla Niemców Górnoślązacy byli zbyt 

polscy, dlatego nazywano ich Wasserpolake20, określenie to miało charakter 

pejoratywny, dla Polaków natomiast pozostawali zbyt niemieccy, często określano ich 

mianem Hanys21. Słowa Augusta Scholtisa, niemieckiego prozaika, który tak jak Horst 

Bienek, związany był ze Śląskiem i podejmował w swojej twórczości problematykę 

Śląska, trafnie odzwierciedlają sytuację   mieszkańców tego obszaru : 
„(…) Tragedia Górnoślązaka polega na tym, że nie jest on ani Niemcem, ani Polakiem, 

lecz właśnie Górnoślązakiem i że w każdym wypadku robi mu się krzywdę, gdy zalicza 

się go do Polski albo do Niemiec (…)”22. 

Niezrozumienie i wyobcowanie Górnoślązaków wiązało ich jeszcze  silniej                 

z miejscem pochodzenia, które dla jednych było małą ojczyzną  a dla  innych po prostu 

Heimatem. 

 

2.2 Close reading. 
 

                                                
20 Wasserpolake- określenie mieszkańca Górnego Śląska, słowo Wasser oznacza w języku niemieckim 
wodę, natomiast drugi człon wyrazu –polake, pochodzi od polskiego słowa Polak, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wasserpolak, 1.10.2006. 
21 Hanys – potoczne określenie mieszkańca Śląska. Pierwotnie słowo to było obraźliwym określeniem w 
leżącym po sąsiedzku, Zagłębiu Dąbrowskim, z czasem w znaczeniu "Ślązak" zostało przyswojone przez 
mieszkańców Górnego Śląska. Słowo Hanys pochodzi od niemieckiego imienia Hans jako polskiego 
odpowiednika imienia Jan, http://pl.wikipedia.org/wiki/Hanys, 25.09.2006, Por.: Szczepański Marek : 
Regionalizm górnośląski..., s. 106. 
22 Bienek Horst: Pierwsza Polka, Wydawnictwo „Wokół nas“, Gliwice, 1994, s. 98. 
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Do analizy obrazu Górnego Śląska jako  małej ojczyzny w powieści Horsta 

Bienka „Pierwsza Polka” wybrałam metodę o charakterze opisowo-analitycznym: close 

reading23. Została ona wprowadzona do badań literackich w roku 1929 przez jednego z 

przedstawicieli New Criticism24 –  Ivora A. Richardsa25. Według autora sprowadza się 

ona do  „pozbawienia dzieła wszelkich zewnętrznych – historycznych, politycznych, 

ideologicznych – kontekstów i skrupulatnej analizie jego retorycznych 

mechanizmów”26. 

Zgodnie z  założeniami tej metody, w  trakcie pracy,  będę się wobec tego 

głównie  koncentrowała na poszczególnych fragmentach,  zdaniach, frazach, słowach 

tekstu, a także na ich znaczeniu na tle całej powieści.27 

Przy tego typie analizy nie można jednak zapominać, że prawie każda 

wypowiedź językowa, pisemna czy też ustna, „(…) nie jest poświęcona przede 

wszystkim informacji dla samej informacji (…)”28, ponieważ , jak wskazują  Brooks 

Cleanth, Warren Robert Penn: 
„(…) Nawet kiedy ktoś używa mowy w celu przekazania informacji, zaskakujące może 

się okazać uświadomienie sobie, jak małą część takiej wypowiedzi stanowi czytelna 

informacja i jak trudno sprawić, aby mowa zawierała czystą i ścisłą informację (…).”29 

Mając tego świadomość postaram się dokonać szczegółowej analizy wybranych 

fragmentów utworu na tle przedstawionych w książce sytuacji. Przedmiotem moich 

rozważań będzie również związek wydarzeń z bohaterami książki.  Poza tym będę się 

starała znaleźć podobieństwa, ewentualne powtórzenia lub sprzeczności z innymi 

sytuacjami przedstawionymi w książce. Ważny dla mnie będzie również sam materiał 

językowy.30   W pracy, opierając się na wskazaniu Leavis’a  Frank’a Raymond’a, jako 

ważne przyjęłam : 

                                                
23 Por. http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Rolf.vanRaden/Dokumente/rvr-
closereading.pdf#search=%22close%20reading%22, 30.09.2006. 
24 New Criticism – nowa krytyka; anglo-amer. kierunek w badaniach lit. po 1920; rozwijał koncepcje 
autonomii artyst. i znaczeniowej dzieła lit. w opozycji do psychol. i hist.-społ. genetyzmu; 
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4011497,18.10.2006. 
25 Por. Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 139. 
26 Tamże. 
27 Por. http://www.mantex.co.uk/samples/closeread.htm, 11.10.2006. 
28 Brooks Cleanth, Warren Robert Penn : Rozumienie poezji, w: Skwarczyńska Stefania(red.): Teoria 
badań literackich za granicą, tom II, część II, Wydawnictwo literackie, Kraków 1981, s. 634. 
29 Tamże, s.635.  
30 Por. vgl. Martin, John Edward: How to do a “Close Reading“: 
http://pubweb.acns.nwu.edu/~jem973/closereading.htm, 5.10.2006. 
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„(...) uświadomienie sobie wszystkiego tego, co przyciąga naszą uwagę; a w tym 

uświadomieniu jakieś wartościowanie jest implicite31 zawarte. Wraz z dojrzewaniem w 

nim coraz to nowego przeżycia nasuwa mu się pytania, explicite32 i implicite: Gdzie ta 

rzecz przynależy? Jaki jest jej stosunek do...? Jaką względną wartość może posiadać?”33 

Wydaje się bowiem, że to co spostrzegamy, samo w sobie zawiera już gotowy, 

pierwotny osąd. Jednak po dłuższym zastanowieniu i zgromadzeniu dodatkowych 

informacji, zaczynamy sobie zadawać  bardziej szczegółowe pytania. Odpowiedzi na 

nie mogą zmienić naszą wcześniejszą ocenę. 

Ostatecznie praca ma być próbą odpowiedzi na pytanie czy obraz Górnego 

Śląska przedstawiony w pierwszej części gliwickiej tetralogii jest małą ojczyzną 

zarówno dla bohaterów książki jak i dla samego autora, który w powieści powraca 

pamięcią do swych lat dziecinnych i młodzieńczych – do Górnego Śląska i miasta 

Gliwic. Dlatego analiza „Pierwszej Polki“  będzie polegała na zbliżeniu się do tekstu 

poprzez metodę close reading, ale z perspektywy elementów mieszczących się                         

w pojęciu małej ojczyzny, czyli: terytorium, mieszkańcy, historia, język, tradycje 

rodzinne, religia, edukacja. 

Poruszając problem Górnego Śląska jako małej ojczyzny w „Pierwszej Polce“, 

nawiązuję także do wydarzeń historycznych, wspomnianych w książce. Dlatego chcąc 

ułatwić czytelnikowi zrozumienie rozdziałów analitycznych, zamieściłam w pracy 

również rozdział o historii Śląska. Chociaż miejscem fabuły „Pierwszej Polki“ są 

Gliwice, w książce jest również mowa o innych częściach Górnego Śląska, które jednak 

przez bohaterów książki nie zawsze są konkretnie nazwane. Poza tym Gliwiczanie w 

„Pierwszej Polce“ mówiąc o  miejscu, w którym żyją, używają najczęściej określenia 

Górny Śląsk. Z tego też powodu w pracy również będę używała tej nazwy. 

 

 

 

 

 

                                                
31 implicite łac., włączając; włącznie; domyślnie, w sposób uwikłany; http://www.slownik-
online.pl/kopalinski/c603490de2ec3eb6c12565e10078df0e.php, 11.10.2006. 
32 explicite (rzecz sformułowana) jasno, wyraźnie, bez osłonek, http://www.slownik-
online.pl/kopalinski/9371436a8246e78bc12565be0049a0a4.php, 11.10.2006. 
33 Leavis Frank Raymond: Krytyka literacka a filozofia: odpowiedź, w: Skwarczyńska Stefania (red.) : 
Teoria ..., s. 594. 
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3. Życie i twórczość Horsta Bienka. 
 

Horst Bienek urodził się 7. maja 1930 roku w Gleiwitz (dzisiaj: Gliwice). Jego 

ojciec, Hermann Bienek był urzędnikiem kolejowym, natomiast  matka – Valeska,               

z domu Piontek, nauczycielką gry na pianinie. Rodzice Bienka pochodzili z Lublinitz  

(z Lublińca). Kiedy po podziale Górnego Śląska w 1922 r. Lubliniec został przyłączony 

do Polski, Hermann i Valeska Bienek przeprowadzili się do przygranicznych Gliwic, 

aby nadal mieszkać na terenie państwa niemieckiego. Tutaj Horst Bienek spędził swoje 

dzieciństwo i okres wczesnej młodości. 

Ówczesne Gliwice, to miasto silnie uprzemysłowione, siedziba wielu 

koncernów, zarządów okręgowych górnictwa i hutnictwa. Mieszkańcami Gliwic, 

pomimo przynależności miasta do Niemiec byli, obok Niemców, także Polacy. 

Obowiązującym językiem urzędowym był niemiecki, jednak większość Gliwiczan 

potrafiła płynnie posługiwać się językiem polskim. 

W domu Horsta Bienka mówiło się zarówno po polsku, jak i po niemiecku. 

Mieszkanie, w którym mieszkał pisarz wraz z rodzicami i pięciorgiem rodzeństwa, nie 

było duże. Dlatego mały Horst wraz z rodzeństwem często bawił się poza domem lub   

u sąsiadów.34 Sam Bienek spędzał dużo czasu w okolicach koszar wojskowych, 

położonych w pobliżu jego miejsca zamieszkania, gdzie mógł przyglądać się 

manewrom żołnierskim, interesującym chłopca.35 

Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej skończył się okres beztroskiego 

dzieciństwa przyszłego niemieckiego prozaika. Jego dwóch starszych braci zostało 

przymusowo wcielonych do wojska. Trzy lata po wybuchu wojny zmarła ukochana 

matka pisarza. Kolejne lata przyniosły ze sobą następne traumatyczne przeżycia. Po 

wkroczeniu do Gliwic Armii Czerwonej (24 stycznia 1945 r.), zaledwie 15-letni Horst 

był świadkiem licznych gwałtów, grabieży, zabójstw, a także ucieczki i wypędzeń 

niemieckich Gliwiczan. 36 Sam opuścił miasto rodzinne dopiero w roku 1946. 

Prosto z Gliwic trafił do Radzieckiej Strefy Okupacyjnej w Berlinie Wschodnim. 

Pięć lat później  udało mu się dostać do słynnego zespołu Berliner Ensemble, 

prowadzonego przez Bertolta Brechta. W tym samym roku początkujący pisarz został 
                                                
34 Por.: Bienek, Horst: Beschreibung einer Provinz, Carl Hanser Verlag München Wien 1983, s.71 
35 Tamże, s.72 
36 Por.: http://um.gliwice.pl/index.php?id=10743/1, 2.09.2006. 
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aresztowany, a rok później skazany na 25 lat ciężkich robót, w syberyjskim łagrze                

w Workucie, za rzekome szpiegostwo przeciw Związkowi Radzieckiemu. Podczas 

pobytu w obozie literat pracował w ciężkich warunkach w kopalni. Wiele lat później 

zażartował, że „pewnie już tak to bywa, że każdy Górnoślązak musi spróbować pracy 

pod ziemią” 37. 

W roku 1955, dzięki amnestii, Bieniek wyszedł na wolność. Resztę życia spędził                  

w Monachium (poza licznymi podróżami, m.in. do rodzinnego miasta Gliwic, ale 

również do Norwegii, Szwecji, Finlandii). Początkowo pracował jako lektor 

niemieckiego wydawnictwa Taschenbuch Verlag, potem był redaktorem radia 

Hessischer Rundfunk  i wydawcą czasopisma „blätter und bilder”. Po roku 1962  oddał 

się wyłącznie pracy literackiej. 

Koleje losu Bienka miały ogromny wpływ na jego twórczość. I tak na początku 

jego działalności pisarskiej możemy odnaleźć w jego dziełach doświadczenia 

wyniesione z syberyjskiego obozu pracy. W 1957 roku ukazał się „Sennik więźnia” 

(„Traumbuch eines Gefangenen”), natomiast powieść „Cela” („Die Zelle”) została 

wydana dopiero w roku 1968. „Cela” była pierwszym w literaturze niemieckiej 

świadectwem „Archipelagu Gułag”38. Trzy lata później Bienek napisał również 

scenariusz filmowy na podstawie powieści o tym samym tytule. 

Zdecydowana większość utworów Bienka  nawiązuje do jego  własnych  

korzeni. Temat Górnego Śląska pojawił się w jego twórczości stosunkowo późno, 

„Pierwsza Polka”(„Die erste Polka”), pierwszy tom gliwickiej tetralogii, Bienek napisał 

dopiero w 1975 roku. Kolejne części: „Wrześniowe światło”(„Septemberlicht”), „Czas 

bez dzwonów”(„Zeit ohne Glocken”), „Ziemia i ogień” („Erde und Feuer”) wydano 

kolejno w latach: 1977, 1979, 1982. 

W trzech pierwszych utworach akcja rozgrywa się w ciągu jednego dnia                         

w Gliwicach. W „Pierwszej Polce” jest to przeddzień wybuchu pierwszej wojny 

światowej – 31 sierpnia 1939 roku, we „Wrześniowym świetle” – 4 wrzesień 1939,               

a w „Czasie bez dzwonów” – Wielki Piątek roku 1943. Jedynie w ostatniej powieści 

cyklu koncepcja ta nie została zachowana – w „Ziemi i ogniu” akcja rozpoczyna się 

wkroczeniem do Gliwic Armii Czerwonej i obejmuje okres wypędzeń Niemców                       

z miasta Gliwic. 
                                                
37 Tamże. 
38 Por.: Bienek Horst: Podróż w krainę ...,s. 351. 
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Bohaterami wszystkich części tetralogii są dwie górnośląskie rodziny –  Piontek 

i Ossadnik oraz samo miasto Gliwice. Na tle ważnych wydarzeń historycznych autor 

przedstawił  szczegółowy obraz swego rodzinnego miasta, jego mieszkańców, relacji 

między nimi oraz atmosfery w nim panującej. Starał się też wiernie ukazać czasy 

swojego dzieciństwa. 

Aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie części analitycznej, która opiera się na 

fabule książki, przedstawię krótkie streszczenie powieści. Bohaterami „Pierwszej 

Polki”, jak już wspomniałam, jest rodzina Piontków. Akcja powieści rozgrywa się w 

Gliwicach, które wówczas leżały niedaleko granicy z Polską. Pomimo stacjonujących w 

mieście żołnierzy, którzy zwiastują nadejście katastrofy – wybuchu drugiej wojny 

światowej, mieszkańcy Gliwic zajęci są swoimi codziennymi obowiązkami. Głowa 

rodziny Piontków – pani Valeska, nauczycielka gry na fortepianie, żona ciężko chorego 

Leo Marii i matka dwójki dzieci – Josela i Irmy, organizuje w tym dniu wesele swojej 

córce, w najlepszym hotelu miasta, w „Haus Oberschlesien”. Podczas gdy goście 

weselni hucznie świętują– Andreas – kuzyn Josela, który po śmierci mamy przyjechał z 

Wrocławia pod opiekę ciotki Valeski i Ulla Ossadnik, uczennica Valeski, są świadkami 

– prowokacji gliwickiej, która była bezpośrednią przyczyną wybuchu drugiej wojny 

światowej. Tyko Leo Maria i Georg Montag, z pochodzenia Żyd, który wynajmuje 

część domu Piontków, są świadomi zbliżającego się nieszczęścia i kiedy jest ono 

nieuniknione, oboje umierają. Książka kończy się śmiercią Leo Marii, który umiera 

zaraz po podaniu w radiu informacji  o rozpoczęciu przez Niemców drugiej wojny 

światowej. 

W 1983 roku Bienek opublikował utwór „Opis pewnej prowincji”                                

(„Beschreibung einer Provinz”), w którym opisał kolejne etapy pracy nad gliwicką 

tetralogią. W tym swoistym pamiętniku wyraźnie widać, że pisarz cały czas czuł się 

emocjonalnie związany ze Śląskiem, ze swoimi kulturowymi korzeniami. Kiedy 

papieżem został Polak – Karol Wojtyła, Bienek ze wzruszenia się rozpłakał. 

Inne utwory Bienka, które nawiązują do tematu Gliwic  i Górnego Śląska to cykl 

wierszy wydany w 1976 roku pod tytułem „Gliwickie dzieciństwo” („Gleiwitzer 

Kindheit”), w 1988 roku ukazała się „Podróż do krainy dzieciństwa ”(„Reise in die 

Kindheit”), a w roku 1990 – „Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku" 

(„Birken und Hochöfen. Eine Kindheit in Oberschlesien “). Horst Bienek był również 
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wydawcą albumu „Schlesischer Bilderbogen”( „Album Śląski”), który zawiera zdjęcia 

przedwojennego Śląska. 

W Polsce Bienek zdobył popularność przede wszystkim dzięki gliwickiemu 

cyklowi literackiemu. Swoją twórczością próbował doprowadzić do zrozumienia                      

i porozumienia polsko-niemieckiego. W swym rodzinnym mieście często nazywany jest 

„piewcą Gliwic”. W roku 1990 władze miasta postanowiły nadać Bienkowi honorowe 

obywatelstwo. Niestety śmierć Bienka pokrzyżowała te plany. Natomiast ulica, przy 

której mieszkał  pisarz, nosi dziś jego imię (ulica Horsta Bienka)39.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
39 Por. : www.gornoslaskie-dziedzictwo.com/index.php?action=ludzie&id=9, 2.09.2006. 
40 Rozdział opracowany na podstawie: Bienek Horst: Beschreibung einer Provinz, Carl Hanser Verlag 
München Wien 1983, Encyklopedia, PWN, Warszawa 2004, Red.: Krüger, Michael: Bienek 
lesen.Materialien zu seinem Werk , Carl Hanser Verlag München Wien 1980, Årstein, Målfrid : Horst 
Bienek:Die erste Polka. Eine Interpretation des Romans auf dem Hintergrund der neuen Heimatliteratur, 
Germanistisches Institut Universität Bergen 1988, 
http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35022,1837388.html, 2.09.2006, 
http://um.gliwice.pl/index.php?id=10743/1,2.09.2006, http://pl.wikipedia.org/wiki/Gliwice#Lata_1918-
1945, 2.09.2006, http://pl.wikipedia.org/wiki/Horst_Bienek, 9.09.2006. 
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4. Zarys historii Śląska 

 
Śląsk jest krainą historyczną41, która znajduje się obecnie na terenie Polski, 

Niemiec i Republiki Czeskiej i obejmuje obszar dorzecza górnej i środkowej Odry oraz 

górnej Wisły. Pomimo wielu badań, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, nie 

udało się jednoznacznie ustalić, skąd wywodzi się etymologia nazwy Śląsk. Polscy 

naukowcy są zdania, że nazwa ta pochodzi od słowiańskiego źródłosłowu ślęg [słota, 

wilgoć], z którego powstała nazwa rzeki i góry, Ślęża, jak również określenie 

zamieszkującego ten teren, plemienia Ślężan.  W Niemczech natomiast postawiono 

hipotezę, że Śląsk i Ślężanie zawdzięczają swoje  miano plemieniu Slingów (jakie to 

bylo plemię? slowianskie, zcy germanskie), które  przebywało na obszarze Śląska około 

100 lat p.n.e. Według najnowszych badań etymologicznych nazwa Śląsk wywodzi się 

od indoeuropejskiego rdzenia sil, oznaczającego ‘morze’, ‘jezioro’, ‘płynącą wodę’42.   

Na przełomie IX i X wieku  na terenie Śląska  stacjonowały plemiona 

zachodniosłowiańskie, m.in.: Ślężanie, Dziadoszanie, Opolanie, Trzebowianie, 

Bobrzanie. W X wieku terytorium Śląska pozostawało pod wpływami Czech, aż do 

roku 990, kiedy to zostało przejęte przez Mieszka I i tym samym przyłączone do 

państwa polskiego. XI wiek to okres nieustających sporów polskich władców                        

z Czechami, którzy nie pogodzili się z utratą śląskiej ziemi. 

W roku 1138, na mocy testamentu sukcesyjnego Bolesława Krzywoustego, 

zostało utworzone księstwo śląskie, które otrzymał jego najstarszy syn – Władysław 

Wygnaniec. 35 lat później  jego synowie – Władysław I Wygnaniec oraz Mieszko 

Plątonogi  podzielili Śląsk wzdłuż Przesieki Śląskiej na Dolny i Górny Śląsk. 

W roku 1205 książę Śląska, Henryk Brodaty, rozpoczął proces kolonizacji ziemi 

Śląskiej. Celem Henryka Brodatego  było ściągnięcie około 10 tysięcy rodzin 

chłopskich i założenie około 400 nowych wsi. W wyniku procesu kolonizacji na 

terenach Śląska osadzali się głównie dawni mieszkańcy przeludnionych terenów 

zachodnich i północnych Niemiec. Rozwój osadnictwa przyczynił się do rozkwitu 

                                                
41 Kraina historyczna - region rozwijający się od setek lub tysięcy lat, obejmujący obszary powiązane 
wspólną historią i kulturą, niekiedy także więzami gospodarczymi. Bardzo często podział kraju na krainy 
historyczne staje się podstawą wydzielenia współczesnych jednostek podziału administracyjnego, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraina_historyczna, 7.09.2006. 
42 Por. Encyklopedia PWN, Warszawa 2004. 
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gospodarki na Śląsku – przede wszystkim górnictwa, miejskiego rzemiosła i handlu 

zagranicznego. 

W roku 1241 najazd Tatarów niemal całkowicie  zrujnował Śląsk –  wówczas 

najbogatszą dzielnicę państwa polskiego. W bitwie między rycerstwem śląskim                             

a Mongołami pod Legnicą zginął syn Henryka Brodatego – Henryk Pobożny. Te 

wydarzenia, w znacznym stopniu, wpłynęły na sytuację polityczną: rozpad Śląska na 

coraz więcej księstw oraz przyczyniły się do ekspansji czeskiej na ziemiach Śląska.             

W latach 1327–1329 większość Piastów Śląskich uznała zwierzchność lenną królów 

czeskich. 

W roku 1339, podczas zjazdu królów Polski, Czech i Węgier w Wyszehradzie, 

polski król, Kazimierz Wielki, uznał formalnie zwierzchnictwo Czechów nad 

książętami Śląskimi. W latach 1345–48 próbował wprawdzie odzyskać Śląsk, podczas 

wojny polsko-czeskiej, jednak bezskutecznie. W 1526 r. Śląsk, wraz z Czechami                              

i Węgrami, został przejęty przez Habsburgów austriackich i pozostał pod ich wpływami 

do roku 1740,czyli ponad dwa wieki. 

W okresie wojny trzydziestoletniej (1618–1648) działania wojsk cesarskich       

oraz najazd szwedzki doprowadziły do spustoszenia i wyludnienia Śląska. 

W latach 1740–1742 toczyła się kolejna wojna o Śląsk, tym razem między Austrią                  

a rządzonymi przez Hohenzollernów Prusami. 21 czerwca 1742 na mocy pokoju 

wrocławskiego Prusy otrzymały większość ziem Śląska. Potwierdzeniem tego stanu był 

pokój w Hubertusburgu, zawarty miedzy Austrią a Prusami, po dwóch kolejnych 

wojnach śląskich (1744–1745; 1756–1763). 

Pod panowaniem Hohenzollernów na Śląsku miały miejsce wielkie przemiany 

administracyjne i gospodarcze. Już w XVII wieku Śląsk przeżywał rewolucję 

przemysłową. Powstały linie kolejowe, silnie rozwijało się górnictwo węgla 

kamiennego, hutnictwo żelaza, produkcja cynku. Niestety, obok modernizacji  Śląska, 

miała miejsce germanizacja społeczeństwa. 

W roku 1815, w wyniku reformy administracyjnej państwa pruskiego, powstała 

Provinz Schlesien, obejmująca całe terytorium Śląska,  ze stolicą we Wrocławiu, w 

skład której wchodziły trzy rejencje 43: wrocławska, legnicka i opolska.  

                                                
43 Rejencja (okręg administracyjny, regencja, niem. Regierungsbezirk) – jednostka administracyjna w 
kilku krajach związkowych Niemiec, podległa rządowi krajowemu, http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejencja, 
7.09.2006. 
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Po roku 1871 kanclerz Otto von Bismarck podjął Kulturkampf 44. Równocześnie 

nasilił się proces germanizacji Polaków i Ślązaków polskiego pochodzenia. 

Po pierwszej wojnie światowej, w roku 1919, władze niemieckie podzieliły 

Provinz Schlesien na dwie mniejsze dzielnice: Provinz Oberschlesien (Prowincja Górny 

Śląsk), która obejmowała teren rejencji opolskiej (w tym miasta: Gliwice, Katowice, 

Zabrze, Opole, Bytom) oraz  Provinz Niederschlesien (Prowincja Dolny Śląsk), która 

dzieliła się na dwie rejencje: wrocławską i legnicką. 

W wyniku trzech powstań śląskich, w 1919, 1920 i 1921 roku oraz 

przeprowadzonego na Górnym Śląsku (20 marca 1921) plebiscytu45, do Polski 

włączono wschodnią część Górnego Śląska (3214 km, 29 procent), która od tej pory 

tworzyła autonomiczne województwo śląskie i obejmowała: powiaty pszczyński, 

katowicki, rybnicki, Królewską Hutę oraz częściowo powiaty raciborski, tarnogórski                

i lubliniecki a także skrawki powiatu bytomskiego, zabrskiego i gliwickiego. 

Zaraz po wybuchu drugiej wojny światowej Śląsk został  przyłączony do Rzeszy 

Niemieckiej. Następstwem tego były liczne prześladowania jego mieszkańców, m.in. 

tzw. akcja Volkslisty46 oraz przymusowa służba mieszkanców Śląska w armii 

niemieckiej. Sytuacja zmieniła się po zakończeniu drugiej wojny światowej. Na 

konferencji w Poczdamie (od 17 lipca do 2 sierpienia 1945 r.) przedstawiciele ZSRR, 

Anglii i USA  ustalili przebieg zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. 

Na konferencji zaakceptowano również wysiedlenia ludności niemieckiej z zachodnich 

terenów  państwa polskiego. Na Śląsku przymusowe wysiedlenia Niemców trwały do 

roku 1949.  Na ich miejsce przybywali głównie polscy przesiedleńcy z dawnych 

polskich ziem wschodnich. 
                                                
44 Kulturkampf [niem., ‘walka o kulturę’], nazwa polityki i walki ideologicznej, prowadzonej 1871–78   
w Niemczech z inicjatywy kanclerza O. von Bismarcka przeciw opozycji katolickiej; celem Kulturkampf 
było zachowanie „czystości” kultury niemieckiej i podporządkowanie państwu Kościoła katolickiego, 
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3928904, 7.09.2006. 
45 Plebiscyt na Górnym Śląsku 20 marca 1921. Jeden z dwóch plebiscytów wyznaczonych w 1919 r. w 
wersalskim traktacie pokojowym, kończącym I wojnę światową. Plebiscyt był poprzedzony dwoma 
powstaniami ludności Śląska, domagającej się przyłączenia go do Polski (powstania śląskie). Plebiscyt 
miał zadecydować o przynależności państwowej mieszkańców  poszczególnych miast Górnego Śląska, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plebiscyt_na_G%C3%B3rnym_%C5%9Al%C4%85sku, 25.09.2006. 
46 Volkslista to niemiecka lista narodowościowa, wprowadzona podczas drugiej wojny światowej, 
dzieliła ludzi na 4 kategorie : pierwsze dwie grupy obejmowały Niemców współpracujących z III Rzeszą 
w czasie międzywojennym, lub Niemców nieaktywnych politycznie, grupa III i IV obejmowała osoby 
polskiego pochodzenia związanie z niemiecką narodowością, np. poprzez małżeństwo;konsekwencjami 
odmowy podpisania Volkslisty były: przeniesienie do gorszej pracy, represje policyjne, wywóz  do obozu 
koncentracyjnego, http://pl.wikipedia.org/wiki/Volkslista, 25.09.2006. 
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Po zakończeniu drugiej wojny światowej niemal cały Śląsk, za wyjątkiem 

załużyckich fragmentów Prowincji Śląskiej, został przyłączony do Polski. 

Od 1999 roku terytorium Górnego Śląska  przynależy do  województwa 

śląskiego (obszar nad górną Wisłą, Odrą i Wartą, najważniejsze miasta: Katowice, 

Gliwice, Częstochowa, Zabrze, Bytom, Racibórz) oraz opolskiego (północno-zachodnia 

część Górnego Śląska, najważniejsze miasta: Opole, Kędzierzyn Koźle, Nysa), 

natomiast obszar Dolnego Śląska – do województwa dolnośląskiego (południowy 

zachód kraju, najważniejsze miasta: Wrocław, Wałbrzych, Legnica).47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Rozdział opracowany na podstawie: 
Davis Norman : Boże Igrzysko. Historia Polski, tom I, II, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993, 
Encyklopedia , PWN, Warszawa 2004, http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk#Historia, 
2.09.2006, http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35053,1814734.html?as=2&ias=2&startsz=x,7.09.2006, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_historii_%C5%9Al%C4%85ska, 2.09.2006. 
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5. „Pierwsza Polka” Horsta Bienka jako powieść o małej ojczyźnie. 
 
 
5.1 Terytorium, mieszkańcy i ich historia. 
 
 

 Niewątpliwie najważniejszymi elementami, które łączą daną wspólnotę, a 

zarazem stanowią nieodzowny komponent pojęcia mała ojczyzna, są wspólne 

terytorium i historia. Obydwa te kryteria odgrywają również ogromną rolę w życiu 

bohaterów powieści „Pierwsza Polka” Horsta Bienka. Wspólne terytorium w powieści 

Bienka, które łączy żyjących na nim mieszkańców i jest zarazem miejscem ważnych 

wydarzeń historycznych, to Górny Śląsk i miasto Gliwice. 

Górny Śląsk „to kraina historycznie wyniosła między Germanami                             

i Słowianami, Niemcami i Polakami”48, która „raz jest terenem granicznym i polem 

walki, a potem terenem granicznym i przyczółkiem” (PP, 181). To ziemia,  na której od 

wieków mieszkali przede wszystkim Niemcy i Polacy, tam też zamieszkiwali Żydzi. 

Pomimo  takiego zróżnicowania kulturowego, współżycie mieszkańców było 

bezkonfliktowe (PP,89). 
Wprawdzie „(...)zdarzały się czasem napięcia, na przykład po pruskim zarządzeniu o 

nauce religii albo po zebraniach wyborczych Korfantego49 czy po wiecach hakatystów50, 

ale prawie nie było wrogości”.(PP, 89) 

Z drugiej strony Górny Śląsk, nazywany często przez bohaterów książki, z uwagi na 

nieurodzajność jego terytorium - czarną ziemią, to także zdaniem Leo Marii przeklęta 

ziemia (PP,320), z powodu której ludzie nawzajem się zabijali. To również miejsce, 

gdzie istniał podział na ludzi biednych i bogatych, przy czym „(…) biedni zagrzebywali 

tu swoje ciała, a bogaci wygrzebywali węgiel i rudę (…)”(PP,310).  Jednak słowa, 

wypowiedziane przez bohatera „Pierwszej Polki” w ostatnich chwilach jego życia, 

                                                
48 Bienek, Horst : Pierwsza Polka..., s. 197. W dalszej części pracy przy cytowaniu „Pierwszej Polki” 
Horsta Bienka będę używała skrótu  (PP). 
49 Korfanty, Wojciech ur. 20 IV 1873, Sadzawka k. Katowic, zm. 17 VIII 1939, Katowice, polityk, 
działacz nar. na Śląsku; jeden z przywódców powstań śląskich 1919–21, komisarz plebiscytowy; 
związany z ChD; 1923 wicepremier; 1930 więziony w twierdzy brzeskiej; od 1934 na emigracji, 
współtwórca Frontu Morges., http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3925773, 20.10.2006. 
50 Hakata, pot. nazwa (od nazwisk założycieli: F. Hansemanna, H. Kennemanna i H. Tiedemanna) niem. 
organizacji nacjonalistycznej Deutscher Ostmarkenverein, utw. 1894 w Poznaniu (od 1898 siedziba w 
Berlinie) w celu germanizacji ziem pol. w zaborze pruskim; po 1918 działała w Niemczech; rozwiązana 
1934., http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3909528, 20.10.2006. 
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pokazują jak bardzo mieszkańcy czuli się emocjonalnie związani ze swoją ziemią, która 

łączyła w sobie tyle przeciwieństw: 
„(...) czyż nie kochamy tego kraju, tego surowego, nieurodzajnego, biczowanego kraju 

brudnych rzek i czystych potoków, uroczych zielonych lasów i brudnych, cuchnących, 

brzydkich, smutnych miast, gorących suchych, jęczących lat i zimnych trzeszczących 

mrozem zim, a na wiosnę rozhukanych powodzi i słonego lodowatego, dźwięcznego 

wiatru z Rosji i spadających wód z Beskidów, z Tatr i wschodnich Sudetów, z białymi, 

świetlistymi, nieskończonymi lasami brzozowymi(...)” (PP, 321) 
Tereny Górnego Śląska to jednocześnie wiele magicznych miejsc, do których 

bohaterowie książki – Valeska Piontek i Leo Maria wracali we wspomnieniach krainy 

swojego dzieciństwa. Dla Valeski krajobraz lat dziecięcych to: 
„(...) miasteczko nad rzeką, kopalnie węgla, szyby wiertnicze, których rytmiczny stukot 

roznosił wiatr, potężne hałdy, czarne i piętrzące się aż do nieba, na których nocą 

tańczyły czarne i błękitne ogniki(...)” (PP,145) 

Leo Maria z kolei, powracając w pamięci do swojej młodości, przypominał sobie 

przede wszystkim drogi swojego dzieciństwa, które kochał i „wciąż jeszcze lepiej się w 

nich orientował niż w twarzach swoich dzieci”(PP,305). A ponieważ przemierzał je 

wielokrotnie wiedział o nich wszystko: 
„(...) wiedział gdzie są dziury i kałuże, kamienie i pęknięcia, gdzie najpierw topiła się 

smoła w słońcu, wszystko to czuł własnymi stopami, gdyż od wiosny do późnej jesieni 

chodził po nich boso. Dokładnie pamiętał, przy których drogach rosły czereśnie, a gdzie 

jabłonie, grusze czy jarzębiny (…).” (PP,304) 

Z okresu lat dziecięcych Leo Maria pamiętał jeszcze, jak z ojcem chodzili na 

stację i „jeździli wąskotorówką do Katowic i tam, na wielkim dworcu studiowali 

tabliczki na pociągach” (PP,309). Marzeniem ojca, a potem również i Leo Marii była 

podróż do dalekiej Kolonii. Marzenie jednak całkowicie zbladło, gdy zmarła matka Leo 

Marii i jej pogrzeb pochłonął całe rodzinne oszczędności. W głębi duszy Leo Maria 

myślał, że może kiedyś uda mu się spełnić jego marzenie, a jeśli nie jemu, to może jemu 

synowi - Joselowi. Pomimo chęci wyjechania na Zachód, Leo Maria czuł się głęboko 

związany z ziemią, z której się wywodził: 
„Mój kraj nad Kłodnicą, nad Odrą, zawsze patrzyliśmy z tęsknotą na Zachód, to prawda, 

ale nasza dusza, o Panie, nasza dusza pozostała daleko na Wschodzie.”(PP,322) 

Symbolem przywiązania Leo Marii do ziemi Śląskiej był czarny kamień                         

w kształcie kropli, wielkości pięści z wyrytym nań krzyżem, który znalazł jako 

dziesięcioletni chłopiec na drodze do Królewskiej Huty. Całe życie miał go przy sobie. 
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Chował go przed wszystkimi, najpierw przed rodzicami i siostrami, a potem przed 

Valeską. W ostatnich chwilach swojego życia prosił Valeskę, żeby przekazała go ich 

synowi - Joselowi, z nadzieją, że kamień ten będzie tyle samo znaczył dla Josela, co 

przez całe życie dla niego (PP,324). 

W każdej małej ojczyźnie znajdują się obiekty, miejsca, z którymi ludzie czują 

się w szczególny sposób związany i które właśnie powodują, że terytorium, na którym 

się znajdują, staje się częścią ich małej ojczyzny. W Gliwicach, które w czasie fabuły 

książki były jednym z najważniejszych miast Górnego Śląska, najważniejszymi  

miejscami i obiektami były: 
„ (…) kościół Chrystusa Króla, kościół Świętego Krzyża, dworzec i plac Germanii, 

Wilhelmstrasse, hotel „Haus Oberschlesien”, sklep z jedwabiem Weichmanna, Kłodnica, 

Dzika Kłodnica i Kanał Kłodnicki ze wszystkimi trzema mostami, teatr miejski i 

kąpielisko „Victoria”, Niederwall- i Oberwallstrasse, Rynek i Stary Ratusz i (...) 

kopalnia „Gliwicę”(…).” (PP,75) 
Jednak budowlą, która miała szczególną wartość dla mieszkańców miasta                      

i z której zarówno Josel, jak i inni Gliwiczanie byli najbardziej dumni był hotel „Haus 

Oberschlesien”. 
„Hotel „Haus Oberschlesien” postawiono w samym środku miasta jako symbol nowych 

czasów i nowej architektury, tam gdzie brzydota miasta była może trochę mniej brzydka, 

w postaci potężnej, szaroczarnej, spłaszczonej bryły.” (PP,69) 

Aby zobaczyć tego „kolosa” (PP,69), ludzie przyjeżdżali zarówno z miasta                     

i okolic, jak również z Bojkowa, Raciborza, Koźla, Brzezinki, Pilchowic i Czekanowa. 

Większość odwiedzała przy tej okazji ekskluzywną kawiarnię na parterze hotelu i pijąc 

kawę podziwiała kelnerów ubranych na biało, czarne marmurowe stoliczki i długie 

muślinowe firanki (PP,70). Podczas gdy w oczach Andreasa, piętnastoletniego chłopca, 

który przyjechał w odwiedziny do swojej ciotki Valeski Piontek z Wrocławia, hotel był 

niczym więcej niż „szarym pudłem” (PP,71), dla Josela „Hotel Oberschlesien” był 

miejscem, w którym kryło się mnóstwo tajemnic. Już jako dziesięcioletni chłopiec 

marzył o tym, żeby przejść  przez obrotowe drzwi wejściowe do hotelu (PP,158). 

Dlatego z niesamowitą dumą i podnieceniem przekazał swojemu kuzynowi, że to 

właśnie w tym największym i najwytworniejszym budynku, jaki znajduje się w okolicy, 

jego siostra będzie miała wesele. (PP,71) 

W małej ojczyźnie bohaterów oprócz takich miejsc, które są szczególnie ważne  

dla wszystkich jej mieszkańców – tak jak „Hotel Oberschlesien” dla Gliwiczan, nie brak 
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również miejsc, które tylko dla poszczególnej jednostki mają specjalne znaczenie. 

Przykładem może być barak Josela, który chłopak znalazł przypadkowo tydzień przed 

weselem swojej siostry podczas przejażdżki rowerowej wzdłuż Dzikiej Kłodnicy. Było 

to dla niego szczególne miejsce, ponieważ nikt z jego najbliższych o nim nie wiedział. 

Josel jeździł tam codziennie, odkąd pewien żołnierz zapłacił mu za trzymanie warty 

przed barakiem, podczas gdy on znikał z  dziewczyną na pół godziny we wnętrzu 

baraku. Od tamtego czasu Josel miał coraz więcej „klientów”, dlatego chciał się 

podzielić z kimś swoja tajemnicą. Najlepszym kandydatem do tego wydawał się być 

jego rówieśnik – Anderas. Najpierw jednak Josel chciał lepiej poznać kuzyna                           

i sprawdzić, czy może mu zaufać. 

Tym czym dla Josela był barak w parku nad Dziką Kłodnicą, było dla jego ojca, 

Leo Marii, atelier, w którym miał małe studio fotograficzne. Kiedy jednak Valeska 

wkroczyła na jego terytorium i podczas jego nieobecności sfotografowała, a później 

zniszczyła jego prywatne zdjęcia, które robił w wolnych chwilach, poczuł się jakby 

chciano mu odebrać cząstkę, jego prywatności, kawałek jego życia. Dlatego wpadł w 

szał, zniszczył aparat i już nigdy nie odwiedził swojego atelier, wtedy tez zaczęły się 

kłopoty z jego zdrowiem – astma i problemy z nogami. 

Terytorium, które łączymy z małą ojczyzną, jest nierozłącznym elementem 

historii. Dlatego wiele miejsc nabiera szczególnego znaczenia, dopiero gdy staną się 

udziałem ważnych wydarzeń historycznych. Takim miejscem dla Gliwiczan była 

radiostacja gliwicka. To tu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie historyczne –

prowokacja gliwicka, która byłą bezpośrednią przyczyną wybuchu drugiej wojny 

światowej. Przypadkowo świadkami prowokacji gliwickiej stali się młodzi bohaterowie 

książki – Ulla Ossadnik i Andreas. Jednak nie zdawali sobie sprawy, jak przykre 

konsekwencje będzie miało to wydarzenie. Wprawdzie wszyscy w Gliwicach mówili od 

paru dni o zbliżającej się wojnie, w mieście stacjonowało coraz więcej żołnierzy, ale dla 

Andreasa ta „cała” wojna, „była po pierwsze sprawą dorosłych, a po drugie gdzieś 

bardzo daleko” (PP,38). 

Wspólna historia jest dla bohaterów powieści szczególnie bolesna. Wybuch 

wojny, a co się z tym wiąże prowadzanie walk na terenach Górnego Śląska, nie jest 

niczym nowym dla jego mieszkańców. Górny Śląsk, jako teren graniczny 

niejednokrotnie był polem walki. Mowa tu o powstaniach śląskich, w latach 1919-1921, 
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których konsekwencją było przeprowadzenie plebiscytu na Górnym Śląsku w roku 

1921. W wyniku którego część Górnego Śląska została przyłączona do Polski. 

Bohaterzy książki wiążą z plebiscytem postać Wojciecha Korfantego, którego 

nazwisko stało się od czasu plebiscytu pojęciem, „pewnym – nienawidzonym lub 

podziwianym – symbolem, legendą” (PP,31). Postać ta pojawia się przede wszystkim           

w rozdziałach poświęconych Montagowi, Żydowi mieszkającemu w domu Valeski 

Piontek, ponieważ Georg Montag spisywał sukcesywnie biografię Korfantego. 

Początkowo chciał napisać życiorys  „pozbawionego skrupułów, demagogicznego, 

ambitnego, nacjonalistycznego polityka” (PP,218), pozostając przy tym jak najbardziej 

obiektywnym. Jednak im więcej czytał na temat Korfantego, „tym bardziej poza 

historycznymi faktami odkrywał człowieka i swoją sympatię do niego” (PP,218). Nie 

było to jednak w tamtych czasach powszechnie przyjęte, ponieważ dla większości ludzi 

z okolicy Korfanty był : 
„ (…)czymś w rodzaju wcielonego czarta, dioboka, o którym śpiewało się drwiące 

piosenki i którego przeklinano, którym straszono dzieci w długie zimowe wieczory 

(Musisz zmówić jeszcze „Ojcze nasz”, inaczej przyjdzie Korfanty i cię porwie!)i z 

którego śmiano się po trzech kieliszkach bimbru (...).” (PP,31) 

Ten „najsłynniejszy polski polityk na Górnym Śląsku” (PP,93),”przywódca mas 

polskich” (PP,94) został znienawidzony, kiedy to w wyniku plebiscytu pozyskał dla 

Polski  wschodnią część Górnego Śląska. Poza tym wielu Niemców uważało, że 

Korfanty ich nienawidził. Wprawdzie walczył przeciw Niemcom, był również 

przywódcą powstań śląskich (PP,94), ale z drugiej strony dobrze wiedział, że „oba 

narody w małym, ale bardzo ważnym kraiku powinny żyć w pokoju”. (PP,94)  

Z okresem plebiscytowym związane jest również pojęcie „krowa Korfantego”. 

Korfanty obiecał wszystkim, którzy będą głosowali za Polską krowę i ziemię. Po 

plebiscycie majątki niemieckiej szlachty przejęła polska szlachta, dlatego zamiast 

krowy i ziemi, ludzie dostali co najwyżej po kozie, którą od tej pory nazywano właśnie 

„krowa Korfnatego” (PP,89). 

Chociaż Korfanty wzbudzał na Górnym Śląsku wiele kontrowersji, był on 

niewątpliwie ważną postacią historyczną dla tego obszaru. Chociaż znienawidzony                  

i wyśmiewany przez Górnoślązaków, dla nich stał się swego rodzaju  spoiwem. 

Nazwisko Korfanty stało się na Górnym Śląsku pojęciem, które wśród wszystkich                  

w okolicy wywoływało podobne konotacje i uczucia, można wręcz powiedzieć, że 
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Korfanty stał się swoistym elementem obyczajowości tego obszaru. Jako dowód może 

posłużyć pieśń o Korfantym, którą znał niemal każdy mieszkaniec Górnego Śląska,                

i która była śpiewana podczas wielu okazji. Jedną z nich było wesele Irmy Piontek. 

Kiedy Josel zaproponował zaśpiewanie pieśni o Korfantym wszyscy nagle się ożywili, 

śpiewali tak głośno, że nie było słychać orkiestry (PP,188),  przy drugiej zwrotce 

rozległ się głośny śmiech, a gdy nikt nie mógł sobie przypomnieć czwartej zwrotki, 

zaczęto śpiewać znowu pierwszą (PP,189). 

Terytorium Górnego Śląska było dla bohaterów książki, czyli dla mieszkańców 

Gliwic, czymś więcej niż tylko miejscem, w którym mieszkali. Jego krajobraz, budynki, 

ulice, tajemnice, atmosfera były zarówno ważną częścią wspomnień dzieciństwa 

Górnoślązaków, jak i bardzo ważnym elementem ich codzienności. Życie na tej 

nieurodzajnej i czarnej ziemi,  o którą, ze względu na jej korzystne geo-polityczne 

położenie, przez lata walczono, nie należało do najłatwiejszych. Było ono 

równoznaczne z ciężką pracą w kopalniach, hutach lub fabrykach. Jednak bohaterowie 

książki czuli się tak mocno związani z tym miejscem, że nie wyobrażali sobie życia 

gdzie indziej. Górny Śląsk był zatem ich małą ojczyzną – ukochanym i najważniejszym 

miejscem na ziemi. 

 

5.2 Obyczajowość i religia. 

 

Historia i terytorium odgrywały bezsprzecznie bardzo ważną rolę w życiu 

bohaterów „Pierwszej Polki”. To przede wszystkim te elementy sprawiły, że 

Górnoślązacy czuli się zarówno ze sobą  jak i z miejscem w którym mieszkali, tak 

mocno związani, i że Górny Śląsk stał się dla nich małą ojczyzną. Jednak nie można 

zapomnieć, że tę swoistą więź wzmacniały w istotny sposób również wspólna 

obyczajowość i religia. Te dwa elementy małej ojczyzny są ze względu na 

wielonarodowość i wielokulturowość mieszkańców Górnego Śląska szczególnie 

interesujące. 

Pomimo, że fabuła „Pierwszej Polki” rozgrywa się w ciągu jednego dnia, 

odnajdujemy w książce Bienka wiele informacji na temat górnośląskich obyczajów, jak 

również religijności mieszkańców Gliwic. Źródłem tych informacji są rozmowy, 
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zachowania, różnego rodzaju tradycje bohaterów książki, w szczególności członków 

rodziny Piontek. Rodzina ta może być uważana za typową górnośląską rodzinę.  

Najwyższą wartość dla bohaterów książki miała- jak to zwykle na Śląsku bywa 

– rodzina. To w niej Górnoślązacy w chwilach trudnych odnajdywali wsparcie. Przy 

czym kobiety odgrywały w domu najważniejszą rolę. Najlepszym przykładem jest 

rodzina Piontków, w której większość decyzji podejmowała  matka – Valeska Piontek. 

To ona, a nie jej mąż Leo Maria, była prawdziwą głową rodziny: 
„Zawsze nim rządziła i w ten sposób stopniowo pozbawiała go jakiejkolwiek własnej 

decyzji,ale może wszystko tak było już wcześniej i ona uczyniła tylko to, czego w  

gruncie rzeczy od niej oczekiwał.” (PP,306) 

Leo Maria wspominając swoje dzieciństwo przypominał sobie, że również               

„w jego rodzinie zawsze kobiety decydowały, co należy robić” (PP, 306). Bo to właśnie 

kobiety potrafiły ujarzmić tą przeklętą, śląską ziemię: 
„Gdyż to kobiety tej czarnej ziemi w najbardziej gliniastym gruncie hodowały buraki i 

kartofle, kąpały się w najbrudniejszych rzekach, najbrzydsze kościoły zmieniały swymi 

modlitwami w katedry, a tę czarną ziemię, która z ich mężczyzn czyniła niewolników, 

błogosławiły po polsku (...) albo po niemiecku (...).” (PP, 310) 

Górnoślązacy byli zawsze bardzo pracowici. Praca była treścią i jedynym celem 

ich życia. Mężczyźni pracowali zazwyczaj na kopalni lub w fabryce, natomiast kobiety 

zajmowały się z ogromnym zaangażowaniem rodziną i domem, wychowywały dzieci. 

Górnoślązaczki były też wspaniałymi opiekunkami, skłonnymi do wielkich poświęceń. 

Odkąd Leo Maria zachorował Valeska opiekowała się nim jak najlepiej tylko mogła, a 

ponieważ miała jeszcze inne obowiązki – w końcu to na niej spoczął obowiązek 

utrzymania rodziny – pomagała jej przy tym Halina – służąca Valeski, która jednak była 

zawsze traktowana  jak członek rodziny. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia 

męża Valeska ciągle miała nadzieję, że wyzdrowieje. Dlatego starała mu się zapewnić 

jak najlepszą opiekę lekarską i sama z poświęceniem i oddaniem  pielęgnowała go: 
„Z szufladki nocnej szafki wyjęła ligninę i otarła mu mokrą od potu twarz (...).Zamknęła 

okno, wyjęła z nocnej szafki miedziany tygiel i zapaliła trociczkę (...). Robiła wszystko 

ze starannością i koncentracją, jakby była to jedyna rzecz na świecie, którą uważała za 

ważną. Ona sama stała się nie ważna.” (PP,300) 

Valeska dbała nie tylko o swoich najbliższych – męża i dzieci, troszczyła się 

również o ludzi ze swojego otoczenia, a gdy w ich życiu nie układało się najlepiej, 

zawsze przychodziła z pomocą. Gdy jednemu z drugoplanowych bohaterów książki – 
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„dzikiemu mnichowi” spłonęła leśna chatka, Valeska poszła do niego z garnkiem zupy i 

torbą wiktuałów (PP, 149). Natomiast podczas nocy kryształowej51, czuwała przy 

Georgu Montagu, pół-Żydzie, który wynajmował u niej część domu. Tej nocy Montag 

pod wpływem wrażeń i przeżyć dostał wysokiej gorączki, „dopiero co marzł, a za 

chwilę ociekał potem i Valeska kładła na zmianę wilgotną, chłodną chustkę na jego 

czole albo piętrzyła na nim okrycia” (PP,143). 

Kobiety z Górnego Śląska były nie tylko oddanymi opiekunkami, ale również 

kochającymi, troskliwymi matkami. Dla Valeski dzieci obok męża były najważniejsze, 

gdyby trzeba było, zrobiłaby dla nich wszystko. Gdy  pewnego wieczoru Josel nie 

wrócił do domu, Valeska natychmiast poszła zameldować o tym na policji. Policjanci 

chcieli zaczekać z poszukiwaniami chłopca do następnego dnia, więc poszła go szukać 

sama (PP,129). 
„Valeska szukała go całą noc, tak długo krzyczała jego imię, aż głos odmówił jej 

posłuszeństwa, i świeciła latarką, aż wyczerpała się bateria. Dopiero o świcie znalazła go 

w wyschłej odnodze Kłodnicy(...).” (PP,129) 

Valeska bardzo przeżywała również, że jej piętnastoletni syn musi należeć do 

Hitlerjugend52. W jej oczach Josel był jeszcze dzieckiem, któremu spotkania w mogły 

bardzo zaszkodzić i źle odbić sie na jego rozwoju. 

W górnośląskich rodzinach dzieci i rodziców łączyła wyjątkowa więź. Josel 

bardzo kochał matkę. Chociaż miał przed nią tajemnice, czuł się z nią mocny 

uczuciowo związany. Gdy rano przytulała go na powitanie do siebie, nie wzbraniał się 

(PP,12). Poza tym chłopiec bardzo lubił wąchać włosy Valeski – zapach ten kojarzył 

mu się z latem i przekwitłymi liliami (PP,12).  Jako chłopak czuł się jednak bardziej 

związany z ojcem, który, kiedy był jeszcze zdrowy, spędzał z nim bardzo dużo czasu. 

Pomagał często ojcu  przy prostych pracach w jego atelier: 
„(...) najchętniej przykucał obok prostokątnej wanny i zanurzał białe kartki w 

przezroczystej cieczy, którą ojciec przedtem przyrządził, mieszając w wodzie różne 

chemikalia, a on patrzył oczarowany, jak na białych powierzchniach bez przyczyny 

ukazywały się najpierw szare kontury, potem ciemne punkty, cienie i kształty, które 

                                                
51 „noc kryształowa”, niem. Kristallnacht, Reichskristallnacht, pogrom Żydów niemieckich w nocy z 
9 na 10 XI 1938, zorganizowany przez hitlerowców na całym obszarze Niemiec; zapoczątkował okres 
zaostrzonych prześladowań Żydów w III Rzeszy, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3948062, 
26.10.2006. 
52 Hitlerjugend (HJ), 1926–45 niem. organizacja młodzieżowa NSDAP; od 1936 jedyna organizacja 
młodzieży w III Rzeszy, wychowywała w duchu rasizmu, szowinizmu i militaryzmu., 
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3912061, 26.10.2006. 
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stopniowo składały się na twarze, mundury, drzewa, chaty, wieże i mury. Był to jedyny 

okres w jego życiu, w którym nie miał żadnej tajemnicy wobec jednego człowieka,                  

a tym człowiekiem był jego ojciec.” (PP,26) 

Odkąd Leo Maria zachorował, Josel odwiedzał go przynajmniej raz dziennie, jednak nie 

mieli już ze sobą tyle tajemnic, co kiedyś. 
„A ojciec i syn powinni zawsze mieć kilka tajemnic. Tak samo było u jego przyjaciół. 

Przynajmniej tak opowiadali.” (PP,23) 

Josel chętnie opowiedziałby ojcu o swojej największej tajemnicy – opuszczonym 

baraku, który codziennie odwiedzał, ale obawiał się, że ta tajemnica „była już zbyt 

potężna jak na człowieka, który nie wychodził już ze swojego pokoju” (PP, 24). 

Jeśli chodzi o córkę Piontków – Irmę, nie czuła się ona tak mocno  związana                  

z rodzicami jak jej brat. Tą swoistą barierę między matką a córka, w szczególny sposób 

odczywała sama Valeska: 
„ Irma była tak zupełnie różna od niej, a ona zawsze aż do dzisiejszej nocy, aż do tego 

wesela szukała w Irmie siebie, w kolorze jej oczu, w kosmyku włosów,                            

w zadziornym geście, albo przynajmniej w sposobie, w jaki ściągała usta przy 

mówieniu. Nie, Irma wdała się całkowicie w Leo Marię i była jej tak samo obca, jak 

obcy pozostał jej on (...).” (PP, 275) 

Po tygodniu znajomości ze stacjonującym w domu Piontków żołnierzem z III 

Rzeszy, Irma postanowiła go poślubić. Valeska tak kochała swoją córkę, że pomimo 

faktu, iż Irma chciała wziąć tylko ślub cywilny, wzbraniając się przed ślubem 

kościelnym, z czym matka nie mogła się pogodzić, wyprawiła córce wspaniałe wesele, 

w sali balowej najlepszego hotelu w okolicy – „Haus Oberschlesien”. 

Z tak ważnym wydarzeniem, jakim było wesele, wiązało się na Górnym Śląsku 

wiele tradycji i obyczajów. Tutaj znowu bardzo ważną rolę odgrywała rodzina, 

ponieważ to rodzice przekazywali dzieciom wszystkie, tak ważne dla Górnoślązaków, 

tradycje i obyczaje. Jednym z nich było rytualne objęcie matki z córką – symboliczne 

pożegnanie przed zawarciem związku małżeńskiego. Valeska nie wyobrażała sobie, 

żeby w dniu ślubu jej córki zabrakło tego rytuału: 
„Miała nadzieję, że pożegna się dzisiaj z Irmą, tym może fałszywym, może 

sentymentalnym, ale jednak tradycyjnym, rytualnym uściskiem, którym kiedyś 

pożegnała się z nią jej matka, a ta znów w ten sposób ze swoją matką, uściskiem, który 

w danej chwili wydawał się trochę dziwny, sztuczny, ba, śmieszny, ale o którym 

pamiętało się później do końca życia.” (PP,128) 
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Jednak przy każdej próbie podjęcia takiego pożegnania Irma broniła się i odpychała 

matkę od siebie. Valesce bardzo ciężko było się z tym pogodzić: 
„ Widziała Irmę siedzącą na wysokim krześle, tuż obok siebie, a jednak bardzo odległą, i 

powoli uświadomiła sobie, z większym bólem niż kiedykolwiek, że już dawno 

pożegnała się z Irmą. Może nawet w dniu jej narodzenia.” (PP,128) 

Valeska, powracając we wspomnieniach do dnia swojego ślubu, przypomniała 

sobie jeszcze o innym górnośląskim zwyczaju: wspominała jak schowała swój wianek, 

który nosiła na welonie i gałązki z mirtu53, które Leo Maria naszył przy kołnierzyku 

marynarki i mankietach, do pustej puszki po herbacie. Istniało bowiem przekonanie, że 

gałązki „pozostaną zielone tak długo, póki jedno z małżonków nie złami przysięgi 

wierności” (PP,256). Irma wprawdzie nie miała prawdziwej sukni ślubnej                         

z welonem, przez co po raz kolejny zraniła matkę, ale do jej munduru służbowego 

przypięła sobie tradycyjny zielony bukiet mirtu na kołnierzu i piersiach. 

Samo przyjęcie weselne Valeska zorganizowała, jak już wcześniej 

wspomniałam, w najznakomitszym hotelu w okolicy. Chciała, aby jej córka miała 

wspaniałe wesele, które wszyscy będą pamiętać po latach, a nie jak to zazwyczaj 

bywało „wesele w opróżnionej bawialni z pożyczonymi talerzami i tańcami                   

w sieni przy ustnej harmonijce” (PP,122). Zaproszonymi gośćmi, obok rodziny              

i przyjaciół,  byli ludzie, z którymi Valeska utrzymywała w ostatnim czasie stosunki                  

i z którymi ona i jej brat, Wili Wondraczek, robili interesy, m.in.: prezes wodociągów, 

hrabia Poremba, Polensky z firmy Polensky&Michalek, proboszcz i właściciel ziemski 

Przygoda (PP,306). Byli to zazwyczaj ludzie, którymi Valeska pogardzała lub którzy 

byli jej serdecznie obojętni. 

Jak na renomowany hotel przystało, jedzenie było bardzo wykwintne. Goście 

zajadali się m.in. pieczenią wołową, szpikowaną słoniną i zakwaszoną a la polonaise. 

Popijali przy tym śląską specjalność – likier jeżynowy, wytrawne białe i czerwone wino 

i polską wódkę domowej roboty. Alkohol na górnośląskich weselach był elementem 

nierozłącznym i koniecznym: 

                                                
53 mirt pospolity (mirt zwyczajny, M. communis) z obszaru śródziemnomor., rośnie w zaroślach makii; 
liście drobne, zimotrwałe, wonne; gałązki na wiązanki i wianki, z liści i jagód wonny olejek leczn. — 
myrtol; w Polsce uprawiany w doniczkach. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3941969, 
26.10.2006. 
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„Ludzie z Górnego Śląska chcą się porządnie upić, zarówno na wiejskim weselu             

u fronala z majątku, na weselu górniczym w czynszówce, jak i w największym                          

i najwytworniejszym hotelu w mieście, ba, w całym okręgu.” (PP,117) 

 Sama Valeska nie miała nic przeciwko temu, żeby na weselu jej córki było 

„trochę głośno i rubasznie” (PP,174). Dlatego, żeby ludzie jeszcze lepiej się bawili, 

zaplanowała bogaty jak na ówczesne czasy program artystyczny (PP,167). Po programie 

artystycznym orkiestra zaczęła grać do tańca. 

 Pomimo wyśmienitej zabawy Górnoślązacy nie byli w stanie zapomnieć                      

o zbliżającej się nieuchronnie wojnie. Dlatego rozmowy nie dotyczyły, tak jak to 

zawsze bywało na górnośląskich weselach,: ”obok narodzin i śmierci, głównie nowej 

mody wzorów krawieckich, może jeszcze nowych fryzur” (PP,184), tylko mówiono o 

wojnie, jak również o smutnej  historii Górnego Śląska, który jako teren graniczny 

przez lata przedmiotem sporu i polem walki (PP,181).  

 Jednak w życiu codziennym dla  mieszkańców Gliwic ważniejsze od zbliżającej 

się wojny były powszednie obowiązki. To świadczy o tym, że mieszkańcy byli już 

uodpornieni na zmiany granic. Nawet jeśli Gliwice zmieniłyby przynależność 

państwową, to ludzie, miejsca, kultura, tradycje i tak pozostałyby te same. Dlatego to 

miejsce, ich mała ojczyzna była dla bohaterów książki taka ważna, bo tak stabilna, 

niezmienna i na swój sposób bezpieczna. 

 Podczas wesela nie zapomniano również o postaci historycznej, którą znał każdy 

mieszkaniec Górnego Śląska – Wojciechu Korfantym. Nazwisko to pojawiło się, gdy 

rozbawione, „wstawione” towarzystwo nabrało ochoty do śpiewania, a jako najlepszą 

propozycję uznano dobrze wszystkim znaną pieśń o Korfantym. Pod koniec przyjęcia, 

jak na porządne górnośląskie wesele przystało, znaczna część gości była w stanie 

nietrzeźwym. 

 Bardzo ważną osobą, której nie mogło zabraknąć na weselu i która zarazem 

odgrywała niesamowicie istotną rolę w życiu bohaterów „Pierwszej Polki” był ksiądz 

Pattas. Górnoślązacy byli zawsze głęboko religijni, dlatego ksiądz bardzo chwalił sobie 

czas posługi na Górnym Śląsku: 
„Mam za sobą trzydzieści lat kapłaństwa, wszystkie spędzone tu, w tym kraju, na 

Górnym Śląsku, bywałem wszędzie i wszędzie znalazłem tę samą miłość i wierność 

ojczystym stronom i najświętszej Matce Bożej.” (PP,197) 
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Należy tutaj wspomnieć, że jest to o tyle ważne, iż ludzie pochodzący spoza 

Górnego Śląska nie byli tak pobożni, a ludzie mieszkający w Rzeszy byli zazwyczaj 

protestantami. Dlatego Valeska dziwiła się, że Heiko, żołnierz nie pochodzący „z tej 

okolicy” umie „Ojcze nasz” na pamięć (PP, 261). 

Najlepszym przykładem pobożności Górnoślązaków jest sama Valeska Piontek. 

Głęboka wiara pomaga jej przezwyciężać codzienne trudności i towarzyszyła jej na 

każdym kroku. 
„Gdyby nie zmówiła Ojcze nasz, nie byłaby dostatecznie wzmocniona do podjęcia tego 

wszystkiego, prawdopodobnie potrzebne też były dwa Zdrowaś Maria. Rzuciła 

spojrzenie na mały domowy ołtarzyk w rogu z czarną Madonną pośrodku, którą 

przywiozła z pielgrzymki do Częstochowy i jej ufność w nowy dzień wzrosła. A co by 

dopiero było, gdyby uklękła przed Madonną i dotknęła wargami różańca, który kupiła w 

Okrzeszunie i który kardynał Bertram poświęcił we Wrocław.” (PP,7) 

Codzienne odmówienie modlitwy traktowała niczym jeden z wielu obowiązków. 

Czasami doprowadzało to do tego, że modlitwa ograniczała się do wręcz 

mechanicznego wypowiedzenia formuły, a podczas jej wypowiadania myślała o 

zupełnie innych sprawach, niż o Bogu (PP, 9). Jak na solidną katoliczkę przystało 

Valeska regularnie chodziła do spowiedzi, jednak odkąd zdradziła swojego 

sparaliżowanego męża z polskim lekarzem w Beskidach, spowiadała się w innych 

parafiach, gdyż wstydziła się wyznać swój grzech księdzu. 

Jak naiwna czasem była wiara Valeski widzimy, gdy po raz drugi zdradziła 

męża, tym razem ze sprzedawcą czasopisma. Tłumaczyła sobie, że jeśli odmówi tę 

samą pokutę, którą otrzymała po spowiadaniu się z pierwszej zdrady  – pięć razy Ojcze 

nasz i Wierzę w Boga – jej poczucie winy zniknie. Jednak pomimo pięćdziesięciu Ojcze 

nasz i dziesięciu Wierzę w Boga, nie mogła zmazać z siebie poczucia winy i pamięci 

momentów „bałamuctwa jej zmysłów” (PP,175). 

 Valeska, jako religijna osoba długo nie mogła pogodzić się z faktem, że jej córka 

nie chce wziąć ślubu kościelnego. Dla niej małżeństwo było jednym z sakramentów, 

które powinno być zawarte tylko w Kościele. Życie z mężczyzną, „nie będąc poślubioną 

z nim wobec Boga” (PP,10) uznawała za grzech ciężki. 

 Proboszcz Pattas był bardzo ważną postacią w życiu Gliwiczan. Nie tylko 

interesował się ich życiem, starał się im pomagać, ale również kultywował górnośląskie 

tradycje i obyczaje. Nie pozwalał swoim wiernym zapomnieć, jak ważnym                               
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i wspaniałym miejscem jest Górny Śląski. Valeska traktowała go jak członka rodziny, 

może też dlatego, że poznała go jeszcze będąc małym dzieckiem, a potem towarzyszył 

jej przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach w jej życiu: 
„ Stosunek Valeski do księdza Pattasa cechowało wierne zaufanie, którym darzyła go już 

w dzieciństwie i wczesnej młodości. Chodziła do niego na różaniec, kiedy jeszcze był 

wikarym u Św. Stefana, później dawał jej ślub i chrzcił oboje dzieci. Wówczas zdarzało 

się czasem, że traktowała go jak Kościół i odwrotnie, a gdy celebrował sumę w Zielone 

Świątki, w czerwonej szacie ze srebrnym wyszywanym gołębiem, a jego głos grzmiał w 

całym kościele jak organy, aż szyby drżały, wówczas nawet go podziwiała(…) .” 

(PP,174) 

Dlatego Valesce bardzo zależało jej, żeby ksiądz pomimo braku ślubu kościelnego 

pojawił się na weselu jej córki. Ksiądz wprawdzie początkowo nie chciał się zgodzić, 

ale gdy przypomniał sobie, że Valeska zawsze pojawiała się na mszach niedzielnych                      

i wszystkich nabożeństwach różańcowych w październiku, jak i  po zapewnieniach 

Valeski, że może przekona młodych do ślubu kościelnego, postanowił przyjść na 

wesele. 

Mała ojczyzna bohaterów to nie tylko samo terytorium, które zamieszkują i jego 

historia, to także wieloletnie tradycje i obyczaje, w których na pierwszym planie zawsze 

pojawiała się rodzina. To ona była oparciem i to dzięki niej przetrwały tradycje. 

Rodzina również miała największy wpływ na wychowanie, a tym samym 

ukształtowanie się hierarchii wartości młodych ludzi. W tym wszystkim pomagał 

kościół i religia, które również były nieodłącznymi elementami małej ojczyzny 

Górnoślązaków. Co więcej, istotne jest, że narodowość mieszkańców (Niemcy, Polacy) 

nie miała na Górnym Śląsku większego znaczenia, wszyscy bowiem czuli się w 

pierwszym rzędzie Górnoślązakami. Świadczy również o tym fakt, że bohaterowie 

książki nie szukali nigdy dużej ojczyzny, dla nich tym najważniejszym, 

najbezpieczniejszym, niezmiennym miejscem był właśnie Górny Śląsk. 

 

5.3 Język. 

 

W poprzednich rozdziałach przedstawiłam jak ważne dla bohaterów „Pierwszej 

Polki” były wspólne historia i terytorium. Również rodzina, religia, wspólne tradycje i 

obyczaje. W tej częsci pracy chciałabym poświęcić więcej uwagi językowi. To także 
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niezbędny element małej ojczyzny, który sprawiał, że Górnoślązacy w pełni 

identyfikowali się z miejscem, w którym żyli. 

Na początku jednak należy przypomnieć, że od roku 1922 wschodnia część 

Górnego Śląska została włączona do Polski, natomiast zachodnia część pozostała                    

w granicach państwa niemieckiego. Taki stan rzeczy utrzymał się do końca drugiej 

wojny światowej. Jednak język w polskim Górnym Śląsku nie różnił się bardzo od 

języka w jego niemieckiej części: 
„(...) w ostatnich latach około 7000 emigrantów przeszło z niemieckiego Górnego Śląska 

na polski Górny Śląsk. Ich język nie różnił się tak bardzo od siebie. Mogli się nawzajem 

porozumieć. Miasta, krajobrazy, kopalnie, rzeki były tak podobne, że można je było 

pomylić. I ziemia była tą samą ziemią (…).” (PP,96f) 

Gliwice, w których rozgrywa się akcja książki, leżały na terenie państwa 

niemieckiego, lecz tylko sześć kilometrów dzieliło je od granicy z Polską. W Gliwicach, 

jak zresztą na terenie całego Górnego Śląska żyli zarówno Niemcy, jak i Polacy. 

Dlatego Górnoślązacy w „Pierwszej Polce” potrafili posługiwać się na co dzień dwoma 

językami: polskim i niemieckim. To, co powstało z mieszaniny tych dwóch języków, 

stanowiło dialekt górnośląski, którego Górnoślązacy używali najczęściej w prywatnych 

rozmowach.  Nawet, jeżeli bohaterowie książki używali wyłącznie języka niemieckiego 

lub polskiego, przeważnie w obu językach widoczne były wzajemne wpływy obce: 
„Valeska wychowała się w małym mieście nad brzegiem rzeki, w którego wschodniej 

części mówiono po polsku, a za rzeką, w zachodniej części, gdzie mieszkała, przeważnie 

po niemiecku, tym rozlewnym niemieckim, ostro akcentującym spółgłoski                                

i opuszczającym wargi do dołu, przetykanym licznymi polskimi słowami, ale                          

z niemiecką składnią, z czego jej rodzina była dumna, gdyż większość ludzi w tej 

okolicy balansowało między składnią polską a niemiecką.” (PP,87) 

Z wypowiedzi Valeski wynika, że język niemiecki miał wyższy status niż język 

polski. Dlatego często posyłano dzieci na rok lub dwa do Wrocławia albo do Berlina, 

żeby pozbyły się niewłaściwego akcentu, spowodowanego wpływem języka polskiego 

(PP,87). 

Zarówno w prywatnych rozmowach jak i w miejscach publicznych używano 

naprzemiennie obu języków. Przed rokiem 1900 w szkole nauczano wprawdzie po 

niemiecku, ale uczniowie mogli udzielać odpowiedzi zarówno w języku polskim, jak             

i niemieckim (PP,87). Dopiero po roku 1900, z powodu wprowadzenia ostrzejszych 

przepisów związanych z germanizacją szkół, na lekcjach nie można było mówić po 
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polsku. Na znak protestu dzieci czysto polskich rodziców nie chodziły tygodniami do 

szkoły (PP,88). 

Również w kościele posługiwano się obydwoma językami, przy czym 

zdecydowanie częściej używano języka polskiego. Wybór języka w kosciele zależał też 

od składu wiernych (PP,88). Jednak i tutaj wprowadzono restrykcje będące wynikiem 

germanizacji społeczeństwa. Dlatego, jak wspominała Valeska, ksiądz musiał 

odprawiać mszę po niemiecku, jednak czasami zdarzały się wyjątki: 
„(...) gdy na przykład odprawiał mszę za duszę zmarłej Franciszki Kandrzyn (...), 

to najpierw odklepywał to szybko po niemiecku, a ciała modlących kołysały się 

w ławkach w tę i z powrotem, zmęczone, wyczerpane ciężką codzienną pracą na 

polu czy w kopalni, ale kiedy mówił to samo trochę wolniej po polsku, wówczas 

podnosili głowy i słuchali uważniej, wzdychali „Święta Mario” i popatrywali na 

siebie, to już rok jak Franciszka odeszła (…).” (PP,88) 

Natomiast kiedy podczas Drogi Krzyżowej jedni modlili się po polsku, a inni po 

niemiecku „nikomu to nie przeszkadzało, nie zmieniał się nawet rytm modlitwy” 

(PP,88). Wszyscy przeżywali jednakowo mękę Chrystusa i wybór języka nie odgrywał 

tu żadnej roli. 

Górnoślązacy przeważnie zwracali się do Boga po polsku (PP,104). Samej 

Valesce, pomimo tego, że nauczyła się najpierw alfabetu po niemiecku „zdarzało się, że 

„Zdrowaś Mario” łatwiej jej przychodziło po polsku, ale swoich westchnień do Boga 

nie mogła sobie wyobrazić w innym języku, jak tylko w polskim: mój ty bosze 

kochany...” (PP,88). 

Również w sklepach można było używać obydwu języków. Najlepszym tego 

przykładem jest sklep z tkaninami i materiałami ojca Valeski: 
„ Nikomu to nigdy nie przeszkadzało, gdy ojciec na przykład liczył pieniądze po polsku, 

raz, dwa, trzy, cztery, lub po niemiecku, albo gdy do wschodniaka zwracał się po 

niemiecku, a do ostlera po polsku. W rzeczywistości nigdy nie było całkiem pewne, kto 

z klientów był Niemcem, a kto Polakiem (…).” (PP,89) 

W rozmowach prywatnych także posługiwano się na przemian językiem polskim 

i niemieckim, najczęściej jednak posługiwano się wtedy dialektem górnośląskim, który 

jako nieodłączny komponent górnośląskiej specyfiki, był kolejnym elementem, który 

zespalał mieszkańców Gliwic. Podczas wesela goście używali w rozmowach między 

sobą niemieckiego, polskiego, górnośląskiego. Nawet, gdy któryś z bohaterów książki 
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posługiwał się językiem niemieckim, często wtrącał polskie słowa lub wyrazy                        

z  górnośląskiego dialektu. 

Dla Andreasa, który całe życie spędził w typowo niemieckim mieście  –

Wrocławiu (mówiono tam tylko po niemiecku) – była to sytuacja nowa i zaskakująca. 

Fakt ten świadczy o tym, że język, którym posługiwano się na Górnym Śląsku, był 

elementem rozpoznawczym, wskaźnikiem tożsamości mieszkańców. Na początku 

chłopakowi trudno było pojąć specyfikę Górnego Śląska. Andreas nie był tutaj 

wyjątkiem, bo jak jeden z bohaterów książki – Georg Montag trafnie zauważył : 
„Nikt, kto nie dorastał w tych stronach albo nie mieszkał tu przez dłuższy czas, nie 

pojmie, co to znaczy : mówić po polsku i być Niemcem. Albo na odwrót: mówić po 

niemiecku, a być Polakiem(co jednakże zdarzało się o wiele rzadziej) (…).” (PP,98) 

Dlatego tym bardziej bolesny był dla Górnoślązaków proces germanizacji 

niemieckiej części Górnego Śląska. Jednym z jego przejawów były ogłoszenia w 

miejscach publicznych z napisem: „Tu mówi się tylko po niemiecku” (PP,55). 

Wraz z zakazem używania języka polskiego w szkołach stopniowo postępowało 

„zniemczanie nazwisk słowiańskiego pochodzenia i polskiej pisowni (…)” (PP,s.107). 

Niepodporządkowanie się temu rozporządzeniu rządowemu pociągało za sobą 

nieprzyjemne konsekwencje: 
„Strzelczykowie spod pierwszego przy Strachwitzstraße, którzy się wzbraniali, znaleźli 

pewnego ranka pod oknami, wychodzącymi na ożywioną ulicę, wypisane wielkimi, 

niezgrabnymi literami słowo: Polack. Starli je. W kilka dni później namalowano im żółtą 

farbą na ścianie domu żydowską gwiazdę. Wówczas Alfons Strzelczyk poszedł jeszcze 

tego samego dnia do urzędu stanu cywilnego i kazał zmienić nazwisko na Strehler. Dom 

musiał pomalować na nowo na własny koszt.” (PP,107) 

Poza zniemczeniem nazwisk zmieniono również w Gliwicach niektóre nazwy 

ulic  i placów, m.in.: Zabrzer Straße54 na bardziej niemieckie Große Hinderburger 

Straße, Trynnek w Trinnek, Przechlebie w Sandwiesen, Zernik w Gröling (PP, 109). 

Temat germanizacji nazw górnośląskich miejscowości, jak i gliwickich ulic i placów, 

został również poruszony podczas wesela Irmy Piontek. Gdy pochodzący  z III Rzeszy 

feldwebel55 i mieszkający od roku w Gliwicach prezes wodociągów  wyśmiewali się z 

górnośląskich nazw miejscowości, rodowici Górnoślązacy poczuli się urażeni. Jednak 

                                                
54 Tłum.: ulica Zabrzańska 
55 Feldwebel (w formacjach Waffen SS Oberscharführer) - niemiecki, podoficerski stopień wojskowy 
odpowiednik polskiego sierżanta (wachmistrza). http://pl.wikipedia.org/wiki/Feldwebel, 11.11.2006. 
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dopiero proboszcz, który spędził trzydziestu lat na Górnym Śląsku, obronił te piękne 

górnośląskie nazwy i wytłumaczył ich znaczenie i historię: 
„Wyśmiewacie się (...) z kilku nazw miejscowości i miast, gdyż z trudem przechodzą 

przez Wasze gardła. (...) to jest kraina historycznie wyrosła między Germanami a 

Słowianami, Niemcami i Polakami, i każda z tych nazw o tym świadczy... Dla kogoś, 

kto tu wyrósł, kto tu musi żyć i chętnie tu mieszka, brzmi to jak muzyka (...) 

posłuchajcie tej muzyki słów: byłem w Budkowicach, Jellowej, Knurowie,                          

w  Siemianowicach, w Małej Panwi, w Gogolini, Zabrzu, Miechowicach i Groszowicach 

(...) żadna z tych nazw nie jest przypadkowa, każda ma własną, długą historię.” 

(PP,197f) 

Jak już wspomniałam, bohaterowie książki często posługują się górnośląskim 

dialektem.  Jego ukształtowanie się na Górnym Śląsku świadczy o wspólnej historii, 

tradycjach, kulturze jest również dowodem niesamowitej  więzi jego mieszkańców z 

miejscem i terenenami, które zamieszkiwali. Słownictwo dialektalne było 

odzwierciedleniem  kulturowo- językowo- historycznej specyfiki Górnego Śląska. 

Wyrażenia w górnośląskim dialekcie były zazwyczaj polskiego pochodzenia, ale 

nie brak tam również słów pochodzenia niemieckiego. Wyrażenia te tak intrygowały 

Georga Montaga (przybysza z Wrocławia), że postanowił je spisać, gdyż w przyszłości 

zamierzał „zająć się tym bardziej systematycznie” (PP,220). Dzięki liście Montaga, 

zamieszczonej w książce, wiemy, że:  blobik to mały chłopiec, krupniok to świeża 

kaszanka, lampa kopalniana na karbid to w dialekcie górnośląskim karbidka, narodowa 

potrawa Górnoślązaka to zupa z mąki ze smażoną cebulą, wędzonym boczkiem i 

kiełbasą do tłuczonych kartofli, czyli po prostu żur, a Polack to wyzwisko używane w 

stosunku do Ślązaka, czującego się Polakiem. Natomiast dobrotliwe przekleństwo 

pierunie56, wymówić potrafili tylko Ci, którzy urodzili się i od dziecka wychowywali na 

Górnym Śląsku (PP,218f). 

Jak bardzo inny, specyficzny, a zarazem ważny dla mieszkańców Gliwic był 

język, którym się posługiwali, widać najlepiej oczami „obcego”, osoby pochodzącej 

spoza granic górnośląskiej krainy, w tym przypadku z Wrocławia – Andreasa. Już na 
                                                
56 Słowo pierrun jest jednym z najważniejszych słów w gwarze śląskiej, ponieważ „to wyraz, który do 
niedawna uważany był za symbol śląskości, śląskiej mowy i gwary.(...) Pieron jest słowem specyficznym 
: to najsłabsze w tradycyjnej gwarze górnośląskiej jedyne właściwe przekleństwo. Jest to wyzwisko, ale 
jest to także „słowo – wytrych”, które można używać w wielu zdecydowanie różnych od siebie 
sytuacjach: na oznaczenie ogromu radości i smutku, wielkiego poirytowania, ale i ... rozbawienia.” 
Tambor Jolanta: Zakres śląskiego tabu. O wyrażaniu emocji w gwarze śląskiej, w: Teodorowicz-Hellman 
Ewa, Wronicz Jadwiga (red.): W świecie sacrum, Stockholms Universitet Slaviska Institutionen 2005, s. 
148. 
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początku swojego pobytu w Gliwicach dziwiło go, że ludzie używają czasem słów, 

których on nie rozumie, a przecież było to, tak samo jak Wrocław, terytorium państwa 

niemieckiego. Jeszcze bardziej chłopak dziwił się, słysząc, jak jego rówieśnica – Ulli 

Ossadnik rozmawiała z dziećmi po polsku, wtrącając wyrażenia dialektyczne, pól 

polskie, pól niemieckie w swe „górnośląskie” wypowiedzi.  Gdy Ulla powiedziała 

Andreasowi, że tutaj każdy umie tak mówić, chłopak, chcąc dostosować się do 

społeczeństwa, w którym miał spędzić najbliższy czas, postanowił również nauczyć się 

języka Górnoślązaków.  

W tej sytuacji widoczne jest, jak ważnym elementem tożsamości mieszkańców 

Gliwic, był właśnie ich specyficzny język: dla Ulli równoznaczne z tym, żeby Andreas 

stał się jednym z nich, czyli Górnoślązakiem, oznaczało w pierwszym rzędzie, że 

chłopak będzie mówił ich językiem, czyli, że będzie dobrze wymawiał, tak ważne dla 

Górnoślązaków słowo pierrunie (PP,165). Wprowadzenie perspektywy swój – obcy 

jeszcze wyraźniej obrazuje, jak ważna była tożsamość językowa dla mieszkańców 

Górnego Śląska. 

 Mała ojczyzna nie zawsze musi się kojarzyć z językiem mówionym przez 

większość ludzi ją tworzących, czasami mocniej wiążemy z nią jakiś tajemniczy, 

zaszyfrowany, znany tylko nielicznym osobom język. Taką rolę spełnia w książce  tajna 

mowa sylab, którą posługiwali się Josel i Ulla, np.: 
„ (…) Koby kołem kou kożoł konie korzy. Koku kopo kowa kołem kodla konich kowód 

kokę. Kowkrót kace kobę kodę komiał kopie konią kodze kona kopod koróź kodo kowar 

kosza kowy. (…)” (PP,163) 

Andreas zrozumiał,  jak wiele jeszcze przed nim, ile ma do nadrobienia i nauczenia się, 

aby móc stać się „jednym z nich”, czyli Górnoślązakiem,  a jednocześnie uświadomił 

sobie, że we Wrocławiu nie miał żadnego tajnego języka, gdyż w jego rodzinnym 

mieście posługiwano się tylko językiem niemieckim. 

Charakter języka bohaterów książki pokazuje nam po raz kolejny, jak bardzo 

specyficznym miejscem był Górny Śląsk. W wyniku nieustannego ścierania się dwóch 

języków – polskiego i niemieckiego, ukształtował się nowy, charakterystyczny tylko dla 

tego miejsca dialekt, który nie tylko był czynnikiem łączącym mieszkańców, 

umacniającym ich więź z czarną ziemią,  ale również stał się jednym z kryteriów 
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identyfikacji, „katalizatorem   tożsamości”57 jej mieszkańców, o którym wspomniałam 

w rozdziale o „małych ojczyznach”. Jest to kolejny dowód na to, że Górny Śląsk wraz z 

jego wszelkimi bogactwami i odmiennościami – specyficzną, historią, wyjątkowymi 

miejscami, tradycjami, jak i językiem, stanowił dla mieszkańców Gliwic ich swoistą 

małą ojczyznę, zamkniętą rownież w górnośłąskim dialekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57  http://ww2.tvp.pl/251,20050703231025.strona, 24.09.2006. 
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6. Podsumowanie i wnioski. 
 

Metoda, która wybrałam do analizy powieści Horsta Bienka „Pierwsza Polka”, 

była połączeniem close reading z qanalizą powieści dokonaną z perspektywy małej 

ojczyzny. Uwaxam, że metody te sprawdziły się w analizie utworu i pozwoliły mi 

zrekonstruowac i przeanalizować niemal kompletny obraz przedwojennego Górnego 

Śląska.  

Koncentrując się na samym tekście, poszczególnych wydarzeniach, 

wypowiedziach i  zachowaniach bohaterów, a potem na ich znaczeniu na tle całej 

powieści uzyskałam interesujący obraz zarówno Górnego Śląska, jak i jego 

mieszkańców. Poprzez odnalezienie w tekście podobieństw, powtórzeń,  a także 

sprzeczności obraz ten stał się jeszcze bardziej prawdziwy, bardziej głęboki i bardziej 

sugestywny.  Jednak sama metoda close reading nie wystarczyłaby, aby zbadać czy 

rzeczywiście miejsce, w którym żyli bohaterowie „Pierwszej Polki” – Górny Śląsk, było 

dla nich małą ojczyzną. Dlatego w centrum mojej analizy pozostały tylko te elementy, 

które składają się w pierwszym rzędzie na pojęcie małej ojczyzny, czyli: terytorium, 

mieszkancy i ich historia, obyczajowość, religia, język, edukacja. 

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzam, że Górny Śląsk był małą ojczyzną dla 

bohaterów książki: 

1. Górny Śląsk jako mała ojczyzna, to dla bohaterów książki nie tylko terytorium, 

które zamieszkują, to przede wszystkim więź  z tym miejscem, związane z nim  

wspomnienia z dzieciństwa, to także jego mieszkańcy, własne przeżycia, 

doświadczenia, niezwykłe miejsca – zarówno takie, które były wyjątkowe dla 

wszystkich bohaterów, jak i takie, które specjalną wartość (nie tyle materialną 

ile emocjonalną) uzyskiwały w oczach pojedynczych osób, nierzadko związane 

wtedy z jakąś tajemnicą. W tej małej ojczyźnie ważną rolę odgrywała także 

historia, która nie oszczędzała nigdy Górnoślązaków. Jednocześnie była ona 

kolejnym elementem łączącym, ale i wyróżniających ich z innych grup i 

narodowości. Dla bohaterów książki, Wojciech Korfanty – ważna postać 

historyczna na Śląsku, stał się nawet swoistym symbolem, częścią górnośląskiej 

obyczajowości. 
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2. Nierozłącznymi komponentami małej ojczyzny, które na Górnym Śląsku 

odgrywały bardzo dużą rolę były także wspólne: obyczajowość, tradycje, religia. 

Jednocześnie wielonarodowość, a tym samym wielokulturowość mieszkańców 

tego obszaru, nie była przyczyną jakichkolwiek konfliktów, była raczej 

czynnikiem wzbogacającym ich obyczajowość, którzy i tak czuli się przede 

wszystkim Górnoślązakami. W ich życiu najważniejsza była rodzina, ta 

najmniejsza i najtrwalsza wspólnota, która była nie tylko wsparciem, ale także 

odgrywała najistotniejszą rolę w wychowywaniu młodych ludzi jak i  w 

przekazywaniu im tradycji i obyczajów. Pomocą w pokonywaniu trudów życia 

codziennego dla Górnoślązaków, których większość była katolikami, była 

religia i kościół. Ponadto kościół miał także swój wkład w utrwalaniu historii 

obszaru jak i w szerzeniu i umacnianiu górnośląskich obyczajów. 

3. Bardzo ważnym elementem małej ojczyzny Górnoślązaków był również ich 

język. Wielonarodowość mieszkańców powodowała, że potrafili się oni 

posługiwać dwoma językami – niemieckim i polskim. Jednak językiem, który 

był dla nich najważniejszy i równocześnie stał się dla nich elementem 

rozpoznawczym, dzięki któremu utożsamiali się ze swoją małą ojczyzną, był 

dialekt górnośląski. Język zdradzal ich tożsamość, wyróźnial od obcych, innych, 

przyjezdnych. Stanowił dlatego element scalający, ale też był kryterium 

odgraniczającym. Swojskość i obcość wyrażała się zatem w sposobie mówienia.  

Wydaje się zatem, że „Pierwszą Polkę” Horsta Bienka można zaliczyć do 

literatury małych ojczyzn, tym bardziej, że jak zauważył Heinrich Böll „ (…) 

bohaterem, (...) [a raczej] bohaterką tej powieści jest kraina Górny Śląsk (…)”58, kraina 

która była małą ojczyzną nie tylko dla bohaterów książki, ale również, a może i nawet 

przede wszystkim dla samego pisarza. 

„Pierwsza Polka” wywołała burzliwe dyskusje w środowisku ziomkostwa59                

w Niemczech. Autorowi zarzucano „niedokładności faktograficzne”60, zbytnią 

                                                
58 Bienek Horst : Opis pewnej prowincji, Atext, Gdańsk 1994, s. 8, w: Kryś Marek : Pierwsza pol(s)ka? 
Kontrowersje wokół pierwszego tomu górnośląskiej tetralogii wśród śląskiego ziomkostwa w Niemczech, 
w : Obraz Górnego Śląska i fenomen granicy w twórczości Horsta Bienka. Referaty wygłoszone podczas 
konferencji w dniach 29-30 maja 2003 r. w Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej, Dom Współpracy 
Polsko – Niemieckiej, Gliwice – Opole 2003, s. 39. 
59 ziomkostwa, niem. organizacje społ.-polit., skupiające Niemców przesiedlonych z różnych krajów w 
wyniku II wojny świat. i ich potomków; powstały w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec po 1945; 
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„polskość” Śląska61. Jednak zamiarem Bienka nie było stworzenie powieści 

dokumentalnej, lecz napisanie „powieści o jego dzieciństwie na Śląsku, o świecie, z 

którego przyszedł, o tej małej, brudnej, niezauważalnej, zapomnianej, utraconej 

prowincji Oberschlesien, i o mieście, w którym się urodził i dorósł”62. Natomiast 

niemiecka krytyka literacka przyjęła dzieło Bienka życzliwie63. „Pierwszą Polkę” 

uznano za m.in.” żywy obraz ojczyzny na Wschodzie”64, „pośmiertny pomost między 

Polakami i Niemcami”65 , a w niemieckim tygodniku „Die Zeit” stwierdzono również, 

że ten „ (…) kto zna i kocha Górny Śląsk, tutaj go odnajdzie (…)”66.  

Nie brak również negatywnych opinii, tych było jednak zdecydowanie mniej67. 

Cykl Bienka krytykowano, ponieważ „ (…) mimo obiektywizujących wtrąceń 

historycznych jest bardzo subiektywnym przedstawieniem utraconej prowincji, zawiera 

wielką porcję fikcji (…)”68. Jednak jak już wcześniej wspomniałam  dla pisarza 

najważniejsza była rekonstrukcja krainy wspomnień swojego dzieciństwa, swojej małej 

ojczyzny. Sam autor napisał w. krótkim słowie wstępnym do „Pierwszej Polki”: „ (…) 

Osoby i zdarzenia w tej książce są zmyślone. A może i nie (…).”69  

Można godzinami dyskutowac nad tym, czy to, co przedstawił Bienek w swej 

powieści, było rzetelnym odzwierciedleniem rzeczywistości czy nie. Bezsprzeczne jest 

natomiast, że Górny Śląsk w powieści „Pierwsza Polka” był małą ojczyzną dla 

bohaterów książki, tak samo jak dla autora powieści. 

 W Polsce do roku 1980 utwory Bienka nie były tłumaczone. 

Najprawdopodobniej ze względu na pochodzenie pisarza ze Śląska i tematykę jego dzieł 

(motywy górnośląskie i radzieckie). Władze PRL-u nie wyrażały zgody na wydanie 

jego powieści. Dopiero w 1981 roku ukazała się powieść „Cela” jako „druk poza 

                                                                                                                                          
1958 utw. centralę — Związek Wypędzonych, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4001606, 
7.11.2006. 
60 Bienek Horst : Opis pewnej prowincji, Atext, Gdańsk 1994, s. 59, w: Kryś Marek :  Pierwsza 
pol(s)ka?..., s. 37. 
61Tamże, s.53, w: Tamże, s. 36 
62 Beienek Horst: Das allmähliche Ersticken von Schreien, Carl Hanser Verlag, München 1987, s.67, w: 
Kryś Marek: Pierwsza Pol(s)ka?..., s. 6. 
63 Por. Kryś Marek: Pierwsza Pol(s)ka?...,  s. 38. 
64 Hildebrandt Klaus : „Schlesien”, 1976 w: tamże, s. 38 
65 Jokostra Petra : Die Nacht vor Hitlers Überfall. „Rheinische Post“, 6.09.1975, w: tamże. 
66 Krüger Horst : Wiedergefundene Heimat, „Die Zeit“, 22.08.1975, w : tamże 
67 Por. Kryś Marek : Pierwsza Pol(s)ka?...,, s. 39. 
68 T. Urbach, (red.) : Bienek Horst. Aufsätze, Materialien, Bibliographie, Carl Hanser Verlag, München 
1990, s.7, w : tamże. 
69 Bienek Horst : Pierwsza Polka, Wydawnictwo „Wokół nas“, Gliwice, 1994, s. 5. 
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cenzurą”, natomiast pierwsze wydanie „Pierwszej Polki” miało miejsce  w roku 198370. 

Wprawdzie gliwicka tetralogia Bienka cieszy się obecnie sporą popularnością na 

Górnym Śląsku, jednak trudno mi było znaleźć polskie recenzje „Pierwszej Polki”, być 

może dlatego, że tematyka książki zawęża krąg odbiorców do czytelników z Górnego 

Śląska. Jednak nieliczne recenzje, do których udało mi się dotrzeć bardzo pozytywnie 

oceniły powieść. Trafnie przez recenzentów został odczytany zamiar autora – 

rekonstrukcja na podstawie wlasnych wspomnień pewnej niezwykłej, wyjątkowej wręcz 

prowincji: 
„Ziemia Górnego Śląska to tygiel, to region, który zawsze nam zwykłym zjadaczom tam 

niezamieszkałym kojarzy się tylko z węglem, a tak naprawdę to region swoistego 

przemieszania narodowości, kultur i indywidualnego charakteru. To wszystko 

przedstawia Bienek w swojej książce. Tu mieszkają blisko siebie Niemcy, Polacy. Tu 

jest ciężka praca i zanieczyszczenie środowiska. Tu ludzie inaczej patrzą na niektóre 

sprawy.”71 

Recenzent, co prawda nie mówi wyraźnie, że powieść Bienka „Pierwsza Polka” to 

poszukiwanie malej oczyzny przez pisarza i jego bohaterów, ale podkreśla, że 

szczególne miejsce w utworze zajmują wlaśnie te elementy, które współkreują 

specyficzny obraz Górnego Śląska w książce; wielokulturowośc i wielonarodowość, 

ciężka praca mieszkanców, wspólnota terytorialna, wspólnota tradycji i szczegolna, 

górnoślaska tożsamość jego mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
70 Tamże. 
71 http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=15988&w=38258716, 18.11.2006. 
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Mapa Górnego Śląska, granica po plebiscycie i podziale w 1921r. 

 

 


