
DYSKUSJA NAD KONSPEKTEM „HISTORII ŚLĄSKA"

SPRAWIE UWAG HISTORYKÓW CZESKICH NAD KONSPEKTEM „HISTORII 
Śląska" okresu 1764—i85o

(okres od połowy XVIII wieku do zakończenia II wojny światowej)

Jednym z założeń opublikowania Konspektu na łamach „Sobótki“ było dążenie do 
nawiązania tą drogą twórczej współpracy z historykami krajów ościennych — 
Czechosłowacji i Niemiec. Dla autorów Konspektu wielką satysfakcją i pomocą 
.jest duże zainteresowanie, jakie publikacja ich wzbudziła wśród historyków CSR. 
Wszystkie cztery głosy historyków czeskich, zajmujące się okresem od połowy XVIII 

• do połowy XIX w. (J. P o 1 i š e n s k ý i W. Ž á č elt, Zasadnicze problemy dziejów Ślą
ska  w okresie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu; M. My š k a ,  Przyczynek do 
niektórych zagadnień rewolucji przemysłowej %v śląskim hutnictwie; W. Ž á č e k ,  Re
wolucja na Śląsku w latach 18Ą8—18Ą9; B. Š i n d e l á ř ,  Echa wiedeńskiego powsta
nia październikowego i rewolucji węgierskiej z lat 18Ą8—18Ą9 na Śląsku), przynoszą 
zarówno ciekawe uwagi o charakterze metodologicznym, jak i szereg sprostowań 
względnie' uzupełnień rzeczowych czy nawet nowe, nie znane dotąd historykom polskim 
materiały. Zrozumiałe jest, że historyków czeskich najbardziej zainteresowały części 
Konspektu omawiające Śląsk Cieszyński, mimo to nie brak w ich wypowiedziach uwag 
odnoszących się do całego Śląska, jak i wyłącznie do części pruskiej.

Najbardziej ogólny, zasadniczy charakter ma wypowiedź J. Polišenskiego i W. Žáč
ka. Zgadzając się z szeregiem wysuniętych przez nich postulatów, nie możemy jednak 
zrozumieć zastrzeżeń odnośnie do wyodrębnienia okresu „przejścia od feudalizmu do 
kapitalizmu“. Przecież nie traktujemy tego okresu jako odrębnej formacji „przejścio
wej“, ale jako końcowy etap ustroju feudalnego, kiedy to zaczynają się załamywać 
jego podstawy, zarysowuje się jego kryzys. Tego rodzaju etap możemy przecież wy
różnić nie tylko w dziejach Śląska — jak rozumieją Polišenský i Žáček — ale i w dzie
jach wszystkich trzech krajów ościennych, a nawet wszystkich krajów europejskich. 
Trudno również zgodzić się z zarzutami w stosunku do cezury 1763, która ma prze
cież uzasadnienie nie tylko polityczne (którego naszym zdaniem nie należy nie doce
niać), ale i ekonomiczno-społeczne: wojna siedmioletnia i pierwsze lata powojenne, 
pierwsze przejawy kryzysu gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej, której rezultaty 
■odczuwa przede wszystkim chłopstwo zmuszane bezwzględnie do pełnego wykonywania 
powinności (również i zaległych za lata wojny), niekiedy nawet powiększanych. Odpo
wiedzią na takie postępowanie dworu była fala wystąpień chłopskich w latach 1766— 
1767. Dziwią też wątpliwości wobec wyodrębnienia okresu 1793—1815 na Śląsku pru
skim. Wydaje się, że nawet fakty przytoczone w Konspekcie uzasadniają tę cezurę. 
W części tej celowo pominięto Śląsk Cieszyński (zarzucają to nam Polišenský i Žá
ček), ponieważ dla ziemi tej cezura 1793—1815 nie odgrywa tak wielkiej roli. Proble
matyka Cieszyńskiego omówiona jest łącznie dla całego okresu 1790—1847.

Z uwag odnośnie do okresu 1815—1847 trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
aia Górnym Śląsku byli i feudałowie polscy. Było ich tak mało (i to przeważnie całko



wicie zgermanizowänych, jak nawet jeden z późniejszych obrońców języka polskiego, 
Karol Kosicki), że w całokształcie obrazu nie odgrywają większej roli. W słabszym 
stopniu odnosi się to do niemieckich górników i hutników w Zagłębiu Górnośląskim, 
których procent w całokształcie tamtejszego proletariatu stosunkowo znaczny na prze
łomie XVIII i XIX w. w okresie następnym zdecydowanie maleje. Jeśli już można 
mówić o wątpliwościach wobec tezy o „pokrywaniu się n a  o g ó ł  podziału narpdowego 
z podziałem społecznym“, to raczej należałoby wspomnieć o polskim drobnomieszczań
stwie. Już jednak wielką burżuazję polską — fabrykantów, kupców hurtowników, 
bankierów — poza jednym Godulą trudno tutaj znaleźć.

Cenne są uwagi o wpływach działalności Rongego na Czechy, trudno jednak zgo
dzić się z twierdzeniem, że ruch ten „powstał w polskim środowisku na Górnym 
Śląsku“. Ronge był wprawdzie proboszczem w Siemianowicach, ale wpływy jego wy
stępują wyłącznie niemal w niemieckich częściach Śląska. Próby propagandy wśród 
ludności polskiej nie przyniosły większych rezultatów.

M. Myška porusza w swojej wypowiedzi trudne i skomplikowane zagadnienie 
przewrotu przemysłowego (ten termin wydaje się ściślejszy aniżeli „rewolucja prze
mysłowa“) w górnictwie i hutnictwie. O ile zgodni jesteśmy na ogół co do technicz
nych kryteriów przewrotu w tych gałęziach produkcji (zastąpienie węgla drzewnego 
koksem w wysokich piecach ze wszystkimi technologicznymi, ekonomicznymi i spo
łecznymi konsekwencjami tej innowacji, wprowadzenie pieców puddlingowych w rafi
nacji żelaza), o tyle przy określaniu granic okresu przewrotu przemysłowego powstają 
poważne różnice zdań. Jest to zresztą problem dyskutowany obecnie zarówno w histo
riografii polskiej, jak i niemieckiej czy czeskiej. Różne stanowiska w tej sprawie zary
sowały się np. w czasie konferencji historycznej w Berlinie (listopad 1956), gdzie 
przy udziale historyków wszystkich trzech krajów dyskutowano m. in. zagadnienie 
przewrotu przemysłowego w krajach na wschód od Łaby.

M. Myška słusznie wytknął naszemu Konspektoioi uproszczone nieco i nie wszędzie 
dostatecznie uzasadnione traktowanie początków przewrotu przemysłowego.. Pisanie 
odpowiednich rozdziałów Historii Śląska wymaga i pogłębienia, i rewizji, jednakże 
chyba nie tak daleko idącej, jak to postuluje M. Myška, który okres przewrotu prze
mysłowego na Górnym Śląsku datuje na lata 1830—1880 (1890). Nie będę tu zajmo
wał) się bliżej definicją początków przewrotu przemysłowego. Określenie „systema
tyczne wprowadzanie wysokich pieców na koks“, używane przez M. Myške, sprawy 
nie rozwiązuje. Należy również podkreślić, że już na przełomie XVIII i XIX w. nowa 
technika zaczyna odgrywać pewną rolę: w r. 1804 czynne są 3 wielkie piece na koks, 
dające przeszło 8% całej górnośląskiej produkcji surówki, w r. 1810 czynnych £>yło 
w Zagłębiu Górnośląskim 16 maszyn parowych, z czego 4 w hutnictwie. W latach 
trzydziestych, które M. Myška uważa za początek przewrotu przemysłowego w górno
śląskim hutnictwie, 9 wielkich pieców na koks’ dawało około 28°/n produkcji surówki, 
zaś już pod koniec lat pięćdziesiątych koks osiąga wyraźną przewagę.

Trudno również — jak to czyni M. Myška — zastosować do Śląska marksowski 
schemat pierwszeństwa przewrotu przemysłowego w przemyśle lekkim, głównie tek
stylnym. Przemysł ciężki w swoim pionierskim okresie rozwijał się w oparciu o kapi
tał państwowy i ziemiański. Infiltracja burżuazji miejskiej zaczęła się na większą 
skalę dopiero w drugiej połowie XIX w. Z drugiej strony przewrót przemysłowy 
w tkactwie i sukiennictwie był na Śląsku w stosunku do innych rejonów wskutek 
szeregu specyficznych przyczyn poważnie opóźniony, jak to wykazał historyk ra
dziecki S. B. Kan.



Bardziej wszechstronny i pełny charakter mają uwagi dotyczące śląska Cieszyń
skiego. Stąd też wymagają one systematycznego rozpatrzenia. Wydaje się, że główne 
zarzuty historyków czeskich sprowadzić można tutaj do 6 spraw:

1. Dążąc do uwypuklenia powiązań śląska z resztą ziem polskich, zaniedbano we 
wszystkich zresztą prawie częściach Konspektu dostateczne uwzględnienie istniejących 
w przeszłości kontaktów z krajami czeskimi. W przypadku Śląska Cieszyńskiego 
chodzi tu nie tylko o Morawy, a w mniejszym stopniu Czechy, lecz również Śląsk 
Opawski oraz Słowację. Uwagi czeskich historyków w tym względzie (Poliśensky — 
Žáček, s. 36; Macůrek, s. 81, etc.) są słuszne. Odnosi się to w pierwszym rzędzie do 
powiązań gospodarczych Bielska, Zagłębia Karwińskiego, Trzyńca. Żywe są również, 
szczególnie jeśli chodzi o tereny przygraniczne, kontakty migracyjne; na przełomie 
XIX i XX w. dołączy się do tego problematyka narodowościowa oraz problematyka 
ruchu robotniczego (jego powiązania nie tylko z Galicją, lecz z krajami czeskimi, 
a nawet austriackimi).

2. Na redakcji Konspektu zaważył fakt niesprecyzowania konkretnych i słusznych 
kryteriów, rozstrzygających w pełni problem ram terytorialnych Historii Śląska. 
Spowodowało to m. in. — słusznie zakwestionowane przez Polišenskiego i Žáčka 
(s. 41) — niedostateczne uwzględnienie tak zasadniczego dla śląska Cieszyńskiego 
rozwoju Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. (Użycie terminu „Zagłębie“ dla określe
nia Trzynieckiego, a raczej w tym czasie Ustrońsko-Trzynieckiego Okręgu Przemy
słowego, należy rzecz jasna przypisać przeoczeniu.) Czescy historycy stoją na stano
wisku, że Historia winna uwzględnić Śląsk Cieszyński w granicach historycznych 
(Kolejka, s. 142, domaga się uwzględnienia dla okresu 1890—1917 również Śląska 
Cieszyńskiego, podobnie Poliśensky — Žáček, s. 37), przy czym Kolejka oraz Macůrek 
wysuwają nawet sprawę Śląska Opawskiego. Macůrek np. domaga się, by nie zapomi
nano również w Konspekcie o ludności czeskiej oraz o rozwoju czeskiej kultury (s. 82), 
mając tu niewątpliwie na myśli nie tylko sąsiadujące ze Śląskiem Opawskim tereny 
Śląska pruskiego, lecz również i zachodnie połacie ziemi cieszyńskiej. Nie wypowiada
jąc się o celowości tego ostatniego postulatu, można jednak stwierdzić, że czescy hi
storycy wypowiadają się za potraktowaniem problematyki ziemi cieszyńskiej w jej 
historycznych, a nie obecnych granicach wbrew superostrożnemu (nie wiadomo, z ja
kich przyczyn, czy politycznych?) stanowisku większości naszych historyków. Inna 
rzecz, że w konkluzji wyników oceny Konspektu, w punkcie 3 (s. 151), znajduje się 
passus („Jak vytkli sami polští soudruzi, je zásadně nutně vycházet z dnešní státní 
a správní organisace. Měnící se celky teritoriální, jdoucí svým původem do období 
feudálního, mají zasadně vedlejší význam“ etc.), który zdaje się dezawmować stano
wisko zajęte w tej materii w referatach i w dyskusji poszczególnych uczestników 
Konferencji Opawskiej.

3. Przy omawianiu problematyki rewolucji 1848—1849 zwrócono bardzo słusznie 
uwagę (s. 44) na trudności natury raczej redakcyjnej, jakie występują przy osta
tecznym scalaniu tekstu odnoszącego się do Śląska pruskiego i austriackiego. Wniosek 
sugerujący łączenie poszczególnych fragmentów w tych samych rozdziałach nie wy
daje się słuszny z uwagi na daleko idącą specyfikę obydwu regionów. Fragmenty 
dotyczące ziemi cieszyńskiej powinno się tutaj raczej wyodrębniać, chociaż trudno 
z góry przesądzać ostateczny układ pracy. O daleko posuniętej specyfice obydwu części 
Śląska świadczą dalej trudności natury periodyzacyjnej. Wydzielenie np. okresu 
1793 — 1815 dla Śląska Cieszyńskiego wydaje się niecelowa. W przeciwieństwie do 
Śląska pruskiego lata wojen napoleońskich nie stanowią na Śląsku Cieszyńskim spe
cjalnego okresu, który należałoby specjalnie wyodrębniać, pomimo że niewątpliwie 
wpływy wojen na stosunki na ziemi cieszyńskiej, szczególnie jeśli chodzi o jej ekono



mikę, były poważne. Z tych trudności natury periodyzacyjnej wynika również — na 
co zwrócili uwagę Polišenský i Žáček (s. 39) — nieuwzględnienie w rozdziale doty
czącym lat 1793—1815 problematyki cieszyńskiej.

4. Słusznie zwrócono (s. 40) uwagę na niebezpieczeństwo uproszczenia skompliko
wanej problematyki narodowościowej i społecznej, stwierdzając, że na Śląsku front 
walki klasowej biegnie równolegle z frontem walki narodowościowej. Tymczasem 
we wszystkich okręgach przemysłowych ziemi cieszyńskiej, a szczególnie w ośrodku 
bielskim, spotykamy się ze skupiskami proletariatu niemieckiego. Fakt ten winien 
znaleźć swe odbicie przy omawianiu nie tylko problematyki narodowościowej, lecz 
również i ruchu robotniczego oraz stosunków politycznych na Śląsku Cieszyńskim. 
Odnosi się to jednakże już raczej do okresu późniejszego (przełom wieku).

5. Referaty oraz przyczynki dyskusyjne czeskich historyków przynoszą ponadto 
mnóstwo drobnych, niemniej bardzo cennych, uzupełnień, poprawek i sprostowań, że 
ograniczę się tylko do wymienienia wskazówek odnośnie do materiałów archiwalnych 
znajdujących się w archiwach na terytorium CSR, krytycznych uwag odnośnie do 
potraktowania Fryderyka II oraz Józefa II, polityki gospodarczej józefinizmu, cha
rakterystyki ery metternichowskiej. Sporo cennych uwag zawiera wystąpienie dysku
syjne dra Grobelnego o stosunkach narodowościowych oraz szkolnych ziemi tieszyń- 
skiej na przełomie XVIII i XIX w. Do otwartych problemów należą również poru
szone w referacie Poliśenskiego — Žáčka zagadnienia roli organizacji cechowych oraz 
pracy najemnej w rozwijającym się w pierwszej połowie ubiegłego wieku cieszyńskim 
przemyśle (s. 40).

6. Nie brak również i nieporozumień, spowodowanych głównie niedopatrzeniami, 
jakie zakradły się do tekstu w trakcie ostatecznej redakcji Konspektu. Była już mowa 
o „Zagłębiu Trzynieckim“ (s. 41), ten sam błąd zakradł się na s. 353 Konspektu. To 
samo odnosi się do przebiegu granicy etnograficznej na Śląsku Cieszyńskim, wytyczo
nej przez Szersznika i całą plejadę późniejszych etnografów, statystyków, języko
znawców — ludność posługująca się podówczas dialektem czesko-śląskim zamieszkiwała 
nie tylko południowo-zachodnią część ziemi cieszyńskiej, ale również — jak słusznie 
podkreśla Grobelny, a co przez niedopatrzenie zostało opuszczone w Konspekcie — 
północno-zachodni region Śląska Cieszyńskiego.

Do okresu kapitalistycznego (do I wojny światowej) odnoszą się w zasadzie dwie 
wypowiedzi, pomijając uwagi dotyczące Śląska Cieszyńskiego. Są to głosy Z. Ko- 
nećnego i A. Grobelnego.

Przed przystąpieniem do zreferowania zasadniczych uwag tych dwu autorów i za
jęciem wobec niektórych stanowiska trzeba mocno podkreślić dwie sprawy, które są 
przyczyną pewnego nieporozumienia. Przede wszystkim trzeba więc powtórzyć wy
jaśnienia, jakie poczynili już autorzy części feudalnej Konspektu, a które w jeszcze 
większym stopniu odnoszą się do omawianego okresu czasu. Konspekt, jak to słusznie 
podkreślają czescy koledzy, jest opracowany bardzo nierównomiernie: niektóre zagad
nienia opracowane są bardziej szczegółowo, inne tylko zasygnalizowane, sporo z pew
nością pominięto, przy czym ta blankietowość ujęcia wielu zagadnień względnie po
ważne braki i pominięcia występują znacznie silniej właśnie w tym okresie czasu. 
Wydaje nam się jednak, że tłumaczy się to w sposób prosty i oczywisty. Nasza wiedza 
o tym okresie jest znacznie skromniejsza niż o poprzednim, w pracy nad nim jesteśmy 
znacznie mifiej zaawansowani niż nad okresem feudalnym. Można w wielu wypadkach 
powiedzieć, że jesteśmy dopiero u początku badań. Toteż trzeba było ograniczyć się 
niejednokrotnie tylko do nazwania pewnego problemu, traktując to często jako zwró
cenie uwagi na zagadnienie ważne dla opracowania syntezy, jako postulat badawczy. 
Wydaje nam się raczej, że może w niejednym wypadku zbyt pochopnie, bez dostatecz



nej znajomości stanu faktycznego, bez oparcia o dostateczną podstawę materiałową, 
a  ulegając pewnym schematom, próbowaliśmy charakteryzować pewne procesy i oce
niać niektóre zagadnienia, zdarzenia i ludzi. To jedno, zasadnicze, wyjaśnienie należne 
przede wszystkim Konečnému, który wyraża zdziwienie, że czasom dawniejszym po
święcono więcej wysiłków, w czym widzi podstawowy brak metodyczny Konspektu. 
Zdajemy sobie doskonale sprawę z konieczności znacznie szerszego uwzględnienia 
właśnie czasów nowszych, toteż stan Konspektu w tej dziedzinie jest jedynie odzwier
ciedleniem naszego stanu wiedzy o tym okresie w czasie, gdy Konspekt ten powstawał). 
Niewątpliwie dziś już moglibyśmy o niejednym zagadnieniu powiedzieć nieco więcej, 
ale i tak wiele jeszcze spraw nadal pozostaje u nas jako postulat badawczy.

Poważne nieporozumienie — tu już całkowicie z winy autorów Konspektu — za
chodzi w sprawie potraktowania, a raczej nieuwzględnienia historii śląska Cieszyń
skiego i związanych z tym przede wszystkim takich zagadnień, jak zagadnienia ludno
ści czeskiej (która, oczywiście, występuje i w części Śląska pod panowaniem pruskim) 
czy stosunku do Czech. Otóż nie wynika to bynajmniej, jak może niekiedy przypuszcza
ją czescy koledzy, z niedoceniania historii tej części Śląska czy zagadnień z nim szcze
gólnie blisko związanych. Po prostu dla tego okresu czasu nie byliśmy wówczas w sta
nie dać konspektu i opuściliśmy go całkowicie. Naszą jest jednak winą, że nie pod
kreśliliśmy tego wyraźnie przy publikowaniu drukiem, co mogło wywołać nieporozu
mienie i szereg zastrzeżeń ze strony czytelników Konspektu.

Zakładając, że powyższe uwagi wyjaśniają niejedną ze spraw poruszonych w uwa
gach naszych czeskich kolegów, nie będziemy już o nich mówili, ograniczając się do 
tych zagadnień, też oczywiście nie wszystkich, których tamte dwa zasadnicze wy
jaśnienia nie tłumaczą wystarczająco, przede wszystkim do tych, z którymi pragniemy 
jeszcze podyskutować. Prof. Konečný wysuwa wątpliwości co do przyjętej przez nas 
periodyzacji dziejów Śląska, proponując przede wszystkim przyjęcie r. 1900 jako po
czątku okresu monopolistycznego (a nie 1890) oraz r. 1918 (a nie 1917) jako kończą
cego ten okres dziejów Śląska (do I wojny światowej). Zgódźmy się od razu, że 
istotnie lepiej będzie doprowadzić ten okres dziejów Śląska do zakończenia I wojny 
światowej, do powstania państwa polskiego i wejścia w jego skład części Śląska 
pruskiego i austriackiego. Jeżeli natomiast chodzi o przesunięcie o 10 lat daty gra
nicznej okresu przedmonopolistycznego i monopolistycznego, trzeba wyjaśnić, że przy
jęty przez nas podział ma charakter przede wszystkim roboczy (chociaż bynajmniej 
nie dowolny), że dopiero właśnie bliższe badania pozwolą nam należycie ustalić i ocenić 
te wszystkie fakty, które dla tego podziału winny być decydujące. Nie byłoby chyba 
słuszne już teraz, częściowo apriorycznie, ustalać jakiejś sztywnej granicy, która 
przecież — jeżeli chodzi zwłaszcza o datę roczną — zawsze będzie w pewnym stopniu 
umowna. Z tego też powodu, biorąc do tego pod uwagę, że uwzględnić musimy oczy
wiście cały Śląsk (Górny, Dolny i Cieszyński), nie wydawałoby nam się celowe już 
teraz sprawy tej przesądzać. Prof. Konečný kwestionuje kilkakrotnie zarówno kolejność 
problematyki przyjętą w Konspekcie, jak i dobór w poszczególnych rozdziałach mate
riału. Nie upieramy się bynajmniej przy zachowaniu w całej pełni takiego właśnie 
podziału i kolejności, chociaż w zasadzie w większości podział zasadniczy chyba się 
utrzyma. Właściwa kolejność ustalona zostanie dopiero w momencie pisania syntezy, 
gdy po prostu niejednokrotnie o tym zadecydują względy czysto praktyczne (jasność 
wykładu itp.).

Jeżeli chodzi o pewne konkretne sprawy, w szczególności o zarzut niewłaściwego 
umieszczenia zagadnień demograficznych, to wiemy z doświadczenia (przy pisaniu 
podręcznika Historii Polski), że sprawa umieszczenia tych właśnie zagadnień nastrę
cza szczególnie dużo kłopotów. Kto wie, czy nie najlepiej będzie poszczególne zagad



nienia tego rodzaju podzielić między inne. Wysunięty przez Konećnego postulat po
przedzenia obu zasadniczych okresów — wolnokonkurencyjnego i monopolistycznego — 
wspólnym omówieniem literatury i źródeł, postulat w zasadzie słuszny, nastręcza 
'W praktyce sporo trudności, gdyż zarówno źródła, jak zwłaszcza literatura, w znacznej 
części odnoszą się przeważnie do całości tego okresu, tak że może po prostu praktyczniej 
będzie omówić całą związaną z okresem kapitalizmu literaturę w jednym miejscu. 
Być może jednak, że będzie można obok wstępnego omówienia literatury odnoszącej 
się do całego okresu resztę podzielić według tych dwu dużych podokresów.

Słuszny formalnie jest zarzut, że w okresie imperialistycznym pominięto bardzo 
wiele zagadnień związanych z rolnictwem. Powiedzmy więcej: dla okresu imperializmu 
właściwie rolnictwo nie zostało zupełnie uwzględnione. Wynika to jednak z trudności 
wyodrębnienia w tym dziale gospodarki już przed I wojną światową wyraźnego etapu 
imperializmu, wykazania jakiejś jego wyraźnej specyfiki, a to tym bardziej, że mate
riał statystyczny kończy się na r. 1907, kiedy sporządzony został ostatni przed woj
ną spis.

Niewątpliwie słuszne są zastrzeżenia co do sposobu ujmowania ruchu robotniczego, 
w szczególności jego pewnej izolacji od innych spraw, jak i zarzut pominięcia względnie 
niewystarczającego potraktowania innych klas społecznych. Dziś szczególnie mocno 
zdajemy sobie sprawę z wyraźnie uproszczonego i schematycznego w pewnym względzie 
ujęcia w Konspekcie tych zagadnień, jak i wielu szczegółowych, spraw związanych 
z nimi. Nasze zastrzeżenia idą tu może jeszcze dalej niż uwagi naszych czeskich kole
gów. Nie tu jednak miejsce na wymienianie tych zagadnień, a tym bardziej na krytyczne 
ustosunkowanie się do wielu ujęć naszego Konspektu. Jest to jedna z dziedzin, która 
z pewnością w trakcie pisania dziejów Śląska musi zostać opracowana szczególnie 
wnikliwie. Słuszna jest też uwaga Konećnego, że poza ruchem robotniczym ograniczono 
się prawie wyłącznie do problematyki ucisku narodowego i walki1 z nim. Słuszna 
tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że chcemy opracować syntezę dziejów 
Śląska, a nie tylko jego mieszkańców.

Przejdźmy do niektórych konkretnych zagadnień, co do których trudno nam się 
w pełni zgodzić z naszymi kolegami. Odnosi się to przede wszystkim do niektórych 
zagadnień związanych z ruchem robotniczym, w pierwszym rzędzie do okresu 
1905—1907. Wydaje nam się, że przedstawiona w naszym Konspekcie charakterystyka 
tego okresu, ocena stopnia świadomości i politycznej dojrzałości śląskiej klasy robot
niczej i wpływu w tej dziedzinie rewolucji w Rosji i Królestwie Polskim nie jest 
za niska. Doceniając w całej pełni duży, decydujący wpływ wydarzeń rewolucyjnych 
w sąsiedniej Rosji na wzrost bojowości śląskiego proletariatu, nie można jednak 
chyba bez żadnych zastrzeżeń mówić o rewolucyjnym ich znaczeniu dla Śląska czy 
doszukiwać się rewolucyjnych nastrojów. Nie można też nie widzieć i innych czynni
ków, które wpływały na postawę śląskiego proletariatu, w szczególności zaś ówczesnej 
walki proletariatu, zwłaszcza w zachodnich Niemczech. Pierwsze strajki na Śląsku; 
wybuchły pod wpływem niemieckiego ruchu strajkowego, przed wybuchem rewolucji 
rosyjskiej, a nie — jak pisze Konečný — pod wpływem tej rewolucji.

Wydaje się też, że Konečný przecenia mimo wszystko rolę problematyki narodowej 
w tych wrydarzeniach, zwłaszcza mówiąc o wielkim ruchu w r. 1906. (O ile ma na 
myśli zaburzenia na terenie szkół na Górnym Śląsku, to trzeba stwierdzić, że podłoże 
ich było głównie charakteru religijnego.)

Wydaje się następnie, że nasi czescy koledzy (Konečný oraz częściowo Macńrek, 
gdy w dyskusji mówił o wpływie ruchu robotniczego w Rosji na Śląsk) przeceniają 
wpływy i powiązania Śląska z Rosją. Oczywiście nikt nie myśli kwestionować istnienia 
mocnych powiązań w wielu dziedzinach (stosunki gospodarcze, migracje, ruch robot



niczy itp.) i w Konspekcie te sprawy zostały uwzględnione. Ale trudno nam zgodzić 
się z zarzutem p. Konećnego, że w Konspekcie przy ogólnej charakterystyce tła 
ogólnego za wiele miejsca poświęcono stosunkowo Niemcom, za mało Rosji, chociaż ta 
odgrywa w polityce europejskiej jedną z głównych ról. Nie negując bynajmniej tej 
międzynarodowej roli Rosji, trzeba jednak podkreślić i wyjaśnić, że szersza charakte
rystyka stosunków panujących w Niemczech nie została bynajmniej podyktowana dceną 
takiej czy innej ich roli w Europie, ale tylko i wyłącznie tym faktem, że Śląsk 
(znaczna jego część) należy wtedy do państwa niemieckiego, że w związku z tym bar
dzo wiele spraw śląskich jest bardzo mocno związanych z dziejami Niemiec, że nie 
sposób po prostu ich omawiać bez bardzo wyraźnego i jasnego uwzględnienia dzie
jów Niemiec.

Łączy się z tym częściowo zarzut, że za mocno podkreślono w Konspekcie związki 
gospodarcze Śląska z Niemcami i z ziemiami polskimi w obrębie państwa niemieckiego 
i poza jógo granicami, że jakby zapomniano o reszcie świata. Koledzy czescy pomijają 
fakt, że w Konspekcie nie mówi się o wyłączności tych właśnie rynków dla Śląska, 
a tylko o ich decydującym znaczeniu; stwierdzić trzeba, że taki był faktyczny stan 
rzeczy. To były rzeczywiście główne rynki zbytu dla śląskiego przemysłu, jak i główni 
dostawcy wielu surowców i środków żywności.

Bardzo ciekawe i cenne są uwagi Grobelnego, i to zarówno wtedy, gdy przepro7 
wadza porównanie losów śląska pod panowaniem pruskim ze Śląskiem Cieszyńskim, 
jak gdy zwraca uwagę na liczne i różnorodne powiązania. Słusznie zwraca Grobelny 
uwagę na takie fakty, jak opóźnienie rozwoju gospodarczego śląska austriackiego 
w ramach habsburskiej monarchii, położenie tamtejszego proletariatu, zagadnienie 
narodowościowego skladu miast, szkolnictwa itp. Bardzo ciekawe są uwagi na temat 
kontaktów obu Śląsków w takich dziedzinach, jak kontakty (i konkurencja) handlo
we, migracje ludności, związki i wzajemne wpływy na terenie ruchu robotniczego, 
wzajemne oddziaływanie ruchu narodowego i jego działaczy, itp. Bardzo słuszny jest 
postulat zbadania, o ile w prasie czeskiej i morawskiej ujawniło się zainteresowanie 
Śląskiem pod panowaniem pruskim.

Jeżeli idzie o pewną sprawę szczegółową, poruszoną przez Grobelnego, mianowicie 
zagadnienie dopływu robotników ze Śląska do Polski, to stwierdzić trzeba — zgodnie, 
jak się wydaje, z sugestią p. Grobelnego — że w okresie kapitalistycznym ruch w tym 
kierunku nie odgrywa i na Śląsku pod panowaniem pruskim większej roli, że przeważa 
zdecydowanie wędrówka ze wschodu na zachód, z Galicji i Królestwa m. in. na Śląsk, 
ze Śląska do Niemiec środkowych i zachodnich, i dalej za morza, innymi słowy: z kra
jów słabiej gospodarczo rozwiniętych do stojących wyżej pod tym względem, z krajów 
o niższej stopie życiowej i niższych zarobkach do krajów o wyższych płacach i pozio
mie życiowym. Kilka ciekawych szczegółów na temat wpływu utworzenia I Między
narodówki na ruch robotniczy na Śląsku pod panowaniem pruskim podaje W. Peśa.

W sprawie okresu 1918—1939 w ujęciu Konspektu ,,Historii Śląska“ wypowiedział 
się obszernie W. Soják, nadsyłając zwięzłe tezy krytyczne do Konspektu oraz udoku
mentowany materiałem źródłowym artykuł na temat niektórych elementów stosunków 
polsko-czechosłowackich w okresie międzywojennym.

W swych tezach krytycznych autor domaga się silniejszego uwypuklenia znaczenia 
podziału Śląska w r. 1922, zwłaszcza od strony gospodarczej; również znaczenie r. 1923 
jako daty zakończenia powojennej fali rewolucyjnej zasługuje zdaniem autora na 
silniejsze zaakcentowanie. Autor kwestionuje również, i bodaj słusznie, dość sztywny 
układ konstrukcyjny Konspektu, wysuwającego w poszczególnych podokresach na czo* 
ło rozdziały poświęcone rolnictwu; uważa to za niesłuszne wobec faktu dominującej 
wagi przemysłu: i klasy robotniczej w dziejach Śląska. Domaga się silniejszego



uwzględnienia odgłosów przewrotu majowego 1926 r. na Śląsku polskim. Zwraca 
uwagę na zbyt ogólnikowe potraktowanie stosunków polsko-czechosłowackich w okresie 
Monachium.

Nadesłany przez W. Sojáka artykuł o stosunkach polsko-czechosłowackich stanowi 
w wielp punktach cenny wkład merytoryczny do naświetlenia stosunków polsko-czecho
słowackich w okresie międzywojennym, w szczególności zaś na punkcie problematyki 
Śląska Cieszyńskiego. Dotyczy to zwłaszcza decydującego poniekąd dla dalszego rozwoju 
tych stosunków okresu lat 1918—1921. W oparciu m. in. o archiwalia czechosłowac
kiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych autor ukazuje stanowisko rządu czechosło
wackiego wobec Polski w okresie jej wojny z Rosją Radziecką w 1920 r. (zagadnienie 
neutralności Czechosłowacji, oporu proletariatu przeciwko dostawom broni dla Polski, 
kontakty polsko-węgierskie w związku z tym itp.). Można mieć pewne wątpliwości, 
czy opór Czechosłowakóyy przeciwko dostawom broni dla Polski da się wytłumaczyć 
jedynie siłą ich proletariackiego internacjonalizmu, czy nie grał tu w niektórych 
kołach społeczeństwa (nawet i części robotników) roli zwykły antypolski nacjonalizm; 
niemniej fakty przytoczone przez W. Sojáka rzucają wiele światła i na to ważne 
zagadnienie. Dla problematyki śląskiej ma to o tyle bezpośrednie znaczenie, że po
lityka Czechosłowacji w tym okresie zdołała, nie bez powodzenia, wyzyskać trudności 
państwa polskiego dla uzyskania u mocarstw zachodnich przychylnego dla niej roz
strzygnięcia sprawy śląska Cieszyńskiego. Ciekawe również, choć mniej bezpośrednio 
spraw śląskich dotyczące, są uwagi autora na temat stosunków polsko-czechosłowackich 
w związku z układami lokarneńskimi. Autor poświęca też sporo uwagi sprawie pewnej 
tendencji do zbliżenia polsko-czechosłowackiego w okresie dochodzenia w Niemczech do 
władzy Hitlera oraz kwestii stosunku Polski do tzw. paktu wschodniego, jako nie 
sprzyjającego kontynuacji tamtej tendencji. Są to jednak rzeczy o znaczeniu raczej 
ogólnopolskim i w Historii Śląska raczej nie będą mogły być bezpośrednio wyzyskane.

W zakończeniu swych uwag Z. Konečný wysuwa bardzo is£otne zagadnienie, 
zwracając uwagę na niebezpieczeństwo związane ze zbyt pośpiesznym przystępowa
niem do syntezy. Godząc się jak najzupełniej z tym, że brak dostatecznej podstawy 
materiałowej sprzyja szczególnie schematycznemu ujmowaniu dziejów, jak i z tym, 
że synteza musi być podbudowana dostateczną ilością materiału, przygotowana odpo
wiednimi opracowaniami monograficznymi, trzeba jednak z drugiej strony zdawać 
sobie zarówno sprawę z naukowej i politycznej potrzeby opracowania syntezy śląskich 
iziejów, jak i z tego, że nigdy oczywiście i żadna synteza nie jest ostatnim słowem 

nauki, że stanowi ona jedynie podsumowanie pewnego jej etapu. Wychodząc z tego 
punktu widzenia, pi-zyjmujemy z wdzięcznością uwagi naszych czeskich kolegów, m. in. 
ich wskazówki co do nie wyzyskanej przez nas jeszcze literatury i archiwaliów czeskich, 
równocześnie zdać sobie musimy sprawę z tego, że do przygotowywanej obecnie 
syntezy nie będziemy zapewne jeszcze w stanie wszystkich tych materiałów wyzyskać.

Pragniemy na końcu raz jeszcze jak najserdeczniej podziękować naszym czeskim 
kolegom za duży trud włożony w tak sumienne zanalizowanie naszego Konspektu, 
za szereg bardzo cennych krytycznych spostrzeżeń, za liczne cenne informacje i rady, 
które będą nam pomocne zarówno przy opracowywaniu obecnej syntezy, jak i dalszej 
pracy nad Historią Śląska. Korzyści, jakie do tej pory, w szczególności w związku 
z dyskusją nad naszym Konspektem, odnieśliśmy dzięki życzliwości, wiedzy, pomocy 
naszych czeskich kolegów, uprawniają do wysunięcia życzenia, aby współpraca nasza 
rozwijała się nadal, aby pogłębiała się i rozszerzała z niewątpliwym pożytkiem dla 
obu stron.
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