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Dużo wysiłków Towarzystwa pochłonęła Konferencja naukowa poświęcona 

dziejom Śląska. Konferencja ta, której inicjatywę rzuciło Towarzystwo pod
czas pierwszej konferencji metodologicznej historyków polskich w Otwocku, 
została ze względu na jej wagę przejęta przez Instytut Historii PAN. Na 
Towarzystwie spoczął niemniej ciężar przygotowań organizacyjnych. W ich 
obrębie na zlecenie Ministerstwa Kultury, oraz Instytutu Historii PAN, Towa
rzystwo współpracowało przy przygotowywaniu naukowym ekspozycji wystawy, 
poświęconej dziejom Śląska. Otwarcie wystawy zostało jednak odsunięte na 
rok 1954. Czterodniowe obrady konferencji, odbytej w dniach 28 czerwca 
do 1 lipca 1953 znajdą swój wyraz w dwutomowej publikacji, realizowanej przez 
Zakład nar. im. Ossolińskich. Sprawozdanie z konferencji podajemy ze swojej 
strony na innym miejscu niniejszego numeru.

Za staraniem Towarzystwa zredagowano specjalne opracowania referatów 
konferencji śląskiej i przesłano je do Slezskeho Studijneho Ustavu w Opawie 
w celu umieszczenia ich we wspólnym wydawnictwie historyków polskich 
i czeskich przygotowywanym w Czechosłowacji.

W dziedzinie popularyzacji wyników konferencji przygotowało Towa
rzystwo dla Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego tekst odczytu: 
Poznanie dziejów Śląska orężem walki o realizację celów Frontu Narodowego. 
Odczyt ten stał się podstawą kilkudziesięciu prelekcji w terenie, wygłoszonych 
przy udziale licznych członków Towarzystwa, a nad to wydany został przez 
WKFN w nakładzie 15 000 egzemplarzy.

Niezależnie od powyższej akcji Towarzystwo współdziałało z Woj. Ośr. 
Doskonalenia Kadr Oświatowych. W ramach tej współpracy połączono akcję 
rekrutacyjną na Uniwersytet z odczytami naukowymi dla młodzieży i nauczy
cieli w terenie. Z ramienia Towarzystwa odbyło się też kilka odczytów na kon
ferencjach nauczycielskich, oraz udzielano systematycznie konsultacji Ośrod
kowi, w ramach których opracowano m. in. dla użytku nauczycieli bibliografię 
nowszych prac z zakresu renesansu. Podobnie prowadzono stale konsultacje 
dla akcji odczytowej Muzeum Śląskiego. Współpracowano z PTTK prowadząc 
wykłady na kursie dla przewodników po Wrocławiu.

Za ważny wkład w dzieło popularyzacji historii Śląska ze strony Towa
rzystwa należy uznać opracowanie zbiorowe popularnego zarysu dziejów Śląska 
w oparciu o nowe badania oraz wyniki konferencji śląskiej. Zarys ten złożony 
w wydawnictwie Wiedza Powszechna, ukaże się w r. 1994 jako bogato ilu
strowana książka masowego zasięgu, stanowiąc wysiłek Towarzystwa podjęty 
ku upamiętnieniu nadchodzącego dziesięciolecia Polski Ludowej.

KONFERENCJA SLĄSKA

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 1953 r. w starych murach uniwersy
tetu wrocławskiego toczyły się obrady konferencji poświęconej dziejom Śląska 
od czasów najdawniejszych aż po dni dzisiejsze. Wzięli w niej udział obok 
licznie zgromadzonych pracowników naukowych, działaczy kultury, nauczy
cielstwa i reorezentanci całego społeczeństwa wrocławskiego, zainteresowani



badaniami nad przeszłością Śląska przedstawiciele innych ośrbdków tej dziel
nicy ze Stalinogrodem na czele, oraz pracownicy naukowi z Warszawy, Kra
kowa, Poznania, Łodzi i Torunia. Była to pierwsza na taką skalę organizowana 
przez Instytut Historii PAN konferencja naukowa; jej bezpośrednim przygo
towaniem zajął się Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN wraz 
z Wrocławskim Towarzystwem Miłośników Historii.

Dyskusja toczyła się nad pięcioma referatami, przygotowywanymi od 
szeregu miesięcy przez zespoły specjalistów. Tak więc prof. dr. K. Maleczyński 
wygłosił referat o „Roli mas ludowych w dziejach Śląska w epoce feudalnej", 
prof. dr K. Popiołek o „Rozwoju kapitalistycznego przemysłu na Śląsku" 
(1850—1914), prof. dr K. Piwarski o „Walce o społeczne i narodowe wyzwo
lenie Śląska (do roku 1914)“, dr H. Zieliński o „Stanowisku międzynarodowego 
kapitału finansowego i ośrodków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji pol
skiej wobec Śląska i na Śląsku 'w latach 1917—1945“, wreszcie red. E. Osmań- 
czyk o „Śląsku w Polsce Ludowej". Zasadniczym zadaniem referatów było 
wskazanie na najważniejsze problemy dziejów Śląska oraz próba ich nowego, 
twórczego, zgodnego z metodologią marksistowską rozwiązania. Obok krytyki 
historiografii burżuazyjnej, polskiej i niemieckiej, obok wprowadzenia nowego, 
bogatego materiału dowodowego uzyskanego w ciągu ostatnich badań, wy
typowano także szereg zagadnień przebadanych dotychczas w stopniu niedo
statecznym, a koniecznych dla uzyskania prawdziwie naukowej, marksistow
skiej syntezy dziejów Śląska. Dyskusja, w której wzięło udział ponad sześć
dziesięciu dyskutantów, oceniając pozytywnie referaty, znacznie pogłębiła i po
szerzyła ich problematykę, uwypuklając najistotniejsza kwestie z dziejów 
Śląska.

Zasadniczą tezą pierwszego referatu, którą dobitnie również podkreśliła 
dyskusja, było przyznanie decydującego znaczenia w walce zarówno o spo
łeczne jak i narodowe wyzwolenie Śląska masom ludowym, oraz wskazanie, 
że klasy panujące rozpoczęły swą drogę zdrady jeszcze w głębokim średnio
wieczu. Wtedy również rozpoczęła się wspólna walka polskich i niemieckich 
mas pracujących. Osiadły od wieków na ziemi śląskiej lud polski — („proces 
etnogenezy plemion śląskich przebiegał na miejscu autochtonicznie i był długo
trwały", jak stwierdził w dyskusji przytaczając nowe argumenty z ostatnich 
badań archeologicznych prof. Hołubowicz) — w okresie wczesnodziejowym 
osiągnął wysoki poziom rozwoju sił wytwórczych. Wykopaliska archeologiczne 
z Opola, o których mówiła dr Hołubowiczowa, wskazują wyraźnie na rodzime 
pochodzenie rzemiosła grodowego, którego wyroby świadczą o wyrobionym 
smaku i kulturze jego twórców. Na tym tle zrozumiały jest rozkwit gospo
darczy Śląska w okresie pierwszych Piastów, czy przodujące stanowisko w kul
turze umysłowej, które zajmuje Śląsk jeszcze w okresie rozbicia dzielnicowego. 
Tym jaśniejsze też stają się motywy łupieżczych wypraw feudałów niemieckich, 
przeciw którym lud śląski — grodzianie i chłopi potrafili się bohatersko bronić, 
razem z rycerstwem ujawniając wysoki poziom sztuki wojennej.

Już jednak i w tym okresie, w miarę wzrastającej feudalizacji masy 
ludowe śląskie potrafią wystąpić do walki z uciskiem. Poważny był udział 
Śląska w jedenastowiecznym powstaniu ludowym w Polsce; początki trzy
nastego wieku przynoszą wzmianki o powstaniu górników. Z tego też terenu 
pochodzą pierwsze skargi na zbiegostwo poddanych. Wcześnie więc masy lu
dowe śląskie objawiały silną więź plemienną i wcale wysoką świadomość



społeczną. Ułatwiło to im późniejszy opór wobec niemieckiego pana, rycerza 
czy zakonnika, ułatwiło też porozumienie się z niemieckim kolonistą-chłopem 
czy mieszczaninem w walce z feudalnym uciskiem. Referat przyniósł przy tym 
nowe dane, wskazujące, że kolonizacja niemiecka na Śląsku nie miała ani tak 
masowego charakteru, ani nie odegrała tak poważnej roli w rozwoju gospo
darczym Śląska, jak to niemiecka nauka burżuazyjna starała się jej przypisać.

Gdy szlachta i Piastowie śląscy ulegali powolnemu zniemczeniu, w łonie 
ludu śląskiego narastała opozycja przeciwko panującym stosunkom, kryjąca 
się wówczas w ruchach przeciwko klerowi, w społecznie zabarwionej herezji, 
której pierwsze przejawy obserwuje się już w początkach XIV w. Opozycja 
ta pełny wyraz znajdzie w husytyźmie, który poprzedzony przez wrzenie 
polskich i niemieckich mas ludowych w miastach i na wsi śląskiej połączył 
się na Śląsku z otwartym powstaniem przeciwko obcym feudałom. Tworzące 
się wtedy objektywne możliwości powrotu Śląska do Polski zostaną jednak 
niewykorzystane wskutek polityki możnowładztwa polskiego, zainteresowanego 
w ekspansji na bogate ziemie ruskie i zaniepokojonego społecznym programem 
husytyzmu. Ta zdradziecka polityka, kierowana przez Oleśnickiego, została 
szerzej omówiona w dyskusji (prof. Dąbrowski, mgr Lipska) z podkreśleniem 
nici łączących ją z kurią rzymską.

Mimo krwawych represji, stosowanych wobec pokonanych husytów, nie 
udało się feudałom zahamować wrzenia wśród chłopów, czy warstw plebejskich 
w miastach, które odnawiało się aż do czasów reformacji, kiedy odgłosy wojny 
chłopskiej w Niemczech, czy propaganda anabaptystów ponownie zaktywizo
wała szersze masy ludności Śląska. Jakkolwiek poziom sił wytwórczych był 
wtedy w .rolnictwie śląskim wysoki (mówił o tym w związku z szesnastowieczną 
literaturą rolniczą śląską prof. Inglot), to przecież rozpoczynający się regres 
w kierunku renty odrobkowej, stale zwiększający się wyzysk chłopa powodował 
stopniowe pogarszanie się położenia ludności poddanej i zapowiadał przyszły 
upadek całej gospodarki. Na fakt, że najdotkliwiej odbijało się to na naj
uboższych warstwach ludności wiejskich, zwrócił uwagę w dyskusji mgr Heck. 
podkreślając zarazem, że pogarszająca się sytuacja chłopstwa ułatwiała pro
pagandę anabaptyzmu, zaostrzając walkę klasową. Mnożące się chłopskie 
wystąpienia nie wyszły jednak poza ruchy żywiołowe i lokalne. Jeśli nawet 
były jakieś próby zorganizowania szerszego oporu, to, jak wskazała mgr 
Oprawko, zostały zduszone w zarodku przez związany z kontrreformacją 
zwycięski obóz feudałów.

Podobna sytuacja istniała i w miastach, gdzie również dochodziło do 
licznych wystąpień mas plebejskich przeciwko patrycjatowi. O ile jednak 
referat starał się na tym odcinku dać dość zasadniczą rewizję dotychczaso
wych poglądów na liczebność i znaczenie polskiego mieszczaństwa na Śląsku, 
wskazując w związku z polskością mas plebejskich w większości miast ślą
skich, na pewien radykalizm społeczny tego mieszczaństwa, wiążąc z nim 
postępowy nurt w piśmiennictwie śląskim, o tyle w dyskusji sprawy te zo
stały potraktowane raczej marginesowo (z wyjątkiem wypowiedzi mgr Turonia 
i dr Gierowskiego, poszerzających tezy referatu), jakkolwiek dla ogólnej oceny 
świadomości i powiązań walki klasowej z walką wyzwoleńczą mają one nie
małe znaczenie. Wprawdzie źródła ówczesne stwierdzają niejednokrotnie, że 
chłopstwo „nie pozwala się pozbawić używania języka polskiego*', tym niemniej 
wydaje ?ię, że kierownicza rola w tej walce przypadała w tym okre’sie poi-



skiernu mieszczaństwu i przebadanie, w jakim stopniu ją wypełniało, jest 
niewątpliwie pilnym zadaniem.

Z list przedstawicieli tego mieszczaństwa, bogacącego się zresztą na han
dlu z Rzeczpospolitą, padały zdania o konieczności połączenia się z Polską, 
które podchwytywało także mieszczaństwo niemieckie, niezadowolone z kontr- 
reformacyjnej, wstecznej polityki państwa habsburskiego. Spotykało się ono 
jednak z obojętnością szlachty polskiej. Tylko nieliczne postępowe grupy 
czy jednostki wśród niej gotowe były myśleć o rewindykacji Śląska; więk
szość jednak była w stosunku do tej możliwości nastawiona obojętnie, lub 
wręcz wrogo, przyczem, jak uwypuklił to w swej wypowiedzi prof. Czapliński, 
obawiała się ona właśnie wzmocnienia w ten sposób mieszczaństwa w Polsce.

Formowanie się układu kapitalistycznego w XVIII w. otwiera nowy 
etap w dziejach Śląska. Coraz wyższy poziom rozwoju osiągają siły wytwórcze; 
coraz gwałtowniejsze zaognianie się walki klasowej wskazuje na wzrastający 
kryzys feudalnych stosunków produkcji. Wyraźnym zmianom ulega prawo 
chłopskie do ziemi — wskazał na to w dyskusji w związku z problemem 
uwłaszczenia dr Orzechowski. W latach dziewięćdziesiątych zarysowuje się na 
Śląsku sytuacja rewolucyjna. Coraz częstsze stają się ruchy chłopskie, obej
mujące coraz większe tereny, (szeroko rozwinął to zagadnienie mgr Michal- 
kiewicz). Na Śląsk oddziaływuje propaganda z zewnątrz i to nie tylko z rewo
lucyjnej Francji, ale i w znacznym stopniu z Polski. Wyraźnym odzewem 
na wybuch insurekcji kościuszkowskiej stały się ruchy chłopskie z r. 1794 
na Śląsku. Zresztą sami twórcy insurekcji występowali świadomie z progra
mem rozszerzenia powstania na teren Śląska. Upadek insurekcji nie zahamo
wał jednak dalszych wystąpień chłopskich na Śląsku, które powtarzały się 
jeszcze w początkach XIX w.

Niewątpliwie zarówno sam referat, jak i uzupfełnienia, które wniosła 
dyskusja, nie wyczerpały całości problemu. Szereg zagadnień można było tylko 
zasygnalizować w referacie; na niektóre wskazali dyskutanci, nie próbując 
również ich rozwiązać. Za szczególnie pilne uznano zgodnie badania nad roz
wojem sił wytwórczych i techniki produkcyjnej — odnosi się to zresztą do 
całości dziejów Śląska, — bez których wszelka synteza byłaby tylko połowiczna. 
Mimo bogatego materiału faktycznego, zebranego dotychczas, pogłębienia wy
maga także zagadnienie walk społecznych, wydobycie wszelkich form walki 
klasowej na wsi czy w mieście, dokładne rozpracowanie ważniejszych ru
chów chłopskich. Bardzo pilne jest przytem uściślenie związków między walką 
klasową, a walką wyzwoleńczą na Śląsku, wykazanie o ile ucisk narodowoś
ciowy wpływał na zaostrzenie się antagonizmu klasowego. Pod tym względem 
szczególnie okres insurekcji kościuszkowskiej wymaga dokładnego przeanali
zowania. Badając położenie mas chłopskich, wzrost ucisku ze strony feudałów, 
któiych polityka wobec klas uciskanych nie jest jeszcze dostatecznie zde
maskowana we wszystkich jej przejawach, nie można zapominać również o ba
daniach stosunków w miastach, co zostało już poprzednio podkreślone.

Przy ocenie referatu nasunęła się także z jednej strony potrzeba pewnej 
regionalizacji, wytłumaczenia pewnych odrębności zachodzących w rozwoju 
poszczególnych ziem Śląska (dr Ładogórski, prof. Wysłouch), a z drugiej strony 
konieczność ustawienia Śląska na tle dziejów Rzpltej a także Niemiec i zwłasz
cza w epoce feudalnej Czech (prof. Rusiński). Wyłoniła się także konieczność 
uściślenia periodyzacji dziejów Śląska (prof. Arnold). Przyjęte bowiem ramy



ogólnej periodyzacji dziejów Polski niezawsze pozwalają na właściwe usta
wienie rozwoju sił wytwórczych, czy aktywizacji walki klasowej.

Rewolucja 1848 r. rozpoczyna na Śląsku epoką kapitalistyczną, to też 
stanowiła ona punkt wyjściowy dla dwu nąstępnych referatów, z których 
pierwszy, przygotowany pod kierunkiem prof. Popiołka zajmował sią zagad
nieniami bazy — głównie rozwoju przemysłu i położenia klasy robotniczej, 
gdy drugi, nad którym pracował zespół pod kierunkiem prof. Piwarskiego 
położył zasadniczy nacisk na rozwój postępowej ideologii na Śląsku, na wy
kazanie, jak w miarę zaostrzania się walki klasowej coraz wyraźniej hege
monem walki o sprawiedliwość społeczną i wyzwolenie narodowe stawała 
się klasa robotnicza. Łączna dyskusja nad obu referatami rozwinęła zasadni
cze ich tezy: o upośledzeniu Śląska w ramach państwa niemieckiego, o uwstecz
niającej się roli polskiej drobnej burżuazji, która w warunkach wzijnożonej 
walki klasowej w dobie kapitalizmu i imperializmu przechodziła krok po 
kroku na pozycje zdrady narodowej; wskazano wreszcie na rozwój i siłę 
klasy robotniczej, na jej związki z klasowym ruchem robotniczym w Polsce 
i w Niemczech, na fakt, że tylko przy jej zwycięstwie mogła być mowa 
o swobodnym rozwoju społecznym i narodowym Śląska, zgodnie ze słowami 
Marchlewskiego, że „proletriat i tylko proletariat może być obrońcą intere
sów narodowych".

Rozwój kapitalistycznego przemysłu na Śląsku nie tylko nie likwidował 
nędzy ludu śląskiego, do której doszło pod rządami Habsburgów i Hohen
zollernów, ale ją jeszcze pogłębił. Rozwój przemysłu śląskiego był przy tym, 
zwłaszcza w dobie imperializmu, ograniczany na korzyść konkurencji zachod- 
nio-niemieckiej. Przemy*! zachodnio-niemiecki, znacznie ściślej powiązany 
z rynkiem ogólnoniemieckim mógł rozwijać się szybciej i bardziej regularnie. 
Stałemu zmniejszaniu ulegał zbyt produktów- śląskiego przemysłu górniczo- 
hutniczego na terenie centralnych części państwa niemieckiego np. Berlina, 
gdy natomiast produkty te panowały poza obszarem Śląska na terenie ziem 
polskich, znajdujących się w granicach państwa niemieckiego. Tak więc zgod
nie ze słowami referatu prof. Popiołka „w ramach kapitalistycznej gospodarki 
niemieckiej Śląskowi i jego gospodarce wyznaczona została rola podrzędna — 
rola kraju półkolonialnego. W miarę narastania wewnętrznych sprzeczności 
kapitalizmu, w miarę mnożenia się trudności zbytu i zaostrzania konkurencji 
Śląsk skazany został na zastój i zacofanie. Na rosnące upośledzenie Śląska 
wpływał także fakt, że przemysł śląski powstawał na podłożu nieoczyszczonym 
z feudalnych przeszkód, że spauperyzowana, ograbiona przez rugi wieś do
starczała sporo taniej siły roboczej, że hamowało to postęp techniczny".

Zagadnienia te zostały jednak w niewielkiej mierze poruszone w dyskusji, 
która rozwinęła się przede wszystkim wokół drugiej części referatu, dotyczą
cej położenia klasy robotniczej. Jakkolwiek badania w tej sprawie nie pozwalają 
jeszcze na objęcie całości tego problemu, tym niemniej zarówno te dane, które 
zawierał referat, jak i wniesione w toku dyskusji (zwłaszcza wypowiedzi 
dr Durko dot. rabunkowego wyzysku robotników w okresie 1900—1914, oraz 
dr Galosa o likwidacji tkactwa ręcznego) pozwalają stwierdzić, że wyzysk 
na Śląsku był szczególnie wielki, że w rezultacie Śląsk cofał się w rozwoju go
spodarczym, wyludniał s-ię.

Referent, oraz dyskutanci wysunęli i odnośnie dziejów epoki kapitalizmu 
szereg problemów, których przebadanie konieczne jest dla dokładnego pozna



nia położenia klasy robotniczej na Śląsku. Tak więc wysunięto potrzebę 
wszechstronnego zbadania czasu i warunków pracy robotników, ze szczegól
nym uwzględnieniem pracy kobiet i młodocianych (dyr. Altman), wskazując 
na niebadane materiały archiwalne, które mogą ułatwić poznanie tego za
gadnienia. Podkreślono potrzebę prześledzenia warunków bytowych robot
nika, wyzysku stosowanego wobec niego przy pomocy konsumów żywnościo
wych, lichwy mieszkaniowej itd. (mgr' Chlebowczyk). Osobnych badań wymaga 
także polityka państwa jako aparatu junkrów i kapitalistów w stosunku do 
klasy robotniczej (mgr Jończyk, dr Jaros).

Dokładnego przebadania wymagają także ruchy ludności (prof. Rybicki) 
przy czym zgodnie z postulatami referatu badania te powinny być połączone 
blisko z analizą pogarszającego się położenia proletariatu.

Otwarta pozostaje nadal sprawa położenia rolnictwa w okresie kapitaliz
mu. Wypowiedź prof. Wysłoucha o przebiegu koncentracji w rolnictwie ślą
skim mogła uzupełnić referat tylko na jednym odcinku; zabrakło jednak 
w owym uzupełnieniu powiązania z rozwojem przemysłu, oraz bliższego omó
wienia położenia ludności chłopskiej. Omawiając krytycznie dotychczasowe 
prace Instytutu Zachodniego w tej dziedzinie mgr Długoborski zwrócił uwagę 
na potrzebę rozpatrywania rolnictwa w połączeniu z całokształtem rozwoju 
stosunków społeczno-gospodarczych, na konieczność rozpatrzenia takich zagad
nień jak sprawy siły roboczej na folwarkach, wykorzystania pracy najemnej 
w rolnictwie, położenia wszystkich warstw ludności wiejskiej, wpływu rozwoju 
produkcji rolniczej na spadek kosztów utrzymania.

Dopiero na tle ekonomicznego upośledzenia Śląska, na tle wyrastającego 
szczególniejszego ■wyzysku mas pracujących można w pełni ustalić etapy walki 
o wyzwolenie społeczne i narodowe Śląska. W pierwszej połowie XIX w. 
jest ona jeszcze mocno związana z tym kierunkiem, który (co nie zostało 
całkowicie jasno postawione) wyznaczyły osiemnastowieczne powstania chłop
skie. Korzystne dla wielkiej własności uwłaszczenie, przewlekane zresztą na 
Górnym Śląsku do połowy wieku, zaostrzało tylko napięcie walki klasowej 
na wsi, której dodatkowej podniety dostarczał wzrastający nacisk germaniza- 
cyjny. Na stanowisko mas chłopskich wpływały także wystąpienia robotników, 
przybierające na sile od lat czterdziestych. Przejawia się również pierwsze za
interesowanie Śląskiem polskiej burżuazji z innych dzielnic polskich, która 
widziała tutaj swój potencjalny rynek. Znaczenie jej w początkowych eta
pach mogło być tym większe, że na Śląsku nie wytworzyła się jeszcze polska 
burżuazja — zawiązki jej formowały Się dopiero spośród drobnomieszczań
stwa i bogatego chłopstwa.

W tych warunkach staje się zrozumiała rola ośrodka bytomskiego w czasie 
Wiosny Ludów, który poważnie wpłynął^na krystalizowanie się świadomości 
narodowej polskiej wśród ludu śląskiego. Dyskusja podkreśliła wprawdzie po
zytywną rolę takich przedstawicieli drobnomieszczaństwa, jak Lompa (dr En- 
derowa); o ostrości walki w czasie Wiosny Ludów decydował jednak ma
sowy udział w niej chłopów, oraz wystąpienia robotnicze.

W miarę rozwoju proletariatu śląskiego, w miarę wzrostu wpływów so
cjalistycznych ulega zmianie stanowisko drobnomieszczaństwa. Typowym przy
kładem zachodzących w nim przemian jest osoba Miarki, która stała się przed
miotem żywej dyskusji (zabierali głos w tej sprawie mgr Maciszewski, mgr 
Surman, prof. Wereszycki). Z pozycji początkowo względnie postępowych na



stępuje ewolucja Miarki w kierunku zwężenia postulatów narodowych i wy
raźnie wstecznego programu społecznego. Postać Miarki, według zgodnej opinii 
dyskutantów, wymaga nowej, marksistowskiej monografii, która by była za
razem monografią drobnomieszczaństwa śląskiego.

W chwili, gdy polskie klasy posiadające na Śląsku schodziły coraz wy
raźniej na drogę zdrady narodowej, stawało się oczywiste, że jedynym obrońcą 
interesów narodowych ludu śląskiego może s»ię stać klasa robotnicza, prowa
dząca ofiarną walkę o zwycięstwo sprawiedliwości społecznej. Elementy 
wsteczne na Śląsku — tak polskie jak i niemieckie poświęciły wiele wysiłków 
celem stępienia ostrza walki klasowej. Dywersyjną rolę spełniała na Śląsku 
agentura burżuazyjna — tzw. hirsch-dunckerowskie związki zawodowe. Dy
skusja jednak wskazała, że wbrew kierownictwu niektóre oddziały miejscowe 
podejmowały samodzielnie walkę z kapitałem; wymagałoby to szczegółowszego 
zbadania działalności tych oddziałów- (mgr Jończyk). Od lat dziewięćdziesiątych 
hamującą i dywersyjną na rzecz kapitału rolę w ruchu rewolucyjnym pro
letariatu śląskiego pełniła PPS zaboru pruskiego, której działalność omówił 
bliżej mgr Szumowski. Cała ta jednak wzmagająca się ofensywa, przeprowa
dzana przeciw klasie robotniczej ze strony różnych ośrodków reakcji, jakkol
wiek niewątpliwie wpłynęła w pewnym stopniu dezorientująco i dezorganizu
jące na proletariat śląski, nie mogła jednak powstrzymać zasadniczego, rewo
lucyjnego nurtu jego rozwoju.

Widocznym przejawem zwycięstwa tego nurtu była narastająca walka 
strajkowa robotników śląskich. Dane referatu poszerzył wydatnie pod tym 
względem dr Durko, który wskazał, że od r. 1890 do 1914 wzrasta tak liczba 
strajków, jak i strajkujących, że miały one charakter walki ofensywnej, o po
lepszenie warunków życia, że przyniosły poważne straty fabrykantom, wreszcie, 
że obok elementu ekonomicznego pojawiał się w niej i element walki narodowo
wyzwoleńczej przy wzrastających równocześnie przejawach współdziałania 
z rewolucyjnym nurtem niemieckim. Szczególne nasilenie tej walki, nasilenie 
ruchu rewolucyjnego przypadło według mgr Szererowej na 1. 1905—7. Robotnicy 
coraz wyraźniej odwracali się od nacjonalistycznej polityki PPS, zacieśniając 
współpracę z lewicą SPD. Daremne pozostawały wszelkie próby burżuazji pol
skiej opanowania ruchu robotniczego.

Niewątpliwie większość poruszonych w referacie prof. Piwarskiego pro
blemów wymaga jeszcze szczegółowych, monograficznych badań. Dotyczy to 
zwłaszcza rozwoju ruchu robotniczego na Śląsku, ale i w pewnej mierze po
lityki burżuazji polskiej. Silnie zaakcentowano w dyskusji potrzebę zbadania 
jak najszerszego współpracy pos-tępowych elementów polskich i niemieckich 
na terenie Śląska, zarówno w okresie 1848 r. (prof. Tyrowicz), jak zwłaszcza 
w latach narastającej walki rewolucyjhej klasy robotniczej (mgr Raba, mgr Po- 
terański). Postacie takie jak socjaldemokraty Augusta Wintera powinny zna
leźć wszechstronne oświetlenie. Próby zakwestionowania roli klasy robotniczej, 
jako hegemona już w drugiej połowie XIX w. walki o wyzwolenie narodowe 
śląska (dr Lutman) spotkały się ze zdecydowaną krytyką. W polemicznej 
wypowiedzi prof. Popiołka i zwłaszcza prof. Grosfelda wyraziście naświetlona 
została wsteczna rola większości kleru śląskiego, jak również antynarodowa 
polityka czołowego przywódcy burżuazji śląskiej — Korfantego.

Rewolucja październikowa w Rosji wywarła potężny wpływ i na Śląsk. 
Krytycznym momentem w historii najnowszej Śląska stały się trzy powstania



śląskie. Machinacje ośrodków międzynarodowej reakcji i zdradziecka polityka 
burżuazji polskiej udaremniły ofiarne próby zespolenia całego Śląska z po
zostałymi ziemiami polskimi. Większość Śląska pozostała nadal pod panowa
niem obcym, narażona na dalszy ucisk germanizacyjny, na dalszy wyzysk ze 
strony kapitalistów; mimo bohaterskiej postawy ludu śląskiego położenie jego 
ulegało stałemu pogorszeniu, zwłaszcza gdy władzę w Niemczech ujęli hitle
rowcy. Niewiele lepszą była dola Ślązaka na „polskim" Śląsku, gdzie kapitał 
międzynarodowy miał w swym ręku 80% własności przemysłowej, gdzie bur- 
żuazja polska prześcigała się z niemiecką w wyzysku robotnika, gdzie tysiące 
bezrobotnych daremnie wyglądały pracy, gdzie nie umiane nawet zabezpie
czyć praw dla języka polskiego. Przedstawieniem tego tragicznego okresu 
w dziejach Śląska zajął się referat przygotowany przez dr Zielińskiego. Obalił 
on szereg legend pieczołowicie spreparowanych przez historiografię i zwłaszcza 
publicystykę burżuazyjną, wykazując dowodnie, że w ramach ustroju kapi
talistycznego nie mogło być mowy o prawdziwym wyzwoleniu ludu śląskiego.

Dyskusja poszerzyła zasadnicze tezy referatu, wskazując przy tym n̂ a 
pierwszoplanowe problemy, których opracowanie jest szczególnie ważne. Tak 
więc wrzeniem rewolucyjnym na Śląsku w okresie Wielkiej Rewolucji Paź
dziernikowej zajął się mgr Jońca, stwierdzając, że pod koniec wojny świato
wej ujawniło się z całą wyrazistością podstawowe prawo kapitalizmu — dą
żenie do zapewnienia sobie maksymalnego zysku. Odpowiedzią na wzmożony 
ucisk stały się strajki w przemyśle górnośląskim i rozruchy zwłaszcza gliwickie. 
Wyraźny wpływ Rewolucji Październikowej da się zaobserwować w czasie 
nasilenia rewolucyjnego w Niemczech i w okresie powstań śląskich. Analizą 
tych powstań z punktu widzenia ich postępowości zajął się prof. Lapter, uwa
żając, że najbardziej postępowy charakter ze względu na najsilniejszy udział 
robotników, na zamanifestowaną w nim solidarność polskiego i niemieckiego 
proletariatu, miało pierwsze powstanie, które wyraźnie obnażyło słabość bur- 
żuazyjnego aparatu ucisku państwowego. Natomiast w drugim a także trzecim 
powstaniu zaznaczyły się wyraźniej wpływy burżuazyjnego kierownictwa. 
Byłoby jednak rzeczą do zbadania, jak podnieśli inni dyskutanci, w jakim 
stopniu szczególnie ostatnie powstanie przeszło poza rozmiary i cele wyzna
czone mu przez to kierownictwo. Na udział elementów postępowych w orga
nizowaniu tego powstania zwrócił uwagę red. Szaf ar. Jak jednak dalece 
burżuazja, przerażona zwycięstwem rewolucji w Rosji, oddziaływała hamująco 
na rozwój powstania świadczą słowa samego Korfantego, przytoczone w refe
racie dr Zielińskiego: „Stanąłem na czele świadomie i celowo.' Żywiołowy ruch 
ten, narodowy i społeczny, mógł się stać strasznym obrachunkiem dziejowym 
prześladowanego i wyzyskiwanego ludu górnośląskiego z jego wiekowymi pa
nami niemieckimi. By zapobiec rozpętaniu uczuć, rzuciłem na szalę cały swój 
wpływ osobisty... podczas powstania istniała nawet współpraca kierowników 
wielkich przedsiębiorstw niemieckich z władzami powstańczymi, szczególnie 
w zakresie rynków zbytu i łagodzenie sporów z robotnikami". Stanowisko 
piłsudczyzny w stosunku do Śląska zamykało się krótko w stwierdzeniu jej 
przywódcy: „Śląsk to stara kolonia niemiecka".

Tak w imię swych klasowych interesów burżuazja polska zaprzepasz
czała sprawę wyzwolenia Śląska. Podporządkowywała się zresztą pod tym 
względem dyrektywom kapitału międzynarodowego, którego stanowisko wobec 
Śląska było zdecydowanie wrogie interesom ludu polskiego. Typowym pod



tym względem było omówione w referacie, a szeroko potraktowane w wy
powiedzi prof. Laptera stanowisko kapitalistów amerykańskich, które zadecy
dowało o niekorzystnym dla Polski rozwiązaniu sprawy śląskiej na konferencji 
wersalskiej. O podobnym nastawieniu Watykanu, oraz o antypolskiej roli 
kleru śląskiego w czasie powstań śląskich mówił mgr Jurkiewicz, podkre
ślając konieczność badań przy wykorzystaniu archiwów kościelnych nad rolą 
kościoła katolickiego na terenie Śląska w okresie międzywojennym, z uwzględ
nieniem również roli kościoła ewangelickiego.

Jeśli chodzi o okres międzywojenny wysunięto jeszcze potrzebę zbadania 
roli kapitału obcego, ale również polskiego, na Śląsku (dr Ryszka); zwrócono 
uwagę na celowość dokładnej analizy działalności Związku Polaków w Niem
czech, która pozwoliłaby na wykazanie różnic między nastawieniem jego 
kierownictwa a większości członków, oraz zbadania działalności polskiej w sa
morządzie (red. Osmańczyk). Uzupełnieniem referatu był głos dr Kolankow- 
skiego, który przedstawił wartość materiałów archiwalnych, • znajdujących się 
w Archiwum Głównym Akt Nowych dla badań nad historią Śląska w okresie 
międzywojennym. Wreszcie na współdziałanie postępowych czynników pol
skich i czeskich zwrócił uwagę gość czeski, prof. Sojek.

Referat dr Zielińskiego i dyskusja nad nim były jedną z rzadkich dotych
czas u nas' prób naukowego badania okresu dwudziestolecia. Całkowicie pio
nierski charakter miał referat ostatni, o Śląsku w Polsce Ludowej przygoto
wany przez red. Osmańczyka. Był to pierwszy krok na drodze do ustalenia 
etapów rozwoju Śląska, jego „awansu", jak mówił red. Osmańczyk, w Polsce 
Ludowej. Referent podkreślił decydującą rolę, jaką odegrało zwycięstwo Armii 
Czerwonej nad hitleryzmem i poparcie udzielone Polsce Ludowej przez Zwią
zek Radziecki przy ustaleniu granicy na Odrze i Nysie, oraz niepowodzenie 
prób powtórzenia wrogiej interesom polskim polityki przez kapitalistów za
chodnich i rodzimą burżuazję. Śląsk w ręce polskie dostał się potwornie znisz
czony przez hitlerowców, zaminowane było 1241000 ha ziemi śląskiej, blisko 
100 000 zagród wiejskich zostało zniszczonych, wyniszczono cały niemal in
wentarz żywy. W miastach Śląska spalono lub zburzono ok. 92 000 objektów, 
by nie mówić o zniszczeniu komunikacji, przemysłu, zabytków kultury. Więk
szość ludności niemieckiej zbiegła na zachód. Dzięki konsekwentnej polityce 
rządu polskiego wszelkie związane z tym trudności zostały przewalczone, od
budowa szkód wojennych na wielu odcinkach zakończona. Rozpoczęto budowę 
nowych, potężnych obiektów przemysłowych; niektóre z nich, jak Wizów już 
rozpoczęły produkcję. Rozwija się akcja zakładania spółdzielni na wsi, w wo
jewództwie wrocławskim z liczby 37 w r. 1949 ilość ich wzrosła do 1300 
w maju 1953 r. Zabezpieczono także rozwój kulturalny ludności. Na Śląsku 
jest obecnie 10 razy więcej wyższych uczelni niż przed wojną, 8 razy więcej 
szkół zawodowych, 2 razy więcej szkół podstawowych. Stale wzrasta też liczba 
ludności, która na terenie województwa wrocławskiego, opolskiego i stalino- 
grodzkiego dosięgła 5,9 miliona.

Śląsk z swego rodzaju „kolonii" niemieckiej, z kraju upośledzonego staje 
się w Polsce Ludowej dzielnicą przodującą pod względem rozwoju przemysłu, 
rozwoju kulturalnego, rozwoju klasy robotniczej. „Przeszłość Śląska to dzieje 
walki ludu śląskiego w epokach feudalizmu i kapitalizmu. Obecnie piszemy 
po raz pierwszy historię pracy ludu śląskiego w epoce socjalizmu. Na kartach 
kroniki Polski Ludowej zapisujemy nowe wielkie wartości stworzone pod



przewodem klasy robotniczej przez lud śląski, wartości, które są dumą całej 
Polski, podobnie jak wszystkie wartości, które stwarza lud w innych dzielni
cach Polski, są dumą i ludu śląskiego. I w tym wyraża się może najmocniej 
awans narodowy Śląska: wspólnota zasłużonej dumy z wszystkiego, co tworzy 
Polska, Polska ludu pracującego" — kończy red. Osmańczyk swój referat.

Zasadniczym postulatem dyskutantów (red. Ziemba, prof. Wysłouch i inni) 
była konieczność podjęcia na szerszą skalę zapoczątkowanych przez konferencję 
badań nad dziejami Śląska w Polsce Ludowej. Przemówienie przodownika 
pracy Wrocławskiego Pa-Fa-Wa-Gu — Malika o odbudowie tej fabryki wska
zało dobitnie ile problemów w tej dziedzinie czeka na swego historyka.

Podsumowanie konferencji, dokonane przez prof. Kulę, wskazało na do
tychczasowe osiągnięcia w pracy nad marksistowską interpretacją dziejów 
Śląska, podkreśliło również potrzebę poszerzenia kadr badaczy, zajmujących 
się przeszłością Śląska i skoncentrowania uwagi na szeregu istotnych proble
mów, wysuniętych w czasie konferencji, których znajomość jest jeszcze niedo
stateczna. Pomocą w tych pracach byłoby poszerzenie podstawy źródłowej przez 
przyspieszenie porządkowania archiwów państwowych, wyzyskanie archiwów 
przemysłowych i kościelnych, publikacja źródeł w zakresie dziejów nowo
żytnych. Wskazano także na potrzebę koordynacji wszelkich prac i prowadzenie 
ich planowo i zespołowo.

Główny ciężar prac nad dziejami Śląska spada na utworzony w początkach 
1953 r. Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN. Pracownicy tego Za
kładu podjęli w związku z konferencją szereg zobowiązań produkcyjnych, 
których wykonanie znacznie pogłębi znajomość dziejów Śląska.

Konferencja śląska była nie tylko wielkim wydarzeniem w rozwoju pol
skiej nauki historycznej. Była ona zarazem wydarzeniem politycznym, wska
zującym na niezachwianą więź, łączącą historyków polskich z polskimi masami 
pracującymi, a zwłaszcza z ludem śląskim, na gotowość ich dalszej służby 
w walce o przyszłość Polski, w walce o pokój i sprawiedliwość dla wszystkich 
narodów. Wyniki obrad konferencji wskazują, że historycy polscy świadomie 
przystępują do realizacji wielkich zadań, stojących przed polską nauką hi
storyczną. j  G ierow sk i .

SESJA NAUKOWA „ODRODZENIE W POLSCE"

W dniach od 25 do 30 października 1953 r. odbyła się w Warszawie orga
nizowana przez Polską Akademię Nauk sesja naukowa „Odrodzenie w Polsce". 
W stosunku do innych sesji czy konferencji, w które obfitowały ostatnie lata, 
sesja odrodzeniowa zajmuje wyjątkowe stanowisko. Była ona pierwszą próbą 
zbiorowego, planowego opracowania wielkiego, kompleksowego problemu, jakim 
są dzieje Odrodzenia w Polsce. Przedstawiciele najrozmaitszych gałęzi nauk 
społecznych — historycy, prawnicy, ekonomiści, historycy nauki, historycy 
sztuki, historycy literatury klasycznej i polskiej, muzykolodzy wspólnym wy
siłkiem próbowali wszechstronnie oświetlić odrodzenie polskie, starali się dać 
jego nową, prawdziwie naukową, bo opartą o metodologię marksistowską, 
syntezę.

Sesję poprzedziło kilkanaście konferencji przygotowawczych, na których 
specjaliści z. różnych dziedzin nauki i z różnych ośrodków uniwersyteckich


