
D y s K u s J E 

HISTORIA ŚLĄSKA, t. III, cz. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1966, ss. 530, 69 ilustr., mapy. 

Ponieważ nie zajmuję się badawczo dziejami Sląska, uwagi moje dotyczą 
w pierwszym rzędzie koncepcji tomu i jej realizacji oraz sposobu prezentacji sze
regu problemów omówionych w dyskutowanej publikacji. 

Na wstępie należy podkreślić, że Autorzy wykorzystali nie tylko opracowania 
i podstawowe źródła drukowane, ale w wielu wypadkach sięgnęli do materiałów 
archiwalnych. Stąd też w publikacji zgromadzona została duża liczba faktów, często 
wychodząca poza ramy dotychczasowych ustaleń w badaniach nad dziejami Sląska. 

W opracowaniach pióra wielu autorów istnieje zawsze niebezpieczeństwo, ,że 
zamiast względnie syntetycznego i spójnego obrazu dziejów danego regionu uzysku
jemy zbiór luźnych szkiców, które przedstawiają poszczególne elementy procesu 
historycznego, nie powiązane między sobą i z jego całością. Osiągnięcie absolutnie 
spójnego obrazu jest oczywiście niemożliwe z uwagi na złożoność procesu histo
rycznego. A!Jy jak najbardziej zbliżyć się do ideału, należy spełnić trzy pod
stawowe warunki. Pierwszym z nich jest ujęcie procesu historycznego w myśl 
określonych założeń metodologicznych, które narzuca dobór problemów i selekc:ję 
faktów. Ujęcie takie pozwala na uchwycenie najistotniejszych elementów procesu 
dziejowego. Drugim warunkiem jest taka konstrukcja wykładu, która zapewnia 
wszechstronny i wzajemnie powiązany opis procesu historycznego. Trzeci wreszcie 
warunek to problemowe ujęcie poszczególnych aspektów tego procesu w kolejnych 
rozdziałach, a nie ujęcie czysto opisowe. Tylko bowiem w pierwszym wypadku 
możliwe jest ukazanie wzajemnych powiązań i uwarunkowań pomiędzy elemen
tami procesu dziejowego. 

Jeśli idzie o pierwszy warunek, to najbardziej płodne poznawczo jest ujęcie 
procesu dziejowego z punktu widzenia historii społeczeństwa w szerokim tego 
słowa znaczeniu, a więc ukazanie struktur i procesów jego rozwoju, różnych 
aspektćw działalności w związku z rozwojem demograficznym i znaczeniem śro
dowiska geograficznego. Rzut oka na spis· treści dyskutowanej publikacji wskazuje, 
że w intencjach Autorów leżało możliwie szerokie ujęcie procesu hist9rycznego, 
poczynając od zmian zachodzących w środowisku geograficznym i procesów lud
nościowych, poprzez przemiany struktury agrarnej i rozwój rolnictwa, rozwój 
przemysłu i innych pozarolniczych działów produkcji, kształtowanie się stosunków 
politycznych, problematykę klasy robotniczej, a na szkolnictwie i literaturze koń
cząc. Jednakże staranniejsza lektura Historii Sl,qska wskazuje, że w zakresie tym 
Autorzy nie ustrzegli się dość istotnych usterek, które polegają na zbyt pobieżnym 
i niepełnym przedstawieniu niektórych ważnych problemów. Dotyczy to w pierw
szym rzędzie struktury społeczno-zawodowej i klasowej społeczeństwa śląskiego 
w całości. a także ludności polskiej. Nie załatwia tego skromny objętościowo 
(około 5 s.) punkt rozdz. X, poświęconego skutkom industrializacji. Stąd czytelnik 
tego tomu uzyskuje bardzo ogólnikowy f mało precyzyjny obraz struktury spo
łeczności polskiej Górnego Sląska. Problemu tego nie mogą z natury rzeczy wy-
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czc,rpać również fragmentaryczne uwagi rozsiane w poszczególnych rozdziałach 
poświęconych stosunkom politycznym. Przydałoby się też o wiele szersze potrak
towanie problematyki mentalności społecznej, w tym zwłaszcza świadomości na
rodowej, która poruszona została na kilku zaledwie stronach w rozdz. XVI o sto
sunkach politycznych w latach osiemdziesiątych XIX w. Problematyka mentalności 
społecznej nie zolltała uwzględniona także przy rozważaniach nad klasą robotniczą, 
mimo że dziejom tej klasy i historii ruchu robotniczego poświęconych zostało 100 
stron, a więc blisko 1/5 całej książki. Wreszcie Autorzy pominęli zupełnym milcze
niem sprawę kształtowania się mentalności społeczeństwa niemieckiego, _podlegają
cej przecież istotnym przemianom pod wpływem zjednoczenia Niemiec. 

Dyskutowana przez nas Historia Sląska budzi szereg zastrzeżeń pod względem 
konstrukcyjnym. Przyjęcie zbyt sztywnych i formalnych kryteriów podziału spo
wodowało, że czytelnik może, co prawda, łatwo dotrzeć do interesujących go 
rozważań, które dotyczą konkretnego problemu szczegółowego, ale wcisnęło w od
rębne szufladki problemy, które winny być rozpatrywane w jednym i tym samym 
rozdziale. Powoduje to z jednej strony zbędne powtórzenia, a z drugiej utrudnia 
w niektórych wypadkach zrozumienie istotnych związków zachodzących między 
poszczególnymi aspektami omawianego problemu. I tak np. w rozdz. VI na 
s. 121-124 przedstawiona została struktura gałęziowa przemysłu pod względem
liczby zatrudnionych jako element rozważań o lokalizacji przemysłu i rzemiosła,
a następnie na s. 365-370 w związku z dziejami klasy robotniczej przedstawiono
,strukturę tej klasy, co stanowi właściwie powtórzenie tych samych danych i wnios
ków. Z kolei w rozdz. XII o komunikacji, handlu i kredycie ukazane zostały
rozmiary i kierunki zbytu produkcji przemysłowej Śląska, a więc czynniki nie
zwykle istotne dla wyjaśnienia rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu tego re
gionu. NatomlasL zagadnienia te pominięto zupełnie w roud.:.io.lo.ch poświ'iconych
przemysłowi śląskiemu, w których byłyby one jak najbardziej na miejscu.

Historia S!qsk.a nie jest także w pełni wyrównana pod względem sposobu uję
cia, co nie zawsze da się wytłumaczyć stanem badań w poszczególnych dziedzi
nach. W szeregu bowiem rozdziałów Autorzy operują drobiazgowym opisem fakto
graficznym, co szczególnie razi w częściach poświęconych historii społeczno-gospo
darczej, w której o wiele łatwiej niż np. w historii politycznej można posługiwać 
się obrazem bardziej uogólnionym i syntetycznym. Nużące dla czytelnika wylicze
nia danych statystycznych można było zastąpić doskonale syntetycznymi tabelkami, 
stanowiącymi podstawę prezentowanych wniosków i uogólnień, co pozwoliłoby 
jednocześnie zmniejszyć w poważnym stopniu nadmierną objętość książki. Aż 
40 arkuszy wydawniczych poświęcono czterdziestu zaledwie latom dziejów śląska. 
Zarzut drobiazgowego opisu faktograficznego dotyczy w pierwszym rzędzie rozdz. 
XIII w części p0święconej handlowi. Pełno jest w niej szczegółowych, a do tego 
przeważnie fragmentarycznych danych o rozmiarach wywozu czy przywozu po
szczególnych towarów, nieraz dla jednego tylko roku. Toteż z przytoczonych tutaj 
danych często trudno jest wyprowadzić jakiekolwiek szersze wnioski tak w za
kresie tendencji rozwojowych, jak i ciężaru gatunkowego tych obrotów z uwagi 
na brak szerszego kontekstu o charakterze diachronicznym jak i synchronicznym. 
Próbkę tej metody opisu stanowić mogą dwa przykłady bynajmniej nie odosob
nione. I tak Autor pisze (s. 224): ,,Z handlu nabiałem znany był Racibórz. 
W 1883 r. wysłano z tego miasta do Berlina 29,1 tony masła, a w roku następnym 
prawie 10 ton", a na s. 234: ,,W latach 1854 i 1855 przywieziono na Śląsk 4857 
i 3207 ton soli". Operowanie jednak rozwlekłym opisem faktograficznym i wylicza
niem danych statystycznych, choć posiadany materiał statystyczny pozwala na 
stosowanie tabelek i ograniczenie się do bardziej uogólnionych wniosków, wy
.stępuje, w mniejszym co prawda stopniu, także i w niektórych innych rozdzia-
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łach. Dotyczy to m. in. analizy spisów rolnych w rozdz. IV, wskaźników struktury 
gałęziowej w rozdz. VI, struktury gałęziowej i demograficznej czy stopnia kon
centracji klasy robotniczej w rozdz. XVIII. Nie brak jednak i odwrotnych przy
kładów. Jest nim np. rozdz. II, poświęcony ludności Śląska, pióra T. Ładog6r
skiego, który daje syntetyczny i spójny, a jednocześnie dzięki operowaniu prwj
rzystymi tabelkami wyczerpujący obraz procesów demograficznych i składu etnicz
nego, uwzględniając ich zależność od rozwoju gospodarczego tego regionu. Należy 
przy tej okazji podkreślić głęboko naukową analizę procesów germanizacyjnych, 
która w wyraźny sposób odchodzi od tak częstego w tym zakresie taniego opty
mizmu, z jakim charakteryzuje się polski stan posiadania. 

Cezura początkowa 1850 r. jest w pełni uzasadniona tak dla dziejów społecz
no-gospodarczych, jak i politycznych. Dlatego niepotrzebne jest zastrzeżenie, do
konane we wstępie, że ma ona charakter umowny. Natomiast może budzić wątpii
wość cezura końcowa, tj. 1890 r., która jest słuszna tylko dla dziejów polityr.z
nych. Dla , dziejów gospodarczych bardziej prawidłowa byłaby cezura połowy lat 
dziewi_ęćdziesiątyr.h XiIX w. ze względu na przezwyciężenie kryzysu agrarnego ·i po
czątek wielkiego przyspieszenia rozwoju gospodarczego w latach 1895-1900. Mo
głaby ona znaleźć swoje uzasadnienie także i z punktu widzenia historii poli
tycznej, gdyż z zakończeniem ery Capriviego rozpoczął się nowy jakościowo etap 
polityki antypolskiej. 

W zakresie spraw bardziej szczegółowych budzi wątpliwość metoda analizy 
przemian w strukturze agrarnej przeprowadzona w rozdz. IV (s. 73-74), oparta 
na postawieniu znaku równości między gospodarstwami sprzężajnymi ze spisu 
w 1859 r. i grupą gospodarstw 10-50 ha według spisu rolnego z 1882 r. Kryteria 
kwalifikacyjne zastosowane w tych spisach były odmienne, a przyjęte za S. Wy
słouchem założenie, że gospodarstwa sprzężajne według spisu z 1859 r. mieściły 
się w przedziale 10-50 ha, nie bierze pod uwagę tak oczywistego faktu, że 
granica z jednej strony między gospodarstwami niesprzężajnymi a gospodarstwami 
sprzężajnymi, z drugiej zaś strony między gospodarką chłopską a obszarniczą była 
różna w poszczególnych rejonach ekonomiczno-społecznych Śląska w zależności 
od stopnia intensyfikacji produkcji rolnej czy chociażby warunków glebowych. , 
Stąd też wątpliwą wartość przedstawiają wnieski Autora o spadku liczby i po
wierzchni gospodarstw sprzężajnych, sprzeczne jednocześnie z da!szymi wnioskami 
o rosnącej koncentracji przestrzennej w rolnictwie śląskim.

... . 

• 

Kazimierz Wajda 

Kolejna część wielotomowej Historii Sląska obejmuje czterdziestolecie, w któ
rym ukształtowały się w swych podstawowych rysach elementy nowoczesnych 
struktur ekonomicznych i społecznych regionu śląskiego; przetrwały one na tym 
obszarze do końca epoki kapitalizmu niezależnie od przemian politycznych. Wiosna -
Ludów i jej rezultaty zapoczątkowują proces kształtowania tych struktur, co 
uzasadnia cezurę początkową. Redaktor tomu i Autorzy zdają sobie sprawę z tego, 
że w odniesieniu do niektórych aspektów historii śląska w drugiej połowie XIX w. 
cezura 1890 r. może mieć charakter dyskusyjny. Wydaje się jednak, że skoro 
w rozwoju wielu zjawisk (i to zjawisk podstawowych) 1890 r. stanowi istotny 
przełom oraz brak jest innej bardziej racjonalnej cezury wewnętrznej dla epc,ki 
między Wiosną Ludów a I wojną światową, nie można kwestionować w sposób 
zasadny zaproponowanej cezury. 
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Fundamentalnie odmienne - bo charaktei:ystyczne dla rozwoju nowoczesnego 
społeczeństwa - problemy procesu dziejowego po Wiośnie Ludów nakazały ze
społowi autorskiemu prezentację całego wykładu w ramach konstrukcji, która 
przynajmniej w trzech aspektach odbiega od przyjętej w tomach poprzednich. 
Jest to po pierwsze zastosowany tym razem konsekwentnie układ rzeczowy, od 
którego czyniono jeszcze w części 2 tomu II pewne ustępstwa (jej rozdziały I i II 
poświęcone okresowi ·1806-1807-1815 oraz końcowy rozdział XV o Wiośnie Lu
dów). Po drugie, dzięki wyodrębnieniu sześciu działów zaprezentowana konstrukcja 
zwi�ksza znakomicie przejrzystość wykładu, co jest widoczne szczególnie w porów
naniu z owym nie tylko mniej konsekwentnym, ale i mało przejrzystym układem 
poprzedniej części Historii Sląska (przy czym ograniczona przejrzystość zdaje siQ 
odnosić do całego tomu Il). Jest to wreszcie po trzecie autonomiczne potraktowanie 
w nowych odrębnych rozdziałach tych zjawisk, które narastają wraz z kapi
talistyczną modernizacją struktur regionu śląskiego. Temu trzeciemu punktowi 
chciałbym poświęcić nieco więcej uwagi. 

W pierwszym dziale przedstawiono w dwu rozdziałach środowisko geogra
ficzne i ludność. I tu już od razu jako funkcja owej kapitalistycznej modernizacji 
pojawia się zupełnie nowa - w zasadzie udana - próba wprowadzenia czytelnlka 
w problematykę tomu od przemian środowiska geograficznego i krajobrazu Sląska 
w drugiej połowie XIX w. (J. Janczak). D0piero następny rozdział podejmuje 
problematykę ludności Sląska na przełomie dwu epok (T. Ładogórski) w sposób 
analogiczny do odpowiednich obydwu częś�i tomu II. Dział drugi (Stosunki praw
ne) obejmuje tylko jeden krótki rozdział, traktujący o państwie i prawie na pru
skim Sląsku w latach 1848-1890 (K. Orzechowski); i ten rozdział koresponduje 
z analogicznymi fragmentami poprzedniego tomu. Podstawowy - bo wyjściowy -
punkt dla rozwoju 

0

kapitalistycznych stosunków, jakim jest rozwój kapitalizmu 
w rolnictwie, ujęty jest w dwóch rozdziałach kolejnego działu; przedstawiają 
one strukturę i stosunki społeczne na wsi oraz produkcję rolnictwa śląskiego 
(K. Orzechowski) i odpowiadają również odpowiednim rozdziałom tomu II. Kolejny 
dział obejmuje przemysł i usługi, którym poświęcono siedem rozdziałów; analo
giczny blok tematyczny w tomie traktującym o okresie 1763-1850 obejmował po 
trzy identyczne r�zdziały w obydwu częściach tamtego tomu, gdzie traktowały one 
po prostu o rozwoju przemysłu (z górnictwem i rzemiosłem), o handlu oraz o mia
stach. W odniesleniu do drugiej połowy XIX w. sprawy przemysłu wymagały 
oczywiście jakościowo odmiennego, i to bardzo szerokiego potraktowania; innego 
ujęcia wymagały też miasta - tym razem nie wyodrębniono ich w osobnym 
rozdziale, a zgodnie z nową (w porównaniu z okresem feudalnym) funkcją miast 
przedstawiono ich problemy w kontekście rozwoju przemysłu; w sposób zbliżony 
do tego, jaki zastosowano w tomie II, przedstawiono handel, traktując go jednak -
zgodnie z jego nową rolą w kapitalizmie - jako fragment przemieszczenia to
waru między producentem a konsumentem (co rzutowało na rozpatrzenie handlu 
w powiązaniu z komunikacją i kredytem). Taki układ wydaje się najbardziej 
słuszny dla przedstawienia sektora nierolniczego na Sląsku w połowie XIX w. 
Sądzę, że Redaktor tomu (który jest autorem prawie całości wszystkich siedmiu 
rozdziałów) potrafił wraz ze Współautorami (Z. Kwaśny, A. Zając, J. Janczak) za
prezentować w c;posćb właściwy złożoną a jakże istotną dla tego okresu proble
matykę gospodarczą sektora nierolniczego, przede wszystkim przemysłowego, na 
Sląsku. Wychodząc od lokalizacji przemysłu i rzemiosła oraz ich struktury ga
łęziowej S. Michalkiewicz przedstawia przewrót techniczny i zmiany w organi
zacji produkcji. Następnie czytelnik otrzymuje charakterystykę rozwoju prze
mysłu ciężkiego i lekkiego. Kolejny rozdział poświęcony jest skutkom industria
lizacji; skoncentrowano się w nim na jej społecznych skutkach, ale nie udało się 
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przy tym uniknąć wchodzenia w problemy przemian środowiska geograficznego 
i qajobrazu, co było przedmiotem ambitnie zamierzonego rozdziału I. Końcowe 
dwa r�zdziały dotyczą pozaprzemysłowych fragmentów sektora nierolniczego -
rzemiosła i usług uzdrowiskowych (rozdział XI) oraz komunikacji, handlu i kre
t3ytu (rozdział XII). 

Problematyce polityczno-społecznej w odniesieniu do okresu lat 1763-1806-
1850 poświęcono 4-5 rozdziałów podejmujących obok charakterystyki stosunków 
politycznych (z ich dynamiką znajdującą ujście w ruchach rewolucyjnych) rów
nież charakterystykę stosunków kulturowych; w obu częściach tomu II układ 
rzeczowy nie był realizowany zbyt konsekwentnie. Tym razem cały ów blok 
tematyczny podzielono na trzy działy: stosunki polityczne, klasa robotnicza i ruch 
robotniczy _oraz szkolnictwo i literatura. W ramach stosunków politycznych cztery 
rozdziały przedstawiają chronololicznie lata reakcji porewolucyjnej, lata sześć
dziesiąte (z uwzględnieniem reperkusji powstania styczniowego), lata kulturkampfu 
oraz lata nasiląjącego się nacjonalizmu i ustaw wyjątkowych (M. Pater); w osob
nym rozdziale p:rzedstawiono rozwój ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim 
(A. Zając). Kolejny dział obejmuje trzy rozdziały, w których przedstawiono li
czebność i strukturę klasy robotniczej, jej położenie (S. Michalkiewicz) oraz ruch 
robotniczy (B. Szerer). Ostatni wreszcie dział przedstawia także w trzech roz
działach politykę szkolną, dalej szkolnictwo ludowe, średnie i wyższe (Z. Surman) 
oraz literaturę i piśmiennictwo (A. Gładysz 1 M. Szyrocki). 

Przypomniany tu układ należy ocenić bardzo pozytywnie. Redaktor tomu 
oraz zespół autorski potrafili stworzyć konstrukcję odpowiadającą hierarchii no
wych problemów, jakie niesie ze sobą pierwszy etap rozwoju kapitalizmu na 
Sląsku. Wskazałbym tu na trzy punkty: przemiany w środowisku geograficznym, 
przemysł i klasę robotniczą, wreszcie politykę germanizacyjną. 

O udanej próbie wprowadzenia do tomu rozdziałem przedE-tawiającym prze
miany środowiska i krajobrazu mówiłem już wyżej. Jeżeli wziąć pod uwagę nowa
torski charakter ujęcia przy prawie zupełnym braku badań nad tymi proble
mami, zrozumiale stanie się niedostrzeżenie pewnych zjawisk, jak np. przy refe

rowaniu wydarzeń z dziedziny klimatycznej powodzi z 1854, która tak silnie tkwiła 
w pamięci mieszkańców Górnego Sląska, że jeszcze w 1876 r. ,,Katolik"' pisząc 
o stanie wód stwierdzał: ,,Odra tak wezbrała, jak w 1854 r." 1 Mniej zrozumiałe
są jednak niedomówienia w rodzaju informacji, że „rozwój nowoczesnego ruchu
turystyczno-wypoczynkowego ... przypadł właśnie na omawianą epokę" (s. 15).
Ważniejszy jest brak podania nazwy nowej jednostki administracyjnej powołanej
w miejsce tzw. guberni morawsko-śląskiej (s .. 11), a także struktury administra
cyjnej tej nowej jednostki: na sąsiedniej stronie Autor informował o zmianie
liczby powiatów na pruskim Sląsku, poskąpił takiej informacji w odniesieniu do
Sląska austriacki<>go. Brak ten jest istotny z uwagi n·a kategorię „powió.tu są
dowego" (który pojawia się np. nagle na s. 61) oraz ze względu na fakt, że gdzie
indziej porównuje się pruskie powiaty (odpowiadające austriackim „powiat.1m
politycznym") właśnie z owym czysto sądowym obwodem Śląska Cieszyńskiego
traktowanym po prostu jako „powiat" (s. 29), a jeszcze gdzie indziej nie wiadomo,
czy w wypadku powiatów frysztackiego i frydeckiego (wymienionych obok po
wiatów - se. �ądowych - bogumińskiego, jabłonkowskiego i strumieńskiego)
chodzi o jednostkę administracyjno-polityczną czy sądową (s. 84). Dodajmy tu,
że w dotyczącym tylko Śląska pruskiego rozdziale o państwie i prawie znalazła
się nawet informacja o komisjach sądowych dla spraw drobniejszych w miejsco
wościach odległych od siedziby sądu powiatowego (s. 68).

1 „Katolik", nr 7, 2 III 1876, s. 35. 
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Drugim udanym rozwiązaniem jest wyodrębnienie w postaci dwu działów 
problematyki przemysłu i klasy robotniczej. Otrzymaliśmy tu głęboko analityczną 
charakterystykę zjawisk mieszczących się w dwu blokach tematycznych. Oso
biście odczuwam pewne przytłoczenie drobiazgowo przytaczanym materiałem sta
tystycznym; brak jest prób syntetycznego podsumowania trendów w postaci sza
cunków, wynikających z przebogatego i na pewno cennego materiału liczbowego. 
To przytłoczenie zostałoby także w jakiś sposób rozładowane szerszym sięgnię
ciP.m do grafiki statystycznej, z której korzystano przecież stosunkowo hojnie 
w poprzednim woluminie (teraz pozostał tylko jeden wykres na s. 459). 

I wreszcie trzeci punkt - polityka germanizacyjna. Zastosowane przez Redak
tora i zespół autorski ujęcie zagadnień polityczno-społecznych w trzech działach 
wydaje się w zasadzie słuszne. Z realizacji tych ,.:ałożeń, tj. z systematycznej pre
zentacji poszczególnych zazębiających się problemów, w ich rozkładzie na owe 
trzy działy, nie zawsze Autorom udało się wyjść obronną ręką. świadczą o tym 
pewne powtórzenia. I tak polityce szkolnej ks. Bernarda Bogedaina poświęcone 
są rozważania na s. 257-260; niektóre aspekty musiano przypomnieć na s. 466--4ti7. 
Działalność Karola Miarki przedstawiona jest w poszczególnych rozdziałach działu 
Stosunki polityczne; w rozdziale o piśmiennictwie A. Gładysz uznał za konieczne 
przytoczyć na s. 515 i 516 pewne informacje, które są powtórzeniem z części 
poprzednich, np. o wykupieniu „Katolika" (poprzednio na s. 287), o takich wy
dawnictwach, jak „Monika" (s. 314, a także na s. 479), jej kontynuacja z lat 
osiemdziesiątych (s. 343), ,,Poradnik Gospodarski'' (recte: ,,Poradnik Gospodar
czy" - s. 313), debiut w „Gwiazdce Cieszyńskiej" (s. 282), niektóre publikacje, 
jak Głos wołającego na puszczy (s. 285), Mosiek Spekulant (s. 311, przy czym 
A. Gładysz wiąże tu ów tytuł z 1869 r., gdy na s. 511 - z 1868 r.), Zuawi (s. 311
i znów dwie odmienne daty u A. Gładysza - 1868 i 1870 r.). Podstawowe infor
macje o „Zwiastunie Górnośląskim" znajdujemy na s. 280 i nast., podobne na
s. 510/511; analogicznie podstawowe informacje o „Gazecie Górnośląskiej" na
s. 312/313 i 341, a ich uzupełnienie na s. 516, gdzie zestawienie nie określonej
w czasie liczby nakładu „Ka,tolika" i „Gazety Górnośląskiej" pozostaje w sprzecz
ności ze· słuszną oceną małego powodzenia tej ostatniej, jaką M. Pater daje na
s. 313. I na marginesie: informacje o nakładach jednej i tej samej „Moniki"
otrzymujemy dla 1879 r. w dziale o stosunkach politycznych (s. 314), a przekro
jowo - w rozdziale o szkolnictwie (s. 479); informacje o nakładach innych ga
zet - w rozdziale o literaturze i piśmiennictwie (s. 516), przy czym te ostatnie
są bardzo ogólnikowe w porównaniu z informacjami o nakładach tych samych
tytułów, np. w dziale traktującym o stosunkach politycznych (s. 339). Powtórzenia
następują w referowaniu na s. 502-505 życia polskiego we Wrocławiu, a są to
powtórze1!ia w stosunku do poprzedniego zaledwie rozdziału - o Towarzystwie
Literacko-Słowiańskim (jest już na s. 499), profesorach Wojciechu Cybulskim
i Władysławie Nehringu (tamże), w pewnym tylko stopniu uzupełniają się infor
macje o polskich lektorach, gdy A. Gładysz wymienia ważną przecież postać
Jana M. Fritza (s. 504), pominiętą w identycznym kontekście przez Z. Surmana
(s. 498). Te powtórzenia (nierzadko uzasadnione), a także pewne niekonsekwencje,
są rezultatem dwu po.ciągnięć. Jako pierwsze widziałbym ryzykowne wyłącze:1ie
polityki szkolnej z całokształtu zjawisk życia politycznego (gdzie sprawy te i tak
już musiały być poruszone). Drugim takim pociągnięciem jest wadliwe - mo,.m
zdaniem - ustalenie treści ostatniego rozdziału (gdzie pod hasłem „Literatu:a
i piśmiennictwo" mieszczą się elementy kształtowania świadomości politycznej
także już wcześniej poruszone). Końcowy dział winien był ujmować po prO$tU
oświatę i kulturę (w odniesieniu do okresu feudalnego odpowiednie rozdziały
słusznie ujmowały te dwa elementy w kolejności odwrotnej, dając pierwszeństwo
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·kulturze), przy czym nie widzę uzasadnienia dla wyeliminowania w recenzowanej,
części tomu III zagadnień kultury materialnej i przesunięcie jej całokształtu do
kolejnego woluminu, obejmującego przecież węższy chronologicznie wycinek. Roz-"
ważania o szkolnictwie winny były we wcześniejszych rozdziałach znaleźć dosta
teczną podbudowę, gdy chodzi o politykę szkolną, i w tym dziale ograniczyć
się do aspektów historycznooświatowych. Prezentacja w takich ramach polskiego,
ż y c i a  1 i t e r  a c  k i e  g o  na Sląsku w sposób uwzględniający fakt, iż jego frag
ment stanowił integralną część ż y c i a  p o  1 i t y c z n e g o, musiała zakładać duże
doświadczenie intelektualne w realizacji takiego zamierzenia; istnieje nadto pewna.
merytoryczna dysproporcja- między obydwoma paragrafami tego ostatniego roz
działu. Gdy M. Szyrocki przedstawia rzeczywiście piśmiennictwo niemieckie na
Sląsku, to A. Gładysz pod hasłem „Piśmiennictwo polskie'' prezentuje nie tyl�o,
życie literackie, ale także szeroko pojęte ż y c i e k u 1 t u r a 1 n e.

Redaktor tomu przyznaje na wstępie, że „Sląsk Cieszyński nastręczał szczegl>l
nie dużo trudności" (s. 7). Wydaje się, że w wielu wypadkach znaleziono siuszne
rozwiązania bądź to integrując problematykę cieszyńską w całokształt wykładu,
bądź to poświęcnjąc jej odrębne punkty, czy nawet - w jednym wypadku -
cały rozdział. Przykładem powodzenia w integralnym potraktowaniu wszystkich
ziem śląskich jest rozdział II o ludności (chociaż odczuwa się tu brak m. in.
oceny wartości statystyk austriackich z punktu widzenia charakterystyki struktury
etniczno-narodowościowej mieszkańców Sląska Cieszyńskiego). Innym przykładem
takiego powodzenia są fragmenty rozdziału XII - ,,Komunikacja, handel, kretlyt" -
A jednak nie wszystkie - zdaniem podpisanego - możliwości zostały tu wyko
rzystane. W tymże samym bloku tematycznym traktującym o przemyśle i usłu
gach dwa pierwsze rozdziały (VI i VII) winny przecież dotyczyć owych ogólnych
zagadnień (dynamika lokalizacji, struktury gałęziowej, przewrót techniczny) w skali
całego Sląska. W kontekście omawianych tam przemian w pruskich prowincja;:h
śląskich zasługiwałoby na zasygnalizowanie przemieszczanie się przemysłu hutHi
czego (na przykładzie Trzyńca - jest o tym niżej na s. 166) czy rozwój bielskiego
przemysłu włókienniczego (s. 186). Rozwój ruchu narodowego na Sląsku Cieszyń
skim w okresie. konstytucyjnym przedstawiony w krótkim rozdziale XVII jest..
przykładem problemu, który rzeczywiście swoją specyfiką w porównaniu z ar,a
logicznymi zjawil>kami na Sląsku w granicach Prus i Rzeszy wymagał potrakto
wania w odrębnym rozdziale (choć wydaje się, że rola Siąska Cieszyńskiego
w całokształcie polskiego ruchu narodowego na Śląsku nakazywałaby przeznaczyć.
na ten rozdział więcej miejsca). Jakiekolwiek inne próby zintegrowania tej prob
lematyki w ramach poprzednich c:z,terech działów byłyby bezsensowne. Natomiast
w innych wypadkach liczne paragrafy poszczególnych rozdziałów poświęcone
Sląskowi CieszyńsJdemu są na ogół przykładami powodzenia w przedstawieniu.
problematyki tej części ziem śląskich w ramach owych rozdziałów.

Niemniej sporo jest fragmentów, w których problematyka cieszyńska zostnła
zupełnie pominięta. Dotyczy to tych części rozdziału I, które mówią o krajobrazie
Nie została uwzględniona problematyka cieszyńska w dziale poświęconym sto
sunkom prawnym, co wydaje się zupełnie niezrozumiałe. Podobnie np. niespełna
półtorawierszowa wzmianka o Mikuszowicach Sląskich (s. 211) nie może preten
dować nawet do tego, by uznać, iż dzięki tej wzmiance dostrzeżony został w pa
ragrafie o uzdrowiskach i turystyce (s. 210-212) Sląsk Cieszyński z jego walo
rami. A skoro już mowa o przykładach niezadowalającego uwzględnienia proble
matykf cieszyńskiej, to trudno z drugiej strony nie odnotować tu powtórzonej
w dwu miejscach wzmianki o uruchomieniu w 1384 r. cukrowni w Chybiu.
(s. 180 i 187). Na marginesie jeszcze uwaga następująca. We fragmentach doty
czących Śląska Cieszyńskiego czytelnik znajduje bardzo często odesłanie do ma-
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szynopisu Józefa Chlebowczyka Sląsk Cieszyński w latach 1850-1918 (na s. 355

nawet z uwagą: ,,Tam też podstawowa literatura przedmiotu"): czytelnik ni! 
dowiaduje się, gdzie maszynopis ten jest do wglądu, choć w innych wypadkach 
są takie informacje (s. 469, a także 202 i 203). 

Na stwierdzenie, że omawiany tom prezentuje w zasadzie stan wiedzy o prze
szłości Sląska osiągnięty na obecnym etapie badań historycznych, pozwala nie 
tylko merytoryczna analiza treści poszczególnych rozdziałów, ale także przypisy. 
Wydaje się, że rozmiary przypisów są wystarczające, dziwi ich brak w niektórych 
fragmentach: krańcowym przykładem jest pozbawiony przypisów fragment po
święcony piśmiennictwu niemieckiemu, w którego zakresie większość czytelników 
nie posiada chyba rozeznania co do istniejących opracowań; wystarczyłoby tu' 
oclesłać do Arno Lubosa !, nie mówiąc o szerszej informacji bibliograficznej, jaką 
oferował tom poprzedni. 

Podsumowują<' dotychczasowy dorobek badań śląskoznawczych Autorzy dali 
przekonywające oceny w zakresie spraw budzących namiętne niejednokrotnie 
kontrowersje. Należy do nich m. in. ocena ks. B. Bogedaina i K. Miarki. Nie
rzadko taż, gdy istniała ku temu potrzeba, Autorzy musieli podejmowa-: badania 
źródłowe. Rezultatem takich badań źródłowych są często zupełnie nowatorskie 
ujęcia i wnioski. Należy do nich podejmowana już wcześniej i przez innych auto
rów bardzo ciekawa metodologicznie nowa próba T. Ładogórskiego odniesienia 
statystyki szkolnej do statystyki spisów ludności (s. 47 i nast.), podjęta w oparciu 
o zawierającą szereg nowych aspektów ocenę rozbieżności między tymi statystyka
mi (s. 45). Również w tym rozdziale mamy ciekawą tezę, wynikającą z analizy
statystyki ruchu naturalnego ludności: Autor podnosi prawidłowości rzutujące na
przynależność Górnego Sląska do polskiego obszaru ruchu naturalnego (s. 36).
Sądzę, iż warto pokusić się przy jakiejś okazji o zarysowanie całokształtu cech
polskiego obszaru etnicznego, wśród których to cech dostrzega się na ogół zjawiska
ze sfery języka i niektórych tylko dziedzin kultury materialnej oraz duchowej.
Szczególnie silnie manifestują się rezultaty badań źródłowych w tych częściach,
które opracował redaktor tomu S. Michalkiewicz, a także w opracowanym przez
Z. Surmana rozdziale o szkolnictwie. W wielu miejscach Autorzy sygnalizują także
w tekście kwestie, które dopiero będzie można naświetlić w sposób bardziej zado
walający na podstawie dalszych badań. Można oczywiście w odniesieniu do wielu
fragmentów recenzowanego tomu podnieść celowość wydobycia jeszcze tego czy
innego akcentu, ale przy podnoszeniu takiego typu sugestii pamiętać trzeba, że
rozłożenie akcentów w toku wykładu jest rezultatem autonomicznego podejścia
każdego autora. I tak w informacji o początkach emigracji z ziem polskich do
Ameryki można było obok przykładu Teksasu (s. 41) dodać, że początki emigracji
chłopów polskich do Brazylii wiążą się z osadami założonymi w Paranie przez
emigrantów z powiatu opolskiego, którzy wyjechali w 1869 r. W ocenie dańych
spisowych dotyczących tzw. dwujęzycznych (s. 45) warto było może dodać, że jako
dwujęzyczny nie został nigdy zapisany Niemiec, który nauczył się po polsku, a je
dynie Polak znający obok języka ojczystego także niemiecki. Wydaje się, że gdy
mowa o równoważeniu odpływu przez napływ siły roboczej na Sląsk z pozosta
łych ziem polskich, wówczas nawet użycie określenia, iż napływ „tylko w części"
równoważył straty (s. 195), jest chyba oceną zbyt optymistyczną. Gdy mowa o trud
nościach zbytu żelazą do Królestwa Polskiego poczynając od końca lat siedem
dziesiątych (s. 235), należało może podnieść, że wobec trudności eksportu towarów
górnośląski przemysł hutniczy podjął eksport kapitału, powołując do życia wszystkie
(poza istniejącą oczywiście już wcześniej Hutą Bankową) huty żelaza w Zagłębiu

2 A. L u  b o  s, Geschichte der Literatur Schłesiens, t. I, Mi.inchen 1960, s. 373-
402: Der Realismus. 
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Dąbrowskim. W rozważaniach o przyczynach upadku prasy polskiej w latach re
akcji po Wiośnie Ludów (s. 254 i nast.). nie zwrócono uwagi na pogarszające się 
warunki materialne, które przekreślały zainteresowanie prasą ze strony chłopskiego 
czytelnika. Gdy w odniesieniu do lat 1885-1890 mówi się o wzroście płac górniczych 
w granicach 400/o (s. 403), to trudno w tym miejscu abstrahować od ruchu cen 
i kształtowania się siły nabywczej, a więc realnej płacy w warunkach jej nominal
nego wzrostu. Wydaje się, że gdy Polacy stanowili 5-10°/o studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego (s. 497), trudno jest mówić o odrębnym nurcie życia studenckiego tej 
nieznacznej (choć dla nas jakże istotnej) grupy. Pewna sprzeczność występuje na 
s. 295, gdzie w kontekście kontrowersji wokół dogmatu o nieomylności stwierdza się:
,,Oprócz bowiem biskupa Forstera większość księży wrocławskiej kurii była prze-

- ciwna publicznej krytyce dogmatu . . .  Forster, który - jakkolwiek był przeciw
nikiem dogmatu o nieomylności papieża - stanowczo sprzeciwiał się jego publicz
nej krytyce". Widzę małą precyzję w zakresie operowania takimi kategoriami, jak
„wydajność pracy" oraz „intensywność pracy" na s. 397: ,,Wprawdzie w tej sytuacji
trudno mówić o wzroście wydajności pracy, ale te wyniki, które uzyskiwano
[a zatem wzrost wydajności - A. B.] wymagały znacznie większego wysiłku �tj.
zwiększenia intensywności pracy - A. B.] niż w okresie poprzednim". Nie mogę
i tu zrezygnować z wielokrotnie przeze mnie podnoszonej wątpliwości dotyczącej
słuszności wprowadzenia w odniesieniu do niektórych instytucji czy organizacji
niemieckich sztucznych i nieuzasadnionych najczęściej nazw polskich i rezygnacji
z oryginalnych nazw niemieckich: jestem za tym, by wprowadzając tego rodzaju
nazwy polskie przytaczać również owe oryginalne nazwy niemieckie. W polonizo
waniu nazw nie ma zresztą w recenzowanym tomie absolutnej konsekwencji {przy
kład Zentralverein zur Forderung und Wahrung ... , s. 247). Osobiście byłbym za
formą zastosowaną np. na s. 263, gdzie mowa o. tzw. Związku Wiernych Konsty
tucji (Verein der Verfassungstreuen). Krańcowym przykładem jest polonizacja
nazwiska Jerzego de Giesche (s. 395), choć wiem, że w wypadkach mniej niż spo
radycznych można i tę formę znaleźć w źródłach. Innym przykładem nieudanej
polonizacji nazewniczej jest określenie Sejrn Śląski zarezorwowane przecież dla 

nazwy organu autonomii międzywojennego województwa śląskiego, gdy na s. 355
odniesiono je do Sejmu Krajowego w Opawie; ta ostatnia nazwa pojawia się
zresztą na s. 359. Również nieprecyzyjne wydaje mi się określenie Parlament
Niemiec (s. 130); jeżeli ma to być tłumacz1:nie nazwy - to raczej Parlament
Rzeszy.

Bardzo ciekawie przedstawia się ikonografia tomu, choć przez korzystanie ze
źródeł ikonograficznych z pierwszej ręki można było uzyskać w tej publikacji
jeszcze lepszą formę techniczno-edytorską 3

• Nienagannie przygotowane zostały ma
py. Korekta nie budzi szczególnych zastrzeżeń. Zwrócić jednak trzeba uwagę na
wprowadzające w błąd usterki korektorskie dwu nazw miejscowych: na s. 311
chodzi nie o Zary, lecz o Zory, natomiast w ilustracji 6 (i odpowiednio na s. 5.20)
nie o Rozbork (na Łużycach), lecz oczywiście o Rozbark (kolo Bytomia); na s. 393
(ostatni wiersz od dołu) winno być „w cechowni", nie „w cechu". Inne usterk�
mają charakter błędów literowych i dotyczą w zasadzie przypisów (s. 41 - tytuł
pracy M. Seringa; s. 186 - tytuł i rok wydania pracy T. Haase; s. 275 - rok
wydania Listów Lompy; s. 512 - tytuł pracy R. Kiistera). Są to w tak obszernym
dziele oczywiście drobnostki.

3 Przykładem jest il. 47, którą można było zaczerpnąć z: E. S z ram E k, 
Dr med. Józef Rostek. Zyciorys a zarazem przyczynek do dziejów narodowego 
odrodzenia Sląska (Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na $ląsku, t. II, Kato
wice 1930, po s. 142). 
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Omawiany tom jest pracą zbiorową, w której uczestniczyło jedenastu auto
rów. Jest więc sam w sobie kolejną okazją do wyrażenia opinii na temat efektyw
ności pracy zbiorowej w opracowaniu syntezy historycznej, Dodatkowo do wyra
żenia opinii w tej sprawie skłania możliwość odniesienia materiału zaprezentowa
nego przez zespól pod red. S. Michalkiewicza do fragmentów syntezy, jaką zapre
zentował indywidualnie Kazimierz Popiołek•, dla którego właśnie okres po 1848 r. 
jest tym obszarem dziejów Sląska, który był przedmiotem jego własnych rozle
głych poczynań naukowo-badawczych. Stwierdzić trzeba bez najmniejszych za
strzeżeń, że w 500-stronicowym dziele zbiorowym S. Michalkiewicza nie ma w ta
kim stopniu punktów skłaniających do polemiki, w jakim znalazły się one w ana
logicznym 70-stronicowym fragmencie dzieła K. Popiołka. I choć te dwa przy
kłady nie przesądzają kwestii wyższości pracy zbiorowej nad indywidualną w syn
tezie historycznej, to jednak świadczą bezapelacyjnie o naukowym sukcesie zespołu, 
który przygotował kolejną część wielotomowej Historii Sląska. 

Andrzej Brożek 

' * 
* 

Opublikowane powyżej teksty stanowiły wprowadzenie do dyskusji nad kolej
nym tomem Historii Sląska, zorganizowanej 19 XI 1976 r. przez WTMH. Zebranych 
historyków z Katowic, Opola i Wrocławia powitał prezes WTMH, prof. R. Heck. 
W sumie zabrało głos w dyskusji 13 osób. 

Jak wynika z głosów, które padły w czasie dyskusji, w dalszym ciągu nie ma 
wśród historyków jednolitego poglądu na temat adresata dzieła. Stwierdzono, że 
tego typu pub!lkacja winna być adresowana do szerokiego ogOlu czytelnik(1w 
(doc. K. Wajda); że jest to synteza dla specjalistów (doc. L. Wiatrowski). Rzecz 
znamienna, że w tej kluczowej przecież kwestii nie wypowiedział się w zasadzie 
już żaden z dyskutantów, jeśli nie liczyć głosu przedstawiciela nauczycieli histo
ryków, który stwierdził, iż jego zdaniem „nie jest to książka dla przeciętnego czy
telnika. Nawet nauczyciele szkół średnich po nią nie sięgną" (mgr A. Bojakowski). 

Ze spraw ogólniejszych podniesiono także kwestię niedostatecznego ujęcia 
w sposób syntetyczny ,1problematyki gospodarczej, a zwłaszcza agrarnej i wsi. Wy
nikało to z faktu podporządkowania spraw gospodarczych cezurom politycznym, 
co utrudniało uchwycenie tendencji rozwojowych, możliwych do przedstawienia 
dopiero w dłuższych ramach chronologicznych. Zwrócono też uwagę na brak 
w obrazie gospodarki Sląska, o której pisało kilku Autorów, jednolitej koncepcji. 
Zagubiła się bowiem oś przewodnia, którą winna być rewolucja przemysłowa 
(doc. Wiatrowski). 

Brak szeregu elementów syntezy wystąpił i w innych fragmentach książki {np. 
niektórych zagadnień wchodzących w skład historii kultury, czy też brak sprawy 
oddziaływania innych ziem polskich na Sląsk). Wskazywano na konieczność: uzu
pełnień w tym zakresie w kolejnej części t. III, która obejmować będzie lata 
1890-1918 (prof. A. Galas). 

Pozostałe wypowiedzi dyskutantów dotyczyły w głównej mierze zagadnień 
bardziej szczegółowych, jak np. sposobu ujęcia określonych spraw we fragmencie 
dotyczącym środowiska na.turalnego i gospodarki leśnej (doc. A. Nyrek), braku 
precyzji w operowaniu pojęciami ruch polski i ruch robotniczy (dr W. Zieliński), 

4 K. P o p  i o ł e k, Historia Sląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972. 
Por. rec.: J. Leszczyński i H. Zieliński, ,,Sobótka", 1973, s. 379-385; A. Brożek 
i W. Dziewulski, ,,Kwartalnik Historyczny", 1974, z. 3, s. 600-612; R. Heck 
i W. Wrzesiński, ,,Zaranie Sląskie", 1973, nr 4, s. 803-814. 
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szczegółowych kwestii związanych z dziejami wsi i rolnictwa (dr S. Zyga) oraz 
podejmowania zorganizowanej walki przez klasę robotniczą Sląska (dr J. Pabisz). 

Do podniesionych w toku dyskusji spraw ustosunkowali się Autorzy 

(mgr Z. Surman, doc. Z. Kwaśny, doc. M. Pater, doc. J. Janczak, dr B. Szerer). 
-Ostatnim mówcą był Redaktor i Współautor dyskutowanego tomu, prof. S. Mi

chalkiewicz. Wypowiedział się on m. in. na temat przyjętej periodyzacji dzieła, jak
rówmez w sprawie planowanych uzupełnień pominiętych zagadnień w następnej

części t. III. Dziękując wszystkim zabierającym głos stwierdził, że zgłoszone uwagi

pozwolą lepiej redagować następne tomy.
Wniosek prof. Brożka, postulujący przeprowadzenie podobnej dyskusji nad 

maszynopisem następnej części Historii Sio,ska, zamknął dyskusję. 

Romuald GeUes 

,. 




