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KONCEPCJA CZWARTEGO TOMU „HISTORII ŚLĄSKA" 

Problematyka okresu międzywojennego i II wojny światowej, a wła
śnie ona składa się na treść tomu IV Historii Śląska, dotyczy wydarzeń 
ważnych, swym znaczeniem wykraczających poza opłotki dziejów re
gionalnych. Wprawdzie już wcześniej niepokój władz niemieckich bu
dziły dynamicznie rozwijający się ruch polski na Śląsku oraz rosnące 
wpływy socjaldemokracji na tym obszarze, ale były to ciągle· sprawy 
wewnętrzne Prus i Rzeszy Niemieckiej. Nikt nie tylko nie kwestiono
wał przynależności Górnego Śląska do Niemiec, lecz nawet nie stawiał 
takiego pytania. Podobnie przedstawiała się sprawa polskich obszarów 
na terenie Dolnego Śląska. Dopiero klęska Niemiec, której doznały 
w I wojnie światowej, uczyniły z problemu Śląska zagadnienie między
narodowe. Takim też ono pozostawało - obok Gdańska - aż do cał
kowitego wyzwolenia w 1945 r., co znajdowało swój wyraz zarówno' po, 
podziale Górnego Śląska w 1922 r., jak i później, zwłaszcza zaś przy 
podejmowaniu decyzji wielkich mocarstw w sprawie polskiej granicy. 
zachodniej na konferencjach jałtańskiej i poczdamskiej. Powoduje to 
konieczność względnie głębokiego osadzenia problematyki śląskiej oma
wianego okresu w kontekście międzynarodowym. 

Punktem wyjścia naszych rozważań - siłą rzeczy - musi być 
konspekt Historii Śląska opublikowany na łamach „Sobótki" 1 oraz wy
dane dotychczas woluminy tego wielotomowego dzieła 2• Rodzi się py
tanie, czy i w jakim stopniu istnieje w tej sytuacji możliwość wpro
wadzenia takich zmian w układzie treści tomu IV, by stanowił on 
część składową całości, a równocześnie odzwierciedlał pos'tę:p dokony
wający się w naszej historiografii. Od czasu opublikowania konspektu 
minęły bowiem prawie 23 lata, a od ukazania się części pierwszej tomu 

1 Historia Siqska (Prospekt wydawnictwa wielotomowego) (Sobótka, 1955, nr 2, 

s. 239-449).
2 Historia Sląska, t. I, cz. 11-4, pod ,;red. K. Ma•leczyńskiego, Wrocław 1960-

1964; t. II, <:z. 1, pod red. 'W. Dlugoborsk-iego, Wrocław 1966; t. II, cz. 2 i t. III, 

cz. 1, pod red. S. Michalkiewicza, Wr,ocław 1'9'70-1'976. 
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I - lat osiemnasc1e. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, iż konspekt 
rodził się w atmosferze nie zawsze sprzyjającej eksponowaniu cało
kształtu problematyki, zwłaszcza dotyczącej okresu międzywojennego s. 
Ale nie tylko o to chodzi. Konspekt był przecież - chociaż z modyfi
kacjami - realizowany. Co więcej, opublikowane tomy lub ich części 
na ogół spotkały się z pozytywną oceną 4. Nie sądzę zatem, by ogólna 
koncepcja tomu IV mogła być diametralnie różna od dotychczas opra
cowanyc_h. Wychodząc z tych założeń należy przyjąć, iż postulowana 
odmienność musi wynikać jedynie ze specyfiki omawianego okresu. 
Natomiast nie może przekreślać całkowicie już realizowanej koncepcji 
Historii Śląska. 

W istniejącej sytuacji pole manewru redakcji i zespołu autorskiego 
jest poważnie ograniczone. Zadanie sprowadza się do wypracowania 
takiego układu treści, który nie burząc ogólnej koncepcji całego dzieła, 
równocześnie w najbardziej plastyczny sposób ukazywałby specyfikę 
prezentowanego w tomie okresu zgodnie z wymaganiami najnowszych 
osiągnięć nauki historycznej i marksistowskiej metodologii. Stojące 
przed nami zadanie nie należy przeto do łatwych. Piętrzące się trud
ności wynikają zresztą nie tylko z samej koncepcji tomu IV jego obję
tości i utrzymania odpowiednich, wzajemnych proporcji treści po
szczególnych zagadnień, lecz również niezwykle zróżnicowanej sytuacji, 
w jakiej znajdował się wówczas Sląsk. Nie zapominajmy, iż z jednej 
strony decydowały się w 1918 r. losy dalszej przynależności Śląska 
Cieszyńskiego i narastał konflikt polsko-czeski, z drugiej strony na po
rządku dziennym stawał problem przynależności państwowej Górnego 
Śląska i części Dolnego. Z czasem jednak sytuacja uległa dalszemu 
skomplikowaniu. Część Śląska Cieszyńskiego znalazła się w ramach 
państwa polskiego, ale poważne jego połacie zamieszkane przez ludność 
polską weszły w skład Czechosłowacji. W ramach tej ostatniej zna
lazło się również Hulczyńskie. Dokonał się też podział Górnego Śląska. 
Ta jego część, która przypadła Polsce, z odzyskaną częścią Śląska 
Cieszyńskiego złożyły się na województwo śląskie, chociaż pod wzglę
<lem prawnym zachowały daleko idącą odrębność. W skład wojewódz
twa poznańskiego weszło szereg gmin z pogranicza Dolnego Śląska 
i Wielkopolski. Tak więc interesujący nas obszar znalazł się ostatecznie 
w granicach trzech organizmów państwowych, przy czym w obrębie 
II Rzeczypospolitej odmiennie kształtowała się sytuacja gmin dolne
.śląskich oraz górnośląskiej i cieszyńskiej części województwa śląskiego, 

3 Zob. m. in. S. Md c h a 1 k i  e w  i c z, Spory o badania śląskoznawcze w la
tach 1945-1975 (Uniwersytat Wrocławski w •służbie nauki, kul•tury i gospodarki 

narodowej, Wrocław 1975, s. 9-23). 
' Tamże, s. 20. Recenzje ukazały się zarówno w--kraju (,.Sląski Kwartalnik 

Historyczny Sobótka" i „Kwartalnik Historyczny"), jak i za granicą (zob. Bibiio

grafia Histor,ii Sląska za odpowiednie lata). 
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w Niemczech zaś prowincji górnośląskiej i dolnośląskiej, w · Czecho
słowacji - . Zaolzia i Hulczyńskiego. Inaczej też toczyły się losy w la
tach 1922-1938. W dziejach Śląska w granicach Polski istotne znacze
nie posiada cezura r. 1926, Śląska pod panowaniem niemieckim -
1933 r., a w obu częściach wygaśnięcia konwencji genewskiej. W dzie
jach Zaolzlia - a także Hulczyńskiego - szczególną rolę odegr.ał 1938 rr. 
W 1939 r. natomiast, po klęsce wrześniowej Polski, wszystkie te. ziemie 
z przyległym obszarem Zagłębia Dąbrowskiego weszły w skład jednej 
jednostki adminstracyjnej, chociaż przy zachowaniu granicy policyjnej; 
między Śląskiem a pozostałym obszarem. 

Przytoczone wyżej fakty wskazują na szereg trudności stojących 
przed nami. Przecież różna przynależność państwowa stwarzała odpo
wiednio inne warunki dla poszczególnych obszarów Śląska w zakresie 
rozwoju gospodarczego, . społeczno-politycznego, kulturalnego itp. 
Szczególne miejsce w dziejach okresu międzywojennego zajmowały 
powstania śląskie i plebiscyt, ale nie tylko one. Istotną rolę odgrywał 
bowiem ruch robotniczy, a zwłaszcza jego komunistyczne skrzydło. 
Specyficzna problematyka Dolnego Śląska i prowincji górnośląskięj·. 
województwa śląskiego i Zaolzia - już same jako takie - wskazują 
na czekające nas trudności. A przecież nie może zabraknąć ani proble
matyki gospodarczej, ani narodowościowej, zwłaszcza zaś dzia,łalnoś.ci 
Związku Polaków w Niemczech na Śląsku oraz szeregu inny�h .zaga�
nień, których egzemplifikacja zajęłaby nam zbyt dużo miejsca i nie 
byłaby chyba celowa. Występujące trudności - moini z�aniem. ·_ 
można pokonać i pokusić się o syntetyczne ujęcie procę�u dziejowego, 
odbywającego się na Śląsku w latach 1918-ł945. . . . 

Tom IV i ostatni - w przeciwieństwie do poprzednich - ma skła
dać się tylko z jednego woluminu, jakkolwiek niewykluczo�e, iż 'ijięk
szego pod względem objętości. Z uwagi na krótki, bo zaledwie 27-letni 
okres, nie widzę potrzeby dzielenia tomu na 3 woluminy, które ·stano
wiłyby samoistne, odrębne całości, chociaż konstrukcyjnie ułatwiłoby 
to zadanie redaktorowi. Podział taki, w którym by najpi�rw traktowano 
o Śląsku w latach 1918-1922, a kolejno 1922-1939 .oraz 1939-1945,
nie uwzględniałby specyfiki rozwoju poszczególny�h części interesują
cego nas obszaru, znajdujących się pod panowaniem ai :-tt.zech państw,
a ponadto uniemożliwiałby w zakresie problematyki· gospodarczej przed
stawienia odpowiednio długich ciągów statystycznych, mogących polfa
zać nam główne trendy rozwojowe w omawianym okresie. Chodzi
zresztą o ciągi statystyczne, które kształtowały się odmienne w. woje
wództwie śląskim, na Zaolziu i w prowincjach górnostąskiej i dolńo
śląskiej. Poważnych trudności nastręczałaby przy tym c�ła gaI11a za
gadnień, nie wyłączając politycznych, czego przykładem może być 
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r. 1938, kiedy Zaolzie wróciło do Polski. Wszystko to musi rzutować
na prezentowaną przez nas koncepcję tomu. Jak się więc ona przed
stawia?

Problematykę śląską chcemy pokazać na szerokim tle porównaw
czym. Nie sądzę, by należało tworzyć odrębne rozdziały posw1ęcone 
problematyce międzynarodowej, która niejednokrotnie warunkowała 
w większym· lub mniejszym stopniu rozwój wewnętrzny, i powinna 
:zapewnić poruszanym w tomie zagadnieniom szerszy oddech, tzn. by 
były traktowane w całokształcie kontekstu międzynarodowego. Oczy
wiście, w wypadkach uzasadnionych, a więc wtedy, kiedy wpływały 
na wydarzenia śląskie i oddziaływały w ten lub inny sposób na roz
wiązanie interesujących nas problemów. Postulowałbym przy tym za
chowanie odpowiednich proporcji, które przy różnych zagadnieniach 
winny kształtować się odmiennie. Chodziłoby jednak, by dominowała 
:problematyka śląska, a międzynarodowa nie przekształcała się w do
.czepiony do tekstu autonomiczny dodatek, który me wnosi nic lub pra
wie nic nowego, a powtarza jedynie tezy i oceny ogólnie znane. 

Opublikowany na łamach „Sobótki" konspekt Historii Śląska, 

a ściślej ta jego część, która dotyczy okresu międzywojennego i II 
wojny światowej, budzi nasze szczególne zainteresowanie. Wyekspono
wano w niej ruch rewolucyjny, natomiast inne - nieraz bardzo iątotne 

:zagadnienia - nie zawsze zostały nawet zasygnalizowane 5• Ogólny 
obraz dziejów lat 1918-1945 w świetle konspektu nie może być uznany 
ani za pełny, ani wyczerpujący. Zawartość tomu IV podzielono w za
sadzie w sposób chronologiczny, wyodrębniając trzy okresy, odpowia
dające latom 1918-1922, 1922-1939 oraz 1939-1945 6. Autorzy kon
spektu zarysowany w szerokim profilu wstęp przeznaczyli na ogólną 
·charakterystykę okresu oraz omówienie literatury przedmiotu i źródPł.
Część pierwszą, poświęconą latom 1918-1922, podzielili na sześć roz
działów. Pierwszy z nich ma zawierać krótką charakterystykę sytuacji
międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki Polski i Nie
miec, drugi - gospodarcze skutki wojny, trzeci - położenie klasy

..robotniczej, czwarty - szczytowy okres wzniesienia rewolucyjnego na
przełomie 1918/19 r., piąty - konsolidację sił kontrrewolucji w walce
z klasą robotniczą, szósty - problematykę trzeciego powstania i po
.działu Górnego Śląska. Nie widzę potrzeby szerszego omawiania te
matyki tych rozdziałów. Chciałbym tylko stwierdzić, a.ż nie uwzględ-

.niają one wielu problemów i nie zawsze akcentują najważniejsze

.zagadnienia w odpowiednio mocny i precyzyjny sposób. Można przy
tym mieć wątpliwości, czy w konspekcie należało już dokonywać od
powiednich ocen tych czy innych zjawisk życia politycznego, zwłaszcza

5 Historia Śląska (Prospekt wydawnictwa wielotomowego), ,s. 424-439.

• Tamże.
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:że zabrakło ich w odniesieniu do wielu innych zagadnień w zakresie 
dziejów Śląska. 

Dla lat 1922-1939 konspekt przewiduje dziewięć rozdziałów. 
Z uwagi na fakt, iż Śląsk znajdował się w tym czasie w ramach róż
nych oi:ganizmów państwowych (autorzy uwzględniają dwa: Pols�ę 
i Niemcy), wyodrębniono - co podkreśla specyfikę okresu - dwie 
.części, obie zróżnicowane. Jedną poświęcono województwu śląskiemu, 
drugą - Śląskowi pod panowaniem niemieckim. Zabrakło Zaolzia, 
Hulczyńskiego i gmin włączonych do województwa poznańskiego, a więc 
obszarów, które weszły bądź w skład Czechosłowacji, bądź II Rze
<:zypospolitej, ale poza Śląskiem. W świetle zaprezentowanej w kon
spekcie koncepcji - podobnie jak w części poprzedniej (lata 1918-
1922) - rozdział pierwszy miałby dotyczyć charakterystyki sytuacji 
międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem roli miejsca Polski 
oraz Niemiec. Rozdział drugi przeznaczono na przedstawienie tematyki 
terytorium, stosunków demograficznych, narodowościowych i poli
tycznych województwa śląskiego, trzeci - ostatniemu stadium wznie
sienia rewolucyjnego i okresowi względnej stabilizacji kapitalizmu 
z początkiem rządów sanacji włącznie, czwarty - zaostrzaniu się walki 
klasowej w okresie wielkiego kryzysu i depresji pokryzysowej oraz 
postępującej faszyzacji życia gospodarczego i politycznego w Polsce, 
piąty - oświacie i kulturze. 

Rozdziały od drugiego do piątego umieszczono w punkcie A konspektu, 
dotyczącym lat 1922-1939, pod tytułem „Śląsk pod władzą burżuazji 
polskiej". Odpowiednikiem tej części jest punkt B, składający się rów
nież z czterech rozdziałów, poświęconych prowincjom górnośląskiej 
i dolnośląskiej. Punkt ten zatytułowano analogicznie, jak punkt A: 
„Śląsk pod władzą burżuazji niemieckiej". Znajdują się tu rozdziały 

� 
. 

od szóstego do dziewiątego. Układ jest prawie identyczny, jak w wy-
padku województwa śląskiego. I tak w rozdziale szóstym mają znaleźć 
się problemy geograficzno-demograficzne, w tym również narodowo
ściowe, w siódmym - ostatnie stadium wzniesienia rewolucyjnego 
i okres względnej stabilizacji kapitalizmu przy chwilowym odpływe 
fali aktywności klasy robotniczej, w ósmym - Śląsk pod władzą 
burżuazji niemieckiej w latach 1922-.1939 (zagadnienia polityczne), 
w, dziewiątym - oświata, kultura i nauka. Przyjęte cezury i podział 
treści zarówno w punkcie A, jak i B nie podkreślają w dostatecznie 
silny sposób znaczenia takich dat, jak rok 1926 w wypadku wojewódz
twa śląskiego czy rok 1933 w prowincji górnośląskiej i dolnośląskiej. 

Część trzecia dotyczy wreszcie okresu II wojny światowej i składa 
się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy ma być poświęcony krótkiej cha
rakterystyce sytuacji w przededniu wybuchu wojny, drugi - przebie
gowi działań wojennych i opanowaniu przez Niemcy hitlerowskie cało
ści Śląska, trzeci - problematyce niemieckich posunięć administracyj-
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nych na dawnych i nowo zdobytych terenach łącznie z przyłączonym 
do Śląska Zagłębiem Dąbrowskim, czwarty - sytuacji rolnictwa w wa
runkach gospodarki wojennej, piąty - zagadnieniom przemysłu i po
lityki gospodarczej władz hitlerowskich, szósty - polityce terroru 
wobec ludności śląskiej, zwłaszcza polskiej, oraz postawie burżuazji 
polskiej i niektórych kół hierarchii kościelnej, siódmy - walce mas 
ludowych pod kierownictwem PPR i KPD przeciwko dyktaturze hitle
rowskiej oraz wyzwoleniu Śląska przez Armię Radziecką. 

Tak więc omówiony wyżej konspekt „sobótczański" przewiduje 
w tomie IV, złożonym z trzech części, łącznie 22 rozdziały, w tym 
6 poświęconych okresowi lat 1918-1922, 9 - 1922-1939 i 7 - 1939-
1945. Konfrontując treść i układ opublikowanych tomów i woluminów, 
uważam rozwiązanie, które by szło po linii zastosowania tego konspektu 
w tomie· IV bez odpowiednich, nieraz daleko idących modyfikacji, za nie 
do przyjęcia, gdyż burzy on dotychczasową konstrukcję całości dzieła. 
W wypadku zaś podziału na trzy części istniałaby konieczność co naj
mniej dwukrotnego - jeżeli nie trzykrotnego - zwiększenia liczby 
rozdziałów, co uważam za rzecz zupełnie nierealną przy proponowanej 
objętości tomu. 

Wizja tomu IV, którą chciałbym przedstawić, jest odmienna. Nie
wątpliwie jest dyskusyjna, jak każda inna. Została jednak podyktowana 
koniecznością utrzymania - wspomnianego już wyżej - układu treści 
poprzednich tomów i ich części, dostosowanego oczywiście do specyfiki 
interesującego nas okresu. Przewidujemy uwzględnienie kilku zesta
wów zagadnień, dzielonych na większą lub mniejszą liczbę rozdziałów 
w zależności od wagi zagadI_1ień oraz ich specyfiki, a nieraz także od 
stopnia zaawansowania badań. Nie sądzę, by zawsze, w każdym poje
dynczym wypadku było możliwe przeprowadzenie nowych kwerend. 
Należy liczyć się z tym, że tom IV - podobnie jak poprzednie - z jed
nej strony będzie stanowić próbę syntezy dziejów okresu międzywojen
nego i II wojny światowej, z drugiej ukaże nam białe plamy, które 
w przyszłości winny stać się przedmiotem naszego zainteresowania 
i naukowej penetracji. Wydaje się·, iż pod tym względem chociażby 
tom II stał się poniekąd inspirujący 7

• Należy przeto oczekiwać, że 
podobną rolę spełnią tom III i IV, skoro w pojawiających się recenzjach 
zwraca się uwagę na zachwianie proporcji między zagadnieniami pol
skimi a niemieckimi s. 

7 Wyrazem r.ego są prace doktorskie, które powstały na naszym Uniwersytecie,

m. in. na temat życia muzycznego i okresu wojen napoleońskich .

s M. in. zwraca na to uwagę w swojej recenzji K. Popiołek. Mówiono też

o tym na publicznej dyskusji, która odbyła •się w ramach posiedzeń Towarzystwa

Miłośników Historii PTH we Wrocławiu.
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Zanim przejdę do zagadnienia wspomnianych ciągów tematycznych, 
wypada zwrócić uwagę na konieczność historycznego traktowania po
jęcia terytorium Śląska. Już wyżej wspomniano, że w ramach II Rze
czypospolitej - poza obszarami województwa śląskiego - znalazło 
się szereg gmin dolnośląskich. Stawiam pod dyskusję pytanie, czy 
i w jakim stopniu obszary- te, zintegrowane z województwem poznań
skim, należy traktować jeszcze jako Śląsk. Pod tym względem mniej 
wątpliwości nasuwa Zaolzie, gdyż losy tego terytorium w okresie nas. 
interesującym nie były jeszcze jednoznacznie przesądzone i obszar ten 
znajdował się pod panowaniem czeskim, następnie krótko pol'Skim 
i w czasie II wojny światowej niemieckim. Jak postąpić z Zagłębiem 
Dąbrowskim? Nie był to Śląsk, ale w okresie okupacji hitlerowskiej 
znalazł się w ramach tej samej prowincji. Szukając rozwiązań, propo
nowałbym pomijanie gmin dolnośląskich i Hulczyńskiego w problema
tyce lat 1922-1939 i 1939-1945, ale uwzględnienie Zagłębia Dąbrow
skiego w okresie okupacji. Natomiast Zaolzie winno stać się obiektem 
naszego zainteresowania w ciągu całego, prezentowanego w tomie 
okresu. Jeszcze raz podkreślam dyskusyjny charakter tej propozycji. 

Projektowany układ treści tomu - poza wstępem, który chcemy 
poświęcić omówieniu ogólnych założeń oraz charakterystyce źródeł i li-
teraturze przedmiotu - ma d�tyczyć · następujących zestawów tema
tycznych: 

1. ŚRODQWISKO GEJOGRA'FICZNEl I LUDNOśC

Zawarta tu problematyka złoży się na treść trzech rozdziałów� 
Pierwszy z nich zostanie poświęcony takim zagadnieniom, jak obszar 
Śląska, zmiany w przynależności państwowej, charakterystyka środo
wiska geograficznego, podziały administracyjne poszczególnych jedno
stek politycznych i dokonywające się pod tym względem zmiany w la
tach 1918-1945. Sygnalizuję tylko ważniejsze zagadnienia. Natomiast 
nie widzę potrzeby prezentowania tej problematyki oddzielnie w okresie 
lat 191_8-1922, 1922-1938 lub 1939 oraz 1938 lub 1939-1945. W po
dobny sposób należy traktować zagadnienia demograficzne, ludnościowe, 
które winny znaleźć się w kolejnym, drugim rozdziale. Kwestią dysku
syjną pozostaje sprawa, czy i w jakim stopniu należy dokonywać ana
liz procesów demograficznych całościowo dla Śląska, czy też omawiać
je odrębnie w zależności od przynależności państwowej. Obok proble
matyki demograficznej postulowałbym stworzenie oddzielnego roz
działu, w którym znalazło by się miejsce na przedstaw�enie struktury 
klasowej, narodowościowej i wyznaniowej społeczeństwa śląskiego,. 
a więc problemu, który jest przecież międzyresortowym, istotnym 
z punktu widzenia ostatnio podejmowanych badań w polskiej historio
grafii. 
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2. srrosUNK'l .PRAlWNIE

W porównaniu z tomem poprzednim, problematyka anonsowana 
w tytule muSi znaleźć znacznie więcej miejsca, gdyż pod względem 
-.prawnym sytuacja w okresie międzywojennym i II wojny światowej 
_przedstawiała się w szczególnie skomplikowany i niejednolity sposób. 
Na Śląsku pod panowaniem niemieckim - a abstrahujemy w danym 
·wypadku od specyfiki lat 1918--1922 (na terenie plebiscytowym trudno
prz�cież mówić o pełnej suwerenności państwowej Niemiec) - możemy
wyróżnić z jednej strony obszary, na których miały obowiązywać po
·stanowienia konwencji genewskiej, z dr}lgiej ustawodawstwo pruskie
:i niemieckie republiki weimarskiej, a następnie Rzeszy hitlerowskiej. Na
terytorium podległym II Rzeczypospolitej odmiennie kształtowały się
stosunki w gminach dolnośląskich włączonych do województwa poznań
skiego, a inaczej w górnośląskiej i cieszyńskiej części województwa
:śląskiego, nie mówiąc już o Zaolziu i Hulczyńskiem, zmianach wiążących
się z przewrotem majowym w Polsce czy objęciem władzy przez Hitlera
·w Niemczech oraz konsekwencjach związanych z polityką monachijską.
"Istotne miejsce musi znaleźć w opracowaniu sytuacja prawna tego ca
łego obszaru, który miał uchodzić za Śląsk w okresie okupacji niemiec
kiej i II wojny światowej. Wydaje mi się, iż całokształt tej problematyki
może być ujmowany łącznie dla całego okresu 1918-1945, · chociaż
·można by znaleźć również argumenty za wyodrębnieniem lat okupacji.
..Jest to zagadnienie o charakterze dyskusyjnym.

3. WIEś I ROLNIC'DWO

W koncepcji przeze mnie prezentowanej sygnalizowana tu proble
matyka winna zmieścić się w dwóch rozdziałach nawiązujących do 
układu treści zastosowanego już w poprzednich tomach, chociaż z nie
:znaczną modyfikacją, która wynika z wyodrębnienia rozdziału o struk
turze klasowej, narodowościowej i wyznaniowej. Pierwszy rozdział 
:zostanie poświęcony ustrojowi agrarnemu i stosunkom społecznym na 
wsi oraz położeniu chłopów, drugi natomiast - produkcji rolnej. Wi
dzimy możliwość integralnego traktowania całego Śląska (zwłaszcza 
przy zagadnieniach produkcji) niezależnie od przynależności państwowej 
przynajmniej przy analizie niektórych problemów. Druga ewentualność 
- to prezentowanie w ramach obu rozdziałów kolejno wsi i rolnictwa
województwa śląskiego, Śląska pod panowaniem niemieckim i Zaolzia.
Sądzę, iż wyboru będzie można dokonać ostatecznie w trakcie pisania,
chociaż osobiście jestem zwolennikiem pierwszego rozwiązania.
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4. IBRZBMYSŁ I USŁUGI

Sygnalizowany tu ciąg tematyczny ·dotyczy niezwykle szerokiego 
kręgu zagadnień, podobnie więc jak w tomie poprzednim będzie pre
.zentowany przynajmniej w kilku rozdziałach. Widzimy tu problema
tykę lokalizacji przemysłu i zmian w jego strukturze branżowej, tech
nice i technologii produkcji, jej organizacji (zagadnienie dalszej mono
polizacji na bazie racjonalizacji produkcji), rozwoju przemysłu ciężkiego 
i lekkiego oraz skutków dokonywającej się nadal industrializacji po
szczególnych obszarów Śląska. Spośród pozostałych zagadnień na czoło 
winny wysunąć się rzemiosło, turystyka oraz komunikacja, handel 
:i kredyt, a także polityka gospodarcza państwa. Niektóre z wymienio-:

nych problemów mogą być traktowane także w sposób całościowy� 
integralny, inne wymagają wyodrębnienia. Podobnie jak w wypadku 
wsi i rolnictwa, również tu rysuje się _ęwentualność trójczłonowego 
prezentowania pewnych zagadnień, tzn. w województwie śląskim, 
w prowincjach górnośląskiej i dolnośląsk1ej oraz na Zaolziu. Prawdopo
dobnie okaże się niezbędne wyeliminowanie niektórych aspektów ogól
nej oceny sytuacji gospodarczej w tym czy innym okresie międzywo
jennego dwudziestolecia i II wojny światowej i traktowania ich łącznie 
z problematyką polityczną. Do spraw tych wrócimy jeszcze później, tu 
chciałbym tylko zaznaczyć, iż podobne rozwiązanie może znaleźć zaąto
sowanie również w zakresie problematyki gospodarczej. Nie. wykluczam 
,ewentualności wyodrębnienia lat 1918-1922, jak również 1922-1939 

. czy II wojny światowej. Przy okazji można spytać, czy i w jakim stop
niu dla Dolnego śląska i Śląska Cieszyńskiego w ogóle była istotna 
cezura 1922 r., która wiąże się z podziałem obszaru plebiscytowego 
Górnego Śląska, czy może raczej rok 1923. Ważną rolę z punktu wi
dzenia rozwoju gospodarczego interesującego nas terytorium odegrała 
natomiast wojna celna i lata wielkiego kryzysu gospodarczego. Na Śląsku 
pod panowaniem niemieckim ponadto wyodrębniony okres w życiu 
;gospodarczym stanowią lata 1933-1939, a na całym Śląsku łącznie 
.z Zagłębiem Dąbrowskim II wojna światowa i okupacja niemiecka na 
włączonych do Rzeszy obszarach śląskich i ich pogranicza. Wszystko 
to komplikuje w niezwykle ostry sposób konstrukcję tomu w zakresie 
problematyki gospodarczej. Zasadnicze pytanie sprowadza się przy tym 
.do tego, czy i w jakim stopniu ujmować sygnalizowane zagadnienia 
w sposób całościowy, przedstawiając je w ciągu tematycznym lat 1918-
.1945, czy też i kiedy decydować się na wprowadzenie cezur wyodręb
niających krótsze odcinki. czasowe albo wręcz przenoszenie niektórych 

:zagadnień do problematyki politycznej. Odpowiedź nie będzie łatwa. 
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5. KLASA ROBOTNICZA I JEJ ROLA

Podobnie jak w tomie III, przewiduję wyodrębnienie problematyki 
klasy robotniczej i jej roli, którą· zamierzamy przedstawić w trzech 
rozdziałach. W pierwszym ukażemy liczebność i strukturę wewnętrzną. 
natomiast w drugim - położenie klasy robotniczej, w trzecim - jej. 
znaczenie i rolę w ówczesnym społeczeństwie, a więc zarówno jej. 
aktywność społeczno-polityczną, jak i rolę wytwórcy poważnej części 
doc:\,odu narodowego. Oczywiście nie powinno tu zabraknąć takich ele
mentów, jak świadomość klasowa i polityczna, uczestnictwo w ruchu 
rewolucyjnym czy wyzwoleńczonarodowym itp. Chodzi o to, by ukazać 
klasę robotniczą jako przodującą siłę społeczeństwa. W rozdziałach tych 
nie zamierzamy wprowadzać żadnych cezur wewnętrznych. Chcemy 
interesujące nas zagadnienia przedstawić w jednym ciągu chronologicz
nym od 1918 do 1945 r. lub 1939 r. W drugim wypadku problematyka 
rozdziałów dotycząca lat wojny i okupacji znalazłaby się w wyodręb
nionej części tomu. Ale jest to sprawa - jak dotąd - jeszcze dysku
syjna. Podobnie zresztą przedstawia się również sytuacja anonsowanego 
wyżej rozdziału trzeciego. Czy jego treść ma ograniczyć się tylko do 
ogólnych rozważań określających funkcję i rolę klasy robotniczej jako 
przodującej siły społecznej, czy też równocześnie zawierać historię 
ruchu robotniczego? Skłaniam się do pierwszego rozwiązania, gdyż 
ułatwi to prezentację tematyki politycznej, w której skład integralnie 
wchodzi przecież !uch robotniczy. Zniknie też wówczas problem wew
nętrznego podziału rozdziału na krótsze odcinki czasowe, odpowiadające 
stosowanym przy tematyce politycznej. Pozostanie jedynie zagadnienie, 
czy i w jakim zakresie omawiać odrębnie województwo śląskie, pro
wincje śląskie i Zaolzie oraz jak podchodzić do niektórych specyficznych 
zagadnień dla lat 1918-1922, 1922-1938/39 i 1938/39-1945. Ale są to 
sprawy, które można rozwiązać znacznie łatwi-ej od sygnalizowanych wy
żej kwestii związanych z życiem politycznym i ruchem robotniczym. 

6. STOSUNKI POLITYCZNE

I znowu obraz jest niezwykle złożony. Szukając odpowiednich roz
wiązań, trudno sięgać do wzorów z poprzednich tomów, gdyż nigdy 
sytuacja polityczna nie była tak zagmatwana i zróżnicowana. Pierwsze 
pytanie, to czy podział na trzy odcinki czasowe całego okresu, uważamy za 
uzasadniony. Chodzi o lata 1918-1922, 1922-1939 i 1939-1945. Cezura 
1922 r. np. z punktu widzenia dziejów Górnego Śląska jest w pełni 
przekonywająca. W dziejach II Rzeczypospolitej oznacza ostateczne 
ukształtowanie się naszych granic zachodnich, jeżeli pominąć problem 
Zaolzia i jego przyłączenie w 1938 r. do Polski. Jednak mniej istotne: 
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2naczenie - chociaż również ważne - data ta miała dla Doinego Ślą
ska, a w części także cieszyńskiego obszaru województwa śląskiego. 
Mimo wszystko cezurę 1922 r. uważam za możliwą do zaakceptowania 
<lla całego terytorium Śląska. Data 1939 r. nie budzi żadnych zastrze
:żeń. Być może jednak należałoby się zastanowić nad wyodrębnieniem 
1938 r. i okresu pomonachijskiego do wybuchu wojny jako osobnego 
odcinka w dziejach Śląska. W każdym razie sprawę uważam za otwartą, 
-przy czym· nie wykluczone, iż wówczas ten krótki okres trzeba by było 
wyłączyć z problematyki lat 1922-1939 i umiejscowić przy zagadnie
niach II wojny światowej bądź traktować odrębnie. 

Niezwykle bogaty w wydarzenia okres 1918-1922 zmusza nas do 
szczególnie szerokiego traktowania zawartej w nim problematyki, 
a więc szukania także takich rozwiązań konstrukcyjnych, które pod
kreślałyby jej rangę i wagę. Rysuje się przeto konieczność podziału 
treści tego okresu na krótsze odcinki czasowe bądź też jego podział 
według zasad problemowych. Opowiadałbym się za pierwszym roz
wiązaniem, jakkolwiek z pewnymi modyfikacjami. Mianowicie - być 
może - byłoby celowe przedstawienie najpierw w odrębnym rozdziale 
na tle ówczesnej sytuacji losów politycznych śląska Cieszyńskiego, by 
przejść kolejno do Dolnego i Górnego Śląska. Drugi rozdzri.ał przy tej 
koncepcji pokazywałby skutki klęski Niemiec, przebieg wydarzeń re
wolucyjnych na Śląsku, ruch komunistyczny, powstanie i działalność 
rad, narodziny problemu dalszej przynależności państwowej obszarów 
Śląska zamieszkanych przez ludność polską, I powstanie śląskie w sier
pniu 1919 r. itp. Trzeci zaś - rozwój sytuacji politycznej od września 
1919 r. do kwietnia 1921 r., w tym ruch strajkowy, II powstanie śląskie, 
powstanie KPGŚL i plebiscyt, czwarty - Śląsk w okresie III powsta
nia na tle całokształtu ówczesnej sytuacji wewnętrznej i międzynaro
dowej, łącznie z problematyką o podjęciu decyzji o podziale obszaru 
plebiscytowego i jej wykonaniem oraz zagadnieniami Dolnego Śląska. 

Kolejny odcinek dziejów politycznych chcielibyśmy zamknąć w ra
mach trzech rozdziałów. Pierwszy z nich przeznaczamy dla wojewódz
twa śląskiego w latach 1922-1938 lub 1939, przy czym widzimy tu 
aż dwie cezury wewnętrzne, gdyż wyodrębniają się lata 1922-1926, 
1926-1938 · i 1938-1939. Drugi rozdział obejmowałby dzieje Śląska 
pod panowaniem niemieckim z zarysowaną cezurą wewnętrzną 1933 
i ewentualnie 1938 r. Podobnie jak w poprzednich tomach, również 
i tu byłaby eksponowana problematyka.polska, m. in. działalność Związku 
Polaków w Nie�czech, rewizjonizm niemiecki, dyskryminacyjna po
lityka władz niemieckich prowincji w stosunku do ludności polskiej, 
ruch komunistyczny itp. Rozdział trzeci - siłą rzeczy najskromniejszy 
pod względem objętości - dotyczyłby Zaolzia w latach 1918-1938. 
Pozostaje sprawą dyskusyjną - co sygnalizowano już wyżej - czy 
w dziejach okresu międzywojennego i II wojny światowej nie wyod-
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rębnić odcinka chronologicznego od października 1938 do sierpnia 
1939 r. Konstrukcyjnie takie rozwiązanie uchroniłoby nas przed trud
nościami, gdzie umieśćić dzieje Zaolzia po przyłączeniu go do woje
wództwa śląskiego, tzn. omawiać je nadal w rozdziale trzecim czy też' 
pierwszym, co musiałoby wyprzedzać wydarzenia 1938 r. Wyodrębnienie 
okresu pomonachijskiego, moim zdaniem, ma również uzasadnienie 
merytoryczne, gdyż znalazłoby się miejsce na przedstawienie i ocenę 
zagadnień wielkiej polityki, która przy trójczłonowym pod względem 
terytorialnym podziale problematyki nie znajdowałaby właściwego dla 
siebie miejsca. 

Ostatni wreszcie ciąg tematyczny zagadnień politycznych objąłby; 

okres II wojny światowej bądź okres· od Monachium po rok 1945_ 
Opowiadam się za drugim rozwiązaniem. Przebieg działań wojennych 
we wrześniu 1939 r. na Śląsku oraz polityka władz na Górnym i Dol
nym Śląsku włącznie z Zagłębiem Dąbrowskim w całym jej skompli
kowaniu byłyby przedmiotem rozdziału drugiego (ewentualnie pierw
szego, gdyby przyjąć cezurę 1939 r.). W rozdziale trzecim natomiast 
winna znaleźć się problematyka związana z postawą społeczeństwa> 

szczególnie ruch oporu, działalność PPR i KPD, problem odzyskania 
Śląska w polskich programach ugrupowań politycznych itp. w czwar
tym - wyzwolenie Śląska przez Armię Radziecką i Lud·owe Wojsko 
Polskie, w piątym - międzynarodowe aspekty sprawy Sląska i decyzje 
poczdamskie co do jego dalszej przynależności państwowej. 

7. KULTURA I OŚWFATA
• 

Sygnalizowana w tytule tematyka dotyczy zjawisk złożonych, w sła
bym stopniu zbadanych, niełatwych do ujęcia w zwartej konstrukcyj
nie i logicznie całości, nieraz pomijanej w tomach poprzednich lub 
traktowanej marginesowo. Licznie tu występujące i różnorodne wątki 
chcemy zmieścić w kilku rozdziałach, z których każdy ma stanowić 
samoistną całość chronologiczną bez wewnętrznych cezur, z wyjątkiem 
jednak szkolnictwa i nauki, szczególnie silnie podlegających wpływom 
polityki władz, odmiennej nie tylko na terenie województwa śląskiego, 
Śląska pod panowaniem niemieckim i na Zaolziu, ale także w wybra
nych odcinkach czasowych, np. przed przewrotem i po przewrocie 
majowym, w okresie republiki weimarskiej i Rzeszy hitlerowskiej, 
II wojny św�atowej itp. W rozdziale pierwszym chcielibyśmy zawrzeć 
problematykę kultury materialnej, w drugim - szkolnictwa, nauki 
i oświaty, w trzecim architektury i budownictwa, czwartym - szeroko 
rozumianej sztuki, w piątym - piśmiennictwa i literatury. Wydaje się, 
iż w niektórych rozdziałach istniałaby przy tym konieczność trójczło
nowego pod względem terytorialnym traktowania wybranych zagadnień. 
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Jest to jednak sprawa pod wieloma względami dyskusyjna. Trudno np. 
byłoby całościowo omawiać szkolnictwo w województwie śląskim i na. 
Śląsku pod panowaniem niemieckim oraz na Zaolziu, gdyż wykazywało, 
ono wszędzie tam daleko idące odrębności, jednocześnie zaś takiego 
właśnie ujęcia wymaga kultura materialna. Podaliśmy tylko dwa przy-· 
kłady, a można przecież odwołać się do treści pozostałych rozdziałów .. 
Decyzje co do wewnętrznej konstrukcji będzie można podjąć dopiero
w trakcie opracowania odpowiednich tekstów. Jeżeli o tym wspomi-· 
namy, to jedynie po to, by uświadomić, jakie w danym wypadku t>toją 
przed nami trudności. 

Przedstawiona powyżej wizja układu treści tomu IV składa się z 7' 
ciągów tematycznych i na pierwszy rzut oka może wydawać się względ
nie zwarta i prosta. Nie ukrywaliśmy jednak tkwiących w propono
wanej konstrukcji trudności, sygnalizując je i stawiając szereg znaków· 
zapytania :i konieczność większych lub mniejszych modyfikacji w kon-
cepcji tego tomu. Dlatego przedstawiamy pod dyskusję trzy wariantYi 

- . rozwiązań. Pierwszy, który wynika z prezentacji wymienionych wyżej
ciągów tematycznych, drugi, w którym eksponuje się wagę wydarzeń.
politycznych w latach 1918-1922, i trzeci dotyczący tego okresu oraz. 
II wojny światowej. W wypadku przyjęcia drugiego rozwiązania tom. 
rozpoczynałby się od prezentacji pierwszych lat po zakończeniu I wojny
św�atowej do podziału obszaru plebiscytowego, następnie zaś zawierałby._ 
tylko odpowiednio przestawioną treść. Przy wariancie trzecim - punkt. 
wyjściowy byłby podobny, ale tom kończyłby się całościowo tra,kto-· 
waną tematyką wojny, w czasie której życie gospodarcze, społeczne 
i polityczne były szczególnie silnie powiązane ze sobą. W tej sytuacji 
zagadnienia środowiska geograficznego i demograficzne oraz gospodar-
czo-społeczne byłyby traktowane w jednym ciągu chronologicznym,. 
przede wszystkim w latach 1918-1938/39 (z pewnymi odstępstwami na 
rzecz okresu 1918-1922 w zakresie ogólnej oceny sytuacji gospodarczej 
i polityki gospodarczej). Natomiast weszłyby one prawie w całości do· 
problematyki II wojny światowej. Podobnie należałoby potraktować 
tematykę kultury i oświaty, jakkolwiek sprawa może być dyskusyjna,. 
zwłaszcza przy takich zagadnieniach, jak piśmiennictwo i literatura,. 
architektura i sztuka, kultura materialna. Sądzę, że problem - podob
nie jak w wielu innych wypadkach - zostanie rozstrzygnięty dopiero
w trakcie pracy nad tekstem tomu. Zależy nam bardzo, by powstało, 
dzieło zwarte, stanowiące naukową syntezę interesującego nas okresu. 
dziejów Śląska. 

Tom IV - podobnie jak poprzedJłie - winien być wyposażony;· 
w ilustracje, wykresy i mapy. W naszej koncepcji mają one stanowić 
nie dodatek, ale integralną część opracowywanego dzieła, które zamknie· 
indeks nazwisk i nazw geograficznych. Nie ukrywamy, iż podejmując;: 
problematykę okresu międzywojennego -i II wojny światowej, będziemy· 
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tak jak dotychczas preferować zagadnienia walki narodowowyzwoleń
czej i ruchu robotniczego, zwłaszcza 2;aś jego rewolucyjnego, komuni
stycznego skrzydła. Chcemy bowiem przedstawić czytelnikowi pełny 
obraz przeszłości, pokazuj_ąc te siły, które przyczyniły się do ukształ
towania się naszej dzisiejszej rzeczywistości. 

UKŁA!D TREŚOI TOMU ·IV HISTORII ŚLĄSKA 
CWARIA'NT. PIElRWiSZY) 

Wstęp 

1. środowisko geograficzne � ludność

I. Zmiany przynależności państwowej oraz środowiska geogra
ficznego i krajobraz

II. Ludność i przemiany demograficzne
III. Struktura klasowa, narodowościowa wyznaniowa

2. Stosunki prawne

IV. Państwo i prawo na Śląsku

3. Wieś i rolnictwo

V. Ustrój agrarny, stosunki społeczne na wsi i położenie chłopów
VI. Produkcja rolna i gospodarka leśna

4. Przemysł i usługi

VII. Lokalizacja przemysłu i jego struktura branżowa
VIII. Postęp techniczny i struktura organizacyjna przemysłu (roz

wój monopoli)
IX. Przemysł ciężki
X. Przemysł lekki

XI. Rzemiosło
XII. Komunikacja, handel i kredyt

XIII. Turystyka i uzdrowiska
XIV. Społeczne skutki industrializacji i sytuacji kryzysowej oraz

stagnacji w zakresie produkcji

5. Klasa robotnicza i jej rola

XV. Liczebność i struktura wewnętrzna klasy robotniczej
XVI. Położenie klasy robotniczej

XVII. Znaczenie i rola klasy robotniczej
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6. Stosunki polityczne

A. Lata 1918-1922/23
XVIII. Polityczne losy Śląska Cieszyńskiego

197 

XIX. Sytuacja na Śląsku od klęski Niemiec do sierpnia 1919 r.
XX. Między I a III powstaniem

XXI. Sytuacja polityczna na Śląsku po plebiscycie i III powstanie
oraz decyzje mocarstw o podziale Górnego Śląska

B. Lata 1922/23-1938
XXII. Problematyk� województwa śląski.ego

XXIII. Zagadnienia polityczne prowincji górno- i dolnośląskiej
XXIV. Życie polityczne na Zaolziu

C. Od Monachium do września 1939 r.
XXV. Śląsk w przeddzień wybuchu wojny

D. Okres okupacji i II wojny światowej
XXVI. Wybuch wojny i przebieg działań wojennych oraz polityka

Niemiec na śląsku do wyzwolenia
XXVII. Postawa społeczeństwa i ruch oporu

XXVIII. Wyzwolenie śląska
XXIX. Powrót śląska do Polski

7. Kultura i oświata

XXX. Szkolnictwo, nauka i oświata
XXXI. Kultura materialna

XXXII. Architektura i sztuka
XXXIII. Piśmiennictwo i literatura
XXXIV. Muzyka, teatr i inne działy ·twórczości.

UKłJAlD TREŚCI TOMU 1IV HISTORII SLĄSKA 
(W .AruANT DRUGI) 

Wstęp 

1. Stosunki polityczne w latach 1918-1922/23

I-IV, w wariancie pierwszym XVIII-XXI

2. Środowisko geograficzne i ludnoś�

V-VII, w wariancie pierwszym I-III

3. Stosunki prawne

VIII, w wariancie pierwszym IV 

3 - Sobótka 2n9 
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4. Wieś i rolnictwo

XIX-X, w wariancie pierwszym V-VI

5. Przemysł i usługi

XI-XVIII, w wariancie pierwszym VII-XIV

6. Klasa robotnicza i jej rola

XIX-XXI, w wariancie pierwszym XV-XVII

·-

7. Stosunki polityczne

XXII-XXIX, w wariancie pierwszym również XXII-XXIX

8. Kultura i oświata

:XXX-XXXIV, w wariancie pierwszym również XXX-XXXIV. 

UKŁAD TRE$CI TOMU IV HISTORII SLĄSKA 

(WAmu\NT 'DRiZECI) 

Wstęp 

1-6: Układ zgodny z wariantem drugim: I-XXI

7. Stosunki polityczne: Lata 1922/23-1938/39

XXII-XXIV, w wariancie pierwszym i drugim również XXII-XXIV

8. Kultura i oświata

XXV-XXIX, w wariancie pierwszym pkt 7, XXX-XXXIV, w dru
gim - pkt 8, również XXX-XXXIX

9. Stosunki polityczne: lata 1938/39-1945

A. Od Monachium do wrŻeśnia 1939 r.
XXX. W wariancie pierwszym pkt 6, XXV, w wariancie drugim pkt 7,
również XXV

B. Okres okupacji i II wojny światowej
XXXI-XXXIV, w wariancie pierwszym pkt 6 D, XXXI-XXIX,

w warianc'ie drugim, pkt 7, XXXI-XXIX.

DIE KONZEPTION DES IV. BANDES DER „GESCHICHTE SCHLESIENS" 

Den Ausga,ngspunkt der Ubexlegungen zum Entwurf des IV. Bandes der Ge

schichte Schlesiens, der die Jahre 1918 bis 1945 umfasst;, muB <ler vor mem- als 

:.>.O Jahren v.eroMentlichte Konspekt sowie <lie bi�her herausgegebenen Volumina 

J 
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dieses mehrbandigen Werkes bilden. E,; wird der letzte und zugleich einer ausserst 

wichtigen Pr,ob1emaitik gewi,dmete Band sei,n. In der von der Redaktion in drei 
Varianten prasentierten Konzeption wird die Darstellung der Geschichte Schlesiens 

vor einem breiten vergleichenden Hiinitergrund vorgeschlagen. Wir verzichten auf 
die Gliederung des behandelten .Zeil'.raums in drei chronologische A!bschruitte. 
Beabsichtigt sind folgende Themenkreise: geographische Umwelt und Bevolkerung� 
Rechtsverhaltnisse, das Dorf und die Landwirtschaft, Industrie und Dienstlei

stungen,, die Arbeiterlclasse und deren filhrende Rolle, politische Verhfiltnisse, Kul

tur und Bildungswesen. Jede der vorgestellten Varianten hat ihre guten und 

schlechten Seiten. Die Diskussion wird zeigen, ob und in welchem Grade sie r·a
tional sind. Alles soll in einem Volumen untergebracht, mit Illustrationen, Diagram

men und Karten ausgestattet werden, die als integraler Bestandteil der Arbeit 

zu betrachten sind. Wir halten es filr notwendig - so wie bisher - folgende 

Fragenkomplexe zu praferieren: den nationalen Befreiungskampf und die Arbei
terbewegung, insbesondere deren revolutiononaren, komunistischen Fliigel, als. 

jene Faktoren, die zur Herausbildung unserer heutigen Wirklichkeit beigetragen, 

hatten. 




