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HENRYK ZIELINSKI 

MIEJSCE I ROLA 8LA,SKA W EUROPIE SRODKOWEJ 
W XIX I XX W. PRÖBA SYNTETYCZNEGO SPOJRZENIA * 

W szechstronny rozw6j historiografii sl11skiej w minionym cwiercwie
czu powojennym wzbogacil i pogl<,bil w spos6b ihotny nasz,i znajomosc 
dziej6w S1'1ska na przestrzeni wiek6w. Dotyczy to m. in. jednego z naj
bardziej kapitalnych skladnik6w tej problematyki, jakim jest niewqtpli
wie zagadnienie roli i miejsca SI11ska w Europie srodkowej, s�czeg6lnie 
jego powiqzan z Polskq i z Niemcami na polu gospodarczym, narodowo
-politycznym, kulturalnym. Z drugiej strony nie ustajq wysilki cz�sci 
historiografii zachodnioniemieckiej, by ten kapitalny problem przedsta
wic w spos6b nieraz daleki od wymowy faktow i dokumentow, nb. cz�sto 
proweniencji niemieckiej. Zachodnioniemiecka seria wydawnicza Insty
tutu Herdera w Marburgu ,,Ost deutschland unter fremder Verwaltung", 
kt6rej ostatnie, jak dot11d, ogniwo stanowi tom pt. Niederschlesien unter 

polnischer Verwaltung (Frankfurt/Main - Berlin 1967, ss. XII, 442), 
jest tego kolejnym potwierdzeniem. 

Wspomniany wyzej wszechstronny rozwoj naszej historiografii, po
dejmujqcej m. in. problematyk<, ·znaczenia Shiska dla Europy srodkowej, 
Polski i Niemiec, pozwala w sposob coraz bardziej konkretny i udoku
mentowany nie tylko prostowac szereg szczeg61owych znieksztalcen roli 
S!11ska w Europie srodkowej, ale takze zarysowac wzgl�dnie pelny, calo
sciowy obraz tego zagadnienia. Niniejszy szkic jest pr6b<1 takiego wlasnie 
s.ynletycznego zarysu owego obrazu w oparciu o ustalenia naszej historio

grafii w tej dziedzinie, jak tez o swiadectwa niemieckie. 
Przez szereg wiek6w Slqsk byl przedmiotem rozgrywek dynastyczno

-dyplomatycznych i walk zbrojnych mi�dzy Polsk,i, Czechami, cesarzami 
niemieckimi, Austriq i Prusami. Nie bez racji lqczono burzliwq zmiennoSC 

losow S!<1ska z jego „naroznikowym" polozeniem (E. Zivier), na styku 

"' W wersji angielskiej, w nieco zmienionej formie, artykul byl drukowany 

w „Acta Poloniae Historica", t. XXII, Warszawa 1970. 
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k.ilku wielkich organizm6w panstwowych; geografowie (ja!k E. Romer) 
zwracali uwag� na polozenie 81;:iska jako kraju „przy bramach", mianowi
cie przy Bramie Morawskiej (wiod;:icej na Sl;:isk z poludniowego zachodu 
biegiem g6rnej Odry, mi�dzy Sudetami i Karpatami) oraz przy Bramie 
Oswi�cimskiej (otwieraj;:icej drog� na 81;:isk od wschodu wzdluz g6rnego 
biegu Wisly, mi�zy Karpatami i Jur;:i Krakowsk;:i). 

W wyniku wojen sl;:iskich Sl;:isk znalazl si� pod panowaniem pruskim, 
pod kt6rym pozostawal (z wyj;:itkiem 81;:iska Cieszynskiego) przez z g6r;:i 
p6ltora wieku. Pod wzgl�dem panstwowo-politycznym stal si� z tq chwil;:i 
problemem wewn�trznym Prus, by dopiero po zakoiiczeniu I wojny swia
towej przeksztalcic si� zn6w w sporny problem mi�dzypanstwowy i zn6w 
polsko-niemiecko-czeski. Ale nawet w okresie przynaleznosci panstwowo
-politycznej do Prus nie przestal byc problemem mi�dzynarodowym 
w plaszczyznie gospodarczo-politycznej i narodowo-politycznej, brzemien
nym w konflikty, kt6re potencjalnie nosily w sobie zapowiedz ponownego 
umi�dzynarodowienia kwestii sl;:iskiej takie pod wzgl�dem panstwowo
politycznym. 

Gospodarczo-polityczna rola Sl;:iska w zyciu Polski, Niemiec i niekt6-
rych innych kraj6w Europy srodkowej byla widoczna juz w pierwszej 
polowie XIX w., choc wlasnie w tym okresie nastqpil silny upadek su
kiennictwa (a takze w niekt6rych innych dziedzinach), kt6re stanowilo 
jeden z najwazniejszych artykul6w handlu sl;:iskiego. Do upadku tego 
przyczynila si� walnie - obok innych przyczyn - utrata polskich i ro
syjskich rynk6w zbytu na skutek faktycznego ich zamkni�cia przez rosyj
sk;:i taryf� celn;:i w 1821 r. Kolejnym ciosem dla handlu sl;:iskiego bylo 
wcielenie do Austrii Wolnego Miasta Krakowa, do kt6rego przedtem 
Wroclaw kierowal okolo 500/o swych towar6w, korzystaj;:ic ze swob6d 
celnych, jakie tu istnialy. 

Natomiast dynamicznie rozwijaly si� w tym czasie g6rnictwo i hutnic
two sl;:iskie, przoduj;:ice w6wczas w skali og6lnoniemieckiej. Po reformie 
regulacyjnej z 1811 r. nast;:ipil naplyw chlopstwa do przemyslu, w kt6rym 
manufaktura szybko ust�powala miejsca maszynie i produkcji fabrycznej. 
Rozw6j kolejnictwa od polowy XIX w. oraz ograniczenie ingerencji pan
stwa (tzw. zasady dyrekcyjnej, 1851) w dzialalnosc gospodarcz;:i prywa
tnych wlascicieli kopaln i hut stworzylo warunki do nieskr�owanego 
i dynamicznego rozwoju przemyslu o charakterze kapitalistycznym na 
Sl;:isku. Odzwierciedlalo si� to w szybkim wzroscie produkcji m. in. w�gla 
kamiennego, kt6ra wzrosla w latach 1850-1870 na G6rnym 81;:isku 
szesciokrotnie. sur6wki zelaza (w latach 1852-1870 wzrost przeszlo sie
dmiokrotny) czy cynku, kt6rego produkcja w polowie XIX w. stanowila 
prawie 400/o produkcji swiatowej. Takze Dolny 81;:isk nalezal do silnych 
osrodk6w przemyslowych w Europie srodkowej, jego wydobycie w�gla 
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jeszcze w 1870 r. stanowilo ok. 270/o wydobycia g6rnosl11skiego. Jednakze 
z uplywem lat dystans ten stale si� powi�kszal. Jeszcze wyrazniejsza byla 
przewaga G6rnego Sl11ska w innych gal�ziach przemyslu ci�zkiego. 

Jak juz wspomniano, jedn11 z zasadniczych przeslanek tego dynamicz
nego rozwoju przemyslu sl11skiego byla rozbudowa sieci kolejowej. Pocz11-
tek na tym polu dala budowa magistrali Wroclaw-Opole, przedluzonej 
w pierwszych latach drugiej polowy XIX w. do Myslowic i Krakowa. 
Zblizyla ona do siebie nie tylko dolno- i g6rnosl11ski osrodek przemyslowy, 
ale umozliwila takze ekspansj� przemyslu sl11skiego na jego naturalne 
rynki zbytu na poludniu i wschodzie. Dlatego w zyciu gospodarczym 
Sl11ska odgrywala zawsze podstawow11 rol�. Z drugiej strony szybki roz
w6j komunikacji przyblizyl do Niemiec srodkowych i nawet wschodnich 
produkcj� przemyslow11 Niemiec zachodnich, ograniczaj11c w ten spos6b 
coraz silniej niemieckie rynki wewn�rzne dla przemyslu i handlu sl11-
skiego, spychanego coraz bardziej na wsch6d. W walce o te rynki prze
mysl zachodnioniemiecki wykorzystywal nie tylko rosn11c11 przewag� swe
go potencjalu produkcyjnego, ale takze wszelkie slabosci przemystu 
slqskiego, a wsr6d nich przede wszystkim wlasnie owo „oddalenie komu
nikacyjne" G6rnego Sl<1ska od najbardziej chlonnych niemieckich rynk6w 
zbytu w gl�bi Rzeszy. Istotnie, stanowil on pod tym wzgl�dem - jak to 
cz�sto podkreslali kapitalisci g6rnosl<1scy - swego rodzaju „slepq ulic�" -
Sackgasse, z kt6rej transport w gl11b Niemiec (zwlaszcza wobec braku 
tanich dr6g wodnych) byl znacznie dluzszy i kosztowniejszy. niz np. 
z Zagl�bia Ruhry. Jak stwierdzal G6rnosl<1ski Zwi11zek Przemyslowc6w 
G6rniczo-Hutniczych w swym oficjalnym wydawnictwie, w�giel g6rnosl11-
ski mial na og6! zapewniony zbyt (oczywiscie poza samym Slqskiem) je
dynie w Wielkopolsce, w mniejszym stopniu takze w Prusach Wschod
nich i Zachodnich, tj. Pomorzu (ale bez port6w). Poza tymi rejonami 
wsz�dzie by! w odwrocie pod naporem produkcji zachodnioniemieckiej, 
a nawet w�gla angielskiego dowozonegJ tani11 drog11 morsk11. Na domiar 
Wielkopolska i Pomorze, krainy na wskros rolnicze, byly raczej niewiel
kimi odbiorcami w�gla i innych wytwor6w przemyslu ci�zkiego '· 

Byly oczywiscie i inne przyczyny hamujqce dynamik� rozwoju prze
myslu sl11skiego. G6rny S!11sk mimo swego nowoczesnego przemyslu sta
nowil - jak to okreslil A. Winter - .,najbardziej feudalny kqt Rzeszy". 
Stosunki wlasnosciowe na tym terenie charakteryzujqce si� - jak wiado
mo - wszechwladzq junkr6w pruskich tak w rolnictwie, jak i przemysle, 
stosunki socjalne i polityczne, nacechowane skrajnym konserwatyzmem 
i gl�bokimi kontrastami spolecznymi, mialy sw6j powazny udzial w hamo
waniu dynamiki rozwojowej tego regionu. Przemysl zachodnioniemiecki 

1 Handbuch des oberschlesichen Industriebezirks, Katowice 1913, s. 284, 366-367. 
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g6rowal tez nowoczesnosciii swej techniki i technologii, swii silii kapitalo
wii i - last but not least - zasi�giem swych wplyw6w pqlitycznych 
w zyciu publicznym i kolach rziidowych. Dawalo mu to wi�kszii dyna
mik� i ofensywnosc w nie przebierajiicej w srodkach walce konkuren
cyjnej. 

W tych warunkach jedynii szans� proporcjonalnego do swych 
ogromnych mozliwosci rozwoju przemyslu i handlu sliiskiego stwarzaly 
rynki zagraniczne na Wschodzie, tj. w Rosji i Austro-W�grzech, a szcze
g6lnie najblizsze Sliiskowi ziemie polskie w tych panstwach. W tej cz�sci 
E'uropy istnialy obok zagl�bi przemyslowych G6rnego i Dolnego Sliiska 
{Walbrzych) jeszcze trzy inne zagl�bia g6rniczo-hutnicze: Ostrawsko-Kar
winskie i Krakowskie oraz Diibrowskie (w Kr6lestwie Polskim). Ale te 
trzy zagl�bia liicznie wydobywaly (w 1911 r.) zaledwie niecale 15,5 mln 
ton w�gla, to jest 42% wydobycia samego tylko w�gla g6rnosl11skiego. 
Nadto byl to na og6l w�giel znacznie gorszej jc1kosci niz g6rnosl11ski. Rzecz 
jasna, ze wydobycie to nie moglo pokryc i nie pokrywalo zapotrzebowania 
na w�giel ani Kr6lestwa Polskiego, ani tym bardziej Austro-W�gier. 
Rozwijajqcy si� i w tych krajach przemysl · musial w�giel importowac, 
podobnie zreszt<1 jak i zelazo, cynk oraz inne produkty g6rniczo-hutnicze. 
Sprowadzal je przede wszystkim z G6rnego Sl<1ska. Tak wi�c perspektywy 
tych kraj6w zalezaly w duzej mierze od pot�znego przemyslu g6rnofü1-
skiego. Ale dzialala i zaleznosc odwrotna. Jak stwierdzali przemyslowcy 
g6rnoslqscy, ,.mozna prawie powiedziec, ze przyszlosc g6rnoslqskiego 
g6rnictwa w�glowego lezy - w swietle trudnosci ze zbytem na rynkach 
wewn�trznych - w jego zbycie zagranicznym" •. Öw zbyt zewn�trzny -
to prawie w calosci zbyt do Austro-W�gier i Kr6lestwa Polskiego. 
W 1913 r. Austro-W�gry wchlon�ly prawie 850/o calosci eksportu w�gla 
g6rnosl<1skiego, a Kr6lestwo Polskie prawie 110/o. W sumie stanowilo to 
29,5"/o produkcji w�gla g6rnoslqskiego '· Co wazniejsze, zbyt zagraniczny 
tego w�gla na Wsch6d i na Poludnie byl znacznie bardziej dynamiczny 
niz zbyt na rynkach wewn�trznych: wzr6sl on w latach 1887-1911 
o 357,10/o, gdy eksport na rynki wewn�trzne tylko o 1570/o '· Nalezy przy 
tym pami�tac, ze i wi�kszo.§c zbytu wewn�trznego szla na ziemie polskie 
(mianowicie do prowincji wschodnich Prus, l<1cznie ze Sl<1skiem). W sumie 
same tylko ziemie polskie w trzech panstwach zaborczych (lqcznie z G6r
nym Sl<1skiem) wchlanialy 61,60/o g6rnoslqskiego w�gla 5 (1910). Jesli 

2 Tami:e, s. 351. 
3 K. P o pi o l e k, G6rn0Slqski przemysl g6rniczo-hutniczy w drugiej polowie 

XIX wieku, Katowice-Krak6w 1965, s. 142-143. 
4 Handbuch ... , s. 350-351. 

s Pop i o l e k, G6rn0Slqski przemysl g6rniczo-hutniczy .. , s. 138, 142. 
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chodzi o sur6wk� :i:elaza, to byla ona w znakomitej wi�kszosci przerabiana 
na miejscu, w hutnictwie g6rnosl,iskim. Sur6wka eksportowana za granic� 
szla w przygniataj,icej wi�kszosci do Kr6lestwa Polskiego i Rosji. Ale 
dzialo si� tak tylko mniej wi�ej do 1887 r., kiedy Rosja podniosla rady
kalnie (o 400%) oplaty celne na importowane :i:elazo, eo pozbawi!o G6rny 
Sl,isk najwa:i:niejszego zagranicznego rynku zbytu na ten artykul. G6rno
sl,iski Zwi,izek Przemyslowc6w G6rniczo-Hutniczych komentowa! ten fakt 
nast�puj,ico: ,,W szczeg6lnosci wyl,iczenie rynku rosyjskiego ma dla G6r
nego Sl,iska nadz'wyczajne znaczenie, poniewaz oznacza to dla przemyslu 
:i:elaza strat� rynku, kt6ry posiadal od lat, i to b e z r e s  z t y [podkre
slenie w oryginale], i kt6ry stanowil jedn,i z najwazniejszych podstaw jego 
egzystencji i zdolnosci rozwojowej" •. 

Rosyjski mur celny, stworzony w 1887 r. (i podniesiony jeszcze wy:i:ej 
w 1891 r.) doprowadzil do tego, :i:e eksport g6rnosl,iskiej sur6wki zelaza 
do Rosji (Kr6lestwa Polskiego) wynosz,icy w 1886 r. przeszlo 62 tys. ton 
(tj. 98,2% calego ekspörtu zagranicznego zelaza z G6rnego Sl,iska) spadl 
po 1891 r. do przeci�tnie kilkuset ton rocznie, stanowi,icych kilka procent 
tego eksportu. Byl to jeden z najjaskrawszych, ale bynajmniej nie jedyny 
przyklad katastrofalnych dla przemyslu g6rnoal,iskiego skutk6w odci�cia 
go sztucznymi granicami par\stwowymi i celnymi od jego naturalnego 
zaplecza. 

Przynosily one S!<1skowi szkody tym dokuczliwsze, :i:e nie tylko pozba
wialy go chlonnych rynk6w zbytu. Ziemie polskie stanowily bowiem dla 
Gornego Sl,iska takze nie mniej wa:i:ny rynek surowcowy, aprowizacyjny 
oraz sily roboczej. Dotyczylo to m. in. rud zelaza, kt6re w 63,7% (1911) 
pochodzily z zagranicy, gl6wnie z Austro-W�gier i Rosji, a scislej m6wiqc, 
z Zagl�bia D,ibrowskiego w Kr6lestwie Polskim. Z kraj6w tych pocho
dzilo 55,70/o importowanej z zagranicy rudy. Import wewn�trzny rudy 
(z innych c��sci Niemiec) pochodzil w wi�kszosci (52,9%) z Poznar\skiego, 
a wi�c tak:i:e z ziem polskich (1911). Niezwykle wazne dla kopalr\ g6rno
slqskich bylo drewno. Zaledwie 14% tego drewna otrzymywal G6rny 
Sl'!Sk z obszaru S!,iska - cala reszta byla sprowadzana. z Rosji i Polski, 
w ogromnej wi��szosci z Kr6lestwa Polskiego i Galicji. Podobnie bylo 
z zaopatrzeniem w mi�so wieprzowe i niekt6re inne artykuly Zywno-
sciowe. Stamt,id wreszcie naplywala corocznie wielka fala robotnik6w, 
gl6wnie sezonowych, zadowalaj,icych si� bardzo niskimi placami i bez
wzgl�dnie eksploatowanych w kopalniach i hutach g6rnosl,iskich. Bylo 
to jedno z zasadniczych zr6del niskich koszt6w wlasnych przemyslu 
g6rnofü1skiego i niezwykle wysokich zysk6w tamtejszych niemieckich 
,,bi..i.ron,)w w�glowych". 

' Handbuch ... , s. 292. 
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Jedna:kze te i inne podobne czynniki nie kompensowaly szk6d i strat, 
jakie ponosil przemysl sl11ski i handel na skutek swego niepomy.slnego 
polozenia geograficznego i sztucznego wtloczenia w granice panstwa nie
mieckiego, w kt6rych si,: dusil. Spychany przemozn& sil& i konkurencj& 
przemystu zachodnioniemieckiego nie potrafil utrzymac si,: nawet na 
rynkach na wsch6d od Laby; w spos6b wzgl,:dnie pewny panowal nad 
rynkami na wsch6d od Odry i Nysy, kt6re to rzeki od koli.ca XIX w. 
staty si,: poniek&d zachodni& granic& zasi,:gu gospodarczego oddzialywania 
Sl11ska (poza t& granic& si�galo ono na wiE;ksz& skal,: jeszcze tylko do 
Berlina). 

Kapitalisci g6rnosl11scy podejmowali niejednokrotnie pr6by sforsowa
nia tych dlawi11cych Sl11sk kordon6w: gospcidarczego od zachodu i poli
tycznego od wschodu. Walka o otwarcie kierunku zachodniego okazywala 
si,: z roku na rok coraz bardziej beznadziejna. Natomiast nader interesu
j11ce perspektywy w kierunku wschodnim otwieral - jak si,: wydawac 
mogto - wybuch I wojny swatowej. Opanowanie przez Niemcy w 1915 r. 
Kr6lestwa Polskiego zapocz11tkowalo ca!& seri,: memorial6w i petycji, kie
rowanych przez r6zne kola kapitalist6w sl11skich do najwyzszych wladz 
wojskowych i rz11du Rzeszy Niemieckiej i domagaj11cych si,: wr,:cz aneksji 
niekt6rych ziem Kr6lestwa Polskiego do Rzeszy, a w kazdym razie jego 

. maksymalnego „otwarcia" dla penetracji przemystu i handlu sl11skiego. 
We wszystkich petycjach jako naczelny motyw wysuwana byla w r6znych 
sformulowaniach teza, ze Sl11sk jest gospodarczo scisle zwi11zany i w nie
malej mierze uzalezniony od s11siaduj11cych z nim ze wschodu ziem pol
skich, a szczeg6lnie Kr6lestwa Polskiego, ze ziemie te i Sl11sk stanowi& 
naturaln&, wzajemnie uzupelniaj11c11 si� calosc. Oczywiscie, w rozumieniu 
swiata sl&skiego kapitalu to pol11czenie Sl11ska z „Polsk& rosyjsk11" (tak 
okreslano w owych memorialach Kr6lestwo Polskie) dokonac si,: mialo 
na zasadach dalekich od r6wnoprawnosci i wzajemnych korzysci obu 
tych region6w. W memoriale Izby Handlowej z Opola z 24 IX 1916 r. 
m6wi si� np. z ca!& otwartosci&: ,,Polska rosyjska ze sw& cenn& gleb&, 
kt6ra przy racjonalnym zastosowaniu nowoczesnej techniki rolniczej mo
gtaby dawac daleko wi,:ksze nadwyzki, bytaby nadzwyczajnie przydatm1 
dla nas koloni& ... pod wielu wzgl�dami grala rol,: naturalnego zaplecza 
[Hinterland]" 7. ,,Nalezy d11zyc wszelkimi srodkami - glosil inny memo
riat - aby nowe Kr6lestwo Polskie '[powolane do zycia przez mocarstwa 
centralne tzw. aktem 5 XI 1916 r. - H. Z.] uczynic uzytecznym dla prze
myslu g6rnosl11skiego" 8. 

1 A. Wie r z b i c k i, Prawda o G6rnym Slqsku, WarS"Zawa 1921, s. 90. 

a K. Pop i o l e k, Zaborcze pl.any kapitalist6w §lqskich, Katowice-Wroclaw 

1947, s. 64. 
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Szczeg6lne znaczenie przywü\zywano do bezposredniego wla,czenia do 
Niemiec Zagl�bia Da,browskiego i kilku innych powiat6w z Kr6lestwa 
Polskiego granicza,cych z G6rnym Sla,skiem. Chodzilo o podporza,dkowanie 
kapitalowi g6rnosla,skiemu przemyslu da,browskiego, a przede wszystkim 
opanowanie obszar6w bogatych w rudy zelaza tak bardzo potrzebne prze
myslowi zelaznemu na G6rnym Sla,sku. Nie zapominano przy tym i o od
leglejszych cz�sciach Polski (a takze Rosji wlasciwej i Austro-W�gier). 
W przewidywaniu zwyci�stwa domagano si� narzucenia krajom podbitym 
takich stosunk6w gospodarczych i prawnych, kt6re by zapewnily kapita
lowi g6rnosla,skiemu calkowita, swobod� i dominacj� na tych rynkach, 
a r6wnoczesnie umozliwily niczym nie skr�powana, eksploatacj� ich zaso
b6w surowcowych i sily roboczej. Za,<lania te stanowily jeden z elemen
t6w, a zarazem jeden z najbardziej zaborczych wariant6w szerszych 
plan6w podporza,dkowania sobie Europy srodkowej i wschodniej przez 
imperializm niemiecki, sformulowanych w6wczas (1915) najpelniej przez 
Fryderyka Naumanna w jego glosnej ksia,zce pt. Mitteleuropa. 

Podobnie jak dawniej, tak i teraz z jeszcze wi�ksza, otwartoscia, pod
kreslano nierozerwalna,, naturalna, jednosc gospodarcza, Sla,ska z rynkami 
Europy srodkowej, a zwlaszcza z Polska,. ,,Przy niedogodnym polozeniu 
g6rnosla,skiego obwodu przemyslowego - glosil jeden z memorial6w 
z lipca 1917 r. - Polska pozostanie dla jego rozwoju gospodarczego 
w przyszloSci nadzwyczaj waZnym, a nawet moina powiedzieC Iliezastq

pionym czynnikiem. Jesliby kraj polski nie mial byc przez czas dluzszy 
wykorzystywany prz'ez G6rny Sla,sk, to przemysl sla,ski musialby popasc 
w zast6j, a jego wartosc dla odbudowy i rozwoju panstwa niemieckiego 
b�dzie si� zmniejszala "9• 

Swe zaborcze za,dania uzasadnial kapital g6rnosla,ski gl6wnie argumen
tami natury gospodarczej, ale si�gal i do argument6w natury politycznej. 
Swiadomosc zwyci�stw odnoszonych na Wschodzie i odpadni�cie skr�po
wan przedwojennych w postaci wzgl�d6w na stosunki niemiecko-rosyjskie 
pozwalaly mu obecnie przemawiac z cala, brutalna, szczeroscia,. Nie ukry
wano np., ze bez dobrze rozwijaja,cego si� przemyslu sla,skiego Niemcy 
nie moglyby miec szans na skuteczne prowadzenie wojny. Wla,czenie do 
Niemiec dalszych ziem polskich mialoby tez - zdaniem kapitalist6w sla,
.skich -- doniosly wplyw na pomyslne dla Niemiec rozwia,zanie proble
m6w politycznych w Europie srodkowej po wojnie. Ziemie te bowiem -
jak pocikreSlano - "majq naturalnie i dla Polski pewne znaczenie, ale 
sq one przeciei bez porüwnania wainiejsze dla nas i w niemieckich rt:;kach. 

A poniewaz w�giel i zelazo z tych teren6w mialy<by sw6j gl6wny zbyt, 
jak dota,d tak i potem, w Polsee, przeto mielibysmy w r�ku jednoczesnie 

9 W i e r z b i c k i, op. cit., s. 95. 
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zwr6cony przeciwko Polsee gwaltowny srodek ekonomicznego nacisku 
b&dz w przypadku niepodleglosci palistwowej Polski, b&di w przypadku 
jej przynaleznosci palistwowej do Rosji" 10. 

Kl�ska wojenna Niemiec przekreslila te plany polityczne i gospodar
cze. Nie oslabila jednak w najmniejszym stopniu trafnosci argumentacji 
niemieckiej wykazuj&cej kapitalne, zyciowe znaczenie Polski dla Sl,i,cka 
(i odwrotnie), a takze zaleznosc jego rozwoju od silnych zwi&zk6w ekono
micznych z cal& Europ& srvdkow&. 

Na skutek nienaturalnej przynaleznosci palistwowej S1'1ska do ·Niemiec, 
sprzecznej z jego naturaln,i przynaleznosci& gospodarczq do obszaru Euro
py srodkowej i zwlaszcza bloku ziem polskich, przemysl i hantle! sl&ski 
ponosily ci�zkie szkody, hamujqce jego normalny rozw6j. Ale byly to 
problemy zbyt specjalistyczne, by mogly znajdowac szersze odbicie w opi
nii publicznej. 0 wiele silniejszy material zapalny kryl si� w sprawach 
i konfliktach narod9wosciowych, szczeg6lnie latwo wywoluj&cych nami�
tnosci polityczne. Wsr6d wielu tego typu konflikt6w w Europie srodkowo
-wschodniej (w�giersko-czeski, niemiecko-czeski, polsko-ukrailiski i inne) 
konflikt polsko-niemiecki nalezal do najbardziej zadawnionych i zarazem 
najbardziej gwaltownych. W duzej mierze ksztaltowal on sytuacj� poli
tyczm\ w tej cz�sci starego kontynentu, jak o tym swiadczyla m. in. waga, 
j,akii przywüizywal do kwestii polskiej pierwszy kanclerz zjednoczonych 
Niemiec ks. Otto von Bismarck n. Niemiecka ofensywa germanizacyjna 
pod glosnym haslem Bismarcka „ausrotten" kierowala si� z najwi�kszym 
impetem przeciwko ludnosci polskiej w Poznairskiem - kierowniczemu 
osrodkowi polskiego zycia narodowego w Niemczech. 

Pocz,itkowo - mniej wi�cej do Wiosny Lud6w - Sl,isk pozostawal 
w pewnym stopniu na uboczu tej ci�zkiej walki, choc pod wzgl�dem 
liczby i koncentracji ludnosci polskiej nie ust�wal Poznaliskiemu. 
Nawet zafalszowane w duzym stopniu 12 urz�dowe statystyki niemieckie 
stwierdzaly, ze jeszcze w 1900 r. Polacy w liczbie 1 118 526 stanowili 
690/o og6lu ludnosci G6rnego $1,iska (rejencji opolskiej). Wzgl�dny spok6j, 
jaki jeszcze w pierwszych dziesi,itkach lat XIX w. panowal na G6rnym 
$1,isku w dziedzinie stosunk6w narodowosciowych, tlumaczyl si� odmien
nosci& warunk6w historycznych, ekonomicznych i spolecznych od sytuacji 
w Poznaliskiem, a takze na Pomorzu. $1,isk, kt6ry odpadl od Polski jeszcze 
w XIV w., znacznie dluzej niz tarnte ziemie polskie pozostawal poza obr�
bem zycia palistwowego, politycznego i kulturalnego Polski i dluzej tez 

10 Tam:Ze, s. 99. 
11 Por. na ten te mat J. Feld m an, Bismarck a Pol'ska, Warszawa 1947, passim. 

" L. B e rnhard, Die Fehlerquellen in der Statistik der Nationalitäten, [w:1 
P. Webe r, Die Polen in Oberschlesien, Berlin 1914, passim 
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podlegal wplywom niemieckim. Struktura spoleczna ludnosci polskiej byla 
iu wybitnie wypaczona. Polacy sh1scy nalezeli do najbardziej sproletary
zowanych i spauperyzowanych grup ludnosciowych w panstwie niemiec
kim. Stwierdzali to badacze zar6wno polscy, jak i niemieccy "· Robotnicy 
na G6rnym S!:,sku, z reguly Polacy, byli przedmiotem znacznie ostrzej
szego wyzysku niz robotnicy niemieccy w innych okr<egach przemyslowych 
Niemiec. Polska ludnosc rolnicza skladala si<e w ogromnej wi<ekszosci 
s drobnego chlopstwa i innej biedoty wiejskiej uzaleznionej ekonomicznie 
od wielkiej wlasnosci ziemskiej, pozostaj:,cej w wyl:,cznym posiadaniu 
niemieckich rodzin magnackich. G6rny S!:,sk stal si<e niemal prywatnym 
folwarkiem w r<el<ach nielicznych rod6w magnackich. Kontrast byt tym 
jaskrawszy, ze r6wnoczesnie istnialo na G6rnym S!:,sku blisko 40 tysi<ecy 
gospodarstw karlowatych absolutnie nie zapewniajc1cych utrzymania tej 
masie biedoty. Spoleczenstwo polskie skladalo si<e tu w ogromnej wi<eksz.o
sci z warstw najbardziej uposledzonych. Nieliczna grupa inteligencji 
i drobnomieszczanstwa polskiego nie zmieniala w spos6b istotny skladu 
socjalnego tej spotecznosci. Bezwzgl"dna polityka germanizacji pogl"biala 
te nienormalnosci prowadzc1c do tego, ze praktycznie jedync1 drogc1 awan
su spolecznego Polak6w na Sl:,sku bylo wyrzeczenie si" polskosci. 

Sily niemieckiego kapitalu, junkierstwa i biurokracji ci:,gn11ce korzysci 
z wyzysku klasowego byly zarazem gl6wnym oparciem dla polityki ucisku 
uarcdowego. Podkreslal to z dum:, Zwi:,zek Przemyslowc6w G6rniczo
-Hutniczych: ,,Znaczenie g6rnosl:,skiego przemyslu g6rniczego w tej dzie
dzinie jest szczeg6lnie duze, poniewaz jego polozenie, jego zasi"g dzia
lania rozci11gaj:, si" na obszar pod wzgl"dem narodowym i pohtycznym 
nader trudny i zagrozony. G6rny S!:,sk nalezy uznac obecnie i w przyszlo
sci z� jeden z najwazniejszych teren6w walki niemczyzny z polskosci11. 
W tej walce g6rnosl:,ski przemysl g6rniczy, calkowicie niemiecki, stanowi 
z samej swej istoty najbardziej bezposrednio i najsilniejszy bastion, naj-_ 
skuteczniejsze oparcie dla niemczyzny" "· 

Tak wi"c na barki ludnosci polskiej kladlo si" tu ci"zkie, podw6jne„ 
brzemi": ucisku klasowego i narodowego. W niemalej mierze spadalo ono 
i na polsk:, inteligencj" i drobnomieszczanstwo. Poj"cia „kapitalista", ,,jun
kier", ,,urz�dnik" byly synonimami poj� "N{emiec" i „wyzyskiwacz'' -· 

poj�cie uPolak" r6wnalo sif; poj�ciom „wyzyskiwany" i „uciskany". Bo
daj nigdzie w Europie nie mozna dostrzec tak dokladnej 

_
zbieznosci linii 

n Par. m. in. J. Ma r c h  l e w s k i, Stosunki spoleczno-ekonomiczne pod panowa

niem pru.skim, Lw6w-Warszawa 1903, s. 256--257, oraz M. Br o e s  i k e, Die ober

schl.esischen Polen (Zeitschrift des Kgl. Preussischen Statistischen Landesamts, 
Berlin 1909, s. 61-62). 

u Handbuch ... , s. 245. 



620 Henryk Zielill.ski 

podzialu klasowego i podzialu narodowego. W tych warunka�h wszelka 
skuteczna walka z uciskiem spolecznym splatala si� nierozerwalnie z ha
slami walki o wyzwolenie narodowe - i na odwr6t. 

Pod koniec XIX w. nastqpilo znaczne oiywienie zycia politycznego 
wsr6d Polak6w g6rnoslqskich. Szczeg6lne znaczenie dla dalszego rozwoju 
zycia politycznego na tym terenie mial dynamiczny rozw6j wplyw6w 
socjaldemokracji niemieckiej (SPD) oraz PPS, a tak'Ze narodowej demo
kracji reprezentowanej tu przez jednego z najwybitniejszych jej mlodych 
dzialaczy - Wojciecha Korfantego. Dzialalnosc tych partii i ludzi wpro
wadzila gl�boki ferment polityczny w swiadomosc politycznq i narodowq 
polskiego spoleczenstwa g6rnoslqskiego. Podwazyla podstawy dominacji 
politycznej na G6rnym Sl,isku katolickiego Centrum oraz zwi,izanych 
,. nim mniej lub wi�cej ugodowych kierunk6w politycznych polskich re
prezentowanych przede wszystkim przez Adama Napieralskiego - wla
.sciciel� i redaktora „Katolika". Glosne wyst,ipienie Korfantego w 1901 r. 
pod haslem „precz z Centrum" oraz szybkie upowszechnianie si� ,,nowi

nek socjalistycznych" zlamaly monopol polityczny Centrum na „rzqd 
.dusz" na G6rnym Sl,isku, zapocz,itkowuj,ic nowy etap w rozwoju sytuacji 
politycznej w tej dzielnicy. Szczeg6lnie dobitnym zaakcentowaniem tego 
prz.elomu staly si� wyn.iki wybor6w parla�entarnych na przelomie XIX 

i XX w. Przypomnijmy tu, ze w wyborach 1907 r. lista polska zgroma
.dzila ponad 115 000 glos6w, tj. przeszlo dwa razy wi�cej niz wszechpot�
zne dot,id Centrum, a i socjaldemokraci umocnili swoje pozycje polityczne. 
Nacjonalisci niemieccy zaskoczeni t,i eksplozj,i polskiej swiadomosci naro
.dowej przezywali gl�boki wstrz,is. Zaci�ta walka o prawa narodowe lud
nosci polskiej, prowadzona dot,id gl6wnie w Poznanskiem i na Pomorzu, 
rozszerzyla si� o nowy szeroki front si�gaj,icy obecnie od Baltyku po 
:Myslowice. 

Co wi�cej, front ten nie ograniczal si� tylko do ziem polskich zaboru 
pruskiego. Wi�z tr6jzaborowa l,icz,ica ponad kordonami granic zabor
.czych trzy cz�sci rozdzielonej Polski zacz�la si� manifestowac coraz sil
niej i na G6rnym Sl,isku. Wprawdzie - jak o tym wyzej byla mowa -
)1a polu gospodarczym utrzymywala si� ona z najwi�kszymi trudnosciami . 
. Jednakze pogl�biaj,iq si� dezintegracj� ziem polskich w tej dziedzinie 
kompensowaly w pewnym stopniu procesy integracyjne w plaszczyznie 
kulturalnej, a z czasein i politycznej, kt6rych waznym, nowym skladni
kiem bylo wlasnie „odrodzenie narodowe" i ewolucja polityczna na G6r
nym Sl,isku od schylku XIX w. Mnozyly si� tarn w6wczas inicjatywy 
rnanifestowania l,icznosci calego narodu, jak np. wycieczki G6rnosl,izak6w 
do Poznania, Krakowa, Cz�stochowy, w polskiej prasie sl,iskiej zywe echo 
znajdowaly wydarzenia z zycia Polak6w innych zabor6w, szerzyl si� na 
$1,isku prawdziwy kult Mickiewicza, Sienkiewicza, Kraszewskiego itp. 
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W miar� rozbudzania si� coraz intensywniejszego zycia politycznego na 
Sl'\sku zaciesnialy si� takze zwü1zki polityczne tej krainy z pozostalymi 
ziemiami polskimi, przybieraj11c w koncu charakter takze instytucjonalny. 
Najwazniejsze polskie partie polityczne, jak PPS czy narodowa demokra
cja, obejmowaly zasi�giem swych organizacji, <lzialan i prasy wszystkie 
trzy zabory, w tym r6wniez S111sk. 

Tak wi�c dynamiczny rozw6j polskiej aktywnosci politycznej na G6r
nym Sl11sku w drugiej polowie XIX i na pocz11tku XX w. oznaczal istotne 
poszerzenie i umocnienie pozycji polskich w naczelnym konflikcie naro
dowym w Europie srodkowej, w konflikcie polsko-niemieckim. Ale moze 
jeszcze wi�ksze znaczenie mial fakt, iz wl11czenie si� don G6rnego Slejska 
z jego ostr11 problematyk11 spoleczn11 wnosilo w stosunki polsko-niemieckie 
nowe tresci i nowe mozliwosci. Wskazywali na nie wielokrotnie polscy 
dzialacze rewolucyjni w Niemczech, jak R6za Luksemburg, Adolf Warski, 
a zw1aszcza Julian Marchlewski. Marchlewski podkreslal z naciskiem, ze 
tylko poprzez obalenie wladzy junkr6w i kapitalu stanie si� mozliwa 
rzeczywista demokratyzacja stosunk6w spoleczno-politycznych w Niem
czech, co jest niezb�dn11 przeslank11 polozenia kresu wszelkiej polityce wy
narodowienia. Otwiera to przed polskim ruchem narodowym nowe per
spektywy wsp6lnej walki z silami demokracji niemieckiej przeciwko silom 
nacjonalizmu i reakcji pruskiej, poniewaz - jak stwierdzal Marchlew
ski - cele proletariatu polskiego i niemieckiego (a takze rosyjskiego) ,,s11 
identyczne" "· Istotne znaczenie dla caloksztaltu sytuacji w Europie 
srodkowej mial wreszcie fakt, iz G6rny Sl11sk s11siadowal z silnym o.§rod
kiem przemyslu i ruchu rewolucyjnego, jakim bylo Zagl�bie D11browskie, 
a takze z siln11 koncentracjq robotnik6w w okr�gu cieszynskim i Zagl�biu 
Ostrawsko-Karwinskim. Wszelkie powazniejsze perturbacje natury gospo
darczej i spolecznej w tym rejonie musialy w rezultacie wywierac 
powazny wplyw na caloksztalt sytuacji w tej cz�sci Europy. 

Kl�ska Niemiec w 1918 r. zachwiala sztucznymi kordonami oddziela
jiicymi S111sk od innych ziem polskich. Rewolucja listopadowa w Niem
czech zagrozila podstawom ich dotychczasowego systemu spoleczno-poli
tycznego, znakomicie ulatwiajqc podj�cie przez Polak6w w zaborze 
pruskim otwartej walki o wyzwolenie spod panowania pruskiego. Zach�
calo i mobi!izowalo ich do tego powstania niepodleglej Polski. Sprawa 
przynaleznosci panstwowej G6rnego Sl11ska ( cz�sciowo takze DolnEgo 
Sl,iska) znalazla si� - po raz pierwszy od wojen sl11skich w XVIII w. -
ponownie na porz11dku dziennym polityki mi�dzynarodowej. Co wi�cej -
;;tala si� jednym z najbardziej skomplikowanych i zapalnych problemow, 

is �r. March 1 e w s k i, Pisma wybrane, t. II, Warszawa 1956, s. 522. 
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przed jakimi stan<,la konferencja pokojowa w Paryzu 1919 r. Wyplywalo 
to przede wszystkim z wielkiego znaczenia gospodarczego tego regionu 
i jego bogactw oraz z zawiklanego splotu stosunk6w narodowosciowych 
na tym terenie. Zr6dla tych komplikacji tkwily nie tylko w sytuacji 
wewn<,trznej na G6rnym Sh,sku, ale takze i przede wszystkim w sytuacji 
mi<,dzynarodowej, w ukladzie i grze sil zainteresowanych problemem 
sl,iskim. Oddzielenie od siebie roli tych czynnik6w wewn<,trznych i mi<,
dzynarodowych jest przy tym najcz<,sciej bardzo trudne, a nawet wr<,cz 
niemozliwe. 

Stosunki narodowosciowe na G6rnym Sl,isku przedstawialy si<,, staty
stycznie rzecz bior,ic, dostatecznie jasno, by w swietle zasady samostano
wienia narod6w uroczyscie proklamowanej przez prezydenta Wilsona 
jako podstawy nowego porz,idku europejskiego przes,idzic przyl,iczenie 
tej ziemi do Polski. Jak juz wspomniano, nawet statystyki niemieckie 
stwierdzaly, ze bylo tu ok. 60% Polak6w. Jednakze i mniejszosc niemie
cka byla tu bardzo silna, i to nie tylko liczebnie, ale przede wszystkim 
ekonomicznie, politycznie i organizacyjnie. Az do 1920, r. w jej r<,kach 
pozostawala takze pelna wladza administracyjna, cz<,sciowo ograniczona 
dopiero po przybyciu w tym roku na G6rny Sh,sk Mi<,dzysojuszniczej 
Komisji Rz,idz,icej i Plebiscytowej. Ludnosc polska byla znacznie mniej 
zorganizowana, w wysokim stopniu zaleZna ekonomicznie od Niemc6w, 

posiadala stosunkowo niewielk,i pras<, i inne srodki oddzialywania pro-· 
pagandowego. Mimo duzych post<,p6w rozwoju swiadomosci narodowej 
proces ten trwal zbyt kr6tko, nie si<,gn,il dostatecznie gl<,boko i nie zd,izyt 
ogarn,ic powaznej jeszcze cz<,sci spoleczenstwa polskiego na S!,,sku. 
W pol,iczeniu z szerokimi mozliwosciami wywierania nacisku ekonomicz
nego otwieralo to przed Niemcami dogodne pole do siania zam<,tu poli
tycznego w umyslach wielu jeszcze Polak6w, kt6rych swiadomosc narodo
wa dopiero lcielkowala, a takze do r62>nych manewr6w propagandowych 
obliczonych na Jl)i<,dzynarodow,i opini<, publiczn,i. Ulatwial to fakt, ze 
Niemcy posiadali wyrazn,i wi�kszosc we wszystkich wi<,kszych miastach 
g6rnosletskich, gdzie stacjonowaly okupacyjne zalogi alianckie, gdzie cz<,sto
tez sciqgano dziennikarzy zagranicznych i inne delegacje z zachodniej 
Europy, aby im pokazac „niemieckosc" S!.:tska. Propaganda niemiecka 
wykorzystywala tez gorliwie okolicznosc, iz Polacy g6rnosl.:tscy, w ogro
mnej wi<,kszosci robotnicy i chlopi, stanowili gl6wny rezerwuar ruchu 
strajkowego i innych akcji o charakterze klasowo-rewolucyjnym. ldenty
fikowanie tych wyst,ipien „wywrotowych" i „anarchistycznych" z pol
skimi d,izeniami narodowymi mialo je kompromitowac w oczach rz.:td6w 
i opinii publicznej w krajach zwyci<,skich. Niejednokrotnie dawalo to swo
je ow0ce, szczeg6lnie w Anglii. Motyw rozszerzenia si� 11anarchii bolsze

wickiej" i upadku przemyslu sl,iskiego w wypadku oddania go pod rz,idy 
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polskie przewijal si� m. in. w glosnej ksi<1zce Keynesa •• o ekonomicznych 
konsekwencjach pokoju czy napastliwej ksiqzce Osoborne'a. Przestrzegal 
on, by „ten nowoczesny i naukowo rozwini�y przemysl [g6rnosl<1ski -
H. Z.] z wszystkimi jego wysoce korzystnymi dla robotnik6w urz<1dzeniami 
socjalnymi, nie zostal narazony na infekcj� prqdami socjalnymi i ekono
micznymi z Polski i Rosji. Sami tylko bezrobotni z Polski, szacowani na
miliony ludzi, zalejq i zrujnujq kraj na podobier\.stwo przyslowiowej plagi
szarar\.czy, przynios<1 z sobq sw6j nizszy standard zyciowy, swoje nalogi, 
pijallstwo" 11. 

Pod wzgl�dem gospodarczym kwesti� przynaleznosci G6rnego Sl<1ska 
przes<1dzaly - jak by si� zdawac moglo - jego naturalne ci<1zenie i za
leznosc od polskich i srodkowoeuropejskich rynk6w zbytu i surowc6w. 
Wskazywali na to w spos6b nader przekonywajqcy - jak o tym wyzej 
byla mowa - sami kapitalisci sl<1scy, szczeg6lnie w swych memorialach 
z czas6w wojny. Ale i w tym wypadku motywacje rzeczowe spotkaly si� 
ze sprzeciwem wplywowych k6l kapitalu niemieckiego popieranych poli
tycznie przez niekt6re rzqdy mocarstw zwyci�skich, zwlaszcza Wielkiej 
Brytanii. Kapitalisci slqscy, choc sk<1din<1d najlepiej swiadomi znaczenia 
scislych zwi<1zk6w gospodarczych z Polsk<1, obawiali si�, ze w niepodle
glej Polsee mog'I zostac wywlaszczeni lub spotkac si� z irinymi ograrii
czeniami i represjami. Na zewn<1trz wysuwali argument, na kt6ry szcze
g6lnie uczulony byl rzqd brytyjski, mianowicie ze odlqczenie G6rnego 
Sl<1ska od Niemiec uniemozliwi im splat� wysokich odszkodowar\. wojen
nych. Niezaleznie od tego Anglia byla przeciwna „nadmiernemu" osla
bieniu Niemiec, gdyz mogloby to naruszyc r6wnowag� europejskq na 
korzysc Francji. Konflikty mi�dzy tymi par\.stwami (przy dyskretnym 
poparciu stanowiska brytyjskiego przez Stany Zjednoczone) przybraly 
ostrzejsze formy wlasnie m. in. w zwi<1zku ze spraw<1 sl<1sk<1. Premier bry
tyjski Lloyd George wlasciwie zach�cal Niemcy do oporu przeciwko przy
l<1czeniu G6rnego Sl11ska do Polski przewidywanemu w pierwszym pro
jekcie traktatu pokojowego. ,,W moim przekonaniu - m6wil - Niemcy 
pie podpisz,i propozycji, jakie si� przewiduje. Ja bym tego na ich miejscu 
nie podpisal" "· Prawie jak szantaz brzmialy slowa Lloyd George'a kry
tykuj<1ce nazbyt samodzieln<1 polityk� rzqdu polskiego wobec Ukrainc6w: 
„jezeli Polska - m6wil on w maju 1921 \'. - nie moze przyj�c zalecen 
fw sprawie ukrair\.skiej - H. Z.] ze strony mocarstw, kt6rym zawdzi�cza 

15 J. M. Keynes, Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages, München

Leipzig 1920 (tlum. niemieckie). 
11 S. o s b o r n e, The Upper Silesian Question and Germany's Coal Problem, 

London 1920, s. 120--121. 
1s P. Man t o u x, Les dehberations du Conseil des Quatre, t. I, Paris 1955, 

s. 28. 
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niepodleglosc, to musz,: zauwazyc, :i:e nie podpisalismy jeszcze pokoju 
z Niemcami: sprawa 81,iska nie jest jeszcze uregulowana" "· Miar,i stopnia 
umi,:dzynarodowienia kwestii sl,iskiej byly ostrozne, ale politycznie je
dnoznaczne ingerencje w ni,i ze strony k6l koscielnych i Watykanu. 
Silne wplywy niemieckiej hierarchii koscielnej w Watykanie sprawily, :i:e 
jego specjalni przedstawiciele na g6rnosl,iski obszar plebiscytowy, ,,wy
slannicy apostolscy" w osobach ks. Achillesa Ratti (p6zniejszego papieza 
Piusa XI) i Ogno-Sera, wspomagali dzialania niemieckiej hierarchii 
koscielnej na 81,isku o charakterze antypolskim. Interwencje dyploma
tyczne rz,idu polskiego i hierarchii koscielnej polskiej w Rzymie przeciwko 
tym poczynaniom nie przyniosly wi,:kszych rezultat6w 20. 

Opinia publiczna Polski, Niemiec i innych kraj6w byla stosunkowo 
dobrze poinformowana o grze politycznej, kt6rej przedmiotem byl G6rny 
SJ,isk. Znacznie mniej wiedziala o bardziej za:konspirowanym nurcie tej 
gry, mianowicie o przedsi,:wzi,:ciach i planach r6:i:nych grup wielkiego 
kapitalu (przede wszystkim niemieckiego, ale tak:i:e angielskiego, amery
kaliskiego, francuskiego) dotycz,icych przyszlosci tej bogatej krainy. Je
dnym z. najbardziej charakterystycznych przejaw6w tych zamierzeli byla 
koncepcja utworzenia „niepodleglego palistwa g6rnosl,iskiego" nie przy
nale:i:riego a,:;i do Polski, ani do Niemiec. Koncepcjom tym sprzyjaly 
tendencje separatystyczne na samym 81,isku, wyst,:puj,ice gl6wnie w ko
lach klerykalnych, kt6re pragn,:ly w ten spos6b zabezpieczyc si<, przed 
grozb,i nast,:pstw rewolucji niemieckiej, a tak:i:e uniezale:i:nic si<, od pro
testanckich Prus. R6wnie:i: niekt6rzy kapitalisci g6rnosl,iscy odnosili si<, 
ze zrozumieniem do tych koncepcji, obiecuj,ic sobie, :i:e oddzielenie G6r
nego 81,iska od Rzeszy uchroni ich od partycypowania w powojennych 
odszkodowaniach na rzecz aliant6w. Z punktu widzenia k61 kapitalu ame
rykaliskiego i angielskiego istotne bylo, :i:e trudna sytuacja Niemiec, po 
kl,:sce otwierala mo:i:liwosci jego penetracji na bogaty obszar przemyslo
wy, dotychczas pozostaj,icy wyl,icznie pod wladaniem kapitalu niemiec
kiego. Bezposrednim wreszcie bodzcem wzmo:i:onego zainteresowania byl 
ostry kryzys w,:glowy, jaki w r. 1919 i 1920 ogarn,il Europ<,. W przezwy
ci,:":i:eniu tego kryzysu du:i:,i rol<, m6gl odegrac w,:giel g6rnosl,iski - przy 
za!o:i:eniu, :i:e uda si<, opanowac fermenty i walki strajkowe, kt6re od 
konca 1918 r. z wielk,i sil,i rozwijaly si<, na tym terenie, w powa:i:nym 
stopniu parali:i:uj,ic produkcj<, przemyslow,i "· Przeslanki te legly u pod-

19 Ma n t o u x, op. cit., t. II, s. 155. 
20 Por. J. J ur k i e w i c z, Nuncjatura Achiilesa Ratti w Polsee, Warszawa 19�5, 

s. 84 i n. 
21 Szerzej o tym por. H. Z i e 1 i ri s k i, La question de „z•etat independant de 

Haute SilE?sie" aprE?s la premiere guerre mondiaLe (1919-1921) (Acta Poloniae Historka, 
t. IV, Warszawa 1961). 
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staw pow!ania do zycia latem 1919 r. mi<;dzysojuszniczej Srodkowo
europejskiej Korriisji W<;glowej maj&cej rozci&gn&c kontra!<; nad czterema 
srodkowoeuropejskimi zagl<;biami w<;glowymi: D&browskim, Krakowskim 
(Chrzanowskim), Ostrawsko-Karwinskim i - przede wszystkim - G6rno
sl&skim. Inicjatyw,: t,: rzuci! szef pomocy amerykanskiej dla Europy (Ame
rican Relief Administration) Herbert Hoover, a i w samej Komisji kie
rownictwo znajdowalo si<; w r,:kach Amerykan6w. W ten spos6b faktycz
ne wyodr<;bnienie gospodarcze G6rnego Sl&ska (i region6w s&siednich) 
wchodzi!o na drog<; realizacji. Przez drug& polow� 1919 r. odbywaly si� 
narady i konsultacje eo do dalszych krok6w w sprawie utworzenia „pan
stwa w�glowego". Nie by!y one latwe, gdyz tak Niemcy, jak Polska (a tak
ze Francja) przeciwstawialy si� tym projektom w spos6b mniej lub wi�cej 
zdecydowany. Okupacja G6rnego Slqska przez wojska alianckie w po
CZl\tkach 1920 r. zepchn,:la spraw� na ,dalszy plan. Przede wszystkim 
jednak przekreslily i'l trzy zbrojne powstania ludu slqskiego (1919, 1920, 
1921). Wykazaly one dobitnie, ze pr6by rozstrzygania o losach G6rnego 
Slqska z calkowitym pogwa!ceniem woli jego !udnosci SI\ na dluzsz'l met� 
skazane na niepowodzenie. 

Komplikacje zwiqzane z rozstrzygni�ciem kwestii przynaleznosci pan
stwowej G6rnego Slqska osü:ign�ly sw6j · punkt kulminacyjny wiosnq 
1921 r. - w dobie plebiscytu i III powstania slqskiego. Jak wiadomo, ple
biscyt z r6znych przyczyn 22 nie da! jednoznacznego rezultatu. Po skory
gowaniu oficjalnych wynik6w plebiscytt\ (400/o glos6w za Polskq, 60% za 
Niemcami) przez odj<;cie glos6w imigrant6w niemieckich nie maj&cych nie 
wsp6lnego z G6rnym Slqskiem wyniki te wyglqdaly inaczej: 47,30/o za 
Polskq i 52,7% za Niemcami. Sprawa podzialu G6rnego Sl&ska stala si,: 
znowu przedmiotem bardzo ostrych konflikt6w dyplomatycznych i prze
targ6w mi�dzy mocarstwami nie zapowiadajqcych sprawiedliwych decyzji. 
Determinacja polskiego ludu sl&skiego poswiadczona III powstaniem slcis
kim zmusila mocarstwa da rewizji poczqtkowych projekt6w podzialu. 
Wprawdzie wi�kszosc obszaru plebiscytowego powstawiono przy Niem
czech, ale Polsee przypadly jednak tereny; na kt6rych skupiala si� wi�k
szosc najwazniejszych zaklad6w przemyslowych, w szczeg6lnosci kopaln 
w�gla. Taka byla decyzja Rady Ambasador6w z pazdziernika 1921 r., 
ustafajqca nowy status panstwowo-polityczny g6rnoslqskiego „naroznika". 

PaZdziernikowy kompromis nie rozwiqzal i rozwic:izaC nie m6gl szeregu 

problem6w stworzonych przez podzial obszaru pod wzgl<;dem gospodar
czym i narodowo-politycznym niepodzielnego. Nadal tez sprawa G6rnego 

22 Sze:rzej o tym por. T. J � d r u s z c z a k, Polityka Polski w sprawie G6rnego 

SLqska 1918-1922, Warszawa 1958, s. 288-289, takZe H. Z i e 1 i ii. s k i, Polo.ienie 

i walka g6rno§Zqskiego proletariatu w latach 1918-1922, Warszawa 1957, s. 218 i n. 
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Sl&ska nie przestala byc calkowicie problemem mi<,dzynarodowym. Swiad
czylo o tym m. in. narzucenie Polsee i Niemcom tzw. konwencji genew
skiej z 1922 r., kt6ra na lat 15 oddawala w r<,ce instytucji mi<,dzynaro
dowych (Liga Narod6w, Staly Trybunal Sprawiedliwosci Mi<,dzynarodowej 
w Hadze, G6rnosl&ska Komisja Mieszana w Katowicach i in.) kontra!<, 
i arbitraz w spornych sprawach tego terytorium po obu stronach nowej, 
·znowu sztucznej i nienaturalnej granicy. Pewien pogl&d na rozmiary inge
rencji czynnika mi<,dzynarodowego w sprawy sl&skie (w Polsee i w Niem
czech) daje liczba skarg i petycji skierowanych przez Niemc6w i Polak6w 
·do Prezydenta Komisji Mieszanej w Katowicach, Calondra, w latach 
1922-1937. Bylo tych skarg og6lem ponad 4500, nie licz&c kilkudziesi<,ciu 
skarg skierowanych wprost do Ligi Narod6w "· 

Decyzja Rady Ambasador6w z 1921 r. nie rozwiqzywala tez oczywiscie 
trudnosci gospodarczego rozwoju Sl&ska. Przeciwnie, przez podzial jedno
litego organizmu gospodarczego na dwie cz<,sci trudnosci te pogli,biala. 
üdczuwala to zwl1!szcza niemiecka cz<,sc S!&ska, kt6ra niezale:i:nie od ujem
nych skutk6w samego podzialu pozostawala nadal - w przeciwienstwie 
do cz<,sci polskiej - odci<,ta granic& panstwow& od swego naturalnego 
.zaplecza polskiego. Dalo si<, to we znaki S!&skowi niemieckiemu szczeg61-
nie mocno w czasie polsko-niemieckiej wojny celnej wywolanej przez 
Niemcy w 1925 r. ze wzgl<,d6w politycznych. Oto charakterystyczna na ten 
temat opinia Zwi&zku Dolnosl&skich Izb Przemyslowo-Handlowych, zawar
ta w memoriale do min. Stresemanna z 30 VII 1925 r.: ,,Polo:i:enie handlu 
i przemyslu Sl&ska jest od czasu kli,ski [1918 r. - H. Z.J niezwykle ci<,:i:
kie; obecnie w rezultacie wojny celnej z Polsk& grozi ono dalszym pogor
szeniem i stalo si<, tak powazne, :i:e musielismy si<, zwr6cic o pomoc do 
rz&du Rzeszy i kraju [Prus - H. Z.J . .. Rosja jako staly rynek nie wcho
dzi obecnie w rachub". Tym bardziej wa:i:ny jest rynek polski, kt6rego 
zaspokojanie bylo od dawna jedn& z podstaw rozkwitu g,ospodarczego 
Sl&ska" ••. 

Istotnie, Sl&sk pod panowaniem niemieckim stanowil i teraz „Sack
gasse" dla gospodarki niemieckiej. Tempo jego rozwoju gospodarczego 
i poziom :i:ycia ludnosci pozostawaly najcz"sciej daleko w tyle za innymi 
prowincjami Rzeszy (z wyj&tkiem niekt6rych prowincji wschodnich, r6w
nie zaniedbanych). Znacznie ni:i:sze byly tu np. doch6d narodowy na glow" 
ludnosci, place robotnicze, wplywy podatkowe itp. Wy:i:sze bylo natomiast 
przeci"tne zadlu:i:enie gospodarstw rolnych, wyzsze wskazniki bezrobocia, 

23 M. S. Kor o w i c z, G6rn0Slqska ochrona mniejszo.Sci 1922-1937, Katowice 

1938, s. 144, 160; F. P olo ms k.i, Niemiecki Urzqd do Spraw MniejszoSci (1922-1937), 

Wroclaw-W arszawa-Krak6w 1965, s. 66. 

24 J. Kr as u s k i, Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925, Poznaii. 1962, s. 392. 
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wü:ksze zageszczenie w miastach, SmiertelnoSC dzieci, znacznie wyZsza licz

ba licytacji nieruchomosci itd. " Szczeg61nie jednak charakterystycznym 
przejawem poczucia beznadziejnosci na Slqsku byla niepowstrzymana 
.,ucieczka ze wschodu" (Ostflucht) tutejszej ludnosci w poszukiwaniu le
pszych warunk6w w Niemczech srodkowych i zachodnich. Straty migra
cyjne tzw. niemieckiego wschodu w Rzeszy (w tym i Sl'lska) byly tak 
dotkliwe, ze w niekt6rych powiatach prowadzily do spadku bezwzgl�dnego 
liczby ludnosci i powolnego zmniejszania si� g�stosci zaludnienia. W wi�k
szosci powiat6w liczba ta wprawdzie wzrastala, ale w tempie stosunkowo 
znacznie powolniejszym niz · na terenach rozwijajqcych si� normalnie "· 
Totez wiele racji mial niemiecki znawca tych zagadnier\, Wilhelm Volz, 
gdy nawiqzuj<1c do hitlerowskiego obrazu Niemiec jako „narodu bez prze
strzeni" (Volk ohne Raum) stwierdzal, ze na wschodnich terenach Rzeszy 
sytuacja przedstawia si� odwrotnie: tutaj jest 1,przestrzer\ bez narodu" 
(Raum ohne Volk). Slowa te, r6wnie zwi�zle, jak trafne, uznac mozna 
za swego rodzaju podsumowanie szkodliwych dla rozwoju Sl'lska skutk6w 
jego odlqczenia od naturalnego zaplecza gospodarczego i narodowego, ja
kim byly dlar\ ziemie polskie, a takze inne krajE! Europy srodkowej. Dia 
pelnosci obrazu nalezaloby jednak dodac, ze szkody te ponosil nie tylko 
8lqsk, ale i te wlasnie kraje, kt6rym z mocy wszystkich racji gospodar
czych i politycznych winien byl sluzyc swymi bogactwami i SWI\ przemy
slowq Sill\, 

DER PLATZ UND DIE ROLLE SCHLESIENS IN MITTELEUROPA IM XIX. UND 

XX JAHRHUNDERT, VERSUCH EINER SYNTETHYSCHEN BETRACHTUNG 

Der Verfasser zei'gt die Rolle Schlesiens im wirtschaftlichen und politisclien 

Leben Polens, Deutschlands und anderer Länder Mitteleuropas im XIX. und zu 
Beginn des XX. Jahrhunderts. Bei der Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung 
betont er die Bedeutung der Verbindungen Schlesiens mit anderen polnischen 
Gebieten, welche e:n natürliches Hinterland für die sich entwickelnde schlesische 

Industrie bildeten. Bei der Darstellung der politischen Verhältnisse exponiert der 
Autor die Aktiv·erung des politischen Lebens der Polen in Oberschlesien. 
Sie führte zur Stärkung der polnischen Positionen im polnisch-deutschen Konflikt. 
Der Artikel behandelt ferner die Frage der Entscheidung über die Zugehörigkeit 

Schlesiens in den zwanziger Jahren sowie die sich daraus ergebenden Implikationen. 

ts Por. na ten temat zwlaszcza prace autor6w niemieckich, jak Freymark, Louca
dou, i polskich, jak Kokot, Szaflarski, Fiedor i in. 

H A. B r  o Z e k, Ostflucht na Slqsku, Katowice 1966, s. 51 i n. 
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