
WlACL!A W DLUGOBORSK t 

KSZTAt.TOWANIE SIF; ZAGt.F;BIA GÖRNOSL.t\SKIEGO 
(PRÖBA ANALIZY EKONOMICZNO-PRZESTRZENNEJ) *

W artykule dqz� do usystematyzowania problematyki badawczej, pr6-

buj� ustalic jej hierarchi�, podporzqdkowujqc jq tym kryteriom, kt6re 

uwazam za naczelne, ·za najtrafniej okreslajqce moment wyodr�bnie

nia si� Za:gl�bia jalm regicmu przemy;sloweg,o, a wraz z tym - jego 

specyrfik� ekonomiczno-geograrficznq. B�dq to kryteria z za:kresu prze

mian przestrzennych zycia gospodarczego, w tym przede wszystkim loika

lizacji przemyslu. Po:wstale elementy jego rozwoju b�� rozpatrywal 

tylko w tym stopniu, w jakim wplywajq one na zmiany w liokalizacji. 

Pomijam na og6l zagadnienia dobrze z'nane i wie1okrotnie opracowy

wane przez historyk6w przem�slu 1
. Uwa1gi moj,e majq ·charakter jak 

* Rozszemony i uzupelniony tek!sit referatu wygloszone,go na ipolsko-czeskim
syirnipozjum naukowym, (Posiwi�conym ksz.italtowaniu si� okr�g6w przemyslowych 
(Ostrawa, 24--126 V 1966). 

1 Nowsza literatura o drzieja,ch iprzemyslu g6rnoslqskiego ipoidaje szereg w.iado
mosai. istotnych dla na·szych roziwazaii.; ,por. zwlaszcza: W. D l u g o b  o ,r s k i, Ge
neza industrializacji G6rnego Slqska (Za.ranie 8lqs1kie, XXIII, 1960); t e n z e, Eko
nomika g6rnoslqskiego hutnictwa w XVIII wieku (Zeszyty Naukowe WSE Kato
wice, XIX, 1963); t e n z e, Geneza koncern6w g6rnoslqskich · (8lqski Kwartalnik 

• Historyczny Sob6tka, XXI, 1966); A. Ho r n  d g, Komunikacja na G6rnym Slqsku,
Kaitowice 1963; J. Ja r o s, Historia g6rnictwa w<wLowego w Zagl<:biu G6rnoslqskim
do 1914 roku, Wrodaw 1965'; S. K o s s u ,t h, G6rnictwo w�glowe na G6rnym Slqsku
w polowie XIX wieku, Kat9iwice 1965; B. K a c ·Z m a r s ik i, Rozmieszczenie hut
nictwa zelaznego na Slqsku w okresie 1740-1806 (Zaranie Slqskie, XXIV, 1961);
K. Pop i o l e k, Koncentracja produkcji w przemysle g6rniczo-hutniczym G6rnego
Slqska w drugiej polowie XIX w. (Studia i Materialy z Dziej6w 8lqska, t. II, 1958);
t e n z e, G6rnoslqski przemysl g6rniczo-hutniczy w drugiej polowie XIX wieku
Kittowice-Krak6w 1965; N . .J. G. Po u n d s, The Upper Silesian Industrial Region, 
Indiana 1958; A. S tas i a k, Miasto Kr6lewska Huta. Zarys rozwoju spoleczno
-gospodarczego i przestrzennego w latach 1869-1914, Warnizawa 1962; L. W i a
t r o w s k i, Ekonomika hutnictwa zelaza w ksigstwie pszczynskim od XVI do po
czqtku XIX wieku (Acta Universitatis Vratisilaviensis, XXXVII, 19�). 
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najbardziej dyskusyjny. Przy czym chodzi mi o ,przedstawienie nie 
wst�pnej syntezy, ale jedynie dr6g prowadzqcych do jej osiqgni�cia. 

Proponowana problematyka badawcza lezy na pograniczu kilku dyscy
plin nauk�wych, z tym ze wyznaczniki decydujq1ce nalezq do geografii 
ekonomiczinej. fatot,:p.e 'Znaczenie dla badan nad ksztaltowainiem si� i iroz
wojem zagl�bi g6rniczo-hutniczych ma teoria regi,on6w gospodarczych, 
a z niej przede wszystkim kryteria ich wyodr�bnienia, zaszeregowania 
i rozgraniczenia. Samo uksztaltöwani·e ,si� regionu przemyslowego jest 
rezultatem calego lancucha przemian zapoczqtkowanych industrializacjq 
badanego terenu; z punktu widzenia ek,onomiczno-przestrzennego b�dzie 
to wi�c zagadnienie z teorii lokalizacji przemyslu. W tej dziedzinie 
dysponujemy obfitq literaturq szczeg6lowq, jak i og6lnq, syntetycznq 2• 

Nie negujqc podstawowego znaczenia tych studi6w dla naszych roz
wazan pami�tac musimy, ze wszystkie one zajmujq si� prawie wylqcznie 
takimi ukladami stosunk6w ,ekonom:kzno-spolecznych, w kt6rych prawa 
rzqdZqce rozmieszczeniem i rozwojem przestrzennym sil wytw6rczych 
albo dzialajq w spos6b na og6l zywtolowy, nie skr�powany, przynaj
mniej w graniicach jednego panstwa (ustr6j kapitalistyczny), albo tez 
dqzy si� do ich swiadomej, kierowanej odg6rnie realizacji (ustr6j socja
listyczny). N atomiast w okresie ksztal-towania si� Za,gl�bia G6rnoslq
skiego, a przynajmniej w pierwszej i drugiej _fazie tego procesu, tj. 
w okresach do ok 1815 r. i od ok. 1815 do ok. 1850 r., dzialanie tych 
praw hamowane bylo elementami feudalnymi. 

Problem mozna zresztq ujqc inaczej: przy zagadnieniach przestrzen
nych, podobnie jak przy :badaniu innych dziedzin . zyda gospodarczego, 
nie mozna praw rzqdzqcych ekonomikq kapitalizmu przenosic na ekono
mik� bqdz f eudalnq, bqdz ekonomik� okresu przejsdowego, silnie obciq
zonq tzw. przezytkami feudalnymi. Jesli zas �okonujemy tego przenie
sienia, nalezy zastanowic si�, w jakim stopniu i w jakim kierunku 
dzialanie tych praw b�dzie wypaczone bqdz ograniczone, czy istn!iejq 
jakies prawa „wieczne", wsp6lne dla wszystkich förmacji? czy tez m�e 
dqzyc nalezy do 'Skonstruowania teorii lokalizacji dzialalnosci gospodar
czej ustroju feudalnego jako cz�s!Ci skladowej og6lnej teorii ekonomicznej 
tej ftormacj1i? 

2 Opadem si� gl6wnie na nast®Ujqcych pozycjach: J. Ch a ·r d o n n et, Les 
grandes types de complexes industrielles, Paris 1953; A. Fa j f er e k, Regiony 

ekonomiczne oraz metody anaLizy regionalnej, Krakow 1964; E. M. Ho o ver, Lo
kaLizacja dzialalnosci gospodarczej, Warszaiwa 1962; ·w. Isar d i in., Metody ana

lizy regionalnej, Warszawa 1965; A. Lös ,c h, Gospodarka przestrzenria, teoria lo

kaLizacji, Warszawa 1961; B. 0 y r z a n o w s k i, Og6lne zasady rozmieszczenia sil 

wytw6rczych, Krakow 1958; K. Se 'Co ms k li., Wst�p do teorii rozmieszczenia sil

wytw6rczych, Wars�arwa 1956. 
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Prace poswi�one metodologii historii, w tym r6wniez historii gospo
darczej, z ·zaig�ni,en e!konomkzmo-;przeskzennych zwracaly uwaigE: prawie 
wylqcznie na s,prawy najog6lniejsze, na „rolE: czynnika geograficznego 
w dziejach" 3

• Pisano wiele o oddzialyiwaniu tego czynnika na tok roz
woju ekonomicznego, na przyspieszanie bqdz op6znianie przemian struk
turalnych, rozw6j albo zacofanie tych czy innych rejon6w; nie zostal 
natomiasi' zanalizowany aspekt odwrotny: jak w r6znych formacjach 
ekoinomiczino-spolecznych zmienialo siE: oddzialywanie czyrnlika geogra
ficznego na zycie gospodarcze? czy panujqce w tych formacjach _stosunki 
produkcji (lqcznie z niekt6rymi elementami nadbudowy) mogly hamo
wac bcrdz tez zmieniac, wypaczac dzialanie praw rzqdzqcych przemiana
mi przestrzennymii zycia gospodarczego? Jeszcze historycy francuscy tzw. 
szkoly Annales wydzielali wsr6d czynnik6w rozwoju ekoniomicznego tzw. 
sily trwale, z czynnikiem geograficznym na czele. Obecnie dqzymy do 
dia1ekty;cznej, ws,p6lzalezinej interrpretacji zwiqzku miE:<lzy czlowiekiem 
a przyrodq. ,,Czlowiek wykorzystuje stopniowo coraz to inne sfery 
swego natura1nego otoczeniia, eo z kolei powoduje rozszerzanie siE: za
kresu pojE:·cia tradycyjnego srodowiska geograficznego ... Zaczyna ono 
oddzialywac w spos6b istotny dopiero w toku spolecznego procesu pro
du!kcji" 4• 

W. Kula wyr6znia w problematyce ekonomiczno-przestrzennej dwie
podstawowe (nie wylqczajqc dalszych, mniej istotnych) grupy zaigad
nien: ,,1. prawidlowosci rzqdzqce lokalizacjq dzialalnosci ekonomicznej, 
2. geograficzny zasiE:g powiqzan ekonomicznych" 5

• Wydaje siE:, ze w lite
raturze historycznej zar6wno posw1E:conej rozwojowi poszczeg6lnych
kraj6w czy terytori6w, jak i og6lniejszej, teoretyczno-metodycznej, prze
wazaly zainteresowan'ia drugq z tych grup zagadnien; pierwsza, kt6rej
ostatnio wiele uwagi poswiE:cali ekonomisci, geografowie, specjalisci z za
kresu ekoniometrii, nie stala siE: jeszcze integralnq cz�sciq badan histo
ryczno-gospodarczych.

Zmiany trwale w rozmieszczeniu przemyslu ( a ty lko takie decydujq 
o wyksztalceniu siE: region6w g6rniczo-hutniczych) dzielono w litera
turze 6 na: 1. s t r u k t u r a 1 n e, kt6re rewolucjonizujq warunki natu
ralne (a raczej spos6b i zakres ich wykorzystania) oraz panujc:icc:i w da
nym okresie technoliogiE:, prowad.zc:ic do szybkich zmian w rozmieszcze
niu przemyslu; 2. s e k  u 1 a r n e, tj. stopniowe zmiany w okreslonym

3 Por. na;>. W. K u 1 a, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963. 
4 J. T o !Pols ik i, Czynnik geograficzny w wyjasnianiu historycznym (Studia 

historyczne. Kisi�ga juhHeuszowa z okazji 70 .roczndcy urodzin prof. dra Stanislawa 
Arnolda, War�awa 1965, s. 355-356). 

5 iK u 1 a, op. cit., s. 635. 

6 Por. Ho o ver, op. cit., s. 194 nn.; I s a .r d, op. cit., s. 230 nn.
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kierunku, kt6re trwajq dhlzszy czas i ·same z siebie nie wykazujq tenden
cji do zmiany w lokalizacji; do zmiany takiej mogq doprowadzic jedynie 
w rezultacie dlugotrwalego dzialania. 

0 zmianach lokalizacji przemyslu ci�zikiego i powstawaniu zagl�bi 
g6rniczo-hutniczych decydowaly zmiany s:trukturalne, o da1szym rozwoju 
tych rejon6w, loka1nych zmianach kieru:nku, przesuwaniu si� gl6wnych 
osrodk6w zagh�bi czy powstawaniu w ich obr�bie albo w sqsiedztwie tzw. 
obszar6w cofajqcych si� decydowaly i decJdujq zmiany sekularne. 

Za kryterium proponowanego wyzej podzialu przyj�li W. Isard i E. M. 
Hoover stopien trwalosci i charakter czasowy zmian w lokalizacji „dzia
lalno.sci gospodarczej". ,,Strukturalne" i „sekularne" dzialajq w spos6b 
trwaly, z tym ·ze pierwsze z nich wyst�pujq w zasadzie jednorazow�, 
sekularne naitomiast, jak ,sama nazwa wskazuje, w dluzszym trendzie. 
W uwagach na:szych pomijamy· wplyw poZJostalych, mniej trwalych 
zmian, okreslanych przez obu autor6w jako „sezoniowe" i „cykliczne'". 

Czynniki oddzialywajqce na zmiany lokalizacji dzie1ono r6wniez na 
produ:kcyjne, dystrybucyjne i organizacyjne 7• Podzial ten w pewnym 
stopniu wz�bia si� z podzialem proponowanym przez obu autor6w ame
rykanskich. Wszystkie bowiem trzy grupy czynnik6w dzialajq w s·pos6b 
trwaly. Z tym ze czynniki produkcyjne wyst�pujctce jednorazowo w for
mie skomaISOwanej, gwaltownej wywolujq zmiany strukturalne (w wy
padku fokalizacji przemyslu g6rnic2'lo...Jhutniczego bE;(iq to :przede wszyst
kim czynnik surowca i czynnik energii, a takze czynnik post�pu tech
nicznego i kapitalu inwestycyjnego umozliwiajqcego jego zaistoso.wanie), 
dzialajqc stopniowo, powolniej, sfa:nowiq jeden z podstawowych bodf
c6w ·zmian sekularnych. Czynniki dystrybucyjne (np. dost�p do rynkow 
zbytu, uklad cen na tych rynkach, rozw6j 1sieci dystrybucyjnej itp.) oraz 
czyn:nik1i orgainizacyjne (1post�uj�ca s,pecj1alizacja, l]rooperaicja, iintegrn
cja pionowa czy monopolizacja przemyslu itp.) dzialajq dhlgofalowo, 
prowadzqc do zmian sekularnych. 

Jak wspomnielismy, zmiany strukturalne w lokalizacji . przemyslu 
ci�zkiego wywolane :w:staly czynnikami produkcyjnymi, zwlaszcza po
st�pem t,echinicmym i :Z1Wiq·zanym1i 1z nim przemianami w zr6dlach sUTorw
c6w czy ene:rgii. Bylo to nagle, r-ewolucjonirujqce irozw6j iprzemyslu 
przemiany 1z kh rwszyis't'kimi :Szeroko pojE;tymi konsekwencjami elkono
miczno-spolecznymi, slowem - zjiawiska tyipu przewrotu iprzemyslowego 
w Aingllii. Talk wi�c istruktu:ra,lnym hod.zcem pOiwstan'ia Zagl�bia G6rno
slqski,ego jaiko reigionu przemyslorwego byl prz,ewr6t technrczny w hutnic
tw1e .zerla'za, olowiu i cynku, ipolegajq·cy na zaistosowalniu paliwa millle-

7 S e c o ms k i, op. cit., s. 21 n. 
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ralnego - w�g,la ('kldksu) w miejsce· dTewna (rw�g1a drzewneg,o). Czynnik 
ten d2:i:alal w kierunk'll: 

1. Wykorzystania znanych juz, ale nie majc1:cych dotc1:d szerszego
zastosowania, la:two dost�pnych zl6z w�gla kami€nnego, a takz-e· ( eo bylo 
juz zmianq sekularnq) dalszego poszukiwania tych zl6z, 

2. zaiklaldania w mo:diwie b1i1skim sqsied2'ltrwie 1ek1sploaitowanych zl6z 
(kopaln) w�gla kamiennego wielkich piec6w wytapiajc1:cych sur6wk�, 
a w dal'Szej kolejnosd takze i wklad6w wyzszych stadi6w produkcji ze
laza (post�p techniczny w tej ostatniej dziedzinie dokonywal si� po
wol·niej niz przy wytopie sur6wki, zaliczyc nalezy go raczej do czyn
nilk6w sekula:mych). 

_ Öw bodziec :strnk'turaLny dzialal na G6rnym Slqs'ku (ipodobrrie zresztq 
jak we wszystkich zagl�biach g6rniczo-hutniiczych na kontynencie euro
pejskim) tym bardziej raptownie, ze nowe wmry techniczne nie wy
ksztakily si� na miejscu, ale zostaly przej�te z Anglii w formie mniej 
lub wi�cej gotowej, wymagajc1:cej jedynie dostosowania do warunk6w 
.lokalnych. 

P,odobnq, choc moze nieco mniejszq rol� adegrala przebiegajc1:ca r6w
nolegle zmiana zr6:del energii - zaistqpienie k6l wodnych do poru
szamia dmuchaw przy wielkich piecach maszynami parowymi ( zastoso
wano je r6wniez. w g6rnictwie: do poruszania pomp odwadniajc1:cych 
oraz do transportu szybowego), a wi�c zastqpi€nie energii wodnej energiq 
mecha:nicznq, parowq, opartq na w�glu kamiennym. W sumie jednak 
zuzycie w�gla w celach energetyeznych dla wszystkich gal�zi przemy
slu g6rnoslc1:skiego lc1:cznie bylo inizsze anizeli poddbne ,zuzyci€ paliwowe. 

Zmiana w zakresie zr6del energii prowadzila do zmiany w metodach 
przesyhmia energii, kt6re mialy bezpQsredni wplyw na lok<:1lizacj�. Ener
gia wodna inie dala si� 1pr2jesy1'ac na odleg16'sc, ·zaklady pro'dulkcyjne 
(w naszym wypadku huty) musialy znajdowac si� w bezposrednim Sq
siedztrwie k6l wodnych (stanowi·ly one zresztq h1tegralnc1: cz�sc urzc1:dzen 
produkcyjnych), a wi(?c nad rzekami. J edynie w wyjqtkowo dog-odnych 
warunkach hydrograficznych, przy duzym nakla:dzie koszt6w mozna 
bylo dzi�ki skomplikowanym, zaleznym od kaprys6w pogody systemom 
kanal6w, sluz, czerpak6w itp. doprowadzac wodE: do miej.sc lezc1:cych 
w pewnej odleglosd ,od rzek czy strumieni. 

Energia mechaniczna, parowa, byla r6wniez trudna do przekazywania, 
ale jej zr6dfo - mas·zyn� parowq - mozna bylo zainstalowac w dowol
nym miej1scu, wszE:dzie bowiem mozna bylo dorwiezc w�giel, Jedynym 
problemem byly koszty transportu. Huty stosujqc€ nowe paliwo dqzyly 
do tego, aby znajdowac si� mozliwie blisko kopaln, gl6wrrie celem obni
zenia tych koszt6w (wobec taniosci WE:gla loco kopalnia w poczqtkowych 
stadiach przewrotu technicznego one decydowaly faktycznie o kosztach 

'8 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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energii, a tak:ze paliwa), nie byl to jednak warunek nieodzowny. Odle
g�osc od zl6z i koszty transportu decydowaly r6wniez o cenie rudy. 
Wraz . z postE;pem techniki wielkopieoowej w miejsce <lose powsz.echnie 
spotykanych rud darniowych zaczt=:to przetapiac prawie wylqcznie bar
dziej wydajne rudy kopalne, kt6rych poklady byly jednak rzadsze · 
i bardziej skupione .(np. na G6rnym Slqsku w rejonie Naklo-Radzion
k6w-Tarnowskie G6ry) anizeli darniowych. 

0 zmianach w lokalizacji decydowala nie tylko zmiana jakosci, ale 
i potrzebnej do produkcji ilosci surowca. Drzewo i rudy darniowe eksplo
atowane byly w spos6-b ekstensywny; w razie wyczerpania zasob6w 
w bezposrednim sqsiedztwie huty alibo rosly koszty transportu (;ten ele
ment wobec poslugiwania si� bezplatnym sprz�zajem panszczyznianym 
nie zawsze ibyl uwzgl�iany w kalkulacji), albo tez hut� ,,przeno
szono" w inne miejs:ce, nad t� samq rzekt=:, w glqb lasu. Zres.ztq sama 
produkcja rzadko przybierala takie rozmiary, aby doprorwadzic do cal
kowitego ogolocenia okolicy z zasob6w naturalnych. 

Piece nowego typu zuzywaly o wiele wü;cej paliwa i rudy niz stare„ 
nie wystarczala juz ekstensywna eksploatacja surowc6w, konieczne bylo 
przejscie do eksploatacji intensywnej, g6rniczej, do czego zmuszal r6w
niez charakter_ wyst�powania w przyr,odzie tych mineral6w, na kt6rych 
oparlo si� hutnictwo nowego typu. Wprawdzie poc2qtkowo takze i zloza 
w�gla kamiennego czy galmanu (rudy cynku) mogly ibyc eksploatowane 
w spos6b ekstensywny (np. sit=:ganie tylko do najlatwiej dost�nych, 
tanich w ,ekspoatacji ipoklad6w, i to bez i'ch calkowitego wyc:zerpama, 
a nast�pnie rozpoczynanie wydobycia w innym, latwo dostt=:pnym nneJ
scu), jednakze w trrendzie se!ku�aI"nym eksploatacja ta staje sit=: coraz 
bardziej intensywna, coraz bardziej „g6rnicza". 

Obydwie, wzajemnie powiqzane przyczyny: zmiana rodzaju surowca 
oraz wzrost zuzywanej przez przemysl jego ilosci, prowadzily do zasad
niczych zmian lokalizacji: 

1. huty iSkupiajq sit=: nie w lasach, wzdluz biegu rzek, ale w sqsiedz
twie pdklad6w w�gla kamiennego, 

2. poniewaz poklady t,e byly terytorialnie ibardziej zwarte. anizeli
1 stare zr6dla paliwa i energii (rozmieszczenie rud mialo znaczenie dru
gorz�ne), wiE�ksze sq r6wniez huty i korpalnie, zwit=:ksza si� stopien 
koncentracji terytorialnej. 

W nowych rejonach skupiajq si�: 
a). ·zaklady wyddbywcze nowego paliwa i zr6dla energii, tj. kopalnie 

wt=:gla kamiennego, 
b) zaklady przetw6rcze korzystajqce z nowego paliwa i nowego

zr6dfa energii bqdz tylko z jednego z tych element6w, 
c) . na G6rnym Slqsku obok zl6z w�gla znajdowaly sit=: zloza rud



Zagl�bie G6rnoslct,skie 115 

zelaza, olowiu i cynku, powstawaly kopalnie tych mineral6w, powsta
wal tez dodatkowy ibodziec lokalizacji zaklad6w hutniczych, 

d) 'w dalszej kolejnosci, juz w trendzie sekularnym, k<1ncentrowaly
si� wok6l zl6z surowc6w i przemyslu produkujc1oego podstawowe p6l
fabrykaty dalsze gal�zie produkcji, gl6wnie przetw6rcze; prawidlowosci 
tego kolejnego stopnia koncefltracji terytorialnej rom6wimy dalej. 

0 lokalizacji decydowaly czynl)iki produkcyjne - surowce, czynniki 
dystrybucyjne, a wi�c prrede wszystkirri dost�p do rynik6w zbytu, mu-
9ialy si� dostosowac do nowej lokalizacji. Stc:id �oniecznosc dopasowania 
do niej takze i ukladu komunikacyjno-transportowego: budowa nowych 
dr6rg bitych czy kanal6w, a w dalszej faz_ie kolei zelaznych, lc}'czc:icych za
gl�bie g6rniczo""hutnicze z rynkami zbytu, sam region przemyslowy _staje 
si� z czasem odbiorcq zywnosci, d6br inwestycyjnych i niekt6rych surow
c6w; w rezultacie wytwarza si� nowy w�zel komunikacyjny. Koncentra
cji przemyslu towarzyszyla koncentracja sily roboczej, .a wraz z niq -
aiglomeracja ludnosci i zmiana jej skladu spoleczno-zawodowego. 

W tych warunkach przemys� Zagl�bia rozwijal si� m. in. kosztem
przemyslu tych ter,en6w, gdzie racja jego istnienia zostala podwazona 
atrakcyjnosciq nowego osrodka. Do tego ostatniego naplywali fachowcy, 
naplywaly kapitaly. IntenJSywnej i skoncentrowanej terytorialnie indu
strializacji nowego regionu towarzyszyla dezi!Ildustrialfaacja Tegion6w 
innych, o starszych niekiedy tradycjach przemyslowych, zwic:izanych 
jednak ze starc:i technikq, pozbawionych tych surowc6w, kt6re decydo
waly o randze nowego.

W ten spos6b wok6l regionu przemyslowego, typu wgl�bia g6rni
czo-hutniczego, mogly powstawac tzw. ohszary oofajc}'ce si� bc:idz tez 
zatrzymane w rozwoju. Od ich charakteru i prorfilu ekonomicznego 
w momencie podj�ia industrializacji ['egionu nowego zalezalo,, czy po
trafiq si� doistosowac do zmientonego ukladu, czy_ tez padnc:i jego ofiarq. 
Tak np. regiony sc1siadujc}'ce bezposrednio z Zagl�biem G6rnoslq.skim 
przezyly okolo polowy XIX w. pewne zalamanie: do Zagl�bia odplywala 
najaktywniejsza ·zawodowo ludnosc, konkurencja przemyslu nowego ty
pu spowodowala upadek tradycyjnego hutnictwa, jakie az do pierwszej 
polowy XIX w. rozwijalo si� na tych obszarach. Natomia:st regiony nie 
Sc}'siadujqce bezposrednio z Zagl�biem potrafily lepi,ej dostosowac si� 
do nowego uklaciu: dostarczaly produkt6w zywnosciowycl). oraz nie
kt6rych surowc6w na potrzeby przemyslu (np. drewna na okrqglaki dla 
kopaln), takze i stqd odplywala do · Zagl�bia cz�sc ludnosci, jednakze 
procentowy udzial tej emlgracji w stosunku do og6lu mieszkanc6w byl 
nizszy niz w SqSiedztwie bezposrednim . 

. Zagl�·bie G6rnoslc:iskie oddziaJywalo na regiony sqSiednie nawet mimo 
granic politycznych, choc oczywiscie jego wplyw na rozw6j gospodarczy 
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i spoleczny osciennych ziem Kr6lestwa Korigresowego czy Galicji byl 
slabszy anizeli na powiaty g6rnoslc1skie. J est to problem sygnalizowany 
juz przez A. Löscha, i to wlasnie na przykladzie Zagl�bia G6rnoslc1skiego 
po jego podziale w 1921 r. 8: w jakim stopniu granica polityczna stanowi 
zarazem granic� regionu ekonomicznego? w jakim stopniu hamuje jego 
rozw6j? czy moze ca�kowicie powstrzymac, czy tez tylko oslabia dzia
lanie praw rzc1dzc1cych przemianami ekonomiczno-przestrzennymi? 

Podobne pytanie mozna by postawic odnosnie do charakteru powic1zan 
mi�dzy Zagl�biami G6rnoslc1skim i Dc1browskim, tym bardziej ze przez 
kr6tki czas, we wst�pnej fazie industrializacji pierwszego z nich, znaj
dowaly si� w granicach jednego panstwa (od 1795 do 1807 r. teren p6z
niejszego Zagl�'bia Dqbrowskiego nalezal do Prus). 

Wszy:stkie wy:powiedziane tu uwa,gi o oddzialywaniu · Zagl�bia na re
giony Sq'siednie, ich dezindustrializacj�, zacofanie itp. 'Sq jedynie hipote
zami roboczymi, opartymi na niepelnej znajomosci zr6del. W kazdym 
razie · jest to problem zaslugujqcy na poglE;bienie tak zr6dlowe, erudy
cyjne, jak i metodyczne. 

Terytorialna koncentracja produkcji w nowym regionie · przy r6wno
czesnej dezindustrializacji region6w przemyslu tradycyjnego nie byla 
zmianq jednoraz,owq. J ednorazowo, gwaltownie dzialac mogly jedynie -
jak podkreslalismy - czynniki powodujc1ce zmiany strulkturalne. W cüi
gu kilkunastu lat (od ok. 1785 do ok. 1800 r.) powstal na terenie Zagl�bia 
G6rnoslq,skiego, gl6wnie z inicjatywy panstwa, pot�zny jak na owe czasy 
lmmpleks zaklad6w przemyslowych opartych na nowej technice; w bliz
szym i da�szym Sqsiedztwie czynne byly nadal huty tradycyjne. Przez 
z g6rq pol rwieku egzystowaly r6wnolegle obydwa typy ,produkcji, eo 
hamowalo jej koncentracj� terytorialnq w Sqsiedztwie zl6.z w�gla ka
miennego. 

Zdolnosc konkurencyjnq przemyslu tradycyjnego podtrzymywaly 
tkwiqce w jego ekonomice elementy feudalne. W dziesi�cioleciu 1850-
1860 zbiegajq si�: likwidacja zdecydowanej wi�kszosci przezytk6w feu
dal'nych w zyciu gospodarczym i w stosunkach spolecznych, ostateczne 
zdobycie przewagi przez nowq technik� w gl6wnej gal�zi przemyslu 
g6rnoshrskiego - hutnidwie zelaza (produkcja cynku ·od jej podj�cia, 
tj. od ok. 1805 r., opierala si� na w�glu) oraz ustabilizowanie si� regionu 
przemyslowego (zwlaszcza przez wypelnienie inwestycjami „pustek" -
teren6w nie wy1korzystanych dotqd pod wzgl�em przemyslowym, powiq
zanie liniami kolejowymi w�zlowych osrodk6w Zagl�bia, a takze Za
gh�bia jako calosci z jego gl6wnymi rynkami' zbytu). Wymagaloby zba
dalnia, czy byla to jedynie zbieznosc przyipadkowa, czy tez „dojrzewa-

·8 Lösch, op. cit., s. 113-114 i 212 n.
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nie'' przemian we wszystkich trzech dziedzinach �bieglo si� w czasie ze 
wzgl�u na ich wzajemne powiqzanie. 

• 

R6wnolegle ze zmianami scharakteryzowanymi wyzej wyst�powaly 
przez caly XIX w. zmiany typu sekularnego, dzialajqce w spos6b ciqgly, 
przyczyniajqce si� do zwierania regionu, pogl�biania r6znic mi�zy Za
gl�biem a rejonami osciennymi. Byly to: 

1. dalszy post�p techniczny, zwlaszcza � jak wspomnielismy -
w wyzszych stadiach obr6bki zelaza czy cynku (puddlingarnie, walcow
nie, stalownie itp.), 

2. przyrost (gl6wnie w�dr6wkowy) ludnosci i jej pogl�biajqca si�
z ·pokolenia na pok.olenie adaptacja do g6rnictwa i hutnictwa, adaptacja 
2;ar6wno rw sensie krwalifi'kacji zawodowo-techniczmych, jak i nawy.k6w 
3polecznych, 

3. odkrywanie i cmaz lepsze wykorzystywanie zl6z w�gla kamien
nego wynillde z rosmicego popytu (potrzeby przemyslu, kolei zelaznych 
i potrzeby opalorwe ludnO'sci) oraz z doskonalenia techniki eksploatacji 
i ro�oju wiedzy geologicznej. 

W drugiej polowie XI 1X w. tozszerza si� i r6znicuje zakres oddzialy
wania tych czynnik6w: 

Ad 1. Post�p techniczny pogl�bia specjalizacj� produkcji, a wraz 
z tym jej kooperacj�; zjawiska te, lqCZqce si� z procesami koncentracji 
i centralizacji kapi1,alu, nielmniecznie iprowadzic musialy do koncentracji 
terytorialnej, na G6rnym Slqsku jednak az do schylku XTX w. (podob
nie jak w wi�kszosci zagl�bi g6rniczo-hutniczych) zwiqzek ten na og6l 
wyst�powal, poniewaz: a) kooperacja to tutaj przede wszystkim inte
gracja pionorwa {powstawanie koncern6w), b) ,,ziemia [rw wypadku G6r
nego Slqska bogactwa naturalne - W. D.] oraz niekt6re ci�zsze formy 
urzc1dzen kapitalowych sq, praktycznie rzecz biorqc, nieruchome i mogq 
brac udzial w zmianach lokalizacji tylko w ten spus6b, ze stosuje si� je· 
do nowych cel6w na tym samym miejscu" 9. 

Ad 2. W miar� ilosciowego i jakosciowego irozwoju przemyslu (lq·cz
nie z g6rnictwem) nie tylko rosnie liczba ludnosci, ale r6wniez zmienia 
si� jej sklad: a) 1spoleczno-zawodowy - rosn.ie wsr6d og6lu ludnosci pro
cent robotnik6w przemyslorwych, a wsr6d tych ostatnich procent robot
nilk6w lkwaifüikorwanydh; 1b) spolecz1no-majqtkorwy - rosnq zaroblki og6Iu
robotnik6w przemyslowych, zwi�ksza si� wsr6d nich liczba wyzej plat
nych, naplywajq urz�nicy oraz inteligencja techniczna, slowem - ros
nie liczba ludzi lepiej zarabiajqcych, zamozniejszych. 

W rezultacie obu typ6w przemian wzrasta konsumpcja, rozwij,a si� 
lokalny rynek wewn�trzny (coraz mniej ludzi zwiq·zanych z rolnictwem, 

9 Ho o ver, op. cit., s. 200. 
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coraz wi�cej potrzeb zaspokajanych na rynku), zmienia ,si� takze zgodnie 
z dzialaniem prawa Engla struktura konsumpcji; w budzetach os6 b lepiej 
zarabiajqcych coraz wiE�kszy p,rocent stanowiq wydatki na wyroby prze
myslowe i usrugi. Ws'lrutcl{ tego (ipewnq rol� odegraly !r6Wtniez ipotrzeby 
samego g6rnictwa i hutnictwa) w Zagl�biu rozwijajq si� przemysly 
towarzyszqce (meblowy, odziezowy, spozywczy itp.) oraz uslugi (w X'IX w. 
gl6wnie na szczeblu rzemieslniczym, drobnotowarowym). Procesy te wiq
Zq si� z post�pami urbanizacji, kt6rej zloz.onq problematykq nie b�ziemy 
si� na tym miejscu zajmowac. 

Ad. 3. Obülk: o!dk�yiwainia nowych i eksploa:towaini,a ,nieldostEWnych 
dawniej poklad6w (zwlaszcza gl�bszych) niekt6re za:soby surowcowe za
czynajq si� wyczerpywac, co stwarza trzy al ternatywy: a) zast�powania 
jed.nych surowc6w :iinnymi (np. wobec wyczerpywania si� galmanu za-

·. stqpienie tego typu rudy cynkowej innq - blendq cynkowq), eo pro
wadzHo d:o mnian lokalizacji g6rnictwa i przebudowy instalacji hutni
CZ)TtCh, jednalkze 1bez znliiain lOlkalizacji Saim)Ttch �aklad6w; b) wyiczerpywa
nie si� tych surowc6w, dla kt6rych brak bylo na miejscu surogat6w,
prowadzHo do wzrostu ich importu, jak np. rudy zelaza; huty wraz ·z ca
lym lancuchem zaklad6w przetw6rczych, kooperujqcych, pozostaly na
miejscu zar6wno wskutek niemoznosci ich przenoszenia przy duzej kapi
tal:ochfonnosd inwestycji w tej gal�·zi produkcji, jak i - koniecznosci
pozostania przy zr6dlach zaopatrzenia w ,paliwo; c) wyczerpywanie si� 
poklad6w spowodowac moglo upadek okreslonej gal�zi produkcji - jesli 
nie jej calkowite wstrzymanie, to w kazdym razie zmniejszenie poten
cjalu produkcyjnego i liczby zatrudnionych; los taki spotkal g6rnoslqski 
przemysl olowiany wraz z wyczerpywaniem si� w drugiej polowie 
X1IX w. miejscowych zasob6w rud. 0 upadku zadecydowaly trudnosc 
roobycia rud z importu oraz stosunkowo duza ( okol:9 20 km) odleglosc 
huty olowiu od kopaln w�gla. 

A. Lösch ·zalicza w�giel do tych „lokalizacji, do kt6rych musi dosto
sowac si� pr.odukcja" 10. Wobec s'zybkiego w os'tatnich lata:ch rozwoju 
techniki transportu, jak r6wniez tendencji do nowych, zasadniczych 
;przeobrazeii w hierarchii i st-rukJtu['ze zr6del ener:gii teza ta nre moze byc 
przyj�ta bez zastrzezen jako a!ktualnie obowiqzujqca. J ednakze dla lat 
poprzedzajqcych II wojn� ·swfaitowq, kiedy A. Lösch pi'Sal swojq prac�, 
a tym bardziej dla okres6w wczesniejszych wydaje si� byc sluszna, 
zwlaszcza w gal�ziach o najwyzszych normach zuzycia w�gla na jed
nostk� wyprodukowanego wyrobu bqdz p6lfabrykatu. 

Podobne byly wnioski amerykanskiego National Resources Planning 
Board oparte na badaniach przemyslu USA prowadzonych z poczqtkiem 

10 L Ö s c h, O·p. cit., S. 94. 
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lat czterdziestych. Stwierdzono w nich wprawdzie, ze „stale udoskonala
nie uzytkowania i transportowania paliw zmniejszyly. znacznie bliskosc· 
zr6del paliw", jednakze nadal „niekt6re grupy gal�zi przemyslu (szcze
g61nie. hutnictwo zelaza) dotychczas jeszcze pozostajq pod isilnym wply
wem geogtaficznych r6znic w kosztach paliwa" 11• Moz-emy wi�c zaliczyc 
ldkali:zacj� tych gal�zi produkcji, kt6re zuzywajq stosunkowo najwi�cej 
w�gla, do lokalizacji najtrwa:lszych. 

Lokalizacj� przemyslu opartq na w�glu kamiennym zaliczyc- tez moz
na. do tzw. lokalizacji scisle zwiqzanych, polegajqcych na zbieznosci re
gionu ekonomicznego i fizycznego. Stabilnosc granic regionu zalezy od 
stopnia jego powiqzania ze srodowiskiem przyrodniczym 12

. W naszym 
wypadku srodowisko przyrodnicze to obszar wyst�powania poklad6w 
w�gla kamiennego i ewentualnie innych mineral6w. W miar� post�pu
techniki produkcji i techniki transportu zmienia si� zakres, zmniejsza 
lic21ba gal�zi produ!kcji zaliczainych do liokalizacji tego typu. Pozostaje 
problemem do zbadania,· jak proces ten przebiegal historycznie w prze
mysle ci�zkim, zwlaszcza w g6rnoslqskim. 

Industrializacja oibszar6w za:sobnych w zr6dla ener,gii i paliwa (przede 
wszystkim w�giel) oraz w rudy metali zaczyna 'Si� zwykle od bezposred
niej eksploatacji tych zasob6w, a wi� od rozwoju g6rnictwa w�gla i rud 
oraz wytwarzaJnia p6tlabrykat6rw. Poczqtkowo ich da}sza przer6bka nie 
musiala byc dokonywana na miejscu, ale rw osrodk_ach o ,starszych tra
dycjach przemyslowych, iposiadajqcy,ch dostateczne kadry kwalifikowa
nej sily roboczej. Transport p6lfabrykat6w {w wypadku G6rnego Slq
ska - ·su,r6wki zelaza lub cynku surowego) oplacal si� lepiej niz trans
port rudy, a ii;ym bardziej ,paliwa, w kazdym razie wytrzymywal kalku
lacj� nawet w okresie ,przed powstainiem kolei zeilaznych. 

Dopiero w dalszej kolejnosci rozwijalo si� przetw6rstwo metali (ra
finowanie, wakowanie itd.), kt6re wymagalo pozyskania kwalifikowa
_nych robotnik6w (naplyw z ·zewnqtrz, a w oparciu o doswiadczenie imi
grant6w podnoszenie umiej�tnosci robotnik6w miejscowych) oraz wyso
kich kapital6w. Z kolei mogly r6wniez pqwstawac dalsze stadia obr6bki, 
az do produkcji precyzyjnych wyrob6w metalowych wlqcznie. 

Wydaje si� j,edniak ,(jest to chyiba ipraw,idrow6sc nie tylko ig6r-noslqs�a), 
ze mimo rozwoju kooperacji pionowej zagl�bia g6rniczo-hutnicze, po
wstale na bazie kombinacji paliwo-ruda bqdz na bazie samego paliwa, 
zatrzymaly si� na drugim szczeblu rnduistria!lizacji. Jest rzeczq do zba
dania, czy nie zadecydowaly o tym koszty ,przewoz:u paliwa, kt6rych pro
cenitowy udzial w miar� przechodzenia do wyzszych stadi6w przetw6r-

11 Cyt. wg Ho o ver, op. cit., s. 239; 
12 Por. O y r z an o w s k i, op. cit., s. 60; Fa j f e ,r e k1 op. cit., s. 16.
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stwa staje si� w caloiksztalcie koszt6w produkcji corcfz nizszy. Poza tym 
1nne osrodki dysponowaly nie tylko dostatecznie licznq, ale i dostatecznie 
zr6znkowanq kadrq fachowc6w, llmpitalami, kt6rych wlasdciele sklonni 
byli inwestowac j.e wlasnie w przetw6rstwie wyzszego rz�du (w zagl�
biach w�glowych i rudonosnych wobec wysokich zysk6w z bardziej bez
pooredniej eksploatacji bogactw mineralnych mozna bylo uwazac po
dobne loka1ty za mniej oplacalne i ryzykowne, zwlaszcza wo:bec braku 
kwalifikowanych rabotnik6w), oraz wyrobionymi, tradycyjnymi kontak
tami z blizszymi i dalszymi rynkami zbytu. 

W wi�kszych i starszych osrodkach przemyslowych (np. wielkie mia
st,a ze ·zir6znicowanym ibramzowo ['Zemioslem, ugru111towa1J1q pozycjq han
dlowq, a wraz z tym znacznymi kapitalami kupieckimi) nie bylo warun
k6w do produkowania p6tlabrykat6w w oparciu o nowe metody pr� 
:iukcji, braklo w nich bowiem na og6l bazy paliwowo-energetycznej 
nowego typu. Mogly si� tu natomiast rozwinqc nowe dzialy przetw6r
stwa, korzyistajqce z dowozu p6lfahrykat6w z nowych zagl�bi. 

J esli zresztq w tych ostatnich zacz�ly koncentrowac si�, w warun
kach niskiej techniki i wysdkich kosztow transportu, coraz wyzsze ko
lejne stadia przetw6rstwa, istniala zawsze mozliwosc, ze wraz z rozwo
jem techniki transportu i obnizkq jego koszt6w zaklady tego typu zacznq 
si� deglomerowac. W literaturze 13 pr6howano uznac - zjawisko rosnqcej 
koncentracji terytorialnej we wczesnych, a nast�pnie redyspersji w da1-
szych, ibardziej „dojrzalych" stadiach rozwojowych za prawidlowosc wy-f 
st�pujqcq w wi�kszosci gal�zi przemyslu, z czym j,ednak trudrui si� 
zgodzic. 

Na G6rnym Slqsku, podohnie jak w wielu innych zagl�biach g6rniczo-
-hutniczych, niektt6re wyzsze stadia przetw6rstwa nie rozwin�ly si�
w og6le, a jesli powstaly, to po;z;ostawaly na miejscu; nieliczne jedynie
mieszczq si� w przytoczonym wyzej schemacie. Na zmiany komunikacji,
kt6re pomijalismy dotqd, reagowaly w pierwszym rz�dzie wyzsze stadia
przetw6rstwa; silq Tzeczy unieruchomiony byl przemysl wydobywczy
(g6rnictwo) oraz - jak staralismy si� wykazac - produkcja p6lfabry
ka16w. Dwie ostatnie gal�zie decydowaly ,o powstawaniu poszczeg6lnych
zag,l�bi g6rniczo-hutniczych, nast�pnie tworzyly baz�, wok6l kt6rej na
rastaly mniej lub hardziej trwale, w stopniu mniej lub bardziej pelnym
dalsze stadia produkcji.

Tempo-i zakres dzialania om6wionych poprzednio w puniktach czynni
k6w lokalizacji wywolujqcych koncent,racj� przemyslu ci�zkieg:o na tere
nie zagl�bia w�glowego zalezne bylo m. in. od wyswobodzenia ekono-

rn Por. IlJP. M. K e i r, Manufacturing, London--<New York 1928.
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miki z wiE;z6w feudalnych. Kapitalistyczna industrializacja G6rnego Slq
ska rozpocz�la si� w por6wnaniu z innymi zagl�biami w�glowymi Euro
py Srodkowej wyjqtlkowo wczesnie - juz na przelomi,e XVIII i XIX w. 
Mozna dyskutowac, czy inicjujqca jq dzialalnosc panstwa pruskiego byla 
z punktu widzenia samego rozwoju gospodarc�ego czynnikiem endo- czy 
egzogenicznym. Dia naszych rozwazan nie jest to jednak istotne. Wazny 
jest fakt, ze zaklady nowoczesne pod wzgl�dem techniki i stosunk6w 
produkcji powstaly w otoczeniu feudalnym: ekonomika Sqsiednich d6br 
magnackich, tak:ze uprzemyslowionych ( a ten typ wlasnosci dominowal 
na G6rnym Slq;sku), miala jeszcze charakter feudalny, feudalny ·byl r6w
niez caly ustr6j prawno-spoleczny. Likwidacja stosunk6w feudalnych 
w pruskiej cz�sci Slq&ka rozpocz�la si� w 1807 r., trwala jednak bliSko 
pol wieku. Feudalne otoczenie zmienialo sw6j charakter powoli, stop
niowo, oddzialywajqc hamujqco fakze 'i r;i.a przestrzenne przeksztakenia 
przemyslu; oddzialywanie to wyst�powalo w trzech sferach: 

A. W s f e r z e p r o d u k c j i. Przemysl koncentrowal si� w poblizu
zl6z w�gla wraz z rupowszechnieniem nlOwej technologii Jako bardziej 
wydajna i rentowna eliminowala ona w warunkach kapitaHstycznej kon
ku;rencji i ka]kulaicj1i techno1ogi� tTadycyjnq. W kapa1niach rudy i hu
tach zwiqzanych z wielkq wlasnosciq ziemskq kalkulacja miala charakter 
na wp6l: feudalny: nie uwzgl�dniala np. kosztu surowc6w (przede ws.zyst
kim drewna) pochodzqcych z d6br wlasciciela, koszt6w transportu i nie
kt6rych prac pomocniczych wykonywanych przez roibotnik6w na wp6l 
przymusowych bqdz chlop6w panszczyznianych. P6ki istnialy tego ro
dzaju mozliwosci, zaklady magnackie mogly gospodarujqc „po staremu" 
wytrzymac konkurencj� zaklad6w bardziej nowoczesnych, ale zmus:w
nych pladc za wszystkie skladniki koszt6w produkcji. Zaklady trady
cyjne poTozrzucane poza terenem zagl�bia w�glowego, w lasach, nad 
rzekami utrzymaly si� stosunkowo dlugo; ich wlasci:eiele, dysponujqcy 
niekiedy dobrami ziemskimi (a nawet pakladami wt::,gla) takze na terenie 
Zagl�bia, nie wykorzystywali tych zasob6w, nie likwidowali zaklad6w 
starych, nie koncentrowaili swojej dzialalnosci przemyslowej w nowym 
regi:onie {tego rodzaju „przeniesienie", a wraz z tym unowoczesmenie 
produkcji wymagalo znacznych kapital6w) op6zniajqc jego zagospoda
rowanie. 

Sytuacja ulegla zmianie wraz z: a) powaznym ograniczeniem, a na
st�nie lilkwidacjq wyzysku f eudalnego, b) wyczerpywainiem si� zasoib6w 
surowcowych (zwlaszcza drzewa), �ksploatowanych w spos6b eksten
sywny - tani, ale rabunkowy, wyniszczajqcy, c) dalszym post�pem tech
nicznym, w 'tym zwl,aszcza komjplementarnosoiq tego post�u w prze
mysle nowoczesnym, eo jeszcze lbard'ziej ipodnosilo jego ·zdolnosc konlku-
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rencyjnq, d) 1zanikarriem ograniczen feudal1nydh hamuj�cych Tozw6j wew
n�tTzmego ryindru �ytu. 

Na G6mym Slq:sku wyst�powal jeden jeszcze specyificzny typ feudal
nych ograniczen produkcji przemyslowej - tzw. 'Zasada dyrekcyjna, za
strzegajqca panstwu (konkretnie urz�dom g6rniczym) nie tylko nadz6r 
i kontrol�, ale wr�cz prawo decydowania o podstawowych elementach 
dzialalnosci prywatnych kopaln (1okalizacja, technologia, inwestycje, roz
miaTy tprodulkcji i zatrudinienia, ceiny). Ograniczenia te oddzialywaly na 
uklad przestrzenny przemyslu posrednio - hamujqc inwestycje, op6z
niajqc powstawanie nowych zaklad6w, oraz hezposrednio - wladze g6r
nicze przeciwstawialy si� zbytniemu „stloc�eniu", a wi� koncentracji 
terytorialnej kopaln i hut, kieTujqc si� motywami zar6wno ekonomicz
nymi (tkonkurencja dla rpTzed:sü:biorstw pairstwowyiCh), jaik i spolecznymi 
( obawa przed ujemnymi skutkami aglomeracji proletariatu). Stqd zla
godzenie (1851 r.), a nast�pnie zniesienie zasady dyrekcyjnej (1865 r.) 
stanawi icezur� talkz,e i w terytoria1nym rozwoju Zaigl�bia. 

B. W sf �r z e  s to sun k 6 w  s pol e c z n y c h. Poddanstwo oso
biste, a po 1807 r. administracyjna i Sqdowa wladza dworu hamowaly 
migracje ·z rejon6w rolniczych do ksztaltujqcego si� Zagh�bia. W spos6b 
typowy dla „pruskiej" drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie wielcy 
wlasciciele ziemscy starali si� o zatrzymanie na wsi, jako rezerwy sily 
roboczej dla folwarku, grup ludnosci proletaryzujqcych si� wraz z uw
laszczeniem i ro·snqcym przyrostem naturalnym. Przebieg tych proces6w 
w latach 1815-1850 zasluguje na dokladniejsze ibadanie, podobnie jak 
rola, ju.z w tym okresie, mi,gracji z sq:siednich ziem polskich oraz czyn
nik6w hamujqcych ten naplyw. Trudno przy obecnym stanie badan 
stwierdzic, w jakim stopniu prz·eis�ody w swobodnym rozwoju rynku 
sily räboczej op6znialy teTytorialnq koncentracj� przemyslu. Przeszkody 
te to nie tylko feudalne ogra:niczenia swobody poruszania si�, ale r6w
niez niedostateczny rozw6j komunikacji, ibrak in.fOTma:cji o mozliwos
ciach zatrudnienia czy wreszcie granice polityczne, kt6re jednak w pierw
szej polowie stulecia nie odgrywaly takiej roli jak po 1870 r. (naplyw 
z przygranicznych obszar6w Galicji byl w niekt6rych okresach wi�ks�y 
niz z oddalonych o kHkadziesiqt' kilometr6w powiat6w Slq3ka pruskiego ). 

C. W s f e r  ·z e z b y t u. Utrzymywanie si� sz.eregu element6w feu
dalnych w produkcji i w stosunkach ,spolecznych powodowalo, jak 
wspomnielismy, utrzymanie si� tradycyjnych rozrzuconych poza zagl�
biem w�glowym osrodk6w produkcji hutniczej. Za:spokajaly one przede 
wszystkim rynki lokalne, ograniczajqc mozliwosci zbytu Za,gl�bia, po
dobne stosunki wyst�powaly na terenach osciennych

1 
zwlaszc.za w waz

nym jako odbiorcy wytwor6w g6rnoslq·skich Kr6lestwie Kongresowym. 
KonJserwacja lokalnych osr:odk6w produkcji i ·podzialu na lokalne rynki 
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zbytu op6:zniala zapanowanie wymiany mi�zyregionalnej, a 'Yraz z tym 
specjalizacj� gospodarczq reg1on6w, pozbawiajqc Zagl�bie G6rnoslqskie 
dodatkowych bodzc6w rozwojowych. Zaslugiwaloby jednak na z,badanie, 
jaka cz�sc produkcji g6rnoslq'skiej, zwlaszcza zelaza, przeznaczona byla 
na rynek wewn�trzny i oscienne rynki polskie, jaka na rynki bardziej 
odlegle i ja!k w ciqgu pierwszej polowy XIX w. zmienialy si� proporcje 
w tej dziedzinie. Cynk eksportowano na rynki wschodnie {poza Polskq) 
i zamorskie, w�giel ,zbywano gl6wnie na potrzeby obu gal�zi hutnictwa, 
juz jednak przed 1850 r. r6sl jego zbyt do wielkich miaJst przemyslowych 
rz�du Wroclawia czy Berlina. 

Abstrahujqc od typu st�sunk6w produkcji w przemysle samego Za
gl�bia, podkreslic nalezy duzq rol� rozwoju gospodarczego tych teren6w, 
kt6re stanowily jego naj'blizsze, najlatwiej dost�pne rynki zbytu. Utrzy
manle si� feudalnych ograniczen op6znialo tarn rozw6j kapitalistycznego 
przemyslu i narastanie stosunk6w kapitalistycznych w rolnictwie, hamu
jqc wzrost zapokzebowania na w�giel i produkty hutnicze. Tak wi�c . 
ugruntowanie pozycji Za,gl�bia w wymianie mi�dzyregionalnej zalezalo 
od likwidacji pozostalosci feudalizmu nie tyliko 1na miej·scu, ale i na 
blizszym i da�szym jego zaiplec2;u. 0d czynnik6w tych za1ez•al:o r6wniez 
zaopatrzen1e Zagl�bia w produkty zywnosciowe. Jak kazdy region silnie 
uprzemyslowiony, wraz ze wzrostem liczby ludnosci i zmianq jej struk
tury zawodowo-spolecznej przestaje byc ono samowystarczalne. W skali 
regionalnej wyst�puje tutaj prawidlowosc og6lniejsza: industrializacj� 
poprzedzac musi rozw6j rolnictwa (nie tyle w samym r·egionie przemy-
slowym, ile raczej w regionach osciennych). 

Nie wdaj�c si� w spory wok6l definicji regionu, przyjmuj� roboczo 
sformulowanie A. Fajferka: ,,Region geograficzno-ekonomiczny stanowi 
terytoria·lny kompleks· produkcyjno-uslugowy, wyr6zniajqcy ,si� od ota
czajc:4cych go obszar6w swoistymi formami zagospodarowania [propono
walbym dodac: oraz struktur� zawodowo..1spolecznc:4 ludnosci - W. D.]. 
Region jest r6wnoczesnie kategoric:4 historycznc:4, podlegajqcq cic:4glym 
zmianom i rozwojowi" 14. 0 tym, ze Zagl�bie G6rrioslq.skie jest regio
nem ekonomiczno-geograficznym, nie ma potrzeby dyskutowac, mozna 
si� natomiast zastanowic: a) kiedy uksztaltowalo si� jako ·<?dr�bny re
gion? b) w jakich granicach i jak okreslic je dla wczesniejszych okres6w 
rozwojowych? 

Kopalnie i huty, a takze inne za'klady zacz�ly powstawac na tym 
obszarze z chwilc:4, gdy w�giel kamienny przyjql si� w przemysle jako 
paliwo i jako zr6dro energii. Od teg,o momentu wrysowal si� tez typ 

14 F a j f ,e r e k, op. cit., s. 9. 
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specjalizacji regionu, kt6ry wlasciwie utrzymal si� do dzis, przy czym 
o kierunku i stopniu tej specjalizacji zadecydowaly przede wszystkim
warunki przyrodnicze. Do niej musialy dostosowac si� warunki spoleczno
-ekonomiczne (sila robocza, uklad komunika:cyjno-transportowy, kapi
taly itp.), kt6re w innych gal�ziach przemyslu stajq si� niekiedy czyn
nikiem wsp6ldecydujqcym o kierunku specjalizacji, pod(jbnie zresztq jak
o wyborz.e lokalizacji.

Podstawowymi kryteriami wyznaczenia i wytyczenia granic regionu
Sq r6znice mi�zy nim a pozostalymi ob�zarami gospodarczymi oraz po
dobienstwa do obszar6w o podobnych funkcjach ekonomicznych. 0 r6z
nicach przesqdza „tresc struktury gospodarczej obszaru", a wi�c przede 
wszystkim dominujqcy ty,p produkcji materialnej i odpowiadajqcy mu 
typ struktury zawodowo-spolecznej. 0 podobienstwach � miejsce w geo
graficznym podziale prarcy (w wypadku lokalizacji zwiqzanych b�dzie to 
miejsce w tzw. podziale absolutnym), a wraz z tym w wymianie mi�
dzyregionalnej 1s. 

W wyipadlku za:gl�lbi g6:riniczo-hutniczych uchrwycenie odmiennosci od 
pozostalych dbszar6w IIlie nastr�eza powazniejszych trudnosci. Powstaje 
jedynie za,gadnienie, w jakim stopniu region musi byc „nasycony" wy
r6zniajqcym go typem produkcji, aby mozna bylo m6wic o jego uksztal
towaniu, wyodr�bnieniu. Wydaje si�, ze kryterium takiego szukac na
lezy w: a) wysokosci i zr6dlach dochodu spolecznegö, b) · strukturze 
zawodowej i spolecznej Iudnosci, c) g�tosci zaludnienia. 

Przy a) i b) decydujq moim zdaniem proporcje mi<:;dzy poszczeg61-
n� zr6dlami dochodu bqdz mi1ej,scami zatrudnienia iludnosci. Jesli prze
waz·ajq gal�zie gospodarki uznane za wyznaczniki danego regionu, mo
zemy zaliczyc do niego takze i -obszar badany. G�stosc zaludnienia nie 
moze lezec .ponizej przeci�tnej Uuajowej, a przeciwnie - winna byc 
zbl!·zona do g�stosci inrnych region6w iprzemyslowych ,(jesli badany re
gion jest ipieTrwszym w sensie historycmiym Tegionem iprzemyslowym, 
wiJnna iprz.ekTaczac g�stosc zaludniienia regfon6w rolniczych). 

Spelnienie wymienionych warunk6w moze swiadczyc o powstaniu 
i wyodr�bnieniu isi� r,egionu. Wska�ni'kiem pomoaniczym .b�dzie pozycja 
regionu w u'kladzie mi�dzyregiona1nym. Choc - jak to widac na przy
kladzie Zagl�bia G6rnoslq1skiego - w poczqtkowych etapach rozwoju 
region mo.ze „wyprzedzac" swoje otoczenie, dostarczajqc produ:kt6w z za
kresu swei specjalizacji w pierwszym rz�dzie na- odlegle, nie sqsiadujqce 
z nim bezposrednio dbszary. 

„W kazdym ukladzie regionalnym moze si� znalezc obszar nietypowy 
dla danej zbiorowosci" 16

• Wyst�powanie takiego obs1zaru. na peryferiach 
15 Tamze, s. 12.
1s Tamze, s. 38.
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nie zmieni naszej oceny, natomia1st wyst�powanie obszar6w nietypowych 
czy tez nie zwiqzanych z podstawowq funkcjq ekonomicznq regionu 
w jego centrum swiadczy, ze nie jest on jeszcze „wypelniony", ze nie 
jest calkowicie wykorzystany. W tym wypadku mozna przyjqc, ze proces 
ksztaltowania si� regionu nie zostal zakonczony, ze czynniki prowadzqce 
do lokalizacji przemyslu na badanym terenie, zwlaszcza sekularne, nie 
dzialajq w spos6b ciqgly. 

Zmiany strukturc;1lne wywolujq lokalizacjg pierwszych zaklad6w prze
myslowych (bqdz wydobywczych) na badanym obszarze; mogq jednak 
tylko wisygnalizowac ipoczqtek i kierunek zmian (na G6mym Slqsku np. 
juz :iinwestycje rzqdowe ·z przelomu XVIH i XIX w. wyzmaczyly tr6jkqt 
obszaru w�glowo-rudonosnego: G liwice-Tarnow.skie G6ry--Chorz6w). 
W wyniku zmia;n selkul9-rnych nast�puje ostateczine wyodr�hnienie 
i uksztaltowanie regionu; rozumiem przez to: 

1. utrzymanie ,si� i rozw6j okres1onego kierunku specjalizacji pro
dukcyj1nej, decydujqce'j 'O miej:scu regio1niu w geograficznym podziale 
pracy oraz w wymianie, 

2. ,,wypelnienie" regionu w sensie przestrzennym wlasciwym jemu
typem produkcji bqdz zasiedlenia (moze to byc tez produkcja uzupelnia
jqca, np. zaspokajajqca potrzeby ludnosci), 

3. wystqpienie zaznaczonych wyzej r6znic w zakresie dochodu spo
lecznego, g�stosci z.aludnienia, struktury zawodowej i spolecznej lud
nosci 

W artykule przytoczylem za literaturq geograficzno-ekonomicznq sze
reg kryteri6w wyznaczania i okreslania dojrzalosci :region6w, konfrontu
jqic je z rezultatami badan historyczno-gospodarczych oraz specyfikq Za� 
gl�bia G6rnoslqskiego. Zdaj� sobie .spraw�, ze nie dla kazdego regionu 
i nie dla kazdego okresu mozna ustalic proponowane wskazniki. Czy wi�c 
Sq one w og6le przydatne do barlan nad pawstawaniem i ksztalt,owaniem 
si� region6w przemyslowych? W jakim kierunku winna isc ich mody
fikacja? 

Niiemniej istotnym problemem jest delimitacja regionu. W tej dzie
dzinie wprowadzono ostatnio szereg nowych, precyzyjnych metod. Wy
magajq one jednak wszechstronnego i drobiazgowego materialu liczbo
wego (zwlaszcza tzw. metoda taksonomiczna) 17, kt6rym nie dyspomi
jemy niestety dla lat przed 1870 r. Czy wi�c metody te mogq byc w �g6le 
przydatne cio bad.an nad regionami, kt6re uksztaltowaly si� w tym okre
sie? Czy mozna zast(jSowac m€tody prostsze, mniej szczeg6lowe? 

Pionier metod ekonometrycznych w analizie regionalnej W. I·sard 
wskazywal na mnogosc czynnik6w decydujq•cych o uksztaltowaniu si� 

rozwoju regionu ekonomicznego oraz na „wzajemnq wsp6lzaleznosc, 
17 Isar d, op. 'cit., s. 174 nn., 266 nn.; Fa j f er e k, op. cit., s. 47 n.
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kt6ra lqczy mi�dzyregionalne uklady ludnosci, rozmieszczenie zaso b6w, 
lokalizacj� przemyslu, motywy i cele spoleczne ... Liczba tych wsp6l
zaleznosci jesit nieograniczona, a wzajemne ich powiqzania Sq niewqtpli
we. Trzeha je jednak wydzielic, jesli analiza ma doprowadzic do post'(WU 
spolecznego" 18• 

Historyka do eliminacji szeregu czynnik6w i wlasdwosci rozwoju re
gionu, a wraz z tym lqczqcych je wsp6lzaleznosci zmuszajq nie tylko 
zalozenia teoretyczne, ale i piekompletnosc materialu, jakim dysponuje, 
zwlaszcza danych statystycznych. Trudno tez dqzyc do syntezy, opartej 
na nowoczesnych metodach badawczych, bez jej dostatecznej podbudowy 
monograficznymi badaniami szczeg6lowymi; dotyczy to zwlaszcza· tych 
okres6w i zagadnie:n, dla kt6rych dane liczbowe wydobywac trzeba i z� 
stawiac z material6w archiwalnych._ 

Konfrontaicja nasZlki·cowanej w aJ'it'ytkule problematytki z dotychczaso
wym stanem bada:n nad ro.zwojem. Zagl�bia G6rnoslqskiego nasuwa na
st�pujqce wnioski: 

1. analiza historyczna ·wszystkich czynnriik6w i rodzaj6w zmian geo
graficzno-przestrzennych wymaga uwzgh;dnienia wszystkich niemal ele
ment6w rozwoju ZaglE:bia G6rnoslq5kiego: techI)ologii oraz stopnia i dr6g 
jej upowszechnie-nia, ekonomiki produkcji, zbytu, stosunk6w demogra
fücznych i spolecznych, prawno-ustrojowych itd., a przede wszystkim 
historycznego uj�cia samych przemian przestrzennych, i to nie tylko 
w sposob opisowy, ale przede wszystkim kartograficzny i statyst'yczny; 

·2. z zagaidnien wyUczonych w artykule tylk,o niekt6re doczekaly si�
naukowych opracowan (np. ekonomitka f eudalna, rozmieszczenie prze
myslu „tradycyjnego", rozw6j g6rnictwa w�glowego); uj�c syntetyzujq
cych doczekalismy si� gl6winie dla drugiej polowy XI1X w., zresztq swia-· 
domie pomijajq one aspeikt ekonomiczno-geografic:my 19; z ipunktu wi
'dzenia .proponowanej tematylki o wiele wi�ksze ,zinaczenie majq badania 
nad okresem wcz.esniejszym, stosunkowo najbardziej zaniedbanym; 

3. dla osiq.gniE:cia syntetycznego -obrazu ksztaltowaniia si� Zagl�bia
G6moslqsikiego jako regionu ekonomiczno-geograficznego ( a moim zda
niem dopiero takie uj�cie stanowi syntez� wszystkich element6w roz
woju badanego obszaru) nalezy: a) wybrac i adaptowac do potrzeb warsz
ta tu Mstoryka bardziej szczeg6lowe metody badan, b) zebrac i zestawic 
z tego puntktu widzenia odpowiednie dane liczbowe, c) r6wnolegle podjqc 
szczeg6lowe studia monograficzne wypelniajqce najbardziej dotkliwe luki 
w naszej wiedzy o badanych procesach. 

1a .I s a r d, op. cit., s. 16.
19 Pop i o l e k, G6rnoslqski przemysl ... , s. 7; por. tez moje ·uwagi recenzyjne

o tej pracy w „Zaraniu Sla,sikim", XXIX, 1966, s. 522 nn.
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Es geht hier um den Versuch, wdrtschaftsigeograiphische Begriffe sowie wisisen
schaftliche Methoden und Gesetzmäßi�eiten der industriellen Stando,rtbestimmung 
der Forschung nutzbar zu machen. �iel ist ein synthetisches Bild der Gestaltung 
des Oberschlesischen Industriereviers unter Berücksichtigung aller Elemente seiner 
technologischen Entfaltung, seiner ökonomischen, gesellschaftlichen u. a. Verhält
nissen. Der Artikel kann eine solche Synthese nicht geben, er wersucht aber die 
Wege zu weisen, auf denen sie zu erlangen ist. Dabei stützt er sich einerseits auf 
die neuen Forschungsvorhaben der Wirtschaftsgeographie, anderseits auf die gegen
wärtige Kenntnis der Regionalgeschichte. 

Für das Entstehen des. Reviers als Wirtschaftsraum waren die von E. M. Hoover 
aufgezeigten strukturellen Wandlungen entscheidend: die Hü.ttenproduktion auf der 
Bas1is der Stein1kohle, das alliseitige Einsetzen der Ausibeutunig ihrer La•ger, forner 
Wandlungen sekunldär,er· Art hinsichtlich der Ers,chließ:ung und des Abbaues, wei
terhin der technische Fortschritt besonders bei der Eisen- und Zinkverarbeitung, 
der Bevölkerungszuwa,chs @)esonders durch Migration und di,e !industrielle Ver
gesellschaftung. Da.bei bildet die Lokalisation a uf Kohle und Hallbfertigwaren
produktion (z. B. Roheisen) ein ständiges Charakteristikum des Reviers, das be
reits am Übergang vom 18. zum 19. Jh. zutage trat und bis auf unsere Zeit keinen 
wesentHchen Wandlunigen unterlag. 

Bis Mirtt,e · des 19. Jh. wurde eine Einflußnahme auf die Triebkräfte de,r terri
torial_en Konzentration der Schwerindustrie durch feudale Verhältniss�n gehemmt.
Dadurch wurden traditionelle gesel1schaftliich-wirtschaftliche Beziehungen und 
Or.ganisationsformen konserviert, die Entfaltung des Albsatzmariktes und der Zu
strom von Ar.beits1foräften in die Industrie verzögert. Die Unteristellung des priva
ten Kleiniber.gibaues ulllter die Direlk:tdon der feudalabsoluten Monarchie e-rschwerte 
den Unt,ernehmern die optimale ökonomis1che Entfaltung und u. a. auch Änderun
gen in der Loikalisie,rung. 

Weitere Forschungen müßten erhellen, seit wann sich das Oberschlesische 
Industriereviers zum eigenständigen Wirtschaftsraum formierte und in welchen 
Grenzen. Dabei gebührt den älteren Entwicklungsphasen besondere Aufmerksam
keit, für welche wir noch nicht über hinreichende und allseitige statistische 
Angaben verfügen. Dabei sind moderne wirtschaftsgeographische Forschungsmetho
den nach Möglichkeit vom Historiker anzuwenden, zugleich ist die Quellenbasis -
besonders hinsichtlich statistischen Materials - zu erweitern. 




