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Wstęp redaktora

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłania do wielopo-
ziomowej refleksji nad przeszłością tej części Europy. Ta okrągła rocznica jest 
dobrym pretekstem do prowadzenia badań nad przeszłością, powrót do prze-
szłości jest jednak obarczony ryzykiem utrwalania antagonizmów, powstanie 
II Rzeczypospolitej było przecież jednocześnie burzeniem starego porządku, 
wiązało się z powstawaniem nowych granic, a tym samym wytwarzaniem się 
odmiennych narracji o przeszłości. Odrodzone państwo powstało na zglisz-
czach starych granic, było społecznym eksperymentem, w którym zaczęto 
z różnych pamięci lepić wspólny organizm polityczny. Socjologowie czy antro-
pologowie, historycy czy politolodzy widzą jednak i dzisiaj nieustanne uaktu-
alnianie się przeszłości w zachowaniach współczesnych ludzi, w trwałości na-
wyków, w postawach. Fernand Braudel ukuł pojęcie długiego trwania do opisu 
takiej rzeczywistości. Długie trwanie szczególnie jaskrawo manifestuje się na 
obszarach pogranicznych, swoistych społeczno-kulturowych tyglach, na ob-
szarach poddanych od wieków oddziaływaniom różnych tradycji kulturowych, 
na obszarach przenikania się języków i literatur. Śląsk – jako obszar mieszania 
się wielu kultur, sporów między różnymi narracjami – jest modelowym wręcz 
przykładem takiego obszaru, w którym sąsiadowały ze sobą różne światy spo-
łeczno-kulturowe: polski, czeski, austriacki, niemiecki czy żydowski. Śląsk, 
obejmujący różne jego fragmenty terytorialne, spinające odmienne warianty 
pamięci, do dziś pozostaje arcyciekawym obszarem badań, będąc tytułowym 
„aktualnym problemem badawczym”. Także historia tego skrawka Europy jest 
nadal aktualnym problemem badawczym – wciąż uaktualniająca się historia.

W tomie Śląsk jako aktualny problem badawczy znalazły się artykuły pisa-
ne przez socjologa, historyków, antropologa, kulturoznawcę i filologa, geogra-
fów społecznych. Śląsk pojawia się tutaj w różnych perspektywach badawczych, 
ale także w kilku odsłonach: Górny Śląsk, Śląsk Opolski czy Śląsk Cieszyński 
– to czołowe zagadnienia, w których nie da się oczywiście uciec od nieustan-
nie dyskutowanych zagadnień terminologicznych, sporów o to, co się kryje za 
poszczególnymi pojęciami. Śląsk ma swoją przeszłość, od której nie można 
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uciekać, ma jednak również swoją teraźniejszość. W przeszłości to obszar spo-
rów, a czasem konfliktów zbrojnych, dzisiaj coraz częściej miejsce, gdzie do-
konuje się proces pojednania, gdzie mieszkają ludzie, którzy nolens volens do 
tej przeszłości wciąż się muszą odwoływać, jednak nad rozpamiętywanie wa-
śni przedkładają kooperację. 

Andrzej Kasperek



Úvod od redaktora

100. výročí znovuzískaní svobody Polskem je příležitost se zamyslet nad 
minulostí této části Evropy. Toto kulaté výročí je dobrá příležitost, abychom 
zkoumali minulost, avšak návrat k minulosti je vždy rizikem zpevnění antago-
nismů, vždyť vznik druhé Polské republiky znamenal současně bourání před-
chozího řádu a vznik nových hranic a tím tvoření nových narací o minulosti. 
Obrozený stát vznikl na troskách starých hranic a byl sociálním experimen-
tem, v němž se z odlišných paměti začal slepovat společný, politický organis-
mus. Sociologové či antropologové, historici či politologové si však i dnes vší-
mají ohlasy minulosti v chování současných lidí, v síle jejich zvyků a postojů. 
Fernand Braudel vytvořil pro popis takové skutečnosti pojem dlouhého trvání. 
Dlouhé trvání se obzvláště výrazně projevuje v příhraničních oblastech, kte-
ré jsou jakýmisi sociálními a kulturními směsi, v oblastech které již od staletí 
podléhaly působení různých kulturních tradic, v oblastech kde se prolínají ja-
zyky a literatury. Slezsko, jakožto oblast prolínání mnohých kultur, sporů mezi 
odlišnými naracemi, je doslova modelovým případem takové oblasti, kde sou-
sedily různé sociální a kulturní světy: polský, český, rakouský, německý či ži-
dovský. Slezsko zastřešuje mnohé územní fragmenty, spojuje odlišné varianty 
pamětí, a je dodnes velmi zajímavou oblasti pro výzkum, je titulním „aktuál-
ním výzkumným problémem“. I historie tohoto kusu Evropy je nadále aktuál-
ní výzkumný problém, dějiny se neustále aktualizují. 

Ve svazku Slezsko jako aktuální výzkumný problém najdeme články napsa-
né sociologem, historikem, antropologem, kulturním vědcem a filologem, so-
ciálním geografem. Slezsko je zde zkoumáno z různých vědeckých úhlů po-
hledu a také v několika podobách: Horní Slezsko, Opolské Slezsko, Těšínské 
Slezsko – jsou hlavní problémy, od kterých samozřejmě utéct nelze, a které jsou 
neustále diskutované terminologické otázky a spory o to, co znamenají jed-
notlivé pojmy. Slezsko má svou minulost, od které nelze utéct, má ale i svou 
přítomnost. V minulosti se jednalo o spornou oblast, kde docházelo i k ozbro-
jeným konfliktům, dnes je stále častější místem smíření, kde bydlí lidé, kteří 
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musí nolens volens na tu minulost stále navazovat, avšak místo paměti o spo-
rech volí kooperaci. 

Andrzej Kasperek



Slovo redaktora

100. výročie znovuzískania slobody Poľskom nás skláňa k viacúrovňovej 
reflexii o minulosti tejto časti Európy. Toto okrúhle výročie je dobrým dôvo-
dom pre skúmanie minulosti, no práve návrat do dôb minulých je poznačený 
rizikom upevňovania antagonizmov, pretože práve vznik 2. Poľskej republi-
ky bol zároveň rúcaním starého poriadku, súvisel so vznikom nových hraníc, 
a tým aj s vytváraním rozličných naratívov o minulosti. Obrodený štát vznikal 
na troskách starých hraníc, bol sociálnym experimentom, v ktorom sa z rôz-
nych pamätí začal lepiť spoločný politický organizmus. Sociológovia či antro-
pológovia, historici alebo politológovia však vidia aj dnes neustálu aktualizáciu 
minulosti v správaní súčasných ľudí, v trvácnosti návykov, v postojoch. Ferdi-
nand Braudel vytvoril pojem dlhého trvania pre opis takejto reality. Dlhé tr-
vanie sa mimoriadne žiarivo manifestuje v pohraničných územiach, osobitých 
sociokultúrnych zmesiach, v oblastiach po stáročia ovplyvňovaných rôznymi 
kultúrnymi tradíciami, oblastiach prieniku jazykov a literatúr. Sliezsko ako ob-
lasť miešania sa mnohých kultúr, sporov medzi rôznymi naratívmi, je dokon-
ca modelovým prípadom takéhoto územia, v ktorom susedili rôzne kultúr-
no-spoločenské svety: poľský, český, rakúsky, nemecký či židovský. Sliezsko, 
zahŕňajúce svoje rôzne teritoriálne fragmenty, spájajúce rozličné varianty pa-
mäte, ostáva dodnes šialene zaujímavým územím pre výskum ako titulný „ak-
tuálny výskumný problém“. Aj dejiny tohto kúska Európy sú stále aktuálnym 
výskumným problémom, neustále sa aktualizujúcou históriou. 

Zväzok Sliezsko ako aktuálny výskumný problém obsahuje články napísané 
sociológom, historikmi, antropológom, kulturológom a filológom, sociálnymi 
geografmi. Sliezsko sa tu objavuje v rôznych výskumných perspektívach, no aj 
v niekoľkých podobách: Horné Sliezsko, Opolské Sliezsko, Tešínske Sliezsko 
– to sú kľúčové smery, v ktorých nie je samozrejme možné vyhnúť sa neustá-
le diskutovaným terminologickým otázkam, sporom o to, čo sa za jednotlivý-
mi pojmami ukrýva. Sliezsko má svoju minulosť, pred ktorou sa nedá ujsť, no 
má aj svoju prítomnosť. V minulosti to bolo územie sporov, niekedy dokonca 
ozbrojených konfliktov, dnes je to čoraz častejšie miesto, na ktorom prebieha 
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proces zmierenia, kde žijú ľudia, ktorí musia nolens volens na túto minulosť 
nadväzovať, avšak namiesto rozoberania sporov volia kooperáciu. 

Andrzej Kasperek



Teresa Sołdra-Gwiżdż
Uniwersytet Opolski,
Opole

Jeszcze raz o Śląsku… Socjologiczne oglądy Śląska

Uwagi wprowadzające

Od wielu lat toczy się socjologiczny dyskurs o Śląsku, czego rezultatem jest 
liczba poświęconych mu opracowań – jak mniemam, największa na tle wszyst-
kich pozostałych polskich regionów. Przedwojenna młoda polska socjologia 
także poświęciła mu kilka ważnych prac autorstwa Emila Szramka, Józefa Cha-
łasińskiego, Pawła Rybickiego i Jana Szczepańskiego, które nadal stanowią waż-
ne naukowe wizje Śląska, będące inspiracją dla współczesnych socjologów. Nie 
było ich wiele, ale – jak uważał Józef Chałasiński, oceniając rozwój polskiej so-
cjologii wiele lat później – przyczyną takiego stanu rzeczy były powiązania śro-
dowiska Instytutu Śląskiego z naukowym środowiskiem krakowskim (konser-
watyzm Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Umiejętności) i jego 
niekorzystny sposób widzenia socjologii, czyli „powiązanie socjologii z ruchami 
lewicowymi oraz poglądy krakowskiej szkoły historycznej na rozwój społeczny”1.

Podobny status naukowy „klasycznego oglądu” spraw śląskich zyskał nie-
wielki objętościowo, powojenny artykuł Stanisława Ossowskiego, rozważający 
relacje między więzią narodową i regionalną na Śląsku Opolskim na przykła-
dzie badań w Dobrzeniu Wielkim2. Praca Ossowskiego znalazła pewną kon-
tynuację w badaniach Stefana Nowakowskiego, który kilkakrotnie powracał 
na Śląsk Opolski, co zaowocowało opracowaniem dotyczącym miejscowo-
ści Brzezie, położonej w pobliżu Dobrzenia Wielkiego, oraz nowo powstają-
cego, z dwu odrębnych środowisk społecznych, miasta – Kędzierzyna-Koźla3.

1 J. Chałasiński, Trzydzieści lat socjologii polskiej 1928–1947, „Przegląd Socjologiczny” 1948, t. 10, s. 5.
2 S. Ossowski, Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, [w:] Idem, O ojczyź-
nie i narodzie, Warszawa 1984.
3 Por. S. Nowakowski, Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim, Poznań 1957; Idem, Przeobrażenia spo-
łeczne wsi opolskiej, Poznań 1960; Idem, Narodziny miasta, Warszawa 1967.
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Obszerną refleksję dotyczącą socjologii Śląska przedstawiłam w monogra-
fii wydanej w 2010 roku Socjologia wobec Śląska. Jedność czy wielość?, ukazu-
jąc zróżnicowane światy społeczne, powstałe, jako efekt teoretycznego namysłu 
socjologów i badań empirycznych od czasu dziewiętnastowiecznych presocjo-
logicznych studiów do rozbudowanej socjologicznej myśli pierwszej dekady 
XXI wieku. Obecnie ukazały się nowe opracowania socjologiczne, warto za-
tem przypomnieć początki socjologicznych rozważań o Śląsku. W swoich roz-
ważaniach  skupię się na powstałych przed II wojną światową socjologicznych 
oglądach Śląska autorstwa Emila Szramka, Józefa Chałasińskiego i Pawła Ry-
bickiego. Refleksję socjologiczną Jana Szczepańskiego przedstawiłam niedaw-
no w pracy zbiorowej W kręgu myśli Jana Szczepańskiego, dlatego nie będę jej 
tutaj przytaczać4.

Socjologiczne oglądy Śląska przed II wojną światową

Emil Szramek i problemat Śląska

W latach trzydziestych XX wieku ksiądz Emil Szramek przedstawił pro-
blemat Śląska odmiennie od innych socjologicznych dokonań, które powstały 
mniej więcej w tym samym czasie. W znanej powszechnie i szeroko dyskuto-
wanej pracy Śląsk jako problem socjologiczny5 podjął zadanie przedstawienia 
go polskiemu społeczeństwu najbardziej ogólnie i wielowymiarowo, zarazem 
jednak kontrowersyjnie, nie poprzestając na obiektywnych kategoriach po-
znawczych. Podstawowymi cechami tej pierwszej socjologicznej wypowiedzi 
o Śląsku są przede wszystkim emocjonalność i aksjologiczne uwikłanie auto-
ra, odzwierciedlające się w języku pracy, w zastosowanych analitycznych ka-
tegoriach pojęciowych oraz w przyjęciu perspektywy poznawczej wynikającej 
z dominującej roli społecznej jaką pełnił na Śląsku, katolickiego duchowne-
go, proboszcza Bazyliki Mariackiej w Katowicach łącząc ją z rolą naukowca i 

4 T. Sołdra-Gwiżdż, Socjologiczny ogląd Śląska w ujęciu Jana Szczepańskiego, [w:] W kręgu myśli Profesora 
Jana Szczepańskiego, red. D. Kadłubiec, E. Ogrodzka-Mazur, A. Kasperek, t. 3, Cieszyn 2017, s. 85–100.
5 E. Szramek, Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy, Katowice 1934.
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działacza społecznego. Starając się ukazać wizję i misję dziejową Śląska, pod-
kreślał przede wszystkim „bolesność” i „skomplikowanie” śląskiej kwestii 
społecznej, odrębnej od kwestii polskiej i niemieckiej, chociaż wielowątkowo 
z nimi połączonej. Całość rozważań Szramka omówiłam już we wspomnianej 
pracy, tutaj chciałabym się skoncentrować na jego historiozoficznych wizjach. 
Nasycony emocjami wybór motta rozpoczynającego socjologiczne rozważa-
nia, a także dobór przymiotników określających problem świadczą o charak-
terze tego tekstu, dalekiego od naukowej bezstronności, mającego ukazać Śląsk 
jako ofiarę przeznaczeń dziejowych, ziemię, której losy zostały zdeterminowa-
ne z jednej strony przez zaniedbanie ze strony Polski, z drugiej – przez wzgar-
dę i lekceważenie ze strony Niemiec.

„Długo Śląsk nasz ukochany, 
bez wszelkiej obrony, 
Został od swych zaniedbany, 
Od obcych wzgardzony” (ks. Józef Gregor, 1880 rok)6.

Ponownie powracając do tej pracy, podtrzymuję nadal swój pogląd na styl 
myślowy o Śląsku zapoczątkowany przez E. Szramka a znajdujący swoje od-
zwierciedlenia we współczesnych rozważaniach dotyczących Śląska: „Te po-
etyckie strofy określają już na wstępie perspektywę rozważań. Rozważamy 
dzieje ziemi, która nie tylko jest »ukochana«, czyli taka, do której ma się spe-
cjalny stosunek emocjonalny, ale także pozostawiona sama sobie w odmę-
cie dziejów, niemająca stosownej opieki politycznej, a być może i militarnej 
ze strony swoich, czyli Polski, a jednocześnie traktowana przedmiotowo ze 
strony Niemiec, przede wszystkim jako kolonia, wyzyskiwana i pogardzana”7. 
„Dla rasistów niemieckich ma Śląsk znaczenie tylko jako kolonja, jako nie-
mieckie molo, zapuszczone daleko w morze słowiańskie, jako wschodni ba-
stjon niemczyzny”8.

Społeczne i polityczne znaczenie kwestii śląskiej wynika, zdaniem Szram-
ka, nie z regionalnego czy narodowego, ale z ponadnarodowego, europejskiego 

6 Cyt. za: ibidem, s. 5.
7 T. Sołdra-Gwiżdż, Socjologia wobec Śląska – jedność czy wielość, Opole 2010, s. 70.
8 E. Szramek, Śląsk jako problem…, s. 10.
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charakteru problematu. Śląsk bez wątpienia należy do Europy – pisze Szra-
mek – i w niej ma pozostać, a broniąc się przed „czerwoną międzynarodów-
ką”, ma nieść sztandar chrześcijaństwa, ziemia ta bowiem, poddawana różnym 
wpływom kulturowym i ideologicznym, stała się miejscem „skrzyżowania dróg 
i prądów europejskich”9 i z tego faktu wynika jej podstawowe znaczenie dla 
rozwoju dwu wielkich idei – katolicyzmu oraz postępu technicznego i techno-
logicznego („Śląskie Zakłady Techniczne to pokaz, warsztat i szkoła energji. 
Przemysłowej”10). „Zostań Górny Śląsku, krajem Europy, zostań krajem wzor-
cowym dla dwóch idei, które dziś panują na świecie”11 – wzywał.

Istota i przyszłość Śląska tkwi w jego wielokulturowości, która przejawia 
się w „niewidzialnych, nieuchwytnych i niepoznanych siłach śląskiej duszy”, 
kształtowanych przez historię i wyznaczających jego dziejowe przeznaczenie. 
Podstawowa dla jego rozważań historiozoficznych kategoria pojęciowa „dusza 
śląska” jest przedstawiana jako swoisty i nieznany szerszemu ogółowi fenomen 
o nawarstwionej strukturze uczuć, przekonań, poglądów, identyfikacji i toż-
samości o szczególnym znaczeniu dla kształtowania narodowej tożsamości. 
Podkreślając społeczne konsekwencje procesów socjalizacyjnych, przebiega-
jących odmiennie dla Ślązaków w porównaniu z mieszkańcami innych regio-
nów Polski – przede wszystkim w kwestii społecznych procesów kształtowania 
identyfikacji narodowej – przyrównuje ich jako osoby mieszkające na pogra-
niczach do „kamieni granicznych, które z jednej strony noszą znamię polskie 
lub niemieckie” albo też do „gruszy granicznych, które na obie strony rodzą”12. 
Z kolei ukazując  ich niezdecydowanie i zmienność w tej kwestii, stosuje ana-
logię do trzcin chwiejących się na wietrze. Stąd uwydatnienie znaczenia racjo-
nalnego wyboru narodowej tożsamości w celu pozbycia się dylematów związa-
nych z samookreśleniem narodowym i koniecznością uchronienia przed nimi 
dzieci. Złożoność „śląskiej duszy” znajduje swój wyraz nie tylko w emocjo-
nalnych obrazach Śląska, ale także w odniesieniach do symboliki krajobrazu, 

9 Ibidem, s. 32.
10 Ibidem, s. 72.
11 Ibidem, s. 71.
12 Ibidem, s. 18.
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ukazujących dychotomicznie zróżnicowany pejzaż kulturowy regionu (roman-
tyczne lasy i racjonalistyczny przemysł).

Kreśląc obraz „duszy śląskiej” odwołuje się do literatury, szczególnie do 
utworów Zofii Kossak-Szczuckiej, i przedstawia ideał Ślązaka jako ideał czło-
wieka, Ślązaków – jako szczególną grupę, a Śląsk – jako szczególny region. 
Te niewidzialne, nieuchwytne i niepoznane siły duchowe, kształtowane przez 
historię, wyznaczają, jego zdaniem, dziejowe przeznaczenie Śląska. Jednocze-
śnie, w jego przekonaniu, „brak wyczerpującej, doświadczeniem uzasadnionej 
naukowej analizy „duszy śląskiej” powoduje, że tak naprawdę Śląsk jest kra-
jem nieznanym: „Formalnie jest zbiorowa dusza śląska rozbita i rozpryskuje 
się w niezliczonych pismach i pisemkach o najróżnorodniejszych tendencjach 
na wszystkie kolory tęczy. Jej konsolidacja należy do przeszłości”13. Z braku 
wiedzy o Śląsku wynika więc dominujące znaczenie antagonizmu grupowego 
w ówczesnej rzeczywistości.

Ze względu na fakt, że śląskie społeczeństwo było kształtowane przez in-
tensywne procesy migracyjne, antagonizm między Ślązakami a przybyszami 
– zdaniem Szramka – sięga na Śląsku czasów bardzo dawnych i początkowo 
przeważał zwykle nad więzią narodową. Napływ na część Śląska przyznaną 
Polsce urzędników (głównie z Małopolski) i innych grup przybyszów – o od-
miennej przeszłości, tradycji i kulturze – wpłynął na jego rozbudzenie, nasila-
jąc postawy niechęci wobec obcych, skrajnie wyrażane w „śląskiej ksenofobii”.

Zastanawiając się nad rolą socjologicznej wypowiedzi Szramka w kształ-
towaniu obrazu Śląska w polskiej socjologii, należy podkreślić, że żaden so-
cjolog nie podjął dotąd rozważań dotyczących śląskiej historiozofii. Nawiązy-
wano jednak do dwóch ważnych kwestii: obrazu tożsamości narodowej wśród 
mieszkańców pogranicza i do znaczenia antagonistycznych stosunków między-
grupowych dla kształtowania się śląskiego społeczeństwa, co przede wszyst-
kim uczynił Chałasiński, publikując rok po wydaniu pracy Szramka obszerne 
opracowanie na ten właśnie temat.

13 Ibidem, s. 63.
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Antagonizm grupowy w świetle „żywej” monografii Józefa Chałasińskiego 
osady „Kopalnia” na Górnym Śląsku

Podejście Józefa Chałasińskiego do problematyki antagonizmów mię-
dzygrupowych ma swoje źródło we wzorach uprawiania socjologii miesz-
czących się w konwencji socjologicznych badań terenowych, dla których in-
spiracje czerpano od połowy XIX wieku z prac „reformatorów społecznych”, 
o czym interesująco pisał Jan Szczepański14. Chałasiński, uzasadniając potrze-
bę tworzenia monografii socjologicznych, stwierdził: „Dwa cele przyświeca-
ły mi w pisaniu tego studium. Jednym z nich było dorzucenie przyczynka do 
socjologicznego zagadnienia antagonizmów grupowych, drugim – zwrócenie 
uwagi na potrzebę socjologicznych badań pewnego typu w Polsce”15. Ozna-
czało to odmienne ujęcie problematyki antagonizmu w socjologii, Chałasiński 
chciał bowiem wyjść poza teoretyczną analizę antagonizmu jako swoistej for-
my doświadczenia i stosunku społecznego, zmierzając w kierunku „»pełnego 
i plastycznego« przedstawienia antagonizmu na przykładzie jednej miejscowo-
ści, w tym przypadku konfliktu polsko-niemieckiego”16. Zamierzał wyodręb-
nić jego konkretne przejawy oraz przedstawić całościowy obraz antagonizmu 
w sposób obiektywny – bez uwzględniania ocen i własnej aksjologii17. Tade-

14 J. Szczepański, Socjologia. Zarys problematyki i metod, Warszawa 1968.
15 J. Chałasiński, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” na Górnym Śląsku, „Prze-
gląd Socjologiczny” 1935, t. 3, s. 146–278.
16 Ibidem, s. 149.
17 Ibidem, s. 156–160. Osada „Kopalnia” przed 1924 rokiem, w którym została samodzielną gminą, była 
osadą „pańską” – własnością znanego niemieckiego posiadacza, który nadal w okresie prowadzenia ba-
dań przez Józefa Chałasińskiego miał w niej ziemię, kopalnię węgla, fabrykę cegieł oraz wszystkie domy 
robotnicze i urzędnicze. Populacja osady wynosiła ponad 3 tysiące mieszkańców, z czego 10% stanowili 
Niemcy, a 90% Polacy. Pod względem wyznaniowym osada nie stanowiła monolitu – na 3241 mieszkań-
ców w 1932 roku było 3044 katolików i 197 ewangelików. Ludność osady była społecznością względnie 
zasiedziałą, starą w porównaniu z innymi osadami fabrycznymi, ale młodą w porównaniu z wioskami 
rolniczego Śląska. Obraz obyczajowy także nie był jednolity, gdyż zwyczaje ludowe związane z zajęciami 
rolniczymi (dożynki, skubanie pierza, wykopek) były przemieszane z uroczystościami ku czci św. Bar-
bary, podobnie brakowało jednolitej struktury obyczajowej (pijaństwo, nieślubne matki, rozwody). Spo-
łeczność „Kopalni” była pozbawiona klasy inteligencji i naturalnych przywódców, wobec czego Chałasiń-
ski oceniał ją jako bierną masę zależną od urzędników, pozbawioną samodzielności i inicjatywy. Mimo 
to osada należała do najbogatszych gmin śląskich, ze stosunkowo małym bezrobociem. Majątkiem gmi-
ny, na który składały się przede wszystkim podatki płacone przez właściciela kopalni, rzeźnika, pieka-
rza i właściciela domu handlowego, zarządzała rada gminna, hojnie wspierając budowę szkoły i kościoła 
oraz, w ocenie badacza, „niesłychanie kosztowną administrację gminną”. W osadzie kolportowano co-
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usz Szczurkiewicz, oceniając przydatność osady „Kopalnia” do tego typu stu-
diów, pisał: „Niemniej jednak jest to osada niezmiernie charakterystyczna dla 
zagadnienia antagonizmu polsko-niemieckiego na Górnym Śląsku. Występu-
jący na jej terenie konflikt polsko-niemiecki wykazuje niezwykłą złożoność 
i wręcz fantastyczne splątanie czynników, tworząc obraz sytuacji narodowo-
ściowej wprost tragicznie beznadziejnej”18.

W ujęciu Chałasińskiego antagonizm na pograniczu tworzą ukryte psycho-
społeczne siły: mity, antropopsychizacja rzeczywistości społecznej oraz stereo-
typy. Pojęcie antagonizmu zawiera się z jednej strony w kategorii elementarnej 
dążności człowieka, instynktu do walki, z drugiej zaś strony jest kształtowane 
przez grupę. Antagonizm narodowy to typ antagonizmu grupowego uwarun-
kowany historycznie, który powstaje między jednostkami oraz małymi i du-
żymi grupami jako tworami wyobrażeniowymi. W dużych grupach społecz-
nych nie jest to wyobrażenie bezpośrednie, lecz wyrażające się pośrednio przez 
symbole i procesy racjonalizacji – antagonizm taki tworzy się i przekształca 
przez małe grupy (społeczności lokalne, rodziny) oraz indywidualną świado-
mość jednostek, a nieutrwalony w tradycji rodzinnej, nie ma szans przetrwania.

Dzieje antagonizmu polsko-niemieckiego w osadzie były, jak to wynika 
ze studium Chałasińskiego, uwarunkowane wieloma czynnikami społeczny-
mi. Antagonizm narodowy był ściśle związany z antagonizmem socjalnym, 
wynikającym ze stanowej struktury społecznej (Polacy to robotnicy, Niem-
cy to Herrenvolk), i z antagonizmem dwóch światów izolowanych wzglę-
dem siebie, określanych również innymi cechami grupowymi: tradycjami, 
funkcjami ekonomicznymi i religią. Jego podłoże stanowiły procesy germa-
nizacyjne, konflikty o czysto lokalnym charakterze oraz konflikty osobiste. 
Istnieje jednak granica wszelkiej analizy socjologicznej, uznaje Chałasiński. 
Socjolog nie jest w stanie zbadać irracjonalnych ukrytych sił w psychice ludz-
kiej, świadczących o „zasadniczo irracjonalnym” charakterze podstawowych 
źródeł życia społecznego w ogóle, których genezy nie znamy, są bowiem tylko 

dziennie około 130 polskich gazet i 65 niemieckich, w domach znajdowało się 85 aparatów radiowych 
(28 u rzemieślników i robotników, reszta przeważanie wśród niemieckiej inteligencji).
18 T. Szczurkiewicz, Chałasiński Józef: Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” na 
Górnym Śląsku. Studium socjologiczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, z. 3–4, s. 576.
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w małej części dostępne naszej myśli. Problem antagonizmu polsko-niemiec-
kiego w osadzie jest przejawem tych właśnie zjawisk, ponieważ ci sami ludzie 
w jednych warunkach dają jawny wyraz swojemu poczuciu „polskości”, w in-
nych kryją się z nim lub go w ogóle nie posiadają i nie sposób racjonalnie wy-
jaśnić ich zachowania. Zatem, poczucie narodowe, zdaniem Chałasińskiego, 
to nie prosty instynkt, ale kompleks wielu postaw i motywów, których układ 
i charakter zmienia się zależnie od warunków. Jednym z przejawów irracjo-
nalności są zjawiska antropopsychizacji rzeczywistości społecznej19, zgodnie 
z którymi w obiektywnych procesach społecznych widzi się rezultat sprawstwa 
ludzkiego, za które ktoś musi być odpowiedzialny. Zawierają one elementy ma-
gicznego myślenia, polegającego na tłumaczeniu obiektywnych stosunków złą 
wolą jednostek lub całych klas społecznych, wynikających z tradycji („ciągło-
ści postawy wrogiej”) oraz z istniejącego w społecznej świadomości, „stereoty-
pu wroga”. Sytuacja polityczna na Śląsku wpłynęła, w jego przekonaniu, na do-
minację myślenia magicznego, które widzi w rzeczywistości społecznej świat 
dobrych i złych mocy walczących ze sobą.

Józef Chałasiński, konkretyzując rozważania do obszaru pogranicza, na 
którym położona była osada, wskazuje na tendencje separatystyczne wynika-
jące z poczucia śląskiej odrębności, silny antagonizm do przybyszów („goro-
li”), negatywne odczucia co do preferowanego przez nich stylu życia („zami-
łowanie do kawiarni i kabaretu”) oraz poczucie, że Śląsk traktowany jest przez 
Polaków i Niemców jak kolonia. Istotnym czynnikiem sprzyjającym konflik-
tom była także tworząca się nowa elita polityczna osady. „Niewyrobienie po-
lityczne”, niewolnicze tradycje i brak własnego majątku” ograniczały jej wpły-
wy, który w ocenie Chałasińskiego, był iluzoryczny.

Z kolei na poziomie makrostrukturalnym Chałasiński upatruje genezę an-
tagonizmu jako rezultat konfliktu ekspansywnych sił polskiego i niemieckie-
go państwa. Nie nawiązując bezpośrednio do pracy Emila Szramka, posłu-
guje się jednak pojęciem dla niego właściwym, mianowicie kategorią „duszy 
śląskiej”, i uwidacznia jej „rozdarcie”, które w rzeczywistości społecznej osa-
dy wyraża się nie tylko jako konflikt między Polakami a Niemcami, ale jako 

19 J. Chałasiński, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia”…, s. 185–190.
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wewnętrzny konflikt Polaków podzielonych „na obóz sympatyzujący z Niem-
cami” i „obóz sympatyzujący z Polską”. Istnienie antagonizmu, w jego ocenie, 
to nie tylko efekt sytuacji pogranicza, ale – jak to określa – „międzynarodo-
wej opieki nad Śląskiem”, która tylko „pogłębiała konflikty, a nie przyśpiesza-
ła ich rozwiązania”20.

Paweł Rybicki i badania socjograficzne na Śląsku

Paweł Rybicki, ówczesny dyrektor Biblioteki Sejmu Śląskiego w Katowicach, 
pisząc niewielką, ale ważną pracę O socjograficznym badaniu Śląska21, starał 
się uzupełnić specjalistyczną refleksję metodologiczną nad terenowymi bada-
niami socjograficznymi. Rozważając składniki sytuacji poznawczej, zwrócił 
uwagę na skomplikowane uwarunkowania natury historycznej, zróżnicowanie 
kulturowe i etniczne Górnego Śląska oraz na przemiany społeczne wynikające 
z procesów uprzemysłowienia i urbanizacji, które czyniły badania socjologicz-
ne w tym regionie trudniejszymi w porównaniu z innymi obszarami Polski. 
Potrzeba ujęcia problematyki robotniczej i proletariatu – w jego przekonaniu – 
stworzyła konieczność opisu tych grup społecznych, teoretycznie wyrastającą 
z badań Frédérica Le Playa, jako przeciwstawienia się nurtom socjologicznym 
opartym na tradycjach comte’owskich. Oznaczało to konieczność konstruowa-
nia ujęć teoretycznych i tworzenia syntez, wzbogaconych jednak o typ mate-
riału wynikający z badań socjograficznych. Opis socjograficzny – wskazuje 
Rybicki – ma za zadanie „zbadać i odtworzyć jakiekolwiek konkretne ugru-
powanie ludzkie”22 z uwzględnieniem na pierwszym planie zagadnień struk-
tury społecznej. Badacz teoretyk może dokonywać abstrakcji, badacz empiryk 
musi te fakty „widzieć i uwzględniać w całokształcie jego głównych funkcji”23.

Zjawiska grupowe na Śląsku należy, zgodnie z tymi założeniami, opisywać, 
ukazując ich związki z zewnętrznym środowiskiem społecznym, a nie jako izo-
lowane i wyabstrahowane układy społeczne. Ujęcie dynamiczne ma za zadanie 

20 Ibidem, s. 276.
21 P. Rybicki, O badaniu socjograficznym Śląska, Katowice 1938.
22 Ibidem, s. 11.
23 Ibidem, s. 13.
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ukazać zmienność grupy w czasie, zmiany w obrębie jej własnego życia we-
wnętrznego. Odrębność procesów zmienności w życiu społecznym od zmien-
ności w przyrodzie wymaga od socjografa przyjęcia postawy humanistycznej, 
odmiennej od podejścia badacza przyrody, czyli wniknięcia w motywy i sferę 
wyobrażeń. Opis socjograficzny to więc jakby „przekrój przez żywą rzeczywi-
stość, który odsłania w określonym momencie jeden jej ośrodek”24. Naukowy 
opis grupy nie może być jednak w pełni racjonalny, przestrzega Rybicki, po-
dobnie jak czynił to Józef Chałasiński. W życiu zbiorowym bowiem zaznaczają 
się impulsy irracjonalne oraz zdarzenia nieprzewidziane i żywiołowe. Te pierw-
sze czynią zachowania ludzkie niezrozumiałymi nawet dla członków grupy, te 
drugie zakłócają normalny i przewidywalny tok zdarzeń. „Opis socjograficzny 
– zauważa Rybicki – będzie też zapewne bliższy rzeczywistości wówczas, gdy 
przedstawi obraz grupy z uwydatnieniem pewnych związków miedzy faktami 
i z pozostawieniem elementów racjonalnie nieskoordynowanych, aniżeli gdy 
ujmie wszystkie zjawiska w ramach prawideł ogólnych”25.

Przechodząc do szczegółowych zaleceń metodologicznych dotyczących 
badań prowadzonych na Śląsku, uwydatniając jego różnorodność kulturo-
wą i wieloetniczność oraz znaczenie problematyki narodowościowej, Rybicki 
podkreślał konieczność uwzględnienia w podejściu poznawczym „momentu 
historycznego” (czynnika historycznego), niewystępującego tak silnie – jego 
zdaniem – w poznawaniu żadnego innego regionu Polski. Zaznaczając zróż-
nicowane wpływy kulturowe w społeczeństwie polskim, czynił je punktem 
wyjścia uwydatnienia konieczności specjalnego spojrzenia na wielokulturo-
wy Śląsk, którego układy społeczne kształtowały się odmiennie niż w Polsce, 
z powodu oderwania Śląska przez siedemset lat od organizmu państwowego 
Rzeczypospolitej: „Stoimy z jednej strony wobec faktu pierwotnego związku 
narodowości i państwowości wspólnej, którego wpływ przetrwał poprzez sze-
reg stuleci w warunkach najbardziej niesprzyjających i pozwolił na wynikłe ze 
spontanicznych dążeń ludności ponowne zrośnięcie się przynajmniej części zie-
mi śląskiej z odradzającą się państwowością polską. Z drugiej strony ów szereg 

24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 23.
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stuleci, gdy Śląsk wchodził w orbitę życia państwowego innych państw, musiał 
wyżłobić swoje wpływy; przede wszystkim okres ostatni, okres oddziaływa-
nia niemieckiego, przy wzmagającej się ingerencji państwa w życie społeczne 
i kulturalne” – podkreślał Rybicki26. Poznawanie Śląska, szczególnie badanie 
zagadnień tożsamości oraz identyfikacji narodowej i etnicznej mieszkańców, 
powinno zatem uwzględniać pierwotność słowiańskich i polskich wpływów 
etnicznych oraz „ustosunkowanie do Czech i Niemiec”.

Specyfika zjawisk i problemów społecznych na tak zróżnicowanym etnicznie 
obszarze uwypukla odrębności życia społecznego toczącego się między dwo-
ma społecznymi procesami – „antagonizmem i wzajemnym przystosowaniem”. 
Należy zatem nie tylko badać „stare” antagonizmy dotyczące Niemców i Po-
laków, ale także analizować nową sytuację i nowe antagonistyczne doświad-
czenia związane z nową granicą i napływem kadry administracyjnej z Polski, 
szczególnie z województw poznańskiego i małopolskiego. Konieczne w bada-
niach socjologicznych Śląska jest uwzględnianie odmienności w kształtowaniu 
kultury narodowej związanej z odmiennością dziejową Polski i Śląska, która 
stała się podstawą ukształtowania antagonistycznych stosunków międzygru-
powych między Ślązakami a przybyszami, prowadząc do wzajemnego izola-
cjonizmu, a nawet separatyzmu. Rybicki konstatował, że „ów stosunek ludno-
ści miejscowej do przybyszy zaznacza się nadal i stanowi moment uchwytny 
w kształtowaniu się stosunków społecznych”27. Wynikał on z tradycji oraz utrzy-
mywania się napięcia klasowego, przybysze bowiem znowu zajmowali lepsze 
miejsca w strukturze społecznej – jako przedstawiciele administracji publicz-
nej i kierownictwa przemysłu. Odmienność procesów kształtowania się struk-
tury klasowej na Śląsku w porównaniu z Polską – związana z powstaniem wiel-
kich ośrodków robotniczych i sfery wielkich przedsiębiorców – spowodowała 
szybsze załamanie się struktury stanowej, niemniej jednak interferencja waż-
nych czynników społecznych: języka, tożsamości narodowej, przemian w struk-
turze ekonomicznej i zawodowej, doprowadziła do polaryzacji struktury spo-
łecznej zgodnej z przynależnością etniczną.

26 Ibidem, s. 28–29.
27 Ibidem.
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Powojenne socjologiczne oglądy Śląska – dominujące paradygmaty 
badawcze

Istniejące tradycje socjologicznego oglądu Śląska nie wpłynęły na to, że po 
II wojnie światowej do czasów transformacji ustrojowej socjologiczny dyskurs 
toczył się inaczej niż w okresie międzywojennym. Nie jest możliwe omówie-
nie w ramach niniejszego artykułu nawet części prac, które w związku z tym 
powstały. Podtrzymuję jednak nadal swój pogląd, że w ramach wspomniane-
go dyskursu mamy do czynienia z kilkoma wyodrębniającymi się dominu-
jącymi paradygmatami badawczymi, mimo polemicznej opinii Marii Szmei 
w tym względzie, zaprezentowanej w wydanej przez nią ostatnio pracy Śląsk 
bez zmian (?). Ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolo-
nialnej28. Autorka uznaje, że w badaniach nad Śląskiem można mówić jedy-
nie o „pewnych trendach badawczych”, które – jej zdaniem – nie mieszczą się 
w definicji paradygmatu29, ponieważ uczonymi prowadzącymi badania na Ślą-
sku po II wojnie światowej kierowała, jak twierdzi Maria Szmeja, jedynie cie-
kawość poznawcza, ale „nikt wtedy nie zakładał żadnego wzorca interpreta-
cyjnego”30. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tymi stwierdzeniami. Po pierwsze, 
w kwestii definicji kuhnowskiego „paradygmatu” Stefan Amsterdamski po-
daje, powołując się na rozprawę Margaret Masterman, że używał on tego po-
jęcia w dwudziestu jeden znaczeniach, w tym również jako pewnego „wzoru 
badawczego”, „perspektywy poznawczej” czy „punktu widzenia”, na co zwra-
całam uwagę w swojej książce31. Po drugie, nie negując ciekawości poznawczej 
uczonych, szczególnie Stanisława Ossowskiego, to jednak prowadził on bada-
nia wspierane instytucjonalnie i najprawdopodobniej finansowo przez Insty-
tut Śląski, nie tylko na Opolszczyźnie, ale także na Dolnym Śląsku, a później 
na Warmii i Mazurach. W moim przekonaniu nie ma więc przesady w stwier-
dzeniu, że to on zainaugurował socjologiczne badania w ramach paradygmatu 

28 M. Szmeja, Śląsk bez zmian (?). Ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolonialnej, 
Kraków 2017, s. 31–34.
29 Ibidem, s. 32.
30 Ibidem, s. 33.
31 T. Sołdra-Gwiżdż, Socjologia wobec Śląska…, s. 267.
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Ziem Zachodnich i Północnych. Jego kontynuatorzy, na przykład Stefan No-
wakowski czy Kazimierz Żygulski, moim zdaniem, prowadzili badania całko-
wicie w ramach tego wzoru badawczego. Postaram się zatem krótko przypo-
mnieć wyróżnione przeze mnie paradygmaty w badaniu Śląska.

Paradygmat ziem zachodnich i północnych

Po II wojnie światowej nowa sytuacja polityczna Polski i Śląska (scalenie 
w jednym organizmie państwowymi i utrata autonomii, jaką polska część Ślą-
ska dysponowała w Drugiej Rzeczypospolitej) spowodowała zmianę perspek-
tywy poznawczej. W tym powojennym okresie nastąpiła intensyfikacja badań 
socjologicznych, a „Ziemie Zachodnie” stały się wielkim, atrakcyjnym i natu-
ralnym „laboratorium badawczym”. Jak twierdzi Zbigniew Jasiewicz – i nale-
ży się zgodzić z tym stwierdzeniem – podstawowym wyznacznikiem dla tego 
paradygmatu było jednak traktowanie mieszkańców przedmiotowo – jako 
obiekt procesów adaptacyjnych i integracyjnych z perspektywy tworzenia się 
„nowego [socjalistycznego] polskiego społeczeństwa”32. Polityczne uwarun-
kowania, które zaowocowały zanikiem tego „punktu widzenia” w uprawianiu 
socjologii od lat siedemdziesiątych XX wieku, przestały działać po 1989 roku. 
Umożliwiło to powrót do „nieco zapomnianego” już paradygmatu i jego we-
wnętrzne przekształcenie w kierunku nadania ważności wymiarowi „etnicz-
ności” oraz uwypuklenia tych cech i procesów, które były z nim immanentnie 
splecione, stały się zatem elementem składowym tego na nowo konstruowa-
nego paradygmatu badawczego. Należały do nich między innymi: odzyski-
wanie lub artykułowanie tożsamości i podmiotowości lokalnych i regional-
nych społeczności oraz uwidacznianie niemieckiego dziedzictwa kulturowego 
tych ziem jako „rdzennej wartości” przywracanej do zbiorowej pamięci prze-
szłości.

32 Z. Jasiewicz, Badania na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Przypadek „Niechcianych miast” Zdzi-
sława Macha, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 4, s. 211–218.
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Paradygmat wielokulturowości

Możliwości analityczne tkwiące w paradygmacie wielokulturowości obrazu-
je wiele badań prowadzonych na Śląsku. W socjologii międzywojennej wszyscy 
badacze akcentowali wielokulturowość i zróżnicowanie etniczne Śląska oraz 
ich konsekwencje dla sytuacji społecznej i kulturowej regionu. W socjologii 
powojennej do lat siedemdziesiątych większość socjologów zaznaczała zróż-
nicowanie kulturowe tego obszaru, ale rozważała je z perspektywy teorii auto-
chtonizacji, adaptacji, asymilacji i integracji. W socjologii rozwijanej po 1989 
roku nastąpił powszechny rozkwit badań odwołujących się do wielokulturowo-
ści, akcentowanie równoważności wpływów kulturowych polskich, niemiec-
kich i czeskich. Wielokulturowość oznaczała przede wszystkim wieloetnicz-
ność i wielonarodowość, wydobywanie różnic kulturowych z nimi związanych 
oraz ukazywanie relacji międzygrupowych, obcości, zbliżenia, przenikania. 
Dokonywano również oceny poszczególnych aspektów grupowego wyposa-
żenia kulturowego, przede wszystkim odmienności w kulturowych wzorach 
życia, zróżnicowania grupowych wartości, niesymetryczności relacji wyni-
kających z dominacji i podporządkowania. Ukazywano stygmaty obcości, ale 
również wzajemne przenikanie kultur do życia codziennego.

Paradygmat pogranicza

Rozważania nad wielokulturowością w socjologii Śląska łączą się z rozwa-
żaniami nad pograniczem nie jako granicą państwową, ale przede wszystkim 
nad pograniczem kulturowym i etnicznym. Nie będę omawiać tutaj wszyst-
kich istniejących w socjologii polskiej koncepcji pogranicza, poświęciłam bo-
wiem temu zagadnieniu oddzielne opracowanie, które niebawem ma się ukazać. 
Przypomnę jedynie, że to Józef Chałasiński zwrócił uwagę na fakt, że zarów-
no w myśleniu potocznym, jak i w nauce granica państwa to granica geogra-
ficzna, która ma przypisywaną cechę przyrodniczej obiektywności, jednakże, 
dla socjologa interesujące jest, jedynie pogranicze w sensie społecznym, czyli 
pas ludności zamieszkujący po obu stronach tej linii, powiązana ze sobą wię-
ziami ekonomicznymi, rodzinnymi i kulturalnymi, a jednocześnie rozdzielona 
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granicą polityczną33. Tradycje w socjologii polskiej związane z badaniami na 
Śląsku jako pograniczu kulturowym i etnicznym do lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku skupiały się raczej na ukazywaniu go jako obszaru konfliktowego, na 
którym, jak pisał Chałasiński, intensyfikuje się konflikt ekspansywnych dążeń 
narodów i państw34, w późniejszym okresie zaś ich istotą stała się analiza sto-
sunków międzygrupowych w wymiarze etnicznym i kulturowym.

Paradygmat uprzemysłowienia, urbanizacji i modernizacji

W badaniach socjologicznych paradygmat uprzemysłowienia, urbaniza-
cji i modernizacji stanowił i stanowi wyodrębniające się podłoże dla realizacji 
badań socjologicznych i socjologicznej refleksji o Śląsku, pozwalającą ukazać 
społeczne procesy ciągłości i zmiany. Jego znaczenie uwypuklił już w okresie 
międzywojennym Paweł Rybicki, ukazując przemiany społeczne i podkreśla-
jąc rolę bogactw naturalnych skupionych na części obszaru Śląska w utrzyma-
niu odrębności regionu35. Powojenna socjologia w okresie realnego socjalizmu 
kontynuowała paradygmat uprzemysłowienia i urbanizacji, eksponując znacze-
nie socjalistycznej industrializacji oraz przewodnią i awangardową rolę w tym 
procesie klasy robotniczej (swoistości rozwoju miast socjalistycznych w wyniku 
postępującej urbanizacji w katowicko-zagłębiowskiej części Górnego Śląska). 
Wagę uprzemysłowienia dostrzegano także w stosunku do lokalnych społecz-
ności wiejskich, stąd w opolskiej części Górnego Śląska eksponowano proble-
matykę uprzemysłowienia wsi (Dobrzeń Wielki), z kolei na obszarze Dolnego 
Śląska – zagadnienia przemian struktury demograficznej i społeczno-zawodo-
wej zarówno małej społeczności lokalnej (Polkowice), jak i wielkiego Wrocła-
wia. Przełom ustrojowy zaowocował zmianą paradygmatu badawczego uprze-
mysłowienia i urbanizacji na paradygmat modernizacji, a ostatnio wyraźnie 
wyodrębniający się paradygmat metropolizacji. 

33 J. Chałasiński, Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia”…, s. 218–219.
34 Ibidem.
35 P. Rybicki, O badaniu socjograficznym Śląska…, s. 32–33.
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Socjologiczne oglądy Śląska i dominujący styl myślowy 

W moim przekonaniu rozwój naukowej wiedzy o Śląsku to nie autono-
miczny proces dokonujący się na mocy immanentnych praw i ponadhistorycz-
nych reguł, ale proces społeczny zależny od zróżnicowanych uwarunkowań 
społecznych 36. Odwołując się, zatem do teoretycznych ram socjologii wiedzy, 
a w szczególności socjologii nauki, do rozważań Ludwika Fleka i jego koncep-
cji „stylu myślenia”, „kolektywu myślowego” i „wspólnoty myśli”, starałam się – 
i nadal się staram – dociec, jaki dominujący „styl myślowy” przenikał i przeni-
ka socjologiczne rozważania o Śląsku. W tym celu ponownie przywołam pracę 
Marii Szmei, która podtrzymuje i rozwija wyrażany w swoich wcześniejszych 
studiach pogląd na „kwestię śląską”, formułowany z perspektywy teorii kolo-
nializmu wewnętrznego Michaela Hechtera37. Poszukując odpowiedzi na za-
dane przez siebie pytanie: „Dlaczego Ślązacy nie chcą być Polakami?”, Maria 
Szmeja odwołuje się tym razem do teorii postkolonialnych, chcąc „porównać 
sytuację różnych grup zdominowanych, ich pozycję w państwach, a zwłasz-
cza strategie działania”38 z sytuacją śląskiej grupy. Co prawda zgadza się z za-
rzutami Lecha Nijakowskiego, zdecydowanie krytycznie odnoszącego się do 
tego podejścia jako zawężającego perspektywę interpretacyjną i mało przysta-
jącego do specyfiki regionu39, niemniej jednak uważa, że Nijakowski „pomija 
czynniki kulturowe, które określały specyfikę regionu” oraz „polityczną, eko-
nomiczną i kulturową zależność Śląska w czasach nowożytnych”40. Badaczka 
stawia również tezę o wyraźnym dążeniu Prus, a później Polski, do „upodob-
nienia kulturowego Śląska do reszty kraju”41. Uznaje za błąd interpretacyjny 
umieszczenie analizy wydarzeń na Śląsku w sferze „systemu kapitalistycznej 
gospodarki światowej”42 – koncepcji stworzonej przez Immanuela Wallersteina 

36 Szerzej na ten temat – zob. T. Sołdra-Gwiżdż, Socjologia wobec Śląska…, s. 17–18.
37 Por. M. Szmeja, Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjolo-
gicznych, Kraków 2000. 
38 Eadem, Śląsk bez zmian…, s. 15.
39 Ibidem, s. 30.
40 Ibidem, s. 31.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
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ze względu na zależność Polski od Związku Radzieckiego w XX wieku. Stawia 
także Nijakowskiemu poważny zarzut paternalistycznego stanowiska wobec 
Ślązaków, odmawiającego tej grupie prawa do własnej ekspresji i wyrażania 
poglądów innych niż dominujące43. Nie chciałabym się wypowiadać w imieniu 
Lecha Nijakowskiego, zapewne uczyni to sam, niemniej jednak Maria Szmeja 
uwidacznia również mój krytyczny stosunek do teorii postkolonialnej, która 
w moim przekonaniu konstruuje przede wszystkim „»Śląsk Ślązaków«, pozo-
stawiając w dalekim tle perspektywę »Śląska ludności napływowej«”44, i po-
dobnie zarzuca mi paternalistyczne podejście wobec Ślązaków. Szczerze mó-
wiąc, jestem jak najdalsza od tego rodzaju postawy, a celem mojej książki było 
z jednej strony uwidocznienie zróżnicowania socjologicznej refleksji nad Ślą-
skiem, z drugiej zaś – wskazanie na jej ideologiczne deformacje, co wyraziłam 
w następujących konkluzjach: „u podłoża owych socjologicznych wizji Śląska 
leży także pewien przewijający się ideologiczny styl myślowy (przymus my-
ślowy), który można określić mianem »śląskich krzywd« lub »śląskiej krzyw-
dy« wyłączający z tego uniwersum »krzywdy dziejowej« ludność przesiedloną 
z Kresów Wschodnich oraz inne grupy ludności napływowej”45. Ma on swoje 
źródło w społecznej świadomości potocznej i przenika do dyskursu zarówno 
naukowego, jak i publicznego. „To z niego wynika prezentowany w rozważa-
niach socjologicznych aksjologiczny obraz Śląska (bardzo często ograniczony 
do historycznego terytorium Górnego Śląska), jako »wewnętrznej kolonii«, 
obszaru rabowanego i wykorzystywanego zarówno przez Niemcy, jak i Pol-
skę, również obraz »śląskiej martyrologii«”, ukazujący upośledzenie, brak pod-
miotowości i bierność Śląska wraz z – jak to określa Nijakowski46 – „komplek-
sem odwróconych pleców”, czyli małym zainteresowaniem śląskimi sprawami, 
upośledzenie, brak podmiotowości i bierność Śląska47.

43 Ibidem.
44 T. Sołdra-Gwiżdż, Socjologia wobec Śląska…, s. 287.
45 Ibidem, s. 287–288.
46 L.M. Nijakowski, Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej w dys-
kursie publicznym, Warszawa 2002, s. 58.
47 T. Sołdra-Gwiżdż, Socjologia wobec Śląska…, s. 287.
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Bardzo interesująca i ważna praca Marii Szmei wpisuje się w scharakte-
ryzowany przeze mnie „styl myślowy”. Jaki bowiem obraz Śląska w świetle jej 
rozważań otrzymujemy? Jako regionu zależnego, niezrozumianego i wykorzy-
stywanego przez grupę dominującą (Polaków). Badaczka uznaje, że „Ślązacy 
są od wielu pokoleń grupą podporządkowaną i wobec nich toczyło się wiele 
procesów przypominających kolonizację”48, a „metropolitarny dyskurs o Ślą-
sku i Ślązakach nie brał pod uwagę ich odczuć, ich doświadczeń, ich racji. Ślą-
zacy, jako grupa byli pozbawieni głosu”49. Nie do końca zgadzam się z tymi 
stwierdzeniami, polemika wymagałaby jednak oddzielnego artykułu. Rzecz 
również w tym, że współczesny Śląsk to nie tylko Ślązacy. W śląskim dyskur-
sie brakuje głosu ludności napływowej i szerokich badań nad Śląskiem. Studia 
przypadków z Górnego Śląska nie oddają jego całościowego obrazu, szczegól-
nie że tytuł pracy Marii Szmei sugeruje ogląd historycznego Śląska. Brakuje 
głosu Śląska Cieszyńskiego i Dolnego Śląska, który należy do historycznie poj-
mowanego Śląska. Fakt, że nie ma tam Ślązaków, nie powinien być przesłan-
ką wyłączania grup napływowych z dyskursu o Śląsku, pozostało tam przecież 
materialne dziedzictwo przeszłości, do którego mieszkańcy „jakoś” się odno-
szą. Ostatnia kwestia dotyczy opinii cytowanej badaczki o socjologach i so-
cjologicznym dyskursie. „Tym, co obecnie bardziej rzuca się w oczy, jest pi-
sanie o Śląsku z perspektywy zewnętrznej (etics). Ludzie spoza grupy, polscy 
badacze udowadniali i nadal udowadniają polskość tego regionu, niepomni 
jego przeszłości”50 – twierdzi Maria Szmeja. Nie bardzo mogę się z nią zgo-
dzić. W moim przekonaniu socjologiczne studia Grażyny Kubicy51, Elżbiety 
Sekuły52, Kamili Dolińskiej53 czy ostatnio wydana praca Justyny Kijonki54 nie 

48 M. Szmeja, Śląsk bez zmian…, s. 261.
49 Ibidem, s. 262.
50 Ibidem.
51 G. Kubica, Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim: proza i fotografia, 
Kraków 2011.
52 Por. E.A. Sekuła, Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między autonomią i na-
cjonalizmem, Warszawa 2009; E.A. Sekuła, B. Jałowiecki, P. Majewski, W. Żelazny, Być narodem. 
Ślązacy o Śląsku?, Warszawa 2012.
53 K. Dolińska, Potoczny i ideologiczny poziom doświadczania śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odręb-
ności?, Wrocław 2009.
54 J. Kijonka, Tożsamość współczesnych Górnoślązaków, Katowice 2016.
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stawiały sobie takiego celu, są bowiem wyraźnym „śląskim głosem” w prowa-
dzonym dyskursie socjologicznym.
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S h r n u t í

Předmětem analýzy je sociologický diskurz o Slezsku, vedený v polské sociologii 
již od třicátých let minulého století až k dnešku. Rozsáhlou reflexi o sociologii Slezska 
jsem uvedla v monografii vydané v roce 2010 „Socjologia wobec Śląska. 

Jedność czy wielość?” (Sociologie ve vztahu k Slezsku, Jednotnost nebo mnohost?) 
a ukázala jsem sociální rozdíly vzniklé jako následek teoretického uvažování sociolo-
gů a empirických výzkumu od doby presociologických studií z 19. století, až k vyvinu-
tému sociologickému myšlení našeho desetiletí 21. století. V uvažování v rámci tohoto 
článku se však soustředím na sociologické pohledy na Slezsko vzniklé ještě před dru-
hou světovou válkou, kterých autory jsou: Emil Szramek, Józefa Chałasiński a Paweł 
Rybicki, a které jsou nadále důležitými vědeckými názory na Slezko, jež inspirují sou-
časné sociology. Na druhé straně, v analýzách vztahujících se na období po druhé svě-
tové válce až k době systémové transformaci jsem vyčlenila dominantní výzkumná pa-
radigmata: západních a severních území; multikulturnosti; pohraničí; industrializace, 
urbanizace a modernizace. Cílem takovýchto analýz je na jedné straně zdůraznění di-
verzifikace sociologického myšlení o Slezsku, na druhé straně odpověď na otázku, jaký 
je dominantní „styl myšlení“ v sociologickém uvažování o Slezsku. V návaznosti na 
nedávno vydanou práci Marie Szmeje podporují své stanovisko, že kořenem sociolo-
gické vize Slezska je navracející styl myšlení (myšlenkový nátlak), jež můžeme pojme-
novat jako „slezské křivdy“, nebo „slezskou křivdu“, který navíc vylučuje z toho uni-
versa „historickou křivdu“ obyvatelstva vysídleného a znovu usídleného z východních 
části Polska a ostatních přistěhovaleckých skupin. Z tohoto vyplývá axiologický obraz 
Slezska jako „vnitřní kolonie“, oblasti loupené a zneužívané jak Německem, tak i Pol-
skem a také obraz „slezského mučednictví“, který ukazuje znevýhodněnost, nedosta-
tek subjektivity a pasivitu Slezska. Tvrdím přitom, že současný sociologický diskurz se 
omezuje jen na slezskou skupinu, chybí mu však skupinová perspektiva přistěhovalců.
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Z h r n u t i e

Predmetom analýzy je sociologický diskurz o Sliezsku, ktorý v poľskej sociológii pre-
bieha od 30. rokov minulého storočia až dodnes. Rozsiahlu reflexiu o sociológii Sliezska 
som predstavila v monografii vydanej v roku 2010 s názvom „Socjologia wobec Śląska. 
Jedność czy wielość (Sociológia a Sliezsko. Jednotnosť alebo mnohorakosť)?” poukazujúc 
na diferencované sociálne prostredie, ktoré vzniklo ako efekt teoretického uvažovania 
sociológov a empirického výskumu od dôb presociologických štúdií 19. storočia až po 
rozvinuté sociologické myslenie prvej dekády 21. storočia. V článku sa v rámci uvažo-
vania sústreďujem na sociologické pohľady na Sliezsko spred 2. svetovej vojny od au-
torov Emila Szramka, Józefa Chałasińského a Pawła Rybického, ktoré aj naďalej pred-
stavujú významné vedecké vízie Sliezska a sú inšpiráciou pre súčasných sociológov. 
V analýzach týkajúcich sa obdobia po 2. svetovej vojne až po obdobie systémovej trans-
formácie som vyčlenila dominantné výskumné paradigmy: západných a severných úze-
mí; multikultúrnosti; pohraničia, industrializácie, urbanizácie a modernizácie. Cieľom 
takto vedených rozborov je na jednej strane zdôraznenie diferenciácie sociologickej re-
flexie o Sliezsku, na druhej strane odpoveď na otázku, ktorý „spôsob myslenia“ domi-
nuje v sociologickom uvažovaní o Sliezsku? V kontexte poslednej vydanej práce Marie 
Szmeje naďalej zastávam názor, že základom sociologických vízií Sliezska je prevláda-
júci ideologický spôsob myslenia (myšlienkový nátlak), ktorý možno pomenovať ako 
„sliezske krivdy” alebo „sliezska krivda”, ktorý z tohto univerza „historickej krivdy“ vy-
lučuje obyvateľstvo vysídlené z východných častí Poľska a iné skupiny prisťahovalcov. 
Z toho vyplýva axiologický obraz Sliezska ako „vnútornej kolónie“, územia rabované-
ho a zneužívaného Nemeckom aj Poľskom, obraz „sliezskeho mučeníctva” znázorňu-
júci znevýhodnenie, absenciu subjektivity a pasivitu Sliezska. Zároveň konštatujem, že 
sa realizovaný sociologický diskurz zužuje len na sliezsku skupinu a chýba v ňom sku-
pinová perspektíva prisťahovalcov.
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Górny Śląsk w okresie reform agrarnych XIX wieku na przykładzie 
powiatu pszczyńskiego

Wprowadzenie

Dla polskiego społeczeństwa pod zaborami przełomowe znaczenie miał 
okres od początku XIX do pierwszych lat XX wieku. Niezwykle ważne były 
zmiany zachodzące w połowie XIX stulecia na wsi, które przekształciły ją 
z poddańczo-pańszczyźnianej w wieś z wolnym chłopem – właścicielem swo-
jego gospodarstwa. Przeobrażenia te miały wpływ na całokształt stosunków 
gospodarczo-społecznych wszystkich ziem polskich, a tempo zachodzących 
przemian pozostawało w ścisłym związku ze sposobem realizacji procesu 
uwłaszczeniowego.

W prezentowanym szkicu przyjęto, że charakterystyka Górnego Śląska 
obejmie okres od 1807 do 1918 roku. Początek cezury czasowej związany jest 
z pierwszymi rozporządzeniami agrarnymi, a cezurę końcową stanowi 1918 
rok – zakończenie I wojny światowej. Należy podkreślić, że względy meryto-
ryczne, w tym konieczność ukazania antecedencji i genezy niektórych zjawisk 
oraz tła ważnych faktów historycznych, nakazywały przekroczenie cezury za-
równo początkowej, jak i końcowej.

Charakteryzując Górny Śląsk w omawianym okresie, należy mieć na uwa-
dze zmieniającą się w ciągu wieków przynależność państwową tego terenu do 
Polski, Czech, Austrii czy Prus (Niemiec)1. Górny Śląsk w sensie geograficz-
no-historycznym zaczął się wyodrębniać jako część Śląska na przełomie XII 
i XIII wieku. Pierwszy podział Śląska nastąpił w 1163 roku, kiedy po śmierci 
Bolesława Krzywoustego Śląsk przypadł księciu senioralnemu Władysławowi II 

1 M. Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do I wojny światowej, Opole 1993, s. 9.
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Wygnańcowi2. Od 1202 roku datuje się powstanie księstwa górnośląskiego, zwa-
nego oficjalnie opolskim. Obejmowało ono ziemie śląskie na wschód od Prze-
sieki po granicę z Małopolską3. W XIII wieku doszło do silnego rozdrobnienia 
księstw Górnego Śląska. W 1327 roku książę Leszek oddał swoje księstwo jako 
lenno królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu. Luksemburgowie rozsze-
rzyli niebawem swoją władzę na wszystkie księstwa śląskie. Kazimierz Wielki 
usiłował odzyskać ziemię śląską, ale w 1335 roku zawarł układ z Janem Luk-
semburskim i zrezygnował z praw do Śląska za cenę zrzeczenia się przez kró-
la czeskiego pretensji do korony polskiej. W konsekwencji ziemie śląskie, et-
nograficznie i historycznie związane z państwem Piastów, zostały utracone4.

Po śmierci Ludwika Jagiellończyka w 1526 roku Śląsk wraz z całym Kró-
lestwem Czech dostał się pod władzę dynastii Habsburgów, a przynależność 
ta przetrwała do 1740 roku, gdy nastąpił podział Górnego Śląska między Pru-
sy i Austrię. Trwające wojny (od 1740 do 1763 roku) o ten „najdroższy klejnot 
korony” – jak określała ziemie śląskie cesarzowa Maria Teresa – zakończyły 
się włączeniem do królestwa Prus całego Dolnego Śląska oraz większej części 
Górnego Śląska, pozostawiając Austrii okolice Jeseníka, Krnowa i Opawy oraz 
tereny nazywane obecnie Śląskiem Cieszyńskim5.

Do wyodrębnienia się Górnego Śląska jako rejencji opolskiej (Regierungs-
bezirks Oppeln) doszło w 1815 roku, kiedy Prusy podzielono na dziesięć pro-
wincji, a prowincję śląską – początkowo na cztery, od 1816 roku zaś na trzy 
rejencje: opolską, wrocławską i legnicką, które razem stanowiły Provinz Schle-
sien6. W skład rejencji opolskiej wchodziło czternaście powiatów: bytomski, 
głubczycki, grodkowski, kozielski, niemodliński, lubliniecki, nyski, oleski, opol-
ski, prudnicki, pszczyński, raciborski, strzelecki i toszecki-gliwicki. Z dniem 
1 stycznia 1818 roku przeprowadzono kolejną zmianę granic powiatów i utwo-
rzono wówczas nowy powiat – rybnicki. W 1820 roku dołączono do rejencji 

2 Ibidem, s. 13.
3 Ibidem, s. 14.
4 F. Serafin, Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy w Pszczyńskiem w latach 1918–1922, Kato-
wice 1993, s. 13.
5 W. Korzeniowska, Górny Śląsk, [w:] Polskie regiony, red. E. Wysocka, Ciechanów 1997, s. 201.
6 M. Lis, Górny Śląsk…, s. 91.
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opolskiej powiat kluczborski. W granicach rejencji opolskiej znajdowało się 
wówczas szesnaście powiatów7.

W związku z intensywnym rozwojem gospodarczym regionu liczba powia-
tów zwiększyła się i w 1873 roku z powiatu bytomskiego utworzono cztery: by-
tomski, katowicki, tarnogórski i zabrski8. Terytorium rejencji opolskiej wynosiło 
w tym okresie 1 322 535 ha, a powiat pszczyński obejmował obszar 106 500 ha9.

Podział Górnego Śląska w latach 1918–1922 między trzy państwa: Niem-
cy, Czechosłowację i Polskę rozerwał dotychczasowe powiązania gospodarcze 
i ekonomiczne związane w ciągu 150 lat10. 

Ramy terytorialne niniejszego opracowania obejmują obszar ówczesnego 
powiatu pszczyńskiego, nazywane zamiennie ziemią pszczyńską. Pod tym po-
jęciem rozumiana jest jednostka administracyjna obejmująca większość histo-
rycznego subregionu, określanego w przeszłości Pszczyńskim Wolnym Pań-
stwem Stanowym11 lub Księstwem Pszczyńskim12.

7 Ibidem.
8 W. Korzeniowska, Kształtowanie się struktur terytorialnych i osadniczych Górnego Śląska, [w:] Prze-
strzeń i wartości. Studia i materiały waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska, t. 2, Katowice 1998, s. 131.
9 F. Serafin, Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy…, s. 15.
10 Historia Górnego Śląska, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, s. 329. 
11 Pszczyńskie Wolne Państwo Stanowe powstało w wyniku sprzedaży allodyfikowanego w 1500 roku 
„państwa pszczyńskiego” przez księcia cieszyńskiego Kazimierza II magnatowi węgierskiemu Alekse-
mu Turzo na podstawie kontraktu zawartego we Frysztacie w lutym 1517 roku. Umowa ta została za-
twierdzona w 1517 roku przez króla czeskiego i węgierskiego Ludwika II Jagiellończyka, który podkre-
ślił alodialny i dziedziczny charakter „państwa pszczyńskiego”, uznając swobodne nim dysponowanie 
przez właściciela. W skład ustanowionego w ten sposób Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego we-
szły: jego stołeczne miasto Pszczyna z zamkiem, trzy miasteczka – Bieruń, Mikołów i Mysłowice, 49 wsi 
kameralnych i dwie wsie, do których wolny pan miał prawa zwierzchnie, 21 wsi rycerskich i jedna wieś 
klasztorna. Po przejściu Śląska pod panowanie Prus wolne państwa stanowe, w tym pszczyńskie, zosta-
ły pozostawione, ale zakres władzy wolnych panów był stopniowo ograniczany przez scentralizowaną 
administrację państwową (głównie na rzecz landratów). Za: H.W. Schaeffer, Kronika Pszczyńskiego 
Wolnego Państwa Stanowego a od 1827 r. Księstwa Pszczyńskiego, tłum. B. Spyra, cz. 1–2, Pszczyna 1997.
12 Księstwo Pszczyńskie zostało ustanowione dekretem Fryderyka Wilhelma III z 7 listopada 1825 roku, 
ale tylko na czas panowania w nim Anhaltów. Zmiana ta miała znaczenie jedynie tytularne i nie wpływała 
na posiadane przez nich uprawnienia. W wyniku przekazania ordynacji pszczyńskiej 23 listopada 1846 
roku przez ostatniego Anhalta, księcia Henryka, swojemu siostrzeńcowi Janowi Henrykowi X Hochber-
gowi, księstwo przestało istnieć, a nowy właściciel przyjął na powrót tytuł pszczyńskiego wolnego pana. 
Konstytucja Prus z 5 grudnia 1848 roku formalnie zniosła jednak feudalne struktury administracyjne – 
księstwa i wolne państwa stanowe (ich agendy zostały zlikwidowane w 1849 roku) – pozostawiając je-
dynie prawo do tytułów arystokratycznych. Na tej podstawie Hochberg tytułował się formalnie wolnym 
panem do 15 października 1850 roku, kiedy został ogłoszony przez Wilhelma I księciem pszczyńskim 
jako właściciel już tylko prywatnej ordynacji. Za: R. Kubiciel, Ziemia pszczyńska i jej właściciele do po-
łowy XVI wieku. Przyczynek do genezy wolnego państwa stanowego pszczyńskiego, [w:] Ziemia pszczyń-
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Powiat pszczyński został utworzony w 1742 roku13 i obejmował wówczas te-
reny od Mysłowic na północy aż do przedmieść Bogumina na południu. Po re-
formie granic i wprowadzeniu ustawy o ustroju powiatowym z 1872 roku po-
wierzchnia powiatu została zmniejszona i obejmowała trzy miasta: Pszczynę, 
Mikołów i Bieruń oraz 96 gmin i 43 obszary dworskie14.

Na historycznej ziemi pszczyńskiej w ciągu dziejów widoczne były wpły-
wy polskie, czeskie, austriackie i niemieckie. Przejęcie Górnego Śląska przez 
Prusy w połowie XVIII wieku oznaczało włączenie w nowy organizm poli-
tyczny i gospodarczy.

Założenia metodologiczne

Realizowane poczynania badawcze mają na celu ukazanie reform agrar-
nych i ich skutków na wsiach należących do powiatu pszczyńskiego na prze-
łomie XIX i XX wieku.

Główny problem badawczy został ujęty w dwóch pytaniach:
• Jakie reformy agrarne przeprowadzono na Górnym Śląsku w XIX stuleciu?
• Jakie przemiany gospodarcze były widoczne na wsi pszczyńskiej po uwłasz-

czeniu?
Podjęty temat opracowano na podstawie badań źródłowych i wykorzysta-

nego już dorobku historiograficznego. Analizie poddano wybrane źródła znaj-
dujące się w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Pszczynie, mo-
nografie wielu miejscowości powiatu pszczyńskiego oraz literaturę przedmiotu. 
Analiza dokumentów pozwoliła określić ich wartość poznawczą i wskazać fak-
ty dotyczące tematyki zawartej w tytule niniejszego artykułu.

Postępowanie badawcze koncentrowało się wokół trzech zagadnień: 
• główne reformy agrarne w XIX wieku na Górnym Śląsku,
• skutki reform uwłaszczeniowych, 

ska przez wieki. Stan badań, archiwalia, problemy badawcze, red. A. Barciak, Suszec 2002, s. 122–210; 
J. Polak, Poczet panów i książąt pszczyńskich, cz. 1–2, Pszczyna 2007.
13 Tychy. Zarys rozwoju miasta i powiatu, red. J. Kantyka, Katowice 1975, s. 92.
14 Wykaz poszczególnych miejscowości powiatu pszczyńskiego znajduje się w: Adreßbuch des Kreises Pleß 
mit Kalender für [das Jahr] 1906, oprac. J. Luppa, Pless [1905].
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• zmiany w sposobach gospodarowania na wsi górnośląskiej.
Prezentowany temat może stanowić ofertę teoretyczną i edukacyjną do ana-

liz, dyskusji i porównań w zakresie tematyki związanej z realizacją uwłaszcze-
nia w zaborze austriackim i rosyjskim w XIX stuleciu.

Główne reformy agrarne w XIX wieku

Na terenach podporządkowanych monarchii pruskiej – od 1871 roku Ce-
sarstwu Niemieckiemu – w 1807 roku zapoczątkowana została reforma agrar-
na, która otrzymała miano pruskiej drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie15. 
Reformy przeprowadzone na początku XIX stulecia dotyczyły głównie chło-
pów, którym przyznano w 1807 roku wolność osobistą, a to zapoczątkowało 
proces uwłaszczenia16. Wobec oporu szlachty i niewystarczającej determinacji 
władz państwowych proces uwłaszczeniowy zakończył się jednak dopiero w la-
tach sześćdziesiątych XIX stulecia. Likwidacja stosunków feudalnych i refor-
my uwłaszczeniowe wywołały daleko idące konsekwencje dla poszczególnych 
grup ludności oraz wpłynęły na jakość zachodzących zmian kulturowych17.

Obszary monarchii pruskiej zdominowane były pod względem ekonomicz-
nym i technicznym przez wielką własność, reprezentowaną początkowo tylko 
przez ziemiaństwo, ale z biegiem czasu również przez burżuazję (wielką wła-
sność przemysłową pochodzenia mieszczańskiego). Charakteryzowane tere-
ny stosunkowo wcześnie weszły na tory gospodarki kapitalistycznej, co znala-
zło odbicie w życiu społecznym i gospodarczym18.

Integralną część całego obszaru powiatu pszczyńskiego stanowiły tereny 
wiejskie, dlatego ustawodawstwo agrarne XIX wieku i rozporządzenia władz 
pruskich w głównej mierze dotyczyły tych właśnie obszarów19.

15 M. Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole 2001, s. 73.
16 B. Kalinowska-Wójcik, W okresie pruskim, [w:] Pszczyna. Monografia historyczna, t. 2, red. R. Kacz-
marek, J. Sperka, Pszczyna 2014, s. 348.
17 D. Kocurek, Oświata pozaszkolna na Górnym Śląsku od połowy XIX wieku do 1918 roku – na przy-
kładzie wsi pszczyńskiej, Cieszyn 2012, s. 11.
18 Ibidem.
19 Wstęp do zespołu Landratsamt in Pless 1743–1922, oprac. B. Spyra, Archiwum Państwowe w Katowi-
cach Oddział w Pszczynie, Pszczyna [b.r.].
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Czas reform agrarnych zapoczątkowano edyktem z 9 października 1807 
roku, który znosił poddaństwo wszystkich chłopów, ich żon i dzieci, jeśli po-
siadali gospodarstwo na prawie dziedzicznym, na prawie własności, na prawie 
dziedziczno-czynszowym albo dziedziczno-dzierżawczym20. Edykt ten czynił 
poważny wyłom w ustroju feudalnym, ale nie odpowiadał całkowicie dążeniom 
i aspiracjom chłopów śląskich, utrzymywał bowiem podstawowe świadczenia 
feudalne i pomijał uwłaszczenie chłopów. Kolejne rozporządzenia z 1811 roku 
i ustawodawstwo agrarne z lat 1816–1847 zmierzały do punktu kulminacyjne-
go, którym był 1848 rok. W kwietniu tego roku czternastoosobowa delegacja 
chłopów udała się do Berlina z żądaniem likwidacji pańszczyzny i sądownic-
twa patrymonialnego oraz zagwarantowania serwitutów21.

Zdobyczą Wiosny Ludów była ustawa z 2 marca 1850 roku22, nawiązująca 
do przepisów o regulacji tymczasowej z 20 grudnia 1848 roku. Rozszerzyła ona 
prawo do uwłaszczenia na wszystkie kategorie gospodarstw chłopskich z wy-
jątkiem służby folwarcznej użytkującej działki z gruntów folwarcznych. Zmo-
dyfikowano także przepisy o serwitutach i podziale wspólnot23.

W marcu i kwietniu 1850 roku ustawa zniosła spłatę odszkodowania prze-
kazywanego bezpośrednio panu. Odtąd chłopi mieli spłacać odszkodowanie 
do banku rentowego. W 1857 roku wydano ustawę, która ustanawiała grudzień 
roku następnego jako ostateczny termin składania wniosków o uwłaszczenie24.

20 Historia chłopów śląskich, red. S. Inglot, Warszawa 1979, s. 235; K. Orzechowski, Uwłaszczenie 
i położenie chłopów, [w:] Historia Śląska, red. S. Michalkiewicz, t. 2, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1970, s. 130.
21 „serwitut – prawo do korzystania z gruntów folwarcznych i chłopskich, przysługujące wzajemnie chło-
pom i dziedzicom np. prawo do wypasu bydła na łąkach i prawo do zbierania w lasach drewna na opał” 
(Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 679).
22 Szerzej na temat uwłaszczenia – por. J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1953; K. Orze-
chowski, Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej, Opole 1959; S. Wysło-
uch, Wieś górnośląska od połowy XVII do połowy XIX wieku, „Przegląd Zachodni” 1952, t. 8, nr 1/2; S. Mi-
chalkiewicz, Powstania chłopskie na Górnym Śląsku w 1811 roku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
23 K. Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza – realizacja – skutki, Warszawa 1978, s. 47.
24 Historia chłopów…, s. 237.
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Skutki reform uwłaszczeniowych

Reforma uwłaszczeniowa miała wiele następstw – zarówno pozytywnych, 
jak i negatywnych.

Znaczna liczba chłopów otrzymała na własność ziemię, została zwolnio-
na od świadczeń feudalnych, ale jednocześnie utraciła jedną trzecią gruntów. 
W ten sposób doszło do powiększenia wielu pańskich folwarków. Jak poda-
je Ludwik Musioł, w 1850 roku w Tychach wraz z przysiółkami uwłaszczo-
no 235 chałupników25. Uwolnienia dotyczyły takich świadczeń jak zwolnienia 
z tygodniowej robocizny sprzężajnej i ręcznej oraz dni żniwnych, zwolnienia 
z czynszowania oraz oddawania kur i jaj, przędzenia na rzecz dworu, oddawa-
nia żywicy, obowiązku poszukiwania młodych wilków w lesie w trzeci dzień 
Zielonych Świąt, stróżowania lub opłacania stróża folwarcznego, uiszczania 
dziesięciny z miodu i chmielu, odstąpienia od prawa pierwszeństwa w naby-
waniu popiołu przez dwór26.

Za powyższe zwolnienia gospodarze musieli zrzec się przysługujących im 
dotąd praw do bezpłatnego drewna na budowę i naprawę budynków, do zbiór-
ki drzewa opałowego i na ściółkę w lasach, do wypasania bydła w lasach pań-
skich. Po 1850 roku zniesiono czynsz gruntowy, opłatę na kata, tzw. groszowe 
przy zmianie właściciela gospodarstwa i obowiązek utrzymania płotów leśnych. 
Prawo do kopalin należało nadal do właścicieli Pszczyny. Ponadto chłopi mu-
sieli się zgodzić na uiszczenie części odszkodowania dla dworu w formie pól 
– tym sposobem obszar dworski powiększył się o 423 morgi dotychczasowych 
gruntów chłopskich. Poza tym każdy gospodarz zobowiązał się spłacać od-
szkodowanie pieniężne, czyli rentę różnej wysokości: zagrodnicy mieli płacić 
rocznie 2 talary 25 srebrnych groszy, chałupnicy – 1 talara 15 srebrnych gro-
szy. Rentę tę można było zapłacić jednorazowo przez uiszczenie dwudziesto-
pięciokrotności sumy rocznej27.

25 L. Musioł, Tychy. Monografia historyczna, Tychy 1939, s. 72.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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Właściciel ziemski pozbawiony wielu świadczeń chłopskich, przede wszyst-
kim darmowej pracy, zmuszony był do oparcia swojej gospodarki na najemnej 
sile roboczej, za którą musiał płacić. Chętnych do pracy nie brakowało, gdyż 
chłopi zwolnieni z poddaństwa mogli najmować się do każdej pracy i swobod-
nie sprzedawać siłę roboczą. Wielu z nich, posiadając zbyt mało ziemi albo 
w ogóle jej nie mając, przez pracę najemną zdobywało środki na utrzymanie.

Johannes Ziekursch28 – znawca stosunków agrarnych na Górnym Śląsku – 
tak pisze o rezultatach uwłaszczenia: „Wielu polskich chłopów górnośląskich 
i wielkie masy zagrodników utraciły ze swych pól większe części albo wprost 
wszystkie grunta na rzecz dziedziców. Stali się oni chałupnikami, drobnymi 
dzierżawcami lub bezrolnymi robotnikami i poszli w służbę wielkich przed-
siębiorstw”29.

Ponadto niektóre gospodarstwa chłopskie uległy podziałowi między człon-
ków rodziny i z czasem osiągnęły tak niewielkie rozmiary, że nie były już w sta-
nie wyżywić całej rodziny. W ten sposób tworzyła się grupa wiejskiej biedoty, 
wiejskiego proletariatu, i powstawał rynek pracy, z którego korzystali wspo-
mniani już właściciele ziemscy oraz rozwijający się przemysł. Z drugiej jednak 
strony na wsi kształtowała się warstwa zamożnych gospodarzy, którzy również 
zatrudniali w swoich gospodarstwach małorolnych lub bezrolnych chłopów. 
Odnotowywano również sytuacje, kiedy chłopi mający dobrze zorganizowa-
ne gospodarstwo osiągali korzyści z uwłaszczenia: nabywając rozparcelowane 
użytki leśne i grunty orne, powiększali swój areał lub sprzedawali z zyskiem 
nabyte ziemie, zdobywając przy tym znaczne fortuny. Stając się wiejskimi bo-
gaczami, wprowadzali z biegiem czasu nowe modele zachowań, wzorowane 
na dworskich lub miejskich30.

Charakterystycznym procesem zachodzącym na terenach rolnych była 
parcelacja ziemi folwarcznej. Czynnikiem nasilającym ten proces był wciąż 

28 J. Ziekursch, Hundert Jahre Schlesischer Agrargeschichte. Vom Hubertusburger Frieden bis zum Ab-
schluß der Bauernbeireiung, Breslau 1915.
29 P. Pampuch, Pisma. Wybór, Katowice 1955, s. 186; F. Serafin, Stosunki polityczne, społeczne i ruch 
narodowy…, s. 21.
30 W. Korzeniowska, Sytuacja społeczna i ekonomiczna wsi górnośląskiej w połowie XIX wieku (w latach 
kontaktów z nią Juliusza Rogera), „Scripta Rudensia” nr 4, Rudy Wielkie 1996, s. 31.
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niezaspokojony głód ziemi. Kiedy więc w latach siedemdziesiątych XIX stule-
cia spadła nieco dochodowość rolnictwa, niektóre dobrze zagospodarowane 
majątki uciekały się do parcelacji części swojego areału – korzystając z wciąż 
trwającej koniunktury na ziemię. Ziemie z parcelacji kupowali właściciele drob-
nych gospodarstw chłopskich, później także zamożni chłopi31.

Udział chłopów bezrolnych w nabywaniu ziemi był znaczny, z tym, że czę-
sto tymi bezrolnymi byli synowie bogatych gospodarzy, którzy nie dziedziczy-
li ziemi po rodzicach, gdyż zwyczajowo gospodarstwo przechodziło tylko na 
jedno z dzieci, a reszta korzystała ze spłat i starała się nabyć ziemię32.

Właściciele folwarków przez parcelację starali się zdobyć środki na spłatę 
długów i lepsze zagospodarowanie pozostałej ziemi. Nie było to możliwe w sy-
tuacji majątków mniejszych, dla których parcelacja częściowa była etapem pro-
wadzącym do całkowitej parcelacji. W rezultacie coraz większą rolę odgrywały 
wielkie latyfundia, które w mniejszym stopniu podlegały parcelacji.

Uwłaszczenia nierzadko powodowały, że chłop z uzyskanej wolności korzy-
stał nieodpowiedzialnie, a wskutek wielowiekowej zależności od dworu i znie-
sienia nadzoru postępował nieprzemyślanie, w niektórych sytuacjach był wręcz 
nieporadny. Zdarzało się, że nawet kmiecie, czyli zamożniejsza kategoria go-
spodarzy, wybierali zarobek łatwiejszy i wygodniejszy33. Jedną z form takiego 
zarobku było furmanienie, kiedy chłop stawał się wekturantem rozwożącym 
drewno, węgiel czy produkty przemysłowe z pobliskich zakładów i kopalń, za-
niedbując tym samym własne gospodarstwo34. Braki finansowe wyrównywał 
pożyczkami u Żydów lub dysponując własnym mieniem, sprzedawał ziemię 
kawałkami, przekazując ją tym samym w obce ręce.

Jednym ze skutków reform rolnych był masowy napływ siły roboczej ze wsi 
do ośrodków przemysłowych. Następowała tzw. proletaryzacja warstw chłop-
skich. Praca w górnictwie i hutnictwie przynosiła miejscowym chłopom dodat-
kowy zarobek, ale jej następstwem było zaniedbywanie gospodarstw rolnych.

31 D. Kocurek, Oświata pozaszkolna…, s. 15.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Historia chłopów…, s. 259.
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W okresie reform agrarnych nastąpiły przeobrażenia w strukturze społecz-
nej wsi, jednak kryteria wewnętrznego podziału społeczności wiejskiej wciąż 
oparte były głównie na stanie majątkowym. Do XVIII stulecia wieś górnoślą-
ską zamieszkiwały następujące grupy ludności: kmiecie (siodłocy), zagrod-
nicy, chałupnicy i komornicy. Kmieci dzielili się na wolnych, dziedzicznych, 
czynszowych i pańszczyźnianych, a pod względem ilości posiadanej ziemi – 
na wielkich, średnich, małych lub jednołanowych, połówkowych i ćwierćła-
nowych.

Grupa zagrodników dzieliła się na wolnych (zwanych czynszowymi), dzie-
dzicznych, omłockowych i pańszczyźnianych. Kolejną grupą społeczną byli 
chałupnicy, wśród których niekiedy występowali wolni lub pańszczyźnia-
ni. Do najuboższej grupy należeli komornicy – mieszkający „na komornym” 
u bogatych gospodarzy35. Aby zdobyć środki na życie, zatrudniali się na sta-
łe u bogatych kmieci, do robót na terenie dominium lub do sezonowych prac 
poza wsią. Z grupy tej wywodziła się czeladź wiejska, bez której ówczesne go-
spodarstwa nie mogłyby funkcjonować. Do czeladzi należały służące, dniów-
kowe robotnice, parobkowie i pastuchowie. Ci ostatni trudnili się wypasem 
bydła niemal zawodowo, gdyż pastuch był niezbędny w każdej wsi, zwłaszcza 
w okresie, kiedy chłopi mieli prawo wypasania bydła na dworskich pastwi-
skach. To właśnie pastuchowie, codziennie rano przechodząc przez wieś, sy-
gnalizowali dzwonkiem lub gwizdkiem, aby wypędzano bydło, które następ-
nie przejmowali i pędzili na wiejskie pastwisko, a wieczorem przyprowadzali 
z powrotem do właścicieli36.

Wymienione grupy chłopów zamieszkiwały wioski pszczyńskie. Jak poda-
je Leszek Wiatrowski, w XVIII stuleciu w tym rejonie powstało siedem przy-
siółków zamieszkałych wyłącznie przez chałupników i komorników: Żwaków, 
Glinka, Mąkołowiec, Wartogłowiec, Czułów, Zawiść i Wesoła37.

35 Ibidem, s. 139; W. Korzeniowska, Ze studiów nad ludnością najuboższą wsi pszczyńskiej w XIX wie-
ku, „Sobótka” 1993, nr 4.
36 W. Korzeniowska, Sytuacja społeczna i ekonomiczna wsi górnośląskiej…
37 L. Wiatrowski, Gospodarstwo wiejskie w dobrach pszczyńskich od połowy XVII do początków XIX wie-
ku, Wrocław 1963, s. 17; F. Serafin, Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy…, s. 17.
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Na początku XIX wieku w urzędowych statystykach posługiwano się jesz-
cze feudalnymi określeniami i dzielono gospodarzy na siodłoków, zagrodni-
ków i chałupników, wśród których istniały dodatkowe podziały wewnętrzne. 
W grupie zagrodników można było wyróżnić półzagrodników i ćwierćzagrod-
ników, z kolei chałupników dzielono na tych z rolą i tych bez roli38.

Według Franza T. Schücka stan posiadania gospodarstw chłopskich w gmi-
nach wiejskich powiatu pszczyńskiego w 1861 roku przedstawiał się następu-
jąco39:
• wolny sołtys – 100–300 mórg40,
• kmieć – 40–160 mórg,
• kmieć małorolny – 20–80 mórg,
• zagrodnik – 20–60 mórg,
• chałupnik – 10–30 mórg,
• drobny chałupnik – do 2 mórg.

W 1918 roku ponad połowa (52%) ogólnej powierzchni powiatu podle-
gała wielkiej własności ziemskiej. Do największych właścicieli należał książę 
pszczyński, który dysponował 42 tysiącami ha ogólnego obszaru, w tym 11 330 
ha gruntów ornych i 26 tysiącami ha lasów. Zespół dóbr hrabiego von Tiele-
-Wincklera zajmował tereny Goławca, Dziećkowic, Zabrzega, Zawiści, Wosz-
czyc i okolicy (łącznie 7843 ha ogólnej powierzchni, w tym 916 ha gruntów 
ornych i 6338 ha lasów), Johann von Reitzenstein posiadał majątek w Pawło-
wicach i Bziu Górnym o powierzchni 1594 ha, a Helmut von Reitzenstein miał 
w Pielgrzymowicach 617 ha, w tym, 354 ha ziemi ornej. Otto Hegenscheidt był 
właścicielem 975 ha dóbr ziemskich na terenie Ornontowic41.

Reformy agrarne, likwidacja stosunków feudalnych, rozwijająca się urba-
nizacja i proces industrializacji spowodowały przyrost ludności w powiecie 

38 W. Korzeniowska, Codzienność społeczności wsi rejencji opolskiej w aspekcie zachodzących przemian 
(1815–1914), Opole 1993, s. 32.
39 Statisticher Verwaltungs- Bericht vom Kreise Pleß die Jahre 1859–1861, Pleß 1866, s. 24–24.
40 „morga pruska – jednostka powierzchni gruntów = 0,2553 ha” (Wielka encyklopedia powszechna PWN, 
t. 7, Warszawa 1966, s. 470).
41 Archiwum Państwowe w Katowicach, Akta Okręgowe Urzędu Ziemskiego, sygn. 199; F. Serafin, Sto-
sunki polityczne, społeczne i ruch narodowy…, s. 21.
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pszczyńskim42. Zdaniem Michała Lisa, fakt zniesienia poddaństwa chłopów, 
a następnie ich uwłaszczenie, należy ocenić pozytywnie43.

Zmiany w sposobach gospodarowania na wsi górnośląskiej

Uwłaszczenie chłopów było punktem wyjścia przemian w życiu społecz-
nym i gospodarczym Górnego Śląska, w tym powiatu pszczyńskiego. Likwi-
dacja stosunków feudalnych przyczyniła się do modyfikacji gospodarstw, pod-
niesienia kultury rolnej i zmiany warunków ekonomicznych mieszkańców wsi. 
Przemiany gospodarcze dokonywały się w pierwszej kolejności w folwarkach, 
później w gospodarstwach chłopskich, szybciej jednak w gospodarstwach wiel-
kich niż w karłowatych44.

Pod wpływem doświadczeń krajów zachodnich na Śląsku zaczęto wprowa-
dzać nowe sposoby prowadzenia gospodarki rolnej, m.in. trójpolówkę zastę-
powano trójpolówką ulepszoną, a nawet płodozmianem, w ten sposób zmniej-
szono jednocześnie powierzchnie ugorów. Kolejnym nowym elementem było 
wprowadzenie w szerszym zakresie uprawy roślin okopowych i pastewnych45.

Według relacji kronikarza księcia pszczyńskiego Heinricha Wilhelma Frie-
dricha Schaeffera uprawiano pszenicę, żyto, jęczmień, owies, grykę, proso, 
wykę, len, konopie i ziemniaki. Na przykład w 1834 roku zbiory były nastę-
pujące: pszenica – 167,50 kopy, żyto – 480,25 kopy, jęczmień – 1550,25 kopy, 
owies – 169,75 kopy, groch – 21,5 kopy, konopie – 351,5 kopy, ziemniaki – 
14 312 szefli (około 780 ton)46.

42 W 1852 roku liczba mieszkańców powiatu pszczyńskiego wynosiła 64 185 osób, w 1867 orku – 85 236 
osób, a w 1910 roku – 123 094 osoby (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie, zespół 
Landratsamt in Pless, sygn. P 102); S. Hosoda, Położenie socjalne robotników w górnictwie węglowym 
w dobrach książąt pszczyńskich na Górnym Śląsku w 1847–1870, Wrocław 1997, s. 50; Tychy…, s. 146; 
F. Serafin, Stosunki polityczne, społeczne i ruch narodowy…, s. 24.
43 M. Lis, Górny Śląsk…, s. 73.
44 D. Kocurek, Oświata pozaszkolna…, s. 37.
45 W. Korzeniowska, Wielka własność ziemska i przemysłowa dawnej parafii bieruńskiej (wiek XIX i XX), 
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ficzne, Opole 1997, s. 50–51.
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tłum. B. Spyra, Pszczyna 1999, s. 115.
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Tradycyjne gospodarstwo zagrodnicze liczyło około 12 mórg ziemi ornej 
oraz ziemi przeznaczonej na ogród, łąki i pastwiska, z tego 20% zaorywano 
pod uprawę ziemniaków, a 74% areału obsiewano zbożem: żytem, jęczmie-
niem, owsem i pszenicą. Niewielki skrawek gruntu przeznaczony był pod upra-
wę grochu, gryki, lnu, a w ogrodach – warzyw i kapusty47.

Na początku XX wieku nastąpił wzrost powierzchni upraw buraków cu-
krowych i roślin pastewnych.

Uprawę ziemniaków zaczęto wprowadzać w pierwszej połowie XVIII wie-
ku, chociaż chłopi śląscy długo wzbraniali się przed sadzeniem i spożywaniem 
ziemniaków – ze względu na ich rzekome trujące właściwości. Aby temu zara-
dzić, w 1764 roku wydano rozporządzenie, w myśl którego każdy kmieć miał 
wysadzić co najmniej ćwierć korca ziemniaków, a zagrodnik dwie macki. Jako 
ciekawostkę warto dodać, że w skali Górnego Śląska ziemniaki pierwszy zaczął 
wprowadzać do uprawy książę pszczyński. Już w 1734 roku ziemniaki na teren 
ziemi pszczyńskiej przywieźli saksońscy robotnicy sprowadzeni do pszczyń-
skich hut szkła. Wtedy nie wzbudziły one zainteresowania miejscowej ludno-
ści. Dopiero od połowy XVIII stulecia podjęto uprawę tych roślin, m.in. na 
wyznaczonych poletkach bijasowickiego klucza gospodarczego. W tym cza-
sie wysłannicy księcia dostarczali sadzeniaki do wytypowanych gospodarstw 
chłopskich. Początkowo uzyskiwano sześć bulw z jednej posadzonej, mimo to 
jednak uprawa nadal nie znajdowała zwolenników. Dopiero głód i nieurodzaj 
w końcu XVIII wieku przekonały ludność o użyteczności ziemniaków. Na po-
czątku XIX wieku ziemniaki zajmowały już 9% powierzchni ogólnych upraw, 
a w latach trzydziestych XIX stulecia stały się głównym składnikiem pożywie-
nia ludności wiejskiej48. Najpierw jednak ziemniaki uprawiano w ogrodach, 
dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku przeniesiono uprawę z ogrodów na 
pola. Dla chłopów ziemniaki zaczęły się stawać podstawą wyżywienia i dzię-
ki tej uprawie rodzina mogła się wyżyć, uprawiając mniejszy niż dotychczas 
areał pola49.

47 Historia chłopów…, s. 198; W. Korzeniowska, Codzienność społeczności wsi…, s. 71.
48 W. Korzeniowska, Wielka własność ziemska i przemysłowa…, s. 18–19.
49 Eadem, Codzienność społeczności wsi…, s. 73.
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Dzięki wprowadzonym zmianom w sposobach gospodarowania wzro-
sła wydajność poszczególnych zasiewów. Na przykład na początku XIX wie-
ku średnią plonów z czterech zbóż dla całego Śląska oceniano na 4–4,5 ziar-
na, na ziemiach bardziej urodzajnych na 5–6 ziaren, a na mniej urodzajnych 
na około 3 ziaren. W latach 1879–1910 wzrosły plony zbóż: pszenicy z 11,4 
do 20,2 kwintala z ha, żyta z 8,4 do 16,4 kwintala z ha, a ziemniaków z 56 do 
150 kwintali z ha50. Wzrost plonów był spowodowany wprowadzeniem nawo-
zów sztucznych, nawożeniem obornikiem, mechanizacją w rolnictwie, nowy-
mi sposobami użyźniania gleby – przez stosowanie kompostu, szlamu, torfu 
i nawozów zielonych. Duży wpływ na stan plonów miała melioracja grun-
tów, w tym drenowanie i osuszanie gleby. Sprzyjały temu ustawy z 1873 i 1883 
roku, na mocy których w większości gmin zaczęły powstawać spółki melio-
racyjne.

Oprócz zmian w uprawie roli nastąpiły zmiany w produkcji zwierzęcej. 
Dotychczasowy zakres hodowli, charakterystyczny dla okresu folwarczno-
-pańszczyźnianego, był teraz intensywnie rozszerzany. Postęp w hodowli zwie-
rząt domowych przejawiał się m.in. w stale rosnącej liczbie inwentarza żywe-
go oraz hodowli szlachetniejszych ras bydła, koni, świń i owiec51. Dynamiczny 
rozwój pogłowia koni był związany ze zmianą podstawowej siły pociągowej sto-
sowanej dotychczas w gospodarstwach – przechodzeniem od wołów do koni. 
W szybkim tempie wzrastało pogłowie bydła rogatego, szczególnie krów. Pogło-
wie owiec wzrastało jednak tylko do lat sześćdziesiątych XIX wieku, później 
bowiem nastąpił spadek hodowli, co łączyło się z pogorszeniem koniunktury 
na wełnę śląską, wypieraną przez wełnę zamorską.

Dzięki intensywnemu żywieniu wzrastała jakość mięsa zwierząt domowych 
i poprawa mleczności krów, co łączyło się z upowszechnieniem szlachetniej-
szych ras bydła, m.in. holenderskiej, simentalskiej, fryzyjskiej, holsztyńskiej 
i oldenburskiej. Z owiec coraz więcej hodowano na Śląsku merynosów, elek-
toriałów i owiec rasy negretti52. Niektóre owczarnie w powiecie pszczyńskim 

50 Historia chłopów…, s. 198.
51 Ibidem.
52 Ibidem, s. 201.
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liczyły po 1 tysiąc sztuk, najwięcej owczarni było w gospodarstwach w Świer-
czyńcu i Górze.

Gospodarstwa karłowate hodowały głównie kozy i świnie oraz w niewiel-
kim stopniu bydło. Z kolei gospodarstwa wielkochłopskie koncentrowały się 
głównie na hodowli koni i bydła, w mniejszym zakresie na trzodzie chlewnej. 
Rozwój hodowli był spowodowany industrializacją, rozwojem ośrodków miej-
skich, a co za tym idzie – dużym zapotrzebowaniem na mięso, przede wszyst-
kim na wieprzowinę.

W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku głównymi producentami 
bydła rzeźnego i nabiału były gospodarstwa wielkich właścicieli ziemskich, go-
spodarstwa wielkochłopskie i w mniejszym stopniu gospodarstwa średniorol-
ne. Gospodarstwa karłowate, małorolne i średniorolne były głównie nastawio-
ne na produkcję wieprzowiny i drobiu53. Poza tym w wielu gospodarstwach 
wprowadzono hodowle pszczół i ryb (głównie karpia).

W okresie reform agrarnych i po uwłaszczeniu nastąpił zauważalny po-
stęp techniczny, charakteryzujący się różnego typu innowacjami w rolnictwie. 
Miejsce dawnych, prymitywnych drewnianych pługów, bron i radeł zajmowa-
ły teraz pługi i brony żelazne, udoskonalone pod względem konstrukcyjnym. 
Ponadto pojawiły się nowe narzędzia rolnicze: drapacze, pogłębiacze, siewni-
ki i maszyny do czyszczenia ziarna. Zaczęto także stosować młockarnie, siecz-
karnie i zgniatacze. Mechanizacja w rolnictwie postępowała szczególnie szyb-
ko na przełomie XIX i XX wieku. W tym okresie niektóre majątki obszarnicze 
stosowały już pługi parowe, kosiarki, siewniki, młockarnie konne i parowe. 
W gospodarstwach chłopskich maszyny rolnicze wykorzystywano w bardzo 
skromnym zakresie – były to głównie siewniki rzutowe i młockarnie konne54. 
Na charakteryzowanych obszarach wprowadzano również systematyczną me-
chanizację napędu maszyn rolniczych, przy czym najpierw były to ulepszone 
lokomobile, później zaś pierwsze motory spalinowe i elektryczne.

Duże znaczenie w gospodarce wsi pszczyńskiej miała gospodarka stawo-
wa i leśna. Scharakteryzowane w skrócie przemiany gospodarcze rzutowały na 

53 Ibidem, s. 202.
54 K. Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce…, s. 313.
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zmianę warunków ekonomicznych i jakość życia codziennego. Uwidoczniło 
się to w sposobie ubierania się, odżywiania i jakości warunków mieszkalnych.

Zakończenie

W konkluzji dotychczasowych rozważań należy podkreślić, że na wsi gór-
nośląskiej w drugiej połowie XIX stulecia dokonały się istotne zmiany na wie-
lu płaszczyznach życia. Reformy agrarne – rozporządzenia władz pruskich 
związane z uwłaszczeniem przeprowadzonym w połowie XIX stulecia – dały 
dużej części chłopów na własność ziemię, ale spowodowały także zróżnico-
wanie stopy życiowej społeczności wiejskiej. Ustawodawstwo agrarne przy-
niosło istotną zmianę w położeniu chłopów. Na jednym biegunie wytworzy-
ła się grupa zamożnych gospodarzy, na drugim – biedota i wiejski proletariat. 
Proces uwłaszczeniowy nierzadko powodował, że chłopi z uzyskanej wolno-
ści korzystali nieodpowiedzialnie, a w niektórych sytuacjach byli nieporadni. 
Zmianie uległa regulacja stosunków między dworem a wsią oraz finansowe 
zasoby posiadaczy ziemi55.

Polityka agrarna prowadzona przez władze cesarstwa niemieckiego, dążą-
ce do stworzenia na wschodzie Rzeszy zaplecza rolniczego, miała pozytywny 
wpływ na poziom rolnictwa na tych terenach. Chłopi nie mieli kłopotów z na-
bywaniem sprzętu rolniczego, ale także ze zbytem płodów rolnych. Rezultatem 
tego był wspomniany wzrost plonów, rozwój pogłowia zwierząt gospodarskich 
oraz wprowadzanie nowych upraw i hodowli. Innymi czynnikami mającymi 
wpływ na rozwój rolnictwa była działalność kółek rolniczych.

Konsekwencją przemian agrarnych był postęp w gospodarce wiejskiej – 
w dobrach zarówno wielkiej własności ziemskiej, jak i w zagrodach chłop-
skich. Rozwój w rolnictwie znalazł wyraz w sposobach gospodarowania, sto-
sowaniu lepszych metod pracy, kulturze rolnej, wprowadzaniu nowych upraw, 
hodowli i mechanizacji. Zmiany na lepsze dokonywały się wolniej w gospodar-
stwach chłopskich niż u wielkich posiadaczy ziemskich. Reformy i ich następ-
stwa pociągnęły za sobą zmiany ludnościowe i ruchy migracyjne. Zniesienie 

55 D. Kocurek, Oświata pozaszkolna…, s. 44.
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poddaństwa chłopów otworzyło przed nimi możliwość opuszczania wsi i szu-
kania pracy w innych zawodach.
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Danuta Kocurek

Górny Śląsk w okresie reform agrarnych XIX wieku 
na przykładzie powiatu pszczyńskiego

S h r n u t í

Hlavním cílem tohoto článku je ukázat agrární reformy a jejich následky na Hor-
ním Slezsku v 19. a na počátku 20. století. Územní rámec tohoto studie se vztahuje 
na oblast tehdejšího pszczynského okresu (který patřil k největším okresům opolské 
správní oblasti [rejencja]), pojmenovávaného střídavě pszczynskou zemí [ziemia pszc-
zyńska] a v minulosti i Pszczynském svobodným stavovským státem [Pszczyńskie Wo-
lne Państwo Stanowe], neboli Pszczynském knížectvím [Księstwo Pszczyńskie]. V uve-
deném článku bylo pro charakteristiku Horního Slezska přijato období od roku 1807 
do roku 1918. Počátek toho období souvisí s prvními agrárními nařízeními, zatímco 
konec, rok 1918, je rokem ukončení první světové války. Účelem realizovaného výzku-
mu mělo být poskytnutí odpovědí na hlavní problémové otázky ohledně agrárních re-
forem v 19. století na Horním Slezsku, dopadu zrušení poddanství a změn ve způsobu 
hospodaření na hornoslezské vesnici.

Uvedené téma bylo zpracováno na základě zdrojových výzkumu a již vypracova-
ného historiografického výstupu. Analyzovaly se vybrané prameny ze Státního archivu 
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v Katowicích, oddělení Pszczyna, monografie mnohých obcí v pszczynském okrese 
a sekundární literatura. 

Podle provedených výzkumů lze tvrdit, že agrární reformy a zrušení poddanství 
na vesnicích Horního Slezska ve zkoumaném období přinesly velké části sedláků vlast-
nictví pozemků avšak způsobily i diferencování životní úrovně venkovské společnos-
ti. Vznikly skupiny bohatších hospodářů, chudých a vesnického proletariátu. Změ-
nilo uspořádaní vztahů mezi dvorem a sedláky a také finanční zásoby majitelů půdy. 
Následkem agrárních reforem byl pokrok ve venkovské ekonomice, a to jak ve statcích 
velkých majitelů půdy, tak i v sedláckých hospodářstvích. Rozvoj zemědělství se proje-
vil i ve způsobech hospodaření, agrární kultuře, zavedení nových plodin, chovu a me-
chanizaci zemědělství. Zrušení poddanství umožnilo sedlákům opustit vesnici a hle-
dat zaměstnání v jiných profesích, čehož následkem byly populační změny a migrace.

Danuta Kocurek

Górny Śląsk w okresie reform agrarnych XIX wieku 
na przykładzie powiatu pszczyńskiego

Z h r n u t i e

Hlavným cieľom tohto článku je ukázať agrárne reformy a ich dopad na Horné Sliez-
sko v 19. a na začiatku 20. storočia. Územný rámec tejto štúdie sa vzťahuje na oblasť 
vtedajšieho pszczynského okresu (jedného z najväčších okresov opolskej administra-
tívnej oblasti), nazývaného aj ziemia pszczyńska, alebo v minulosti Pszczyńský slobod-
ný stavovský štát (Pszczyńskie Wolne Państwo Stanowe) alebo Pszczyńské kniežatstvo 
(Księstwo Pszczyńskie). V uvedenom texte sa pre charakteristiku Horného Sliezska pri-
jalo obdobie od roku 1807 do 1918. Začiatok tohto obdobia súvisí s prvými agrárny-
mi nariadeniami, jeho ukončenie pripadá na rok 1918, teda koniec 1. svetovej vojny. 
Cieľom realizovaného výskumu bolo odpovedať na hlavné problémové otázky o agrár-
nych reformách 19. storočia na Hornom Sliezsku, dopade zrušenia poddanstva a zme-
nách v spôsoboch hospodárenia na hornosliezskom vidieku.

Predmetná tematika bola spracovaná na základe pramenného výskumu a dostup-
ných historiografických poznatkov. Analýze boli podrobené vybrané pramene zo Štát-
neho archívu v Katoviciach, pobočka Pszczyna, monografie mnohých obcí pszczyńské-
ho okresu a literatúra venovaná tomuto predmetu.
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Na základe uskutočneného výskumu možno konštatovať, že agrárne reformy a zru-
šenie poddanstva v rámci hornosliezskeho vidieka umožnili veľkej časti sedliakov vlast-
niť pôdu, no spôsobili tiež diferenciáciu životnej úrovne vidieckej spoločnosti. Vytvo-
rila sa skupina bohatých hospodárov na jednej strane a chudoba a dedinský proletariát 
na druhej. Zmenili sa vzťahy medzi šľachtickými majiteľmi a sedliakmi, a tiež finančné 
možnosti vlastníkov pôdy. Vďaka agrárnym reformám došlo k pokroku vo vidieckom 
hospodárstve rovnako vo veľkostatkoch, ako aj u sedliakov. Pokrok sa v poľnohospo-
dárstve prejavil v spôsoboch hospodárenia, v agrárnej kultúre, v zavádzaní nových fo-
riem poľnohospodárstva, agrárnej kultúry, zavadzaní nových druhov rastlín, v chove 
zvierat a v mechanizácii poľnohospodárstva. Zrušenie poddanstva umožnilo sedlia-
kom opustiť vidiek a hľadať prácu v iných profesiách a následkom tohto procesu boli 
populačné zmeny a migrácia.
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Język mniejszości narodowej w duszpasterstwie Kościoła 
katolickiego w obrębie górnośląskiego terenu plebiscytowego 
w okresie międzywojennym

Zaproponowana formuła tematu podjętych w niniejszym artykule rozważań 
wymaga doprecyzowania pojęcia „górnośląski obszar plebiscytowy”. Zaczęło 
ono funkcjonować w czasie trwania konferencji pokojowej w Wersalu. Układa-
jące się tam strony, rozstrzygając problem przebiegu granic państwa niemiec-
kiego, rozgraniczenie niektórych spornych terenów postanowiły przeprowa-
dzić na podstawie opinii miejscowej ludności, której postawiono pytanie o to, 
z jakim państwem chciałaby wiązać swoją przyszłość. Z tej formy konsultacji 
społeczeństwa skorzystano po I wojnie światowej w określeniu przebiegu gra-
nicy na Mazurach i Warmii oraz Górnym Śląsku i w Szlezwiku, a także – pięt-
naście lat później – w Zagłębiu Saary.

W przypadku geograficznego Górnego Śląska do rozwiązań plebiscyto-
wych sięgnięto, określając rozgraniczenie tego obszaru wobec sporów zarów-
no na rubieżach południowych, zwanych Śląskiem Cieszyńskim, jak i o jego 
głównej części1. W niniejszym artykule starano się przedstawić problemy ję-
zyka mniejszości narodowych w funkcjonowaniu Kościoła katolickiego w ob-
rębie konfliktu polsko-niemieckiego. Problem z używaniem języka polskiego 

1 Górnośląski obszar plebiscytowy, określony w artykule 88 traktatu wersalskiego, obejmował sześć po-
wiatów miejskich: Bytom, Gliwice, Katowice, Królewską Hutę, Opole i Racibórz, oraz piętnaście po-
wiatów wiejskich: Bytom, Gliwice, Głubczyce, Koźle, Kluczbork, Lubliniec, Olesno, Opole, Pszczynę, 
Racibórz, Rybnik, Tarnowskie Góry, Zabrze i położoną na wschód od Białej Prudnickiej część powia-
tu prudnickiego, z którego na okres plebiscytu włączono do powiatu kozielskiego sześćdziesiąt czte-
ry gminy wiejskie, czternaście obszarów dworskich i jedną gminę miejską (Głogówek), a także część 
powiatu namysłowskiego, z którego na okres plebiscytu włączono do powiatu kluczborskiego trzyna-
ście gmin wiejskich i trzy obszary dworskie. Górnośląski obszar plebiscytowy obejmował powierzch-
nię 11 008 km kwadratowych. Według polskiego zestawienia urzędowego, przedstawionego Komisji do 
spraw polskich na konferencji pokojowej w Paryżu, na obszarze tym zamieszkiwało około 2 milionów 
osób, w tym 1,3 miliona ludności polskiej, 670 tysięcy niemieckiej i 30 tysięcy osób innych narodowo-
ści. Na podstawie: M.L. [M. Lis], Górnośląski obszar plebiscytowy, [w:] Encyklopedia powstań śląskich, 
red. F. Hawranek, Opole 1982, s. 153.
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w duszpasterstwie Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku rozpoczął się wraz 
z osadnictwem niemieckim, zyskując na znaczeniu od czasu zdobycia tego ob-
szaru przez państwo pruskie po klęsce Austrii w tzw. wojnach śląskich. W 1764 
roku nakazano wszystkim księżom katolickim w ciągu roku opanować język 
niemiecki. W określonym wówczas terminie nie udało się wprowadzić w ży-
cie oczekiwań władz państwowych2. Na późniejsze dziesięciolecia przesunięto 
nadzieje oddziaływania kapłanów na mieszkańców Górnego Śląska i rozsze-
rzenie ich sprawności w używaniu niemieckiego języka urzędowego. Z dzia-
łalnością tą wiązano spodziewany wzrost identyfikacji mieszkańców regionu 
z państwem pruskim. Meandry terytorialnej przynależności górnośląskiego 
obszaru sprawiły, że chociaż tylko w latach 990–1335 znajdował się on pod 
panowaniem polskich władców piastowskich, do 1525 roku – czeskich, a do 
1740 roku – austriackich, to jego ludność najczęściej posługiwała się swoistą 
polszczyzną, korzeniami sięgającą czasów łączności terytorialnej z państwem 
polskim. Jednak jej świadomość odrębności narodowej nie rozwinęła się do 
wyraźnego poczucia świadomości polskiej3. Stan ten trwał do końca I wojny 
światowej4. Konieczność opowiedzenia się w głosowaniu plebiscytowym za 
przynależnością do Polski albo do Niemiec była swoistym dramatem górno-
śląskiej ludności, u której kształtowanie tej świadomości nie dobiegło końca 
lub proces ten nawet się nie rozpoczął.

Z górnośląskiego obszaru plebiscytowego o powierzchni 11 008 km kwa-
dratowych i zamieszkałego przez około 2 miliony osób Drugiej Rzeczypospo-
litej przyznano terytorium obejmujące 3213 km kwadratowych z 985 tysiącami 
ludności, przeważnie katolickiej5. W państwie niemieckim pozostało 7795 km 

2 M. Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole 2001, s. 64–65.
3 J.J. Menzel, Das Bistum Breslau als deutsch-polnisches Berührungsfeld/Diecezja Wrocławska jako pole 
ścierania się wpływów niemieckich i polskich, [w:] 1000 Jahre Bistum Breslau. Erbe und Auftrag der schle-
sichen Kirchen/1000 lat Diecezji Wrocławskiej. Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła, Dülmen–
Piechowice 2000, s. 148–149, 154–155.
4 M.W. Wanatowicz, Wpływ odrodzenia się państwa polskiego na postawy narodowe społeczeństwa Gór-
nego Śląska w latach 1918–1919, [w:] Od Wiosny Ludów do powstań śląskich, red. W. Wrzesiński, By-
tom 1998, s. 173.
5 W. Marshall, Historia biskupstwa wrocławskiego od założenia do końca II wojny światowej. Zarys. [w:] 
1000 Jahre Bistum Breslau…, s. 43. Zgodnie z ustaleniami Kazimierza Doli do 1935 roku około 150 tysię-
cy osób przeniosło się z polskiej części Górnego Śląska do niemieckiej, a około 70 tysięcy z niemieckiej 
do polskiej. Por. K. Dola, Duszpasterstwo w (Archi)Diecezji Wrocławskiej i jej ustrój za rządów arcybi-
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kwadratowych z około 1 milionem osób. W obu częściach regionu ludność nie 
była jednolita pod względem narodowym, ponadto poważną jej część charakte-
ryzowała dwujęzyczność – znajomość języka zarówno niemieckiego, jak i pol-
skiego. Zgodnie z ustaleniami współczesnego niemieckiego historyka Matthiasa 
Kneipa około 250–300 tysięcy Górnoślązaków mówiących po niemiecku znala-
zło się w części polskiej, a około 480 tysięcy osób w części niemieckiej mówiło 
po polsku6. Bezpośrednio po przeprowadzeniu rozgraniczenia z terenu przy-
znanego Polsce dobrowolnie wyjechało na teren Śląska Opolskiego, który po-
został w państwie niemieckim, 130 tysięcy osób uważających się za Niemców, 
a około 100 tysięcy Ślązaków uważających się za Polaków wyjechało w grani-
ce Drugiej Rzeczypospolitej7. Wspomniana migracja wprawdzie zmniejszyła 
liczebność obu grup językowych w sąsiadujących państwach, ale nie spowo-
dowała ich zaniku w lokalnych społecznościach. Przez władze administracyjne 
ludność ta niekoniecznie była uznawana za przedstawicieli mniejszości naro-
dowej. W państwie niemieckim od czasów Wiosny Ludów utarło się określe-
nie „polskojęzyczni obywatele pruscy”. Konsul generalny w Poznaniu o części 
mieszkańców Śląska pisał, że są to deutsche Katholiken polnischer Zunge (ka-
tolicy niemieccy polskiej mowy)8. Z kolei wśród międzywojennych urzędni-
ków polskich szczebla wojewódzkiego mówiło się o niestałości wyborów na-
rodowych sporej grupy ludności województwa śląskiego.

W tym czasie z punktu widzenia administracji Kościoła katolickiego ziemie 
górnośląskiego obszaru plebiscytowego w całości należały do diecezji wrocław-
skiej. W ślad za podziałem terytorialnym i wytyczeniem granicy polsko-nie-
mieckiej w 1922 roku Stolica Apostolska ustanowiła Administrację Apostolską 

skupa ks. kardynała Adolfa Bertrama (1914–1945), „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskie-
go” 1995, t. 15, s. 144.
6 M. Kneip, Znaczenie języka niemieckiego na Górnym Śląsku w latach 1921–1950, [w:] Znaczenie języ-
ka niemieckiego i języka polskiego na Górnym Śląsku w latach 1921–1950. Materiały ze spotkania Piotra 
Madajczyka i Matthiasa Kneipa, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 1999, s. 12. W 1935 roku 
w Drugiej Rzeczypospolitej upowszechniano informacje, że – według statystyki niemieckiej z lat 1930–1931 
– blisko 543 tysięcy Polaków mieszkało na Śląsku Opolskim (Śląsk dzisiejszy, „Legjon” 1935, nr 3, s. 33).
7 P. Madajczyk, Znaczenie języka polskiego na Górnym Śląsku w latach 1921–1950, [w:] Znaczenie języ-
ka niemieckiego i języka polskiego…, s. 3.
8 Z. Zieliński, Polityczny wymiar duszpasterstwa katolików niemieckich w Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwar-
talnik Historyczny” 1993, nr 4, s. 211.
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dla polskiego Śląska, trzy lata później przekształconą w diecezję katowicką (ślą-
ską)9. Warto zastanowić się nad tym, w jakiej mierze w Międzywojniu zmie-
niły się warunki funkcjonowania wiernych Kościoła katolickiego pielęgnują-
cych wiarę w języku mniejszości narodowej – polskim w diecezji wrocławskiej 
w Niemczech i niemieckim w diecezji katowickiej w Polsce.

Międzynarodowe unormowania prawne

Po przeprowadzeniu w 1922 roku rozdziału górnośląskiego obszaru plebi-
scytowego między Republikę Weimarską a Drugą Rzeczpospolitą na przyzna-
nym im obszarach, w granicach obu tych państw, znalazła się ludność niemó-
wiąca językiem urzędowym. Jednak jej status prawny był odmienny. W wypadku 
ludności niemieckiej znajdującej się w granicach województwa śląskiego – do 
której to jednostki administracyjnej włączono przyznane Drugiej Rzeczypo-
spolitej wschodnie części obszaru plebiscytowego – obowiązywały unormo-
wania zarówno tzw. małego traktatu wersalskiego z 1919 roku, jak i konwen-
cji górnośląskiej z 1922 roku. Polskojęzyczna ludność rejencji opolskiej, leżącej 
w granicach Republiki Weimarskiej, pozbawiona była ochrony pierwszego z wy-
mienionych dokumentów. „Mały traktat wersalski” zobowiązywał władze pol-
skie do ochrony przed przymusową asymilacją ludności niemieckiej zamiesz-
kałej na przedwojennych terenach cesarstwa niemieckiego10. Przed podobną 
aktywnością administracji państwowej dokument ten nie chronił jednak lud-
ności polskojęzycznej pozostałej w granicach Republiki Weimarskiej. Czaso-
wą, piętnastoletnią ochronę mniejszości narodowych na górnośląskim obszarze 
plebiscytowym gwarantowały niektóre przepisy konwencji górnośląskiej11.

9 J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 40–41.
10 W art. 9 [właściwie w art. 7] zapisano, że: „Nie będzie wydane żadne ograniczenie swobodnego uży-
wania przez obywatela polskiego jakiegokolwiek języka, czy to w stosunkach prywatnych czy handlo-
wych, czy to w sprawach religijnych”, a w art. 12 – że: „Polska zgadza się, aby postanowienia artykułów 
poprzednich, o ile dotyczą osób należących do mniejszości rasowych, religijnych lub językowych, sta-
nowiły zobowiązania o znaczeniu międzynarodowym i zostały oddane pod gwarancję Ligi Narodów. 
Nie będą one mogły być zmienione bez zgody większości Rady Ligi Narodów” (Traktat między Głów-
nymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską tzw. Mały Traktat Wersalski, Dz.U. RP 
z 1920 r., nr 110, poz. 728).
11 W. Musialik, Wykorzystanie konwencji genewskiej przez mniejszości narodowe, [w:] Rok 1918 w Pol-
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Wydawało się, że w przepisach konwencji genewskiej zawarto unormowa-
nia gwarantujące – przez okres obowiązywania dwustronnego porozumienia 
do 1937 roku – swobodę pielęgnowania języka mniejszości narodowej w Ko-
ściele katolickim w granicach podzielonego obszaru plebiscytowego. Dwana-
ście artykułów (84–96) w tekście konwencji poświęcono sprawom religijnym. 
Dotyczyły one wyznań mających przedstawicieli w obrębie górnośląskiego ob-
szaru plebiscytowego, przyznając wszystkim obywatelom prawo swobodnego 
wykonywania praktyk – zarówno publicznie, jak i prywatnie. Norma ta miała 
dotyczyć każdej wspólnoty wierzących, o ile jej praktyki nie stały w sprzecz-
ności z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Ich członkom zapew-
niano – bez różnicy rasy, języka lub religii – równość wobec prawa cywilnego 
i politycznego. Wyznaniom przyznano prawo swobodnego obsługiwania przez 
kościoły, parafie, kongregacje, zakony, a także – dla ludności mozaistycznej – 
gminy żydowskie, należące do mniejszości narodowych w ich języku (art. 87). 
Zezwalano przedstawicielom tych religii utrzymać również poza terytorium 
państwa stosunki o charakterze czysto kościelnym i przyjmować datki od 
współwyznawców zagranicznych (art. 88)12. Ostatni z wymienionych przepi-
sów konwencji zastrzegał „wymianę proboszczów katolickich pomiędzy obie-
ma częściami obszaru plebiscytowego”13. W stosunku do przepisów z okresu 
plebiscytowego zabrakło we wspomnianych unormowaniach instytucji w ro-
dzaju doradcy technicznego, do którego obowiązków należało m.in. „dozoro-
wanie nad udzielaniem nauki religji […] w języku polskim”14.

Zgodnie z opinią Jarosława Macały „Konwencja Genewska okazała się 
w praktyce znacznie bardziej krępująca dla administracji polskiej niż dla Ko-
ścioła. Dla niego bowiem decydujące było stanowisko Watykanu: »Stolica 

sce i w państwach sąsiednich. Osiemdziesięciolecie zakończenia I wojny światowej z perspektywy śląskiej, 
red. L. Kuberski, M. Lis, Opole [2002], s. 191–201; Eadem, Kościół katolicki na podzielonym Górnym 
Śląsku, [w:] Doświadczenia polityki mniejszościowej okresu międzywojennego na górnośląskim obszarze 
plebiscytowym, red. M. Lis, Opole 2004, s. 146.
12 M. Korowicz, Górnośląska ochrona mniejszości 1922–1937 na tle stosunków narodowościowych z 3 ma-
pami, Katowice 1938, s. 122; A. Szczepański, Górny Śląsk w świetle wykonania Konwencji Genewskiej, 
Warszawa 1929, s. 100–101; W. Musialik, Wykorzystanie konwencji genewskiej…, s. 193.
13 W. Musialik, Wykorzystanie konwencji genewskiej…
14 Rozporządzenie ustanawiające Doradców Technicznych Powiatowych, „Journal Officiel de Haute-Si-
lesie” 1920, nr 3, s. 3.
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św. Konwencji genewskiej nie uznaje jako podstawy do orzeczeń prawno-ko-
ścielnych, gdyż Konwencji tej nie podpisała i nie sankcjonowała«”15.

Sprawę zakresu używania języka mniejszości narodowych w duszpaster-
stwie Kościoła katolickiego w 1925 roku uwzględniono w art. 23 konkordatu 
z Drugą Rzeczpospolitą16, a także w podobnym dokumencie z 1929 roku za-
wartym przez Prusy i w 1933 roku przez rząd Trzeciej Rzeszy17.

Kapłani

Po wytyczeniu granicy polsko-niemieckiej z możliwości opuszczenia do-
tychczasowej placówki skorzystało 58 księży czujących się Polakami i 46 ka-
tolickich duszpasterzy narodowości niemieckiej18. Z tego powodu po stronie 
niemieckiej dotychczasowych duszpasterzy utraciły przeważnie parafie z po-
wiatów kozielskiego, opolskiego, raciborskiego i prudnickiego19. Liczba gło-
sów, jakie oddano w tych parafiach za Polską, była zróżnicowana: od niespeł-
na 5% ogółu uprawnionych do głosowania (Biskupice – 4,23%) i w granicach 
10% (Komorniki – 8,17%, Racibórz – 8,8%, Olesno – 11,93%) do 20–30% 
głosujących (Bytom – 23,55%, Opole – 24,12%, Dobrzeń – 28,33%, Wyso-
ka – 26,67%). W mniejszych miejscowościach stosunek był korzystniejszy dla 
Polaków, często przekraczając 50% (Gierałtowice koło Koźla – 78,87%, Dzier-
gowice – 83,53%, Imielnica – 95,20%)20.

15 J. Macała, Duszpasterstwo a narodowość wiernych. Kościół katolicki w diecezji katowickiej wobec mniej-
szości niemieckiej 1922–1939, Wrocław–Katowice 1999, s. 15.
16 Idem, Duszpasterstwo a narodowość wiernych…
17 Kościół a Polacy w Niemczech. Konkordat Kościoła katolickiego z Rzeszą Niemiecką, „Nowiny Codzien-
ne”, nr 157, 25 sierpnia 1933 roku, s. 1; Konkordat miedzy Stolicą Apostolską a Rzeszą Niemiecką, „Nie-
dziela Katolicka” 1933, nr 32, s. 7.
18 J. Myszor, Historia diecezji katowickiej…, s. 104–105. Imienna lista polskich i niemieckich księży 
uchodźców zestawiona w: H. Olszar, Duchowieństwo katolickie Diecezji Śląskiej (Katowickiej) w Dru-
giej Rzeczypospolitej, Katowice 2000, s. 74–75.
19 H. Gwóźdź, Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919–1921), „Ślą-
skie Studia Historyczno-Teologiczne” 1982, t. 15, s. 171–230; H. Olszar, Duchowieństwo katolickie…
20 Obliczenia własne na podstawie zestawienia: Oficjalne wyniki plebiscytu górnośląskiego, [w:] Encyklo-
pedia powstań śląskich…, s. 677–705.
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Po polskiej stronie granicy katoliccy kapłani wyjeżdżali z powiatów bytom-
skiego, katowickiego, pszczyńskiego, rybnickiego i tarnogórskiego21. W miej-
scowościach opuszczanych przez dotychczasowych duszpasterzy przeważały 
głosy oddane za Polską (Mokre – 76,4%, Pszów – 72,8%, Przyszowice – 72,3%, 
Bielszowice – 69,2%, Brzeziny Śląskie – 68,9%, Kochłowice – 67,9%, Orzegów 
– 67,8%, Rydułtowy – 63,9%, Knurów – 62,9%, Lubecko – 50,8%)22. Kapłani 
katoliccy wyjeżdżali jednak również z miejscowości, gdzie większość głosu-
jących chciała pozostać w granicach państwa niemieckiego. Wybór ten prze-
ważał w ośrodkach miejsko-przemysłowych. Niemcy uzyskali w plebiscycie 
na przykład w Tarnowskich Górach – 85,0%, w Królewskiej Hucie – 72,3%, 
w Rybniku – 70,7%, w Katowicach i Mysłowicach – po 56,0%, w Mikołowie – 
55,3% i w Wirku – 51,9%23, ale z miast tych i tak wyjechali niektórzy miejsco-
wi kapłani katoliccy.

Pozostałe w granicach państwa niemieckiego tereny plebiscytowe opuszczali 
kapłani z wieloletnim stażem pracy na rzecz budzenia poczucia polskości miej-
scowej ludności. Poza księdzem Aleksandrem Skowrońskim byli wśród nich 
także szermierze polskości jak księża Paweł Brandys, Józef Czempiel, Franci-
szek Długosz, Paweł Doleżych czy Jan Szymała I. Opuszczone probostwa wła-
dze duchowne przekazywały księżom bardziej związanym z kulturą niemiec-
ką niż miejscowym poczuciem odrębności regionalnej24.

Wbrew powszechnym tendencjom kilku dobrze do Polski usposobionych 
kapłanów postanowiło dzielić los ludności polskojęzycznej, która została na 
opolskiej ojcowiźnie. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kon-
sulacie Drugiej Rzeczypospolitej w Opolu przygotowano rozpoznanie postaw 
narodowych miejscowych księży. Materiały zebrane przez działaczy polskich 
miały posłużyć do uzasadnienia interwencji podjętej przez stronę polską w Wa-
tykanie. Zgodnie z ich informacjami na zachód od granicy biegnącej przez 
obszar plebiscytowy propolsko nastawieni mieli być jedynie księża Jan Netter 

21 H. Olszar, Duchowieństwo katolickie…, s. 78–80.
22 Obliczenia własne na podstawie zestawienia: Oficjalne wyniki plebiscytu…, s. 677–705.
23 Ibidem.
24 Prześladowania księży polskich, „Katolik” 1922, nr 100; W. Musialik, W kręgu polityki i władzy. Pol-
skie środowiska przywódcze górnośląskiego obszaru plebiscytowego z lat 1921–1939, Opole 1999, s. 84.
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z Bierawy w powiecie kozielskim25, Jan Wajda z Kielczy w Strzeleckiem, zna-
ny jedynie z nazwiska Gauer z Kotorza i Czesław Klimas z Tarnowa. Poza wy-
mienionymi kapłanami jeszcze tylko księży Henryka Kulika z Chrząszczyc 
i Hugona Qiotka z Prószkowa uznano za „niewyraźnie polskich, lecz bardziej 
neutralnych”26. Zachowanie przez nich aktywnych postaw narodowych przy 
nieustających aktach terroru wydawało się – zdaniem informatorów konsu-
latu – mało prawdopodobne. W lipcu 1922 roku od wszelkich form udziału 
w działalności politycznej odżegnał się ksiądz Henryk Kulik. Jego decyzja zo-
stała podjęta po tym, jak na początku lipca do pomieszczeń probostwa wrzu-
cono dwa granaty ręczne. Postawa proboszcza z Chrząszczyc wynikała z oba-
wy przed podzieleniem losu księdza Jana Nettera – kilka dni po jego powrocie 
na plebanię w Bierawie, skąd wyjechał w okresie trzeciego powstania śląskiego 
w obawie przed niemieckimi bojówkami, duchowny stał się obiektem napaści 
22 czerwca 1922 roku. Powodem wyjątkowej agresywności była odmowa za-
dośćuczynienia żądaniom Selbstschutzu dotyczącym zastąpienia polskich na-
bożeństw niemieckimi. W Kielczy 20 tysięcy marek okupu wypłacone przez 
miejscowych gospodarzy za księdza Józefa Wajdę uchroniło proboszcza przed 
podobnymi ekscesami niemieckiej bojówki. Wiadomości o podobnych wypad-
kach wypędziły do Polski ostatnich polskich duszpasterzy. W lipcu 1922 roku 
do ich grona dołączyli księża Czesław Klimas i Franciszek Rudzki27. Nieustają-
ce groźby ponowienia prześladowań28, z jakimi spotykał się ksiądz Józef Wajda, 
ostatecznie skłoniły go dwa miesiące później do opuszczenia nie tylko parafii, 
ale także Republiki Weimarskiej. Schronienie znalazł na terenie Rzeczypospo-
litej w Hajdukach Wielkich, gdzie 3 lutego 1923 roku zmarł29.

25 Napaść na księdza Jana Nettera z Bierawy została przytoczona jako dowód prześladowania księży pol-
skich w memoriale z 1 września 1922 roku, przedstawionym z polecenia Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych przez delegata polskiego przy Radzie Ligi Narodów profesora Szymona Askenazego – por. Nota 
polska z powodu gwałtów niemieckich, „Katolik” 1922, nr 108.
26 Archiwum Państwowe w Opolu, zespół Konsulat Generalny, sygn. 131, k. 2, Pismo z 28 lipca 1922 roku 
wicekonsula do Departamentu III Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
27 Ibidem.
28 „Katolik” 1922, nr 11.
29 „Katolik” 1924, nr 20; „Nowiny Codzienne” 1938, nr 40; G. Bieniek, Głos ks. Józefa Wajdy o ucisku 
narodowym i społecznym na Górnym Śląsku w początkach XX wieku, „Studia Śląskie” 1965, t. 9, s. 250; 
W. Musialik, W kręgu polityki i władzy…, s. 84–86.
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W 1930 roku polskie władze konsularne ponownie przeprowadziły son-
daż dotyczący nastawienia kapłanów pracujących na Śląsku Opolskim. Na tej 
podstawie Leon Malhomme, polski konsul generalny w Opolu, zwracając się 
do Poselstwa Rzeczypospolitej w Berlinie, zauważał, że wśród jedenastu księ-
ży katolickich sympatyzujących z ruchem polskim, z wyjątkiem księży Czesła-
wa Klimasa i Karola Koziołka, żaden nie podkreślał „na zewnątrz swej przy-
należności do narodowości polskiej”. O księżach tych – twierdził konsul – nie 
można mówić jako o szermierzach polskości”30.

Rok później władze niemieckie sporządziły spis kapłanów uznawanych za 
przychylnych sprawie polskiej. Na liście tej znalazło się piętnaście nazwisk. 
Poza wspomnianymi już duchownymi ujęto na niej księży Franciszka Zie-
glera z parafii Sieroty, Johannesa Melza ze Starego Koźla, Franciszka Stallhoff 
(właściwie Franciszka Steinhoffa) z Wysokiej koło Olesna, Franciszka Böhma 
z Lansbergu, Johannesa Knoppa, D. Kacela z Poremby, Mieczysława von Łu-
kowitza z Czarnowąsów, Henryka Kulika z Chruściny, nieznanego z imienia 
Kubisa z Łącznika, Józefa Gottwalda z Łącznika oraz doktora Antoniego Kor-
czoka z Gliwic-Sośnic31. W 1937 roku na liście duchownych katolickich przy-
znających się do przynależności do mniejszości polskiej lub uważanych za jej 
sympatyków niemieccy urzędnicy umieścili dwadzieścia cztery nazwiska. Po raz 
pierwszy wymieniono tutaj księży Alfreda Drzyzgę, proboszcza z Chruszcza, 
Henryka Grzondziela, Hugona Hankego i Huberta Hankego, emerytowane-
go proboszcza z Głogówka, Karola Knosallę – proboszcza z Dąbrowy, Teodora 
Kossytorza, wikariusza z parafii św. Jacka w Bytomiu, Pawła Kubisa, probosz-
cza z Wysokiej, Tomasza Locha, proboszcza z Ucieszkowa w powiecie koziel-
skim, Józefa Madeję, wikariusza z parafii św. Andrzeja w Zabrzu, Franciszka 
Melzera, kuratusa w Raciborzu-Studziennej, Józefa Patasa z Markowic, Ottona 
Pflegera z Rudnik, Johannesa Plocha i Alfonsa Schiwona z Łubowic w powie-
cie raciborskim. Do tej grupy zaliczono także Jerzego Polaka ze Starego Koź-
la i Karla Wojciechowskiego z Reńskiej Wsi w powiecie kozielskim, Mariana 

30 Cyt. za: M. Masnyk, Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech (1923–1939), Opole 1994, s. 112.
31 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu, sygn. 208, 
Gottesdienstliche Veszorgung der Minderrhaeit, t. 2, k. 340.
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Przechowskiego z Wierzchu w powiecie prudnickim, kapelana Ryszarda Skrob-
ka i Wilhelma Żura z Kierpienia w powiecie prudnickim32.

Wzrost liczby duchownych negatywnie ocenianych przez niemieckie wła-
dze administracyjne może wskazywać na zwiększenie się liczby zwolenników 
wprowadzenia uprawnień językowych dla ludności nieposługującej się na ob-
szarze Śląska Opolskiego wyłącznie językiem urzędowym. Wydłużenie tej li-
sty mogło być również spowodowane wzrostem zakresu aktywności kapłanów 
uznawanych przez ówczesnych rzeczników partii hitlerowskiej za sprzyjają-
cych zachowaniu języka polskiego. Wobec natężenia na innych płaszczyznach 
życia społecznego działalności antypolskiej była to zapewne właśnie przyczy-
na zwiększenia liczby kapłanów włączanych do grupy sympatyków polskości.

Znamienne, że w granicach przyszłej diecezji katowickiej malała liczba ka-
płanów wiązanych z mniejszością niemiecką. Po ustaleniu granic diecezji ka-
towickiej w 1925 roku spośród trzystu pracujących tam księży sześćdziesięciu 
czterech uważało się za Niemców, a czterech spośród nich miało obywatel-
stwo niemieckie33. W miarę upływu lat ich liczba się zmniejszała. W 1930 roku 
na ogólną liczbę 365 duchownych diecezjalnych – wśród których uwzględ-
niono także kapłanów ze Śląska Cieszyńskiego – było 48 Niemców, z kolei 
w 1938 roku na 477 duchownych diecezjalnych liczba niemieckich kapłanów 
spadła do 41 osób34.

Językowa praktyka duszpasterska w polskiej części obszaru 
plebiscytowego

Zgodnie z opinią katowickiego historyka Lecha Krzyżanowskiego „w okre-
sie istnienia Administracji Apostolskiej (1922–1925) trudno dostrzec działania 
prowadzące do zmniejszenia liczby nabożeństw odprawianych w języku nie-
mieckim. Władze kościelne dbały oto, by w parafiach nie dochodziło do sporów 

32 Ibidem, k. 341–343, Pismo z 22 maja 1937 roku – Geheime Staatspolizei Oppeln do Obernpräsidenten 
in Oppeln – dotyczące księży katolickich przyznających się do przynależności do mniejszości polskiej 
lub uważanych za jej sympatyków.
33 J. Myszor, Historia diecezji katowickiej…, s. 110.
34 H. Olszar, Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej…, s. 203.
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na tym tle, mogących poróżnić wiernych obu narodowości. Najczęściej tolero-
wały przyjęty po rządach kard. A. [Adolfa] Bertrama stan rzeczy. Możliwość 
zmniejszenia liczby niemieckich nabożeństw mieli poszczególni proboszczo-
wie, niewielu jednak zdecydowało się na taki krok”. Kapłanów przestrzegano, 
„aby przed ewentualnymi reformami w tym zakresie prowadzili szczegółowe 
badania wiernych”35. Administrator apostolski ksiądz August Hlond konse-
kwentnie dążył do poszanowania praw religijnych mniejszości niemieckiej36. 
Jak wynika z przygotowanego dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Opieki 
Publicznej Drugiej Rzeczypospolitej sprawozdania sporządzonego w katowic-
kiej kurii w lutym 1926 roku, nabożeństwa niemieckie odprawiano w 71 pa-
rafiach z ogólnej liczby 174 parafii w diecezji. W parafiach, w których odse-
tek ludności niemieckiej niewiele odbiegał od liczby ludności polskiej, „oferta 
duszpasterska tej grupy wiernych dorównywała niemal nabożeństwom pol-
skim”. Nabożeństwa dla ludności niemieckiej odbywały się nawet tam, gdzie 
ludność niemiecka stanowiła 1% (Pawłowice, Krzyżanowice) czy 2% (Koszę-
cin, Lubecko, Lubsza, Miasteczko Śląskie) wiernych katolickich37.

Sukcesywny spadek liczby przedstawicieli narodowości niemieckiej nie ogra-
niczał liczby nabożeństw odprawianych w języku niemieckim38. Ksiądz August 
Hlond daleki był od ulegania presji polskich władz państwowych, szczególnie 
wzmożonych po przewrocie majowym, i nie ograniczał zasięgu niemieckoję-
zycznego duszpasterstwa katolickiego. Odpowiedzią na żądania władz pań-
stwowych i niektórych organizacji polskich (m.in. Związku Obrony Kresów 
Zachodnich, Związku Powstańców Śląskich) stało się zwiększenie liczby na-
bożeństw odprawianych w języku polskim.

Starania władz kościelnych nie zapobiegły praktyce wyrażania przez człon-
ków mniejszości na łamach prasy lokalnej niezadowolenia ze stanu opieki dusz-
pasterskiej, informowano także o kierowaniu ich do Watykanu39. Liczba takich 

35 L. Krzyżanowski, Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922–
1930, Katowice 2000, s. 55.
36 J. Macała, Kościół katolicki w diecezji katowickiej…, s. 43.
37 L. Krzyżanowski, Kościół katolicki wobec…, s. 141.
38 Ibidem, s. 142.
39 Ibidem, s. 43–44.
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skarg wzrosła szczególnie w okresie pełnienia posługi biskupiej przez Arka-
diusza Lisieckiego (1926–1928). W listopadzie 1928 roku w „sprawozdaniu sy-
tuacyjnym” Urzędu Województwa Śląskiego pojawiła się wiadomość (za „Der 
Oberschlesiesche Kurier”, który przedrukował ją za berlińską „Germanią”), że 
„wskutek skarg katolików niem. w Polsce, wniesionych do Watykanu na rzeko-
my brak opieki duchowej w języku niemieckim, papież zlecił biskupowi gdań-
skiemu Rourko zwizytowanie niemieckich parafii w polskich diecezjach, co 
wywołało w Polsce zaniepokojenie i z tego powodu Prymas Kard. Hlond udał 
się do Rzymu, aby spowodować cofnięcie tego zarządzenia”40. W rzeczywisto-
ści prymas Polski był obecny w Stolicy Apostolskiej nie z tego powodu, ale dla-
tego, że podjął się tam przedstawienia interpretacji niemieckiej. W rezultacie 
z inicjatywy Sekretariatu Stanu doniesienie „Germanii” zostało zdementowa-
ne, ale bez wskazania źródła tej wiadomości. Wspomniana publikacja – zda-
niem wrocławskiego historyka Jarosława Macały – „obrazowała stałą tenden-
cję katolików niemieckich w Polsce do przenoszenia swoich faktycznych czy 
wyimaginowanych problemów na arenę międzynarodową”. W interwencjach, 
licząc na wywieranie nacisku przez liczne niemieckie „lobby”, starano się uzy-
skać przychylną opinię Stolicy Apostolskiej41 wobec problemów mniejszości 
niemieckiej na terenach plebiscytowych przyznanych Drugiej Rzeczypospolitej.

Językowa praktyka duszpasterska w niemieckiej części byłego obszaru 
plebiscytowego

Inaczej problem narodowy rozwiązywano w diecezji wrocławskiej. Masowe 
wyjazdy duszpasterzy z parafii opolskich spowodowały konieczność zastąpienia 
nieobecnych księży ich konfratrami. Duchowni ci wprawdzie przeszli podob-
ną jak ich poprzednicy formację kapłańską (np. w czasie studiów uczęszcza-
li na lektorat języka polskiego), jednak skorzystali z możliwości przeniesie-
nia się na tereny, gdzie kultura niemiecka w wiejskich środowiskach nie była 
może dominująca, ale pozostawała pod ochroną prawa państwowego. Wpływ 

40 Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, sygn. F 16032, k. 32, Sprawozdanie 
sytuacyjne nr 46 z 17 listopada 1928 roku.
41 J. Macała, Kościół katolicki w diecezji katowickiej…, s. 80.
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tego faktu na jakość duszpasterstwa polskojęzycznego nie był dotąd brany pod 
uwagę w ocenie sytuacji ludności polskojęzycznej na Śląsku Opolskim. Współ-
cześni polscy historycy kościelni pogląd o braku podstaw uznania występowa-
nia dyskryminacji języka polskiego w Kościele katolickim na Śląsku Opolskim 
opierali między innymi na obecności języka polskiego w listach duszpaster-
skich kardynała Adolfa Bertrama42. Nie pomijali także informacji o postula-
tach duszpasterskich tamtejszej ludności43. Jednak dotąd problem nie stał się 
przedmiotem odrębnego, szerszego opracowania.

Analizując relacje prasy polskiej w Niemczech, można odnieść wrażenie, 
że rzeczywistość duszpasterska tej mniejszości narodowej nie spełniała wszyst-
kich oczekiwań. W 1924 roku „Nowiny Codzienne” odnotowały protest pol-
skiej kongregacji z Borek Wielkich, których przedstawicieli pozbawiono możli-
wości wysłuchania zakupionej przez nich mszy świętej. Jako powód członkom 
kongregacji podano informację o przyjęciu w tym roku zasady odprawiania 
„po niemiecku” liturgii w drugie święto Wielkiej Nocy. Rok później prasa pol-
ska wielokrotnie informowała o wypieraniu języka polskiego z porządku na-
bożeństw w kościołach parafialnych. Zmiany te zastosowano w parafii Świę-
tej Trójcy w Bytomiu, gdzie łamiąc odwieczną tradycję, nie odprawiono dla 
polskojęzycznych wiernych odrębnej procesji z nabożeństwem w uroczystość 
Bożego Ciała. Odbyła się ona tylko dla niemieckich parafian. Gdy do kościoła 
przybyły osoby chcące modlić się po polsku, ksiądz do nich nie wyszedł. Podob-
nie w Pyskowicach odstąpiono od praktyki wykonywania polskich pieśni ko-
ścielnych podczas procesji w dniu odpustu św. Marka, odprawianej 15 maja 
tradycyjnie po polsku w intencji przedmieścia tarnogórskiego. Zmiany wpro-
wadzone w 1925 roku usankcjonowano podczas uroczystości Bożego Ciała, 
kiedy po niemiecku zaczęto intonować pieśni wykonywane podczas procesji44.

42 M. Piela, Kardynał Adolf Bertram a problem duszpasterstwa w języku polskim w (archidiecezji) die-
cezji wrocławskiej – próba zarysowania problematyki, [w:] Duchowieństwo śląskie wobec przemian spo-
łeczno-kulturalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku, red. W. Musialik, J. Myszor, Warszawa 1995, 
s. 110; J. Kopiec, Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, [w:] Górny Śląsk po 
podziale w 1922 roku. Co Polska, a co Niemcy dały mieszkańcom tej ziemi?, red. Z. Kapała, W. Lesiuk, 
M.W. Wanatowicz, t. 1, Bytom 1997, s. 123, 125.
43 J. Kopiec, Kościół katolicki…
44 „Nowiny Codzienne” 1924, nr 105; 1925, nr 139; „Katolik” 1925, nr 148; W. Musialik, Prasa mniej-
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Kwestię uszczuplenia liczby polskojęzycznych nabożeństw paraliturgicz-
nych podnoszono również w związku z wydarzeniami w Dziergowicach w po-
wiecie kozielskim, gdzie odprawianie drogi krzyżowej po polsku przekazano 
osobie świeckiej, z kolei po niemiecku prowadził ją sam proboszcz. Podobnie 
było w Groszowicach, gdzie proboszcz miał, zdaniem parafian, odprawiać raz 
w tygodniu, w piątek – w dzień, na który przypadła męka i śmierć Chrystu-
sa – rozważania drogi krzyżowej wyłącznie po niemiecku. Redakcja „Nowin 
Codziennych” szukała u czytelników potwierdzenia wątpliwości co do udzia-
łu mieszkańców parafii w przeprowadzeniu tej zmiany, a także przypuszczenia 
o podjęciu jej wyłącznie z inicjatywy miejscowego proboszcza. Zgodnie z do-
niesieniami korespondentów tej gazety coraz częściej stosowano również zasa-
dę odprawiania dwujęzycznych mszy świętych, polegającą na głoszeniu kazania 
po polsku przy intonowaniu pieśni po niemiecku (np. w Małych Strzeleczkach 
w powiecie strzeleckim). Innym rodzajem dyskredytowania polskojęzycznych 
wiernych była redukcja liczby polskich kazań wygłaszanych po odprawieniu 
nabożeństwa w języku łacińskim. Podobne praktyki odnotowano np. w Dzier-
gowicach i Polskiej Cerekwi w powiecie kozielskim, w Chróścinie, Łubnianach, 
Pyskowicach, Raszowej i Przyworach w powiecie opolskim oraz w Działowej 
Kłodzie koło Radlina i Nowej Wsi w powiecie strzeleckim45.

Zgodnie z tym, co relacjonowano na łamach polskiej prasy mniejszościo-
wej, opolskie duchowieństwo katolickie miało nie wnosić sprzeciwu wobec 
wprowadzanych praktyk językowych. Liczbę nabożeństw polskich ogranicza-
no, wykorzystując także możliwość wyodrębniania nowych parafii. Zasadę tę 
zastosowano przy dzieleniu parafii św. Krzyża w Opolu46. W kręgu ordynariusza 

szości narodowej źródłem poznania dziejów duszpasterstwa polskojęzycznego na Śląsku Opolskim (1922–
1930), [w:] Duchowieństwo śląskie…, s. 133.
45 „Nowiny Codzienne” 1925, nr 73; nr 54; nr 94; nr 109; nr 119; nr 132; nr 158; 1929, nr 112; nr 119; 
„Polska Zachodnia” 1929, nr 32; W. Musialik, Prasa mniejszości narodowej…, s. 133–134.
46 W katowickim dzienniku „Polska Zachodnia” odnotowano: „Na Śląsku Opolskim wskutek utworze-
nia nowej parafii […], pięć wiosek oddzielono od parafii opolskiej Św. Krzyża i przydzielono do nowej. 
W związku z tem skasowano istniejące od wieków nabożeństwo polskie odmawiane w tej parafii w nie-
dzielę i święta, natomiast zaprowadzono nabożeństwa niemieckie. W ten sposób ludność wsi Półwieś, 
Sławice, Bierkowice, Gosławice pozbawiona została nabożeństwa polskiego. Zmiana ta wywołała wśród 
ludności polskiej wielkie rozgoryczenie i zupełnie słuszne oburzenia” (Nowy gwałt pruski, „Polska Za-
chodnia” 1927, nr 297).
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wrocławskiego ogólnie nie uwzględniano próśb otrzymywanych z polskoję-
zycznych środowisk. Opinię tę potwierdzają wypowiedzi zgromadzone przez 
pracowników polskiej służby dyplomatycznej. W lutym 1927 roku Aleksan-
der Szczepański, bytomski konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej, przeka-
zał prymasowi Polski kardynałowi Augustowi Hlondowi poufny wykaz liczby 
polskich nabożeństw w stu opolskich parafiach. Otrzymane zestawienie kar-
dynał zamierzał wykorzystać w przedstawieniu problemu służbom watykań-
skim. Z uwagi na ten cel polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowią-
zało etatowych przedstawicieli dyplomacji do współpracy z prymasem Polski47.

Wierni katoliccy, decydując się na szukanie „sprawiedliwości” w sprawach 
religijnych, do końca 1927 roku w pierwszej kolejności kierowali się do władz 
kościelnych, nie korzystając z możliwości odwołania się do międzynarodowych 
instancji rozjemczych, do czego uprawomocniały ich przepisy konwencji ge-
newskiej. Dopiero w latach późniejszych przedstawiciele mniejszości polskiej 
w Niemczech skorzystali z możliwości wniesienia skargi do Rady Ligi Naro-
dów w sprawach dotyczących dyskryminacji językowej na gruncie religijnym. 
W Genewie przedstawiono kwestię germanizacji prowadzonej w gminach ko-
ścielnych powiatów prudnickiego i głubczyckiego. Na kanwie wspomnianej 
sprawy doszło do polemiki „Nowin Codziennych” z prudnicką gazetą centro-
wą „Neustädter Zeitung”, kwestionującą prawdziwość zażaleń skierowanych 
do genewskiej instancji. Redakcja opolskiego dziennika uważała za niepod-
legający dyskusji fakt, że od końca I wojny światowej w powiecie prudnickim 
z trzydziestu jeden gmin kościelnych tylko w piętnastu odprawia się co nie-
dzielę główne nabożeństwo po polsku, a w dwunastu na zmianę z językiem 
niemieckim. Prezentację sytuacji podsumowano stwierdzeniem, że „tyle niem-
czyzny w nabożeństwach nie było przed wojną”48.

Liczba incydentów odczuwanych przez wiernych jako dyskryminowanie 
języka polskiego w obrzędach kościelnych i zachowaniu księży katolickich 

47 Archiwum Państwowe w Opolu, Konsulat Generalny RP w Opolu, sygn. 132, k. 13, Odręczne pismo z 26 
marca 1927 roku ks. A. Hlonda do konsula; k. 16, Odpis pisma z 28 marca 1927 roku konsula A. Szcze-
pańskiego do prymasa Polski A. Hlonda; Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Zbiory Specjalne, 
sygn. 633, k. 160, List z 27 września 1928 roku kard. A. Hlonda do ks. J. Gawliny.
48 Grabarze polskości i słowiańszczyzny, „Nowiny Codzienne” 1929, nr 51; W. Musialik, Prasa mniej-
szości narodowej…, s. 140.
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w parafiach była tak duża, że nie tylko posłużyła do sporządzenia wspomnia-
nego memoriału, ale także uzasadniła oficjalne podniesienie problemu przed 
przedstawicielami niemieckiej władzy państwowej i kościelnej. Na początku 
1928 roku kwestia ta stała się jednym z wątków mowy poselskiej Jana Baczew-
skiego, wygłoszonej na forum Reichstagu49. Dnia 13 lutego 1928 roku poseł Jan 
Baczewski i ksiądz Karol Koziołek uczestniczyli na terenie polskiej ambasady 
w Berlinie w spotkaniu z goszczącym tam prymasem Polski. W czasie audien-
cji przedstawiono bolączki religijne polskich katolików w Republice Weimar-
skiej. Dzień później kardynał August Hlond podjął ten temat podczas rozmowy 
z konsulem polskim we Wrocławiu, gdzie się zatrzymał przed wizytą u kardy-
nała Adolfa Bertrama, ordynariusza diecezji wrocławskiej50.

Osobista rozmowa prymasa Polski z ordynariuszem niemieckiej diecezji 
śląskiej nie wpłynęła na zmianę stosunku księży katolickich do ludności pol-
skojęzycznej. W 1929 roku kierownictwo Związku Polaków w Niemczech wy-
stosowało do nuncjusza papieskiego w Berlinie księdza Eugenia Pacellego oraz 
do wrocławskiego kardynała Adolfa Bertrama obszernie uzasadniony memo-
riał z prośbą o interwencję, aby w konkordacie pruskim zastrzeżono mniejszo-
ści polskiej w Niemczech naturalne prawa używania mowy ojczystej. Autorzy 
memoriału stwierdzali, że język polski był w tym czasie stale wypierany z na-
bożeństw i kazań na Śląsku niemieckim51.

Trudno powiedzieć, czy prymas Polski podjął interwencję w kręgach wa-
tykańskich. Znamienna jest tutaj relacja z odpowiedzi udzielonej w 1930 roku 
przez kardynała Augusta Hlonda nuncjuszowi apostolskiemu na interwencję po 
skardze Ostland-Institut w Gdańsku, kwestionującego treści publikacji wyda-
nych w Polsce. Prymas miał wówczas stwierdzić, że „dochodzą do niego liczne 

49 Poseł Reichstagu w mowie sejmowej powiedział m.in. „Jeżeli z 150 000 polskich dzieci przy przystą-
pieniu do szkoły mówią po polsku, dziś zaledwie 2 tys. dzieci odbiera naukę religii w języku polskim, 
wtenczas musicie państwo najpierw mówić o hańbie kulturalnej w swoim kraju” (cyt. za: „Nowiny Co-
dzienne” 1928, nr 46). Por. W. Musialik, W kręgu polityki i władzy. Polskie środowiska przywódcze gór-
nośląskiego obszaru plebiscytowego z lata 1921–1939, Opole 1999, s. 200.
50 „Nowiny Codzienne” 1928, nr 37; nr 38; W. Musialik, W kręgu w polityki…, s. 200; Eadem, August 
Hlond wobec problemów polskiej mniejszości na Śląsku Opolskim, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach. 
Księga Pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. Rocznicy urodzin, 
red. J. Kopiec, N. Widok, Opole 1999, s. 98.
51 „Nowiny Codzienne” 1929, nr 108.



Wanda Musialik70

skargi na zachowanie się księży niemieckich wobec duszpasterstwa mniejszo-
ści polskiej w Niemczech i wobec samej Polski. Polacy z tego powodu nigdy 
nie wnosili skargi do Stolicy Apostolskiej. On sam odradzał podobne działa-
nia ministrowi spraw zagranicznych i Ambasadorowi Rzeczypospolitej przy 
Watykanie. […] W tych sprawach otrzymywał oficjalne raporty Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i listy osób prywatnych z prośbą o interwencje w Rzy-
mie. Nie pisał jednak podobnych skarg, jak Niemcy, ograniczając się do ust-
nych wyjaśnień przy okazji osobistych spotkań z biskupami niemieckimi”52.

Chociaż starania prymasa Polski nie wpłynęły bezpośrednio na zmianę 
kwestionowanych stosunków kościelnych na Śląsku Opolskim, to jednak nie 
były całkowicie bezowocne. Kardynał Adolf Bertram poparł jego starania o roz-
szerzenie duszpasterstwa Polaków pracujących zarobkowo na terenie Repu-
bliki Weimarskiej. Pismem z 26 maja 1931 roku z Watykanu Sekretarz Stanu 
Jego Świątobliwości kardynał Eugenio Pacelli zawiadamiał, że papież „przy-
chylił się do wniosku, który mu Wasza Eminencja [kardynał August Hlond] 
dn. 10 maja przedłożył prosząc, by Stolica Święta dla wzmożenia i lepszego sko-
ordynowania starań skierowanych ku zapewnieniu należytej opieki religijnej 
nad wychodźcami, oparła opiekę o zakon lub zgromadzenie, któreby się tym 
szlachetnym zadaniem w szczególniejszy sposób poświęciło, zleca ks. Kardy-
nałowi Prymasowi Hlondowi opiekę religijną nad wychodźstwem polskim we 
wszystkich krajach”53.

Prerogatywy duszpasterstwa utworzonego na tej podstawie Towarzystwa 
Chrystusowego nie dotyczyły wszystkich Polaków przebywających w Niem-
czech. Z możliwości korzystania z nich pozbawiona została ludność ze ślą-
skich terenów przygranicznych. Zabezpieczenie ich potrzeb religijnych sta-
rano się rozwiązać w konkordacie z Trzecią Rzeszą z 1933 roku. Jeden z jego 
przepisów zakładał stosowanie parytetyczności w kształtowaniu obecno-
ści języka ojczystego mniejszości narodowej w nabożeństwach, w nauce reli-
gii i całokształcie życia towarzystw kościelnych, w zakresie odpowiadającym 

52 Cyt. za: S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1919–1939, Warszawa 1992, s. 392.
53 Stolica Apostolska zleca ks. Kardynałowi Prezesowi Hlondowi opiekę religijną nad wychodź[s]twem pol-
skim we wszystkich krajach, „Katolik” 1931, nr 77. Ten sam tekst w: „Nowiny Codzienne” 1931, nr 143.
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prawnemu i rzeczywistemu położeniu osób niemieckiego pochodzenia i ję-
zyka w obrębie obszaru obcego państwa54. Praktyka zweryfikowała związa-
ne z tym unormowaniem oczekiwania przedstawicieli mniejszości polskiej na 
Śląsku Opolskim.

Zakres polskojęzycznej praktyki duszpasterskiej w granicach górnośląskie-
go obszaru plebiscytowego pozostałego w diecezji wrocławskiej nadzorowa-
ny był osobiście przez jej ordynariusza. Na jego ręce wpływały nie tylko pety-
cje polskojęzycznych mieszkańców, ale także skargi urzędników niemieckich 
w tej samej kwestii, z żądaniami rozszerzenia duszpasterstwa niemieckojęzycz-
nego. Względy relacji hierarchii duchowieństwa z protestanckimi władzami 
państwowymi w sytuacji, gdy poza obszarem Górnego Śląska wyznawcy religii 
rzymskokatolickiej pozostawali w diasporze, potrzeby duszpasterstwa ludno-
ści polskojęzycznej podporządkowały aspiracjom politycznym. Stąd wynika-
ły trudności, na jakie natrafiali duszpasterze katoliccy zdecydowani utrzymać 
polskie nabożeństwa na terenie swoich parafii, np. ksiądz Karol Koziołek z pa-
rafii Grabina w powiecie prudnickim55. Innymi przejawami tych ograniczeń 
były postawy kapłanów wobec odprawienia mszy świętej w intencji marszałka 
Józefa Piłsudskiego, zamówionej przez polskiego konsula w Opolu, ostatecz-
nie odprawionej przez oblata księdza superiora Teofila Nandzika w pomiesz-
czeniu konsulatu56. Po tym incydencie odprawiania nabożeństw w podobnych 
intencjach podejmował się ówczesny dziekan opolskiego dekanatu. Specjal-
nych uzgodnień wymagało także wyznaczenie kapelana dla uczniów Gimna-
zjum Polskiego w Bytomiu57. Z tego rozwiązania nie znaleziono jednak w przy-

54 Kościół a Polacy w Niemczech. Konkordat Kościoła katolickiego z Rzeszą Niemiecką, „Nowiny Codzien-
ne” 1933, nr 157.
55 Kończy zbożną pracę w winnicy Pańskiej. Sędziwy ks. prob. Karol Koziołek opuszcza Grabinę, „Nowiny 
Codzienne” 1934, nr 245; W. Musialik, Ksiądz Karol Koziołek (1856–1938). Biografia kapłańska i po-
lityczna, Opole 2005.
56 List z 16 czerwca 1932 roku konsula L. Malhomme’a, Archiwum Państwowe w Opolu, Konsulat Ge-
neralny w Opolu, B-537, sygn. 135, k. 2; „Nowiny Codzienne” 1931, nr 67, s. 1.
57 Ksiądz Franciszek Nawrot, do Gimnazjum Polskiego w Bytomiu skierowany ze specjalnym poleceniem 
kardynała Augusta Hlonda, 21 listopada 1932 roku został przyjęty na specjalnym posłuchaniu przez kar-
dynała Adolfa Bertrama we Wrocławiu, który udzielił mu szczegółowych instrukcji w zakresie jego obo-
wiązków duszpasterskich i politycznych. Dnia 3 grudnia 1932 roku otrzymał od kardynała Adolfa Bertra-
ma pismo, w którym metropolita wyszczególnił jeszcze raz swoje zalecenia. Znalazł się tam następujący 
fragment: „Uczniów należących do pruskiego obszaru państwowego należy wychować w duchu posza-
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padku duchowej opieki dla opolskiej drużyny Związku Harcerstwa Polskiego 
w Niemczech58.

Odmiennie potrzeby duszpasterskie górnośląskiej ludności polskojęzycznej 
zaspokajały zgromadzenia zakonne. Franciszkanie na Górze św. Anny utrzy-
mali zasadę praktyki odrębnych polskich i niemieckich obchodów uroczysto-
ści kalwaryjskich59. Polskie rekolekcje dla młodzieży prowadzili także jezuici 
z rezydencji opolskiej. Z polskimi naukami rekolekcyjnymi wyjeżdżali rów-
nież do parafii Opolszczyzny60. Poza nimi w podobnej roli przyjeżdżali tam 
księża oblaci z Wrocławia61, werbiści z Bytomia62. O docenianiu przez niektó-
re zakony niemieckie potrzeby prowadzenia na Śląsku Opolskim duszpaster-
stwa polskojęzycznego świadczy przykład księdza Augustyna Urbana, pallo-
tyna pochodzącego spod opolskiej wsi Chróścice (Chrosczütz) w powiecie 
Dobrzeń Wielki (Gross Döbern), którego przed święceniami władze zakonne 
wysłały do polskiej prowincji. W Ołtarzewie koło Warszawy doskonalił zna-
jomość języka polskiego, a po powrocie odprawił jedną z ostatnich mszy pol-
skich w kościele w Kietrzu63.

Pośrednio słuchanie mszy świętych w ojczystej mowie Polakom na Śląsku 
Opolskim umożliwiały transmisje rozgłośni radiowej w Katowicach. O cza-
sie emisji polskich nabożeństw informowano na łamach „Nowin Codzien-
nych” kilka razy w roku. W 1930 roku msze święte transmitowano z katedry 
poznańskiej (19 stycznia, 27 kwietnia, 3 i 17 maja, 19 i 29 czerwca)64, z kaplicy 

nowania i posłuszeństwa dla niemieckich władz państwowych”. F. Adamiec, Ksiądz Franciszek Nawrot, 
[w:] Ludzie spod znaku Rodła, Opole 1992, s. 183.
58 „Nowiny Codzienne” 1937, nr 89, s. 1.
59 A. Hanich, Góra Świętej Anny. Sanktuarium Diecezji Opolskiej, Opole 1993, s. 18; W. Musialik, Góra 
św. Anny w świetle raportów Leona Malhomme’a, Konsula Generalnego II RP w Opolu z lat 1929–1930, 
„Kwartalnik Opolski” 1995, nr 1.
60 „Nowiny Codzienne” 1925, nr 149, s. 3; 1935, nr 80, s. 3; W. Musialik, Mieszkańcy pruskiego Śląska 
a Towarzystwo Jezusowe w XIX w. i pierwszej połowie XX w., [w:] Jezuicka ars Historia. Prace ofiarowane 
Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, Kraków 2001, s. 424, 426–427.
61 „Nowiny Codzienne” 1935, nr 74, s. 3.
62 „Nowiny Codzienne” 1931, nr 11, s. 5.
63 Archiwum Pallotynów Polskich w Warszawie, Ks. A. Urban, Wspomnienia. „Nie tylko sługa, ale przy-
jaciel Pana Boga...”; W. Musialik Urban Augustyn Bartłomiej SAC (1911–1989), [w:] Słownik biogra-
ficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 444–445.
64 „Nowiny Codzienne” 1930, nr 15, s. 3; nr 97, s. 3; nr 140, s. 3; nr 148, s. 3.
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Ostrobramskiej w Wilnie (5 kwietnia, 3 i 17 maja, 6 lipca)65, z Wielkich Piekar 
(13 kwietnia, 11 i 18 maja, 1 czerwca)66, z Częstochowy (24 maja)67, klasztoru 
franciszkańskiego w Panewnikach-Ligocie (5 kwietnia, 18 maja)68. W kolej-
nych latach z łamów gazety zniknęły podobne informacje, pozostały jedynie 
notatki o porze emisji pieśni Kiedy ranne wstają zorze (np. o godzinie siódmej 
z Warszawy 11 kwietnia 1934 roku)69.

Dążenia ludności do utrzymania języka polskiego w duszpasterstwie posłu-
żyły także do przedstawienia propozycji wyodrębnienia w Opolu samodzielne-
go biskupstwa70. Akcja najprawdopodobniej była jednak w większym stopniu 
inspiracją polskiej dyplomacji niż samodzielną inicjatywą kręgów opolskich 
działaczy mniejszościowych.

W okresie Trzeciej Rzeszy zmieniło się podejście niemieckich kapłanów 
do polskojęzycznych duszpasterzy i wiernych. Ostatecznie władze hitlerow-
skie zagroziły w 1939 roku wywoływaniem burd w trakcie nabożeństw odpra-
wianych w języku polskim. Kardynał Adolf Bertram napisał wówczas list do 
polskich duchownych i polskich wiernych swojej diecezji, wskazując w nim: 
„Aby nie dopuścić do profanacji mszy świętej i zagwarantować spokój i bez-
pieczeństwo wiernych, niechaj lud ucieka się do cichej modlitwy i cichej mszy 
św. bez śpiewów i niech trwa w wierze w swoim domu. A wszystko to w na-
dziei, że w pokojowych czasach pojawi się znowu możliwość powrotu do daw-
nych obyczajów”71. Tak więc w sytuacji wymuszonej okolicznościami kardynał 
Adolf Bertram przyznał pośrednio, że język polski w „dawnych obyczajach” 
był używany w przez wyznawców katolickich.

65 „Nowiny Codzienne” 1930, nr 80, s. 5; nr 102, s. 5; nr 114, s. 6; nr 126, s. 1.
66 „Nowiny Codzienne” 1930, nr 109, s. 3; nr 115, s. 3.
67 „Nowiny Codzienne” 1930, nr 120, s. 5.
68 „Nowiny Codzienne” 1930, nr 115, s. 3.
69 „Nowiny Codzienne” 1934, nr 82, s. 6.
70 W. Musialik, Idea diecezji opolskiej na łamach „Nowin Codziennych”, [w:] Z historii Kościoła katolic-
kiego na Śląsku Opolskim „Śląsk Opolski” 2003, nr 2, s. 21–23.
71 Cyt. za: J.J. Menzel, Das Bistum Breslau…, s. 158–159.
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*  *  *

Po rozgraniczeniu obszaru plebiscytowego przedstawiciele obu mniejszo-
ści narodowych nie byli zadowoleni z zakresu duszpasterstwa mniejszościo-
wego prowadzonego w państwach ich zamieszkania. W Polsce i w Niemczech 
władze państwowe wywierały nacisk na ograniczenie stopnia używania języ-
ka mniejszości podczas praktyk duszpasterskich. Działo się tak w okresie obo-
wiązywania umów międzynarodowych, przy czym mniejszość polska znajdo-
wała się pod tym względem w pozycji dyskryminowanej, gdyż nie dotyczyły 
jej przepisy „małego traktatu wersalskiego”. Na obszarze diecezji katowickiej 
w duszpasterstwie powstrzymywano się od uwzględniania oczekiwań polskich 
władz państwowych, utrzymując stan niemieckojęzycznych nabożeństw sprzed 
I wojny światowej. Z kolei po stronie niemieckiej stale dochodziło do rozsze-
rzania zakresu stosowania tam języka urzędowego kosztem używania języka 
polskiego. Kapłani wspierający mniejszość językową spotykali się z ostracy-
zmem środowiska. Działo się tak wbrew oczekiwaniom miejscowych parafian, 
wśród których znajdowały się osoby przekazujące informacje o ograniczaniu 
zakresu polskojęzycznego duszpasterstwa redakcjom lokalnej prasy polsko-
języcznej. Przedstawiciele Związku Polaków w Niemczech podejmowali in-
terwencje u wrocławskiego arcybiskupa, sporadycznie także w organach Ligii 
Narodów. Rzeczników sprawy znaleziono po polskiej stronie granicy, gdzie 
starano się monitorować skalę problemu i wspierać mniejszość polską w ra-
mach postępowania dopuszczalnego prawem. Rozwój radiofonii umożliwiał 
dotarcie polskich transmisji religijnych poza granice Drugiej Rzeczypospoli-
tej. Na terenie Niemiec stosunek do duszpasterstwa polskojęzycznego ewolu-
ował po zmianie ustroju państwa.
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Język mniejszości narodowej w duszpasterstwie Kościoła katolickiego 
w obrębie górnośląskiego terenu plebiscytowego 

w okresie międzywojennym

S h r n u t í

V tomto článku byla provedena analýza projevů duchovních služeb pro jazykové 
menšiny v hornoslezské oblasti plebiscitu, rozdělené v roce 1922 mezi Výmarskou re-
publiku a druhou Polskou republiku. V obou částech rozdělené oblasti nebylo obyvatel-
stvo jednotné co se týče národnosti a jeho značná část mluvila jak německy, tak polsky. 
Proto vznikla otázka, do jakého stupně měli obyvatele této oblasti přístup ke katolické 
duchovní službě v jazyce národní menšiny. Nakolik takovou službu zajišťovaly mezi-
národní předpisy a dvojstranné smlouvy. Do jakého stupně se tyto závazky splňovaly. 
Analýza začíná odhadem počtu členů polské a německé menšiny bydlící na území ple-
biscitu, rozděleného polsko-německou hranicí. Projednaly se výsledky hlasování v ple-
biscitu v obcích, ze kterých dosavadní kněz odešel a přenesl se do jiného státu podle 
své národní příslušnosti. Uvedly se okolnosti odstěhování knězů z jejich dosavadních 
farností. Určil se počet kaplanů, kteří se ujali duchovní služby pro menšinu, a to jak na 
polské tak na německé straně hornoslezské oblasti plebiscitu. Uvedly se vztahy k du-
chovní službě v němčině jak polského vedení katowické diecéze, tak provládní části spo-
lečnosti, či německé menšiny ve slezském vojvodství. Analyzovaly se rovněž obdobné 
problémy ohledně používání polštiny v oblastech na něž se vztahoval plebiscit, a které 
se ocitly v německém státu. Zdůraznila se aktivita zástupců polské menšiny, kteří usi-
lovali o podporu představitelů katolické církve a také projevy evoluce postojů u němec-
kých kněží. Úvahy se vztahují na období od roku 1921 do 1939.
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Język mniejszości narodowej w duszpasterstwie Kościoła katolickiego 
w obrębie górnośląskiego terenu plebiscytowego 

w okresie międzywojennym

Z h r n u t i e

Tento článok analyzuje prejavy pastorácie jazykových menšín na území hornosliez-
skej plebiscitovej oblasti rozdelenej v roku 1922 medzi Weimarskú republiku a druhú 
Poľskú republiku. V oboch častiach rozdeleného územia nebolo obyvateľstvo z národ-
nostného hľadiska jednotné, veľká časť rozprávala po nemecky aj po poľsky. Tak vznik-
la otázka, do akej miery mali obyvatelia tohto regiónu prístup ku katolíckej duchovnej 
službe v jazyku národnostnej menšiny. Nakoľko túto službu garantovali medzinárodné 
predpisy a bilaterálne zmluvy. Do akej miery sa tieto záväzky plnili. Analýza začína od-
hadom počtu členov poľskej a nemeckej menšiny obývajúcej územie plebiscitu rozdele-
né poľsko-nemeckou hranicou. Analýze boli podrobené výsledky hlasovania plebiscitu 
v obciach, ktoré dovtedajší kaplán opustil, pretože odišiel do štátu svojej národnej prís-
lušnosti. Uviedli sa okolnosti výjazdov kňazov z ich dovtedajších farností. Určil sa počet 
duchovných, ktorí sa ujali duchovnej služby pre menšinu na poľskej aj nemeckej stra-
ne hornosliezskeho územia dotknutého plebiscitom. Predstavil sa vzťah poľského ve-
denia katovickej diecézy, provládnej časti spoločnosti a nemeckej menšiny v sliezskom 
vojvodstve k nemeckojazyčnej duchovnej službe. Podobné problémy sa analyzovali aj 
pri otázkach spojených s používaním poľského jazyka v oblastiach dotknutých plebisci-
tom, ktoré sa ocitli v nemeckom štáte. Pozornosť sa upriamila na aktívnosť zástupcov 
poľskej menšiny hľadajúcich podporu u hierarchov katolíckej cirkvi a prejavy evolúcie 
postojov nemeckých duchovných. Úvahy sa vzťahujú na obdobie rokov 1921 až 1939.
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Gdy świat stanął na głowie – przyczynek do badań nad 
transformacją ustrojową w pamięci mieszkańców Górnego Śląska

Wprowadzenie

Zmiany polityczne, a w konsekwencji społeczno-kulturowe, jakie dokona-
ły się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na Bałkanach, miały, jak 
wiadomo, dość burzliwy, a nierzadko krwawy przebieg. Każdy z krajów, który 
można mieć tutaj na myśli, zaczynając wyliczanie od Polski przez Czechy, Sło-
wację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, na państwach byłej Jugosławii kończąc, za-
pisał w historycznych dziejach świata własny rozdział. Dla społeczeństwa pol-
skiego rozdział ten rozpoczyna się cezurą czasową 1989 roku. Zainicjowana 
wówczas przemiana ustrojowa – jako rezultat porozumienia między komuni-
styczną władzą a solidarnościowym ruchem społecznym – okazały się tak da-
lekosiężne, że na stałe zyskały uwagę badaczy oraz opinii publicznej. Mija ko-
lejna dekada od tamtych wydarzeń, zbliża się następna okrągła rocznica, co 
stanowi doskonałą okazję, aby ocenić, jak zmienia się spojrzenie na proces 
transformacji oraz jak ocenia się go z perspektywy ubogaconej o doświadcze-
nia kolejnych dziesięciu lat. Z dotychczasowych analiz wynika, że na początku, 
w pierwszych latach transformacji, entuzjazm i euforia mieszały się z lękiem 
i frustracją, a nawet im ustępowały. Niniejszy artykuł stanowi próbę uchwyce-
nia i analizy tamtego okresu jako zbiorowego zespołu bolesnych doświadczeń, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Górnego Śląska.

Trauma i rewolucja

Jednym z ważnych określeń, które charakteryzowało transformację ustrojową 
w Polsce we wczesnej fazie, było pojęcie traumy. Dość szybko bowiem od prze-
łomowego 1989 roku w całej Polsce, w rozmaitych środowiskach społecznych, 
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pojawiają się szok i odczucie znacznych trudności, wynikające ze zderzenia 
z nową, burzliwie kształtującą się rzeczywistością. Pojęcie traumy – jak zauwa-
ża Iwona Kabzińska – choć ukształtowane w naukach medycznych, psychologii 
czy psychiatrii, zostało w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przeszczepio-
ne na grunt socjologii i antropologii1. „Mianem traumy określane są nega-
tywne konsekwencje głębokich zmian społeczno-kulturowych, obejmujących 
wiele dziedzin życia. Traumatyczny charakter mają zwłaszcza zmiany szybkie, 
gwałtowne, radykalne, zaskakujące społeczeństwo, szokujące. Ich przykładem 
są między innymi przełomy ustrojowe”2. Oczywistą i bezpośrednią przyczy-
ną tej traumy było gospodarczo-ekonomiczne podłoże zachodzących zmian. 
W tle wielkiej politycznej gry relacjonowanej pieczołowicie przez dziennikarzy 
rozgrywały się domowe i rodzinne dramaty związane z utratą pracy, w konse-
kwencji wyjazdami bliskich za granicę, utratą należytej instytucjonalnej pomo-
cy czy właściwych międzyludzkich relacji. W latach 1990–1997, jak wskazują 
dane statystyczne, przekształcono niemal 6 tysięcy przedsiębiorstw państwo-
wych (zwykle w jednoosobowe spółki skarbu państwa), z czego ponad jedna 
czwarta została poddana likwidacji. W okresie tym liczba bezrobotnych wzro-
sła ponaddwukrotnie – z 1 126 100 do 2 359 500 osób. Możemy także stwier-
dzić, że zmiany w Polsce zainicjowane podczas obrad okrągłego stołu w 1989 
roku, choć nie zawsze w taki sposób postrzegane i rozpatrywane przez bada-
czy, miały charakter rewolucji. Pojęciem tym posługują się np. Ireneusz Krze-
miński i Paweł Śpiewak, opisując wydarzenia zachodzące w społecznościach 
mieszkańców Mławy i Szczecinka. We wstępie do książki – stanowiącej bieżą-
cą analizę ówczesnych przeobrażeń zachodzących w tych społecznościach – 
wspomniani badacze piszą, że „zakres przemian ustrojowych, jakie dokonu-
ją się w Polsce po 1989 roku, zasługuje na miano rewolucji, chociaż przebiega 
ona w szczególny sposób”3. 

1 Zob. I. Kabzińska, Trauma kulturowa. Doświadczenie zmian systemowych w postsocjalistycznej Polsce, 
[w:] Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej 
w Polsce, red. K. Górny, M. Marczyk, Wrocław 2009.
2 Ibidem, s. 12.
3 I. Krzemiński, P. Śpiewak, Druga rewolucja w małym mieście, Warszawa 2001, s. 8.
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Paradygmat mityczno-symboliczny transformacji

Nieodzownym elementem burzliwych przemian, podczas których jednost-
ka bądź grupa doświadcza cierpienia, wydaje się ich metafizyczny sens, który 
może stanowić akt usprawiedliwienia, osobliwą formę racjonalizacji. Z jednej 
strony można mówić o transformacji ustrojowej jako żywiołowym procesie 
pogrążonym w chaosie, z drugiej zaś – w pewnych opiniach i przywołaniach 
można dostrzec realizację „boskiego planu”, działanie „siły wyższej”, potrzebę 
spełnienia misji, do której zostało się powołanym. Krótko mówiąc, te szczegól-
ne i doniosłe wydarzenia dla narodu dość szybko obrosły w mit. „W czasach 
dramatycznych przemian ludzie doświadczają szczególnej frustracji, niepew-
ni są przyszłości, załamują się ustalone wzory zachowania i oczekiwań. Lek-
ceważone, wywłaszczone i wyalienowane jednostki kusi wtedy opowiedze-
nie się za mitologicznym konstruktem”4. Kontynuując tę myśl, warto przy tej 
okazji zwrócić uwagę nie tylko na wydarzenia, ale także na szczególne posta-
cie. Słowa Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi”, wypowiedziane w 1979 roku, które zyskały duże znaczenie właściwie 
w 2005 roku, świadczą nie tylko o obecności wspomnianego konstruktu mi-
tycznego, ale również o przekształceniach tak definiowanego myślenia, które 
uwikłane jest ponadto w mechanizmy zbiorowej pamięci. Dla wiernych, którzy 
ogłaszali swojego rodaka świętym, słowa te okazały się nie tylko prorocze, ale 
stały się ważnym argumentem na rzecz tej nominacji – uzyskały moc sprawczą.

Jacek Kurczewski, odwołując się z kolei do teorii z zakresu etnologii i antro-
pologii kulturowej, porównuje czas transformacji z „obrzędem przejścia”, który 
zawsze polegał na przekształceniach strukturalnych mających na celu wytwo-
rzenie nowej tożsamości i nowego społecznego ładu. „Jedna z pierwszych de-
cyzji legislacyjnych po wyborach 9 czerwca 1989 roku to zmiana nazwy pań-
stwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska. To pisemny ryt 
przejścia między ustrojami”5. Jak widać i w tej perspektywie zaistniałe wówczas 

4 V. Tismaneau, Wizje zbawienia. Demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie, War-
szawa 2000, s. 61–62.
5 J. Kurczewski, Ścieżki emancypacji. Osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2009, 
s. 241.
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zmiany ustrojowe, zwłaszcza w wymiarze określonej zbiorowości, noszą zna-
miona rewolucji. A jak opiniowało ją społeczeństwo polskie? Należy stwier-
dzić, że wyraźnie zarysowały się oceny krytyczne zachodzących zmian, zwłasz-
cza w odniesieniu do prywatyzacji. Elżbieta Szul, badając postawy wobec tego 
procesu, wykazała, że jawi się on jako niesprawiedliwy, niosący ze sobą nega-
tywne skutki społeczne6. Badania ilościowe oraz jakościowe prowadzone przez 
dwie pierwsze dekady wykazały ponadto charakterystyczne, towarzyszące ob-
rzędom przejścia w fazie liminalnej, poczucie niepewności, zagubienia i chaosu. 
Pojawiła się nostalgia wyrażana w hasłach takich jak „Komuno wróć”, „Soli-
-mamy-dość” (od słowa „Solidarność”)7, a tzw. lewica demokratyczna święci-
ła w wyborach triumfy.

Kontekst mityczny transformacji ustrojowej jako obrzędu przejścia wydaje 
się ponadto interesujący ze względu na fakt, że stanowi symboliczne zobrazo-
wanie i dopełnienie podjętej przez badaczy i społeczeństwo refleksji. Ryt ofia-
rowania, jak zauważa Kurczewski, ciągnący się od Gustawa-Konrada, ożył 
w idei lustracji. Dziś – z perspektywy kolejnych dziesięciu lat – można zasu-
gerować, że ostatecznie osiągnął swoją pełnię i zrealizował się w narracji na 
temat katastrofy smoleńskiej, gdyż wymagał ofiar – chciałoby się rzec – opa-
trzonych klauzulą niewinności.

Najbardziej wysublimowanym intelektualnie spojrzeniem na transforma-
cję ustrojową wydaje się koncepcja przejścia w Polsce po 1989 roku do epoki 
ponowoczesnej, którą zaproponowano głównie w środowisku etnologów i an-
tropologów. We Wrocławiu w 1999 roku odbyła się konferencja naukowa pod 
hasłem „Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas”. Wydano także 
monografię, w której pojawia się sugestia, że transformacja ustrojowa jest wła-
śnie przekroczeniem granicy epok w zakresie kultury. „Z datą tą wiążemy po-
czątki wielkich przeobrażeń systemowych jakie mają miejsce w naszym kraju, 
a także pojawienie się tych nowych elementów i zjawisk w naszym życiu eko-
nomiczno-społecznym, które na Zachodzie przyjęto określać kulturą, refleksją 

6 E. Szul, Społeczna ocena prywatyzacji. Spełnione oczekiwania czy wielkie rozczarowanie?, [w:] Syn-
drom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski, red. M. Sokołowski, Toruń 2010, s. 33–46.
7 Powołuję się w tym miejscu na charakterystyczne w tym czasie hasła na murach w formie graffiti, udo-
kumentowane także w wydaniu albumowym: Polskie mury, Toruń 1991.
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postmodernistyczną czy ponowoczesną”8. Wspomniana tu koncepcja, choć 
zbliżona do wspomnianej wcześniej teorii „obrzędu przejścia”, społecznie wy-
daje się mniej użyteczna. W potocznym doświadczeniu Polaków transformacja 
ustrojowa była odbierana przede wszystkim jako doświadczenie traumatycz-
ne, szokujące, rewolucyjne, zwłaszcza tam, gdzie miniony system funkcjono-
wał na bazie rozwiniętego przemysłu i miejskich społeczności.

Trauma i rewolucja na Górnym Śląsku

O załamaniu się kondycji ekonomicznej Śląska może świadczyć bezpo-
średnio dynamika wydobycia, zużycia oraz importu węgla kamiennego. Z da-
nych wynika, że w latach 1990–1997 wydobycie tego surowca zmniejszyło się 
o 10 milionów ton, a jego import wzrósł w tym samym czasie niemal sześcio-
krotnie – z 560 tysięcy do 3 244 000 ton. Odnotowano także wówczas, szczegól-
nie w latach 1996–1997, znaczny odpływ ludności z miast na tereny wiejskie9. 
Tendencja ta utrzymywała się przez następną dekadę i połączona była z po-
głębiającym się kryzysem demograficznym, polegającym nie tylko na wylud-
nianiu się miast konurbacji górnośląskiej, ale także na przewadze liczby zgo-
nów nad urodzeniami10. Dość szybko zauważono, że wraz z tymi zmianami 
postępowała zmiana kulturowa, polegająca głównie na załamaniu się ukonsty-
tuowanego w społecznościach industrialnych Górnego Śląska systemu warto-
ści. „Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, że czynnik restrukturyzacji 
przemysłu dotyczy nie tylko użytkowania i kształtowania przestrzeni miejskiej, 
ale w przemożny sposób determinuje przesunięcie w sferze wartości i prze-
konań, zmiany mentalności, obyczajowości, w aspiracjach edukacyjnych i za-
wodowych odnoszących się zwłaszcza, choć nie tylko, do młodego pokole-
nia, pociągając za sobą krystalizowanie się nowych modeli miejskiego życia”11.

8 A. Paluch, M. Rokita, Słowo wstępne, [w] Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas, red. 
A. Paluch, Wrocław 1999, s. 7.
9 Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1998, Warszawa 1998.
10 G. Odoj, Społeczno-kulturowe konsekwencje restrukturyzacji przemysłu w miastach konurbacji górno-
śląskiej, [w:] Antropologiczne badania zmiany kulturowej…
11 Ibidem, s. 135–136.
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Cechą wyróżniającą obszar Górnego Śląska na tle innych regionów Polski 
był zdecydowanie wysoki stopień jego zurbanizowania i uprzemysłowienia. 
Uprzemysłowienie to odegrało szczególną rolę w okresie socjalistycznej Polski 
dla rozwoju całego kraju, ale w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku 
dla samych Ślązaków stało się źródłem wielu bolesnych doświadczeń. Jakkol-
wiek nie spojrzeć na lata dziewięćdziesiąte XX wieku, był to czas intensywnych 
zmian na wielu płaszczyznach życia. Jedną z ważniejszych płaszczyzn z punktu 
widzenia niniejszych rozważań był właśnie system społeczno-kulturowy. Dla 
względnie homogenicznej społeczności mieszkańców Górnego Śląska szcze-
gólną rolę odgrywała tradycja, która, jak zauważa Grzegorz Odoj, przestała peł-
nić swoje funkcje. „Okazuje się, że tradycyjne wzory zachowań nie sprawdzają 
się i są nieefektywne. Tradycja nie zawiera już odpowiedzi na wszystkie dają-
ce się pomyśleć wyzwania, nie dostarcza gotowych rozwiązań i nie zapewnia – 
tak jak kiedyś – oparcia w trudnych życiowych sytuacjach”12.

Dziś miasta Górnego Śląska, z Katowicami jako stolicą regionu na czele, 
mogą wręcz zachwycać swoim pięknem i mają coraz więcej do zaoferowania 
nie tylko mieszkańcom, ale także turystom. Kondycja ekonomiczna ich miesz-
kańców jest zadowalająca, wówczas jednak, niespełna trzydzieści lat temu, wy-
dawało się, że „świat stanął na głowie”.

Transformacja jako trajektoria

Trudne doświadczenia związane z transformacją ustrojową wpisane w bio-
grafie jednostek mają pewien powtarzalny schemat, charakterystyczny rys, 
który socjologowie uprawiający swoja dyscyplinę za pomocą metod jakościo-
wych nazwali trajektorią cierpienia. Pojęcie trajektorii zostało wprowadzone 
do nauk społecznych przez Anzelma L. Straussa, który w badaniach odnosił 
je do opisywania procesów przebiegu choroby i umierania w wymiarze pracy 
personelu medycznego, pacjenta i jego bliskich. Interesujące przemyślenia na 
ten temat zawarli Barney Glaser i Anselm Strauss w książce Time for Dying, 
opublikowanej po raz pierwszy w 1968 roku. Trajektoria, jak zauważył inny 

12 Ibidem.
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rzecznik tego socjologicznego nurtu badań jakościowych – Fritz Schütze, jest 
poręcznym narzędziem analitycznym w socjologii interpretatywnej. Wyma-
ga jednak od badacza określonych kompetencji, przede wszystkim metodo-
logicznie etnograficznej wrażliwości i wnikliwości podczas „przysłuchiwania 
się” wypowiedziom partnerów interakcyjnych. Jest rzeczą bardzo ważną, aby 
pamiętać, że w tym rozumieniu trajektoria nie jest synonimem życiowej dro-
gi, jak widzą to niektórzy badacze, lecz możliwą sytuacją w biografii, w której 
pojawia się, ogólnie rzecz ujmując, poczucie utraty kontroli nad tym, co w ży-
ciu się wydarza lub może się wydarzyć. W konwencji literackiej obraz trajek-
torii przywoływałby na myśl głębokie koleiny, które – podobnie jak ciałom 
fizycznym będącym w ruchu – odbierają jednostkom możliwość ukierun-
kowania życiowej drogi i własnego rozwoju. „Dotknięci trajektorią są w co-
raz mniejszym stopniu zdolni do aktywnego działania, są natomiast niejako 
pędzeni przez – odbierane jako przytłaczające – wydarzenia i przez ich ra-
mowe warunki oraz zmuszeni do czysto reaktywnego sposobu zachowania. 
[…] Chaos we wspólnym bytowaniu i w nastawieniu do siebie samego bywa 
często odbierany jako jeszcze bardziej nieznośny, aniżeli wyjściowe wydarze-
nia i mechanizmy, które wprowadziły trajektorię w ruch. Zatraca się zaufa-
nie w wytrzymałość wspólnych układów życiowych (np. rodziny czy powią-
zań przyjacielskich) i we wspólną przyszłość”13. Charakterystyka trajektorii 
dokonana przez Fritza Schützego, choć wypracowana na nieco innym mate-
riale empirycznym, doskonale koresponduje z diagnozą polskiego społeczeń-
stwa we wczesnym okresie transformacji. „Narastające bezrobocie, zubożenie 
społeczeństwa i bezdomność były przyczyną patologii, przestępczości, dez-
integracji społecznej i brutalizacji stosunków międzyludzkich”14. Warto przy 
tej okazji dodać, że teoretyczna kategoria trajektorii jest odwrotnością równie 
doniosłej w badaniach biograficznych kategorii „biograficznego planu działa-
nia”15. Pomijając nowe elity, wykształcone w żywiołowym procesie prywatyzacji 

13 F. Schütze, Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, [w:] Metoda bio-
graficzna w socjologii. Antologia tekstów, red. K. Kaźmierska, Kraków 2012, s. 425.
14 W. Jedynak, Episkopat o meandrach przemian ustrojowych w Polsce, „Niedziela”, 14 czerwca 2009 
roku, s. 23.
15 F. Schütze, Trajektorie cierpienia…, s. 425.
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i przejmowania władzy, można założyć, że olbrzymia większość była pozba-
wiona potencjału sprzyjającego konstruowaniu takiego planu lub potencjał ten 
był mocno ograniczony. Pojęcie trajektorii służy do opisywania procesu, któ-
ry – zdaniem badaczy – składa się z kilku typowych faz. Pierwszą z nich cha-
rakteryzuje nagromadzenie potencjału trajektoryjnego. Następnie proces ten 
przechodzi w fazę jego uruchomienia, gdy osoba dotknięta problemem nie jest 
już w stanie kształtować swojego życia codziennego przez aktywne schema-
ty działania. Po fazach krytycznych, którym towarzyszy destabilizacja chwiej-
nej równowagi radzenia sobie z życiem codziennym oraz „załamanie się orga-
nizacji życia codziennego i orientacji wobec samego siebie”, następuje proces 
teoretycznego, a następnie praktycznego przepracowania i uzyskania kontroli. 
To ostatnie, zdaniem badaczy, może odbyć się na dwa sposoby: ucieczki z tra-
jektoryjnej sytuacji życiowej bez uzyskania skutecznej kontroli nad jej poten-
cjałem lub sukcesywnej i systemowej organizacji życia z trajektorią, czyli re-
dukcji jej potencjału16. Proces przepracowania trajektorii nazywany jest także 
pracą biograficzną.

Teoretyczny konstrukt trajektorii stosowany był na początku do analiz bio-
grafii jednostek, ale okazało się, że w pewnych momentach dziejów określo-
nych zbiorowości w życiorysach jednostek da się zauważyć wspólne charak-
terystyczne wątki czy punkty zwrotne. Wówczas „indywidualne trajektorie 
biograficzne, będące rezultatem tych procesów, przeżywane są razem z innymi, 
którzy znajdują się pod presją identycznych okoliczności. Narracja prowadzona 
w liczbie pojedynczej »ja« miesza się z narracją prowadzoną w liczbie mnogiej 
»my«, przy czym indywidualne doświadczenie prezentowane jest jako cząst-
ka doświadczenia wspólnego, fragment wspólnego losu”17. Możemy wówczas 
mówić o trajektorii kolektywnej. Tak definiowana kolektywna trajektoria cier-
pienia, jak zauważa Kaja Kaźmierska, analizując zebrany przez siebie materiał 

16 Zob. G. Rieman, F. Schütze, „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cier-
pienia i bezładnych procesów społecznych, [w:] Metoda biograficzna…, s. 389–414.
17 A. Rokuszewska-Pawełek, Doświadczenia wojenne Polaków – analiza trajektorii wrześniowej, [w:] 
Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych, red. R. Dopierała, K. Wa-
niek, Łódź 2016, s. 106–107.
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empiryczny, zaistniała w diasporze Polaków na Kresach Wschodnich Drugiej 
Rzeczypospolitej podczas wkroczenia 17 września 1939 roku wojsk sowieckich18.

Doświadczenie transformacji ustrojowej zapisane w opowieściach o życiu 
– założenia badawcze

Odnosząc się do określania transformacji ustrojowej w Polsce jako rewolu-
cji i traumy, na tle wcześniejszych rozważań można przyjąć, że doświadczenia 
mieszkańców postindustrialnych obszarów Górnego Śląska wpisują się w ko-
lektywną trajektorię cierpienia. Opatrzone tym terminem bezładne procesy 
społeczne już zarysowały się w ówczesnych i późniejszych badaniach socjolo-
gicznych czy etnologicznych, ale pojawiają się jako skutek uboczny – wynikają 
raczej mimochodem z badań nastawionych na poznanie czegoś innego, np. po-
staw wobec nowych wartości, ubóstwa, migracji, zmiany kulturowej. Trajek-
toria cierpienia jako centralny przedmiot dociekań badawczych, jak wynika 
z powyższych wywodów, z powodzeniem może być poznawana przez zasto-
sowanie metody biograficznej. Pod pojęciem tej metody kryje się wiele czyn-
ności i procedur badawczych, zwłaszcza jeśli weźmiemy też pod uwagę jej bo-
gatą i długą historię, sięgającą szkoły chicagowskiej. Uporządkowanie wiedzy 
i pojęć na temat metody biograficznej nie jest celem niniejszego opracowania. 
Podstawowe założenie pozostaje takie samo i warte jest w tym miejscu przy-
pomnienia. „Metoda biograficzna w różnych swych odmianach i w rozmaity 
sposób odwoływała się zawsze do subiektywnej perspektywy badanych osób, 
czyniąc ich własny punkt widzenia niezbędnym punktem wyjścia do konstru-
owania uogólnień teoretycznych”19. Mówiąc o badaniu trajektorii, mam na 
myśli tę odmianę metody biograficznej, w której podstawą jest narracja, ro-
zumiana jako opowieść o swoim życiu. Materiał empiryczny pozyskiwany jest 
techniką wywiadu. Warto jednak podkreślić, że istotą wywiadu narracyjnego 
jest otrzymanie treści „niebędącej sumą odpowiedzi na stawiane pytania, lecz 

18 K. Kaźmierska, Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Na przykładzie analizy 
narracji kresowych, [w:] Biografia i wojna…, s. 131–154.
19 J. Włodarek, M. Ziółkowski, Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej 
socjologii, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Poznań 1990, s. 3.
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spontaniczną narracją, która nie jest zakłócona interwencją badacza”20. Meto-
da biograficzna należy oczywiście do grupy tak zwanych metod jakościowych. 
Reżim proceduralny związany z techniką pozyskiwania danych w ramach tej 
metody daje jednakże badaczowi poczucie niezawodności, a także działania 
na konkretach, ale – jak twierdzą praktycy – wymaga on spełnienia kilku pod-
stawowych warunków:
• badacz i narrator nie mogą być osobami znajomymi sobie,
• ingerencja badacza w narrację ogranicza się do niezbędnego minimum 

(szczególnie trudne jest wytrzymywanie dłuższych przerw w narracji),
• spotkanie badacza z narratorem nie może mieć charakteru terapeutycznego 

(szczególnie gdy narrator opowiada o traumatycznych doświadczeniach),
• interpretacja narracji biograficznej, po uprzednim opracowaniu jej w od-

powiedniej formie, powinna być przeprowadzona zespołowo.
Niewątpliwą zaletą narracji biograficznej jest zjawisko „przymusu narra-

cyjnego”, które sprawia, że badany jest zanurzony we własnej opowieści i nie 
zna albo z założenia nie powinien znać intencji tematu badawczego, co wyda-
je się obiecujące wobec obiektywizmu postulowanego w badaniach. Ponadto 
narracja biograficzna jako rezultat dobrze przeprowadzonego badania jest bo-
gata w inne niezamierzone czy nieprzewidywane przez badacza tematy z za-
kresu zjawisk społeczno-kulturowych, a zatem zawiera w sobie atrakcyjny po-
znawczo i znacznie większy potencjał do wyciągania wniosków czy budowania 
późniejszych teorii.

Mija trzecia dekada zmian zainicjowanych przy okrągłym stole i z tej per-
spektywy można stwierdzić, że obecnie zdecydowana większość Polaków oce-
nia je pozytywnie, uważając, że zmiany te były potrzebne, a nawet konieczne. 
Coraz liczniejsza jest też grupa reprezentująca najmłodsze pokolenie, która 
z oczywistych powodów nie może tamtych czasów pamiętać. Stanowi to pod-
stawę, aby sądzić, że badanie zmiany ustrojowej w Polsce, w tym na Górnym 
Śląsku, musi polegać na badaniu zjawisk związanych z pamięcią kulturową. 

Pojęcie pamięci na gruncie nauk humanistycznych zyskało dużą popular-
ność. Oczywiście w tym ujęciu nie chodzi o sztukę przyswajania przez jednostkę 

20 K. Kaźmierska, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] Biografia i wojna…, s. 61.
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wiedzy, ale o skutek działania pewnego mechanizmu kulturowego, polegają-
cego na specyficznym odnoszeniu się przez daną grupę do własnej przeszło-
ści. Ważne jest, aby mieć na uwadze znaczenie teraźniejszości i czasowego dy-
stansu, w których żyje dana grupa, gdyż pozwala to zyskać niezbędny punkt 
odniesienia wobec tego, co minione. „Przeszłość natomiast – to jest nasza teza 
– powstaje dopiero dzięki temu, że jest przedmiotem odniesienia”21. Pojęcie 
pamięci zbiorowej jako terminu naukowego zaistniało za sprawą prac Mau-
rice’a Halbwachsa w drugiej ćwierci XX wieku i doczekało się wielu definicji. 
Znaczenie terminu „pamięć zbiorowa” rozumiem tu najogólniej za Andrze-
jem Szpocińskim, który definiuje to pojęcia jako „to, co pozostaje z przeszłości 
w przeżyciach członków grupy lub co czynią swoją przeszłością – zbiór wspo-
mnień o zdarzeniach (rzeczywistych lub zmyślonych), przeżytych bezpośred-
nio, lub takich, o których wiedza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie 
w tradycji ustnej, pisanej oraz za pośrednictwem kanałów informacyjnych”22.

Warto w tym miejscu nadmienić, że w latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku dzięki publikacji Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory 
Marianne Hirsch teoria zyskała nowe, ważne pojęcie – postpamięć. Pojęcie to 
dotyczy tych, którzy dorastali pod wpływem narracji poprzednich pokoleń, 
ponieważ jednak dotyczyły one bardzo bolesnych i traumatycznych doświad-
czeń (ocalonych z Holokaustu), zdominowały ich własne historie. Nie sposób 
porównywać oczywiście transformacji z Holokaustem, ale należy zgodzić się 
w tym miejscu ze stwierdzeniem Jacka Nowaka, że postpamięć zgodnie z jej 
źródłowym i definicyjnym ujęciem dotyczy wspomnień bolesnych, dotyczą-
cych wydarzeń przykrych i tragicznych23.

Pamięć społeczna i pochodna od niej postpamięć są specyficznym przed-
miotem badań, który wymaga dwóch ważnych założeń metodologicznych 
wynikających z pewnych przemian, jakie zaistniały w antropologii w ogóle. 
Po pierwsze, należy uznać subiektywizm poznania. „Treści subiektywne stały 

21 J. Assmann, Kultura pamięci, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, 
red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 61.
22 A. Szpociński, Przeszłość a środki przekazu, [w:] Przeszłość jako przedmiot przekazu, red. A. Szpociń-
ski, P.T. Kwiatkowski, Warszawa 2006, s. 27.
23 Por. J. Nowak, Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków 2011, s. 51.
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się pożądanym składnikiem wiedzy. Jeśli tak jest, to wiedzę zdobywaną w cza-
sie dialogu z Innym możemy traktować jako znarratywizowaną interpretację 
faktów i doświadczeń badanych i badacza”24. Po drugie, badanie tego typu zja-
wisk, zresztą jak w wielu innych sytuacjach, wymaga wręcz interdyscyplinarne-
go podejścia. Roztaczając perspektywę badawczą na gruncie antropologii kul-
turowej czy socjologii, jest wskazane, żeby nie ograniczać się jedynie do tych 
nauk, lecz posiłkować właśnie dyscyplinami pokrewnymi. Stąd zjawiskiem 
transformacji ustrojowej i pamięci społecznej z podobnym rezultatem zajmuje 
się socjologia, etnologia, antropologia kulturowa czy historia. Przewidywane tu 
podejście badawcze zarówno w odniesieniu do pamięci, jak i kolektywnej tra-
jektorii cierpienia, wynikającej z transformacji ustrojowej na Górnym Śląsku, 
z powodzeniem może być więc oparte na dorobku i doświadczeniach opisanej 
wyżej techniki biograficznego wywiadu narracyjnego oraz metod jego analizy.

Zakończenie

Poruszone w artykule zagadnienia nie są oczywiście w stanie wyczerpać hi-
potez, jakie można postawić na temat trajektorii cierpienia w doświadczeniu 
transformacji ustrojowej. Zarysowana jest tu raczej próba wypełnienia pewnej 
luki. Pozostaje wciąż wiele pytań, jak choćby o to, czy transformacja ustrojo-
wa w Polsce, w tym na Górnym Śląsku, została już zakończona. Jeśli tak, to co 
należy uznać za ostateczny, kończący ten proces akt, lub jakie może być kryte-
rium umożliwiające sformułowanie takiego stwierdzenia? Inne ważne pytanie 
brzmi: Czy elementy, jakie zawiera ta transformacja, są na tyle modelowe, że 
społeczeństwo polskie może albo powinno móc się dzielić swoimi doświadcze-
niami ze społecznościami w innych krajach, w których procesy zmian ustro-
jowych zaczęły się znacznie później? Pozostaje mieć nadzieję, że zebranie wy-
wiadów narracyjnych, ich rzetelna, zespołowa analiza, wyciągnięcie wniosków 
i być może zbudowanie adekwatnej teorii pozwoli przynajmniej częściowo 
poznać odpowiedź na te pytania, a z pewnością ubogaci wiedzę niezbędną 

24 Ibidem, s. 56.
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w podejmowaniu autorefleksji na temat własnej historii czy zbiorowej tożsa-
mości mieszkańców Górnego Śląska.
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Grzegorz Błahut

Gdy świat stanął na głowie – przyczynek do badań nad transformacją 
ustrojową w pamięci mieszkańców Górnego Śląska

S h r n u t í

Článek pojednává o prvním desetiletí politických a sociálně-ekonomických pro-
měn v Polsku, se zvláštním zohledněním oblasti Horního Slezska. Vzhledem k tomu, 
že se toto období do vzpomínek obyvatel tohoto průmyslového regionu zapsalo jako 
období bolestných zkušeností, předpokládá se, že v tomto případě lze uvažovat o ko-
lektivní trajektorii utrpení. Tento pojem vypracovaný Anselmem L. Straussem či Frit-
zem Schützem pro potřeby biografického výzkumu, má v sociologii pro toto uvažová-
ní zásadní význam; autor se snaží analyzovat tuto zkušenost a najít správnou odpověď 
na otázku, jaký je její vliv v současnosti. Ukázalo se, že psychická trauma související se 
zrušením pracovních míst, pocitem chaosu a ostatními negativními jevy, kterou sdí-
lí mnoho obyvatel Horního Slezska, do různého stupně determinovala a determinuje 
politické či volební postoje a v dnešní době tvoří i kulturní paměť.
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Gdy świat stanął na głowie – przyczynek do badań nad transformacją 
ustrojową w pamięci mieszkańców Górnego Śląska

Z h r n u t i e

Článok sa venuje prvej dekáde politických a sociálno-ekonomických premien v Poľ-
sku s osobitným zreteľom na oblasť Horného Sliezska. Vzhľadom na to, že sa predmet-
né obdobie zapísalo do spomienok obyvateľov tohto priemyselného regiónu ako sled 
bolestných skúseností, predpokladá sa, že je v tomto prípade možné hovoriť o kolektív-
nej trajektórii utrpenia. Tento pojem vypracovaný Anzelmom L. Strausom či Fritzom 
Schützom, v rámci biografického výskumu v sociológii ako základný pre toto uvažova-
nie; autor sa snaží analyzovať túto skúsenosť a nájsť odpoveď na otázku, aký má vplyv 
v súčasnosti. Ukazuje sa, že trauma mnohých obyvateľov Horného Sliezska spojená 
s likvidáciou pracovných miest, s pocitom chaosu a inými negatívnymi javmi v rôznej 
miere determinovala a determinuje politické postoje alebo volebné preferencie a v sú-
časnosti tiež formuje aj kultúrnu pamäť.
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Śląsk Cieszyński w orbicie zainteresowań nowego regionalizmu 
w badaniach literackich

Znaczna część literatury to dzieje jej korzeni w jakimś miejscu: 
w pejzażu, regionie, wiosce, miasteczku, państwie lub na kontynencie. 

[…] Co więcej, miejsca owe zmieniają się pod wpływem tego, 
co o nich napisano, czerpiąc z literatury swoje znaczenie i mityczny charakter1.

Centra wytwarzania znaczeń i wartości są dzisiaj eksterytorialne 
i wyzwolone z więzów, które narzuca lokalność – nie dotyczy to jednak 
ludzkiej kondycji, której owe znaczenia i wartości mają nadawać sens2.

Wprowadzenie

Tytułowy nowy regionalizm oznacza w węższym rozumieniu międzyuczel-
niany projekt naukowy realizowany w latach 2014–2017, który zaowocował 
pięcioma konferencjami i sześcioma monografiami3, w szerszym ujęciu zaś 
– orientację badawczą4. Rozważę tutaj, czy rzeczywiście proponuje ona pio-
nierskie podejście do literatury regionów, a przede wszystkim przyjrzę się, po 
pierwsze, (nie)obecności Śląska Cieszyńskiego we wspomnianym projekcie, 
po drugie, oczekiwaniom, jakie można żywić wobec tej perspektywy odnośnie 

1 M. Bradbury, Wstęp, [w:] Atlas literatury, red. M. Bradbury, tłum. A. Błasiak i in., Warszawa 2002, 
s. 10.
2 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 7.
3 Pełna nazwa projektu brzmi: „Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje”. Na te-
mat wspomnianych konferencji i publikacji można przeczytać na stronie internetowej: http://www.no-
wyregionalizm.com.pl.
4 Należy od razu zaznaczyć, po pierwsze, że orientacja ta rozwija się w dwóch kierunkach, zainspirowa-
nych przez Edwarda Saida i przez Kennetha White’a, po drugie, że polscy nowi regionaliści mają pre-
kursorów w niektórych badaczach z okresu nie tylko powojennego, ale także międzywojennego – zob. 
np. J. Madejski, Nowy i stary regionalizm, [w:] Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, 
red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala, Kraków 2015, s. 77–90.
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do tematyki cieszyńskiej. Należy rozpocząć od charakterystyki nowego regio-
nalizmu sensu largo – „nowego” choćby z racji dystansowania się od regionali-
zmu epoki PRL, kiedy to sprowadzono go do folkloru i zinstrumentalizowano 
w służbie idei monolitycznego narodu. Ekspansywność nowego regionalizmu 
wynika z reorientacji humanistyki ostatnich dekad, z zainteresowania pogra-
niczami, peryferiami, mikronarracjami, miejscami autobiograficznymi, migra-
cjami, postkolonializmem, pamięcią kolektywną (kulturową). Zainteresowa-
nie to krzyżuje się z tendencją nazywaną zwrotem topograficznym, w którym 
nie chodzi tylko o podejmowanie przez literaturoznawców zagadnień geogra-
ficznych, lecz o antropologię literatury, wgląd w kulturowe i polityczne uwi-
kłanie zarówno literackich reprezentacji przestrzeni, jak i samych autorów5. 
Koncentracja na pograniczności terytorialnej idzie tu w parze z eksplorowa-
niem rozmaitych zjawisk hybrydalnych, niejednolitych, a koncentracja na pe-
ryferiach przestrzennych – z dowartościowaniem tego, co marginalizowane, 
wyparte z oficjalnego dyskursu, kwestionujące uniwersalność kanonów stwo-
rzonych przez administracyjne i kulturowe „centrum”.

Chociaż takie tendencje ośmieliły badaczy pragnących analizować pisar-
stwo regionalne, jego zdefiniowanie nastręcza kłopoty. Wciąż pokutuje opinia, 
że cechuje je gorszość w stosunku do pisarstwa ogólnonarodowego, schema-
tyzm formy i zaściankowość treści6. Na sprawę tę można spojrzeć z punk-
tu widzenia komunikacji literackiej, a więc pod kątem odbiorcy lub zasięgu. 
Już w 1987 roku Erazm Kuźma przekonywał: „Kogo czytają tylko w regionie, 
ten jest pisarzem regionalnym i nie mówi to nic o jego wartości. Kogo czytają 

5 „Przestrzeń w perspektywie geokrytyki jest traktowana zarazem historycznie, jak i intertekstualnie. Osią 
badań jest […] kulturowa stratygrafia, badająca temporalne nawarstwianie, ruch i zmienność w czasie 
kolejnych reprezentacji danych miejsc” (E. Rybicka, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza 
porównawcza pojęć, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, t. 2, s. 34). Zob. także np. Eadem, 
Literatura, geografia: wspólne terytoria, [w:] Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, red. E. Konończuk, 
E. Sidoruk, Białystok 2012, s. 11–25; K. Pospiszil, Geolit, czyli po co nam geografia? Krótki i subiektyw-
ny przegląd literaturoznawczych „geo-narzędzi”, [w:] Przestrzeń, literatura, doświadczenie. Z inspiracji 
geopoetyki, red. T. Gęsina, Z. Kadłubek, Katowice 2016, s. 19–34.
6 Warto nadmienić, że w związku z regionalizmem śląskim Julian Przyboś już w 1930 roku ostrzegał przed 
tym brakiem oryginalności: „Kolorowość folkloru i groźna dynamika wielkoprzemysłowej pracy, pul-
sujące tętno życia i idylliczność zapadłej wioszczyny, wszystko to może stać się celem ekspresji samym 
dla siebie, zamiast stanowić jedynie środek do kształtowania własnej wizji rzeczywistości” (J. Przyboś, 
Koniunktura literacka na Śląsku, „Zaranie Śląskie” 1930, nr 1, s. 2).
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w całym kraju, ten nie jest pisarzem regionalnym, choćby nawet posługiwał 
się gwarą śląską czy kaszubską”7. Takie podejście zakłada odróżnianie literatu-
ry regionalnej (zwanej często ludową) od literatury regionów8, którą znamio-
nuje uniwersalna wymowa i powszechny obieg. Oczywiście nie koliduje z tym 
posługiwanie się miejscowymi tematami, kolorytem lokalnym (mamy z nim 
przecież do czynienia również np. u Adama Mickiewicza czy Czesława Miło-
sza) ani odwołania do mentalności mieszkańców9, stanowiącej rezultat okre-
ślonych doświadczeń historycznych10.

W związku z tymi doświadczeniami w tzw. literaturze ojczyzn prywat-
nych (na ogół poświęconej Kresom) ważna okazuje się funkcja terapeutyczna 
– łagodzenie poczucia duchowego wyobcowania, będącego następstwem wo-
jen, totalitaryzmów, przesunięć granic, kryzysu tradycyjnych wartości. Przede 
wszystkim jednak literatura regionów pozwala dojść do głosu pamięci zbioro-
wej nieobecnej w kanonie literatury narodowej, co jest potrzebne m.in. w od-
niesieniu do Śląska, którego losy toczyły się odmiennie od dziejów terenu za-
boru rosyjskiego, utożsamianych zazwyczaj z dziejami Polski11. Na tego rodzaju 
pograniczach – zróżnicowanych etnicznie i kulturowo obszarach nakładania 

7 E. Kuźma, Współczesny regionalizm jako rodzaj komunikacji literackiej, „Region Lubelski” 1987, R. 2(4), 
s. 23. Notabene od czasu tamtej wypowiedzi nastąpiła jeszcze nobilitacja tzw. bliższych ojczyzn: kaszubsz-
czyzna doczekała się rangi języka regionalnego, a Ślązacy zabiegają o analogiczny status dla swojej mowy.
8 To doprecyzowanie nazewnicze jest niezbędne, choć rzadko stosowane konsekwentnie. „Symbole i zna-
ki starej poezji regionalnej nie są istotą poezji »w regionie«, treścią jedyną czy konieczną. Tu właśnie zna-
czenie terminu »poezja regionalna« w bardzo znacznym stopniu zaczyna pokrywać się ze znaczeniem 
pojęcia »pisarz amator«; jeśli przyjąć, że każdy autentyczny pisarz jest przede wszystkim amatorem i za 
każdym razem staje się w działaniu twórczym pisarzem »na nowo«” (R. Sulima, W stronę literatur re-
gionalnych, [w:] Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, red. Z. Chojnowski, 
M. Mikołajczak, Kraków 2016, s. 400).
9 Zob. np. Regionalizm, [hasło w:] Interpretatywny słownik terminów kulturowych, red. J. Madejski, 
S. Iwasiów, Szczecin 2014, s. 156.
10 Analiza kategorii lokalności, pograniczy itp. w badaniach spod znaku geopoetyki jest niemożliwa 
(a na pewno niepełna) bez uwzględnienia wymiaru temporalnego i vice versa: należy mieć na uwadze, 
że historia rozgrywa się nie tylko w czasie, ale także w przestrzeni – zob. np. K. Schlogel, W przestrze-
ni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, tłum. I. Drozdowska, Ł. Musiał, Poznań 2009, s. 9. 
11 Zob. np. R. Nycz, Możliwa historia literatury, „Teksty Drugie” 2010, nr 5, s. 180. „Górny Śląsk jest na-
dal w pewnym stopniu obcy, cudzy. Niewcielony do polskiej sfery symbolicznej – z uwagi na odmienną 
historię i pograniczny, przejściowy, polsko-niemiecki, ale też plebejski charakter jego kultury, kłócący 
się ze szlachecką i romantyczną tradycją kultury dominującej w Polsce – długo nie wzbudzał głębszego 
zainteresowania” (K. Ćwiklak, Relacja centrum – peryferie w najnowszej prozie o Górnym Śląsku, [w:] 
Centra – peryferie…, s. 177).
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się oddziaływań kilku ośrodków centralnych – wyjątkowy rezonans ma tak-
że bieżąca polityka. Jan Szczepański, zwróciwszy uwagę, że odzew za Olzą na 
utworzenie „Solidarności” odbił się na życiu codziennym na pograniczu cie-
szyńskim, tłumaczył, że w regionie tym „wpływy tego, co się dzieje w Warsza-
wie, krzyżują się wyraźnie z wpływami tego, co się dzieje w Pradze, Bratysławie, 
Wiedniu […]. Zmiany zachodzące w jednym centrum – w drugich państwach 
mogą być odczytywane jako zagrożenie albo jako nadzieja, a reakcje w społecz-
nościach lokalnych – zupełnie inne niż we władzach centralnych”12.

Problematyka Śląska w projekcie „Regionalizm w badaniach literackich”

Czy realizatorzy projektu naukowego pod szyldem nowego regionalizmu 
rzucili więcej światła na podobne zagadnienia? Mając świadomość heteroge-
niczności literatury poszczególnych regionów, wolno powątpiewać, czy bada-
cze potrafią sformułować wspólne wnioski. Może poza generalizującym stwier-
dzeniem, że „centrum” posługuje się przemocą symboliczną, lecz „peryferie” 
dysponują strategiami obronnymi13, z których najdonioślejszą byłaby właśnie 
literatura jako sfera prób konstruowania i artykułowania tożsamości. Dlatego 
w monografiach powstałych w ramach omawianego projektu dominują stu-
dia przypadków, dotyczące zwłaszcza ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska z jed-
nej, a Podlasia z drugiej strony – ze względu na powojenną wymianę ludności 
oraz na styk kultur i religii. Z kolei literaturoznawcy z Uniwersytetu Śląskiego 
roztrząsają problematykę Górnego Śląska, tamtejszej koegzystencji i konflik-
tów narodowościowych. Nasuwa się pytanie, w jakiej mierze ich diagnozy moż-
na zastosować do Śląska Cieszyńskiego, czyli pytanie o integralność regionu 
podzielonego w połowie XVIII wieku na część pruską i austriacką14. Niemniej 

12 J. Szczepański, Pogranicze w okresie rewolucyjnych przemian, [w:] Księga pamiątkowa Polskiego Gim-
nazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie, obecnie LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, red. M. Czupry-
na i in., Cieszyn 1995, s. 74.
13 Zob. np. E. Rybicka, Relacje centro-peryferyjne a polityka konstruowania tożsamości regionalnej, [w:] 
Centra – peryferie…, s. 18.
14 Na temat autostereotypu cieszyńskiej specyfiki kulturowej i mentalnej zob. np. G. Kubica, Śląskocie-
szyńska tożsamość i kulturowa hegemonia polskości, czyli antropologiczna interpretacja kategorii „być ste-
la”, [w:] Eadem, Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotogra-
fia, Kraków 2011, s. 181–192.



Śląsk Cieszyński w orbicie zainteresowań nowego regionalizmu w badaniach literackich 99

spróbuję wydobyć ze szkiców opublikowanych we wspomnianych monogra-
fiach kilka wątków ogólnośląskich15 i powiązać je z cieszyńskimi.

Już w tomie pierwszym, prezentującym „badawczy rekonesans i zarys per-
spektyw”, wyłania się kwestia negowania różnorodności Śląska i ideologizacji 
śląskości przez władze, autorzy przywołują również obecny rozkwit mikronar-
racji o ojczyznach prywatnych jako przejaw tworzenia przestrzeni symbolicz-
nej ponad opresyjną polityką narodową. Sposoby konfrontacji z miejscową hi-
storią przedstawione są m.in. na przykładzie esejów katowickich akademików, 
takich jak Zbigniew Kadłubek, Aleksander Nawarecki czy Stefan Szymutko, 
dla których kluczowy zdaje się „»królewski gest człowieka niewolnego«, hołd 
dla niewzniosłej wzniosłości praktyki”16. Jeśli chodzi o pogranicza, to również 
do Śląska Cieszyńskiego wolno odnieść obserwację Kornelii Ćwiklak z książki 
Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku: „Na Górnym Śląsku, 
inaczej niż na Kresach Wschodnich, grupy etniczno-społeczne były wyraź-
nie od siebie oddzielone, mimo że Polaków i Niemców łączyło wyznanie, wie-
le śląskich cech mentalnych, przejściowa odmiana języka, […] a także swoisty 
patriotyzm lokalny. Brak asymilacji czy choćby większego otwarcia na kulturę 

15 Oprócz artykułów przywoływanych w niniejszym szkicu warto wymienić inne teksty z tych tomów po-
święcone problematyce śląskiej: K. Kossakowska-Jarosz, Historia rodzimego piśmiennictwa na Górnym 
Śląsku w perspektywie kulturowej; [w:] Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans 
i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012; W. Browarny, Między „odzyskiwa-
niem” a „ślązaczeniem”. Literacki obraz Śląska i polski dyskurs nowoczesności, [w:] Ibidem; E. Dutka, Do-
świadczenie regionu (na przykładzie literatury o Śląsku), [w:] Nowy regionalizm w badaniach literackich. 
Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012; W. Browar-
ny, „Opowieść śląska” Władysława Jana Grabskiego. O „Rapsodii świdnickiej”, [w:] Centra – peryferie…; 
J. Petrowicz, Miesz(k)aniec jako centralna postać Śląska wielokulturowego, [w:] Ibidem; K. Węgrzynek, 
Murzyni, Indianie, Ślązacy i Inni. Kilka uwag na temat oświeceniowego wizerunku dzikusa w śląskim kon-
tekście, [w:] Ibidem; K. Ćwiklak, „Wszystkie drogi prowadzą do dzieciństwa”. Pożegnanie z Górnym Ślą-
skiem w „Podróży w krainę dzieciństwa” Horsta Bienka, [w:] Region a tożsamości transgraniczne. Literatu-
ra, miejsca, translokacje, red. D. Zawadzka, M. Mikołajczak, K. Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2016; 
E. Dutka, Śląskie „Alpy” i „Himalaje”. O transgranicznej biografii i niejednorodnym krajobrazie regionu, 
[w:] Ibidem; W. Browarny, Sudety wyklęte. Pamięć Gór Śląskich w polskim eseju, reportażu i literaturze 
historyczno-krajoznawczej XXI wieku, [w:] Regionalizm literacki – historia i pamięć, red. Z. Chojnow-
ski, E. Rybicka, Kraków 2017; J. Petrowicz, Mons Silentiae, Bresław i Stalinosmród. Pamięć zapisana 
w nazwach własnych we współczesnej prozie i eseistyce śląskiej, [w:] Ibidem; K. Węgrzynek, Welunek 
czy werbunek? O koncepcie narodowym z alzackiej i śląskiej perspektywy literackiej, [w:] Ibidem; M. Mi-
kołajec, Drach – czyli więcej niż metafora. Kilka spostrzeżeń, [w:] Ibidem; E. Dutka, „Ligota koło Kato-
wic, lipiec 1945” – (de)formacje pamięci i figury zapomnienia. O fotografiach Stanisława Bobera i powie-
ści „Spotkanie z jutrem” Aleksandra Baumgardtena, [w:] Ibidem.
16 M. Mikołajec, O psychopolitycznym potencjale literatury śląskiej, [w:] Nowy regionalizm w badaniach 
literackich…, s. 190.
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sąsiadów wynikał m.in. z niestrudzenie podsycanego przez obie strony propa-
gandowego przekazu, np. syndromu »oblężonej twierdzy«”17.

W omawianych monografiach napotkamy także akcenty z interesującego 
nas terenu. W tomie Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór 
źródeł, w części pierwszej pojawia się informacja o początkach regionalizmu 
cieszyńsko-beskidzkiego, w drugiej zaś umieszczono dwa szkice Gustawa Mor-
cinka na temat tego ruchu, a także pochodzący z 1979 roku tekst Jana Szcze-
pańskiego Kultura narodowa i kultura regionów. Jako potwierdzenie zasadności 
demonopolizacji w tej dziedzinie i zaufania oddolnemu potencjałowi indywidu-
alności autor przywołał Cieszyn: „Było to miasteczko nadgraniczne, położone 
daleko od stolicy, która serdecznie nie troszczyła się o jego rozwój kulturalny. 
O kulturze regionu cieszyńskiego decydowali nauczyciele, tacy twórcy jak Jan 
Wantuła, organizacje robotnicze i młodzieżowe, kulturalne domy parafialne 
i inne siły społeczne. […] [Zatem] jeżeli punktem centralnym zainteresowania 
polityki kulturalnej jest jakość twórczości, to jej podstawowym środkiem jest 
opieka nad zdolnościami twórczymi i stwarzanie im jednakowych szans roz-
wojowych, bez względu na to, czy jest to Warszawa, Cieszyn, czy Ostrzeszów”18.

W cytowanej wypowiedzi Szczepański nie ukazał wszakże specyfiki Ślą-
ska Cieszyńskiego, którą pragnę rozpatrzyć właśnie z punktu widzenia no-
wego regionalizmu. Trzeba pamiętać, że o ile dla „centrum” identyfikowane-
go z Warszawą obszar ten jawi się jako peryferyjny i typowe pogranicze, o tyle 
w monarchii austro-węgierskiej leżał on na istotnym szlaku komunikacyjnym 
z Wiednia do Krakowa oraz cechował się poczuciem historycznej spoistości, 
zamanifestowanym jeszcze w 1918 roku w nazwie Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego19. Z drugiej strony mowa o terenie, na którego specyfikę złoży-
ły się tradycje różnej proweniencji20 i który wielokrotnie zmieniał przynależ-

17 K. Ćwiklak, Relacja centrum – peryferie w najnowszej prozie o Górnym Śląsku…, s. 179.
18 J. Szczepański, Kultura narodowa i kultura regionów, [w:] Regionalizm literacki w Polsce…, s. 393–394.
19 Według części badaczy i obserwatorów Śląsk Cieszyński staje się pograniczem par excellence dopiero 
teraz, gdy rozmywa się poczucie jego całościowości, a pojęcie to zaczyna być utożsamiane z obszarem 
polskiego powiatu cieszyńskiego – zob. np. M. Morys-Twarowski, Śląsk Cieszyński – fałszywe pograni-
cze?, [w:] Pongo, t. 2: Szkice o pograniczu, red. Ł. Bukowiecki, Warszawa 2010, s. 81.
20 „Śląsk Cieszyński jest krajem niezmiernie ciekawym, o bardzo złożonej problematyce społecznej. Ode-
rwany od Polski przed wielu wiekami, pozostał krajem polskich mas chłopskich, trzymających się pol-
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ność państwową. Ilustrację konsekwencji tego znajdziemy np. w liście wzmian-
kowanego już Jana Wantuły – bibliofila i historyka regionu, a prywatnie wuja 
Jana Szczepańskiego – do redaktora Władysława Oszeldy. Nadawca podkre-
ślił, że twórca hymnu narodowego, Józef Wybicki, który jako konfederat bar-
ski trafił do Cieszyna, pisał o nim „Teschen”, podczas gdy goszczący tam wte-
dy pamiętnikarz niemiecki nadmieniał, że przebywa w polskim mieście, gdzie 
prości ludzie rozmawiają po polsku21. Nic dziwnego, że tożsamość – w opinii 
samych autochtonów niejednoznaczna – tym bardziej dezorientuje innych. 
Jan Szczepański w okresie wojny zanotował z goryczą, że od dziesięcioleci Po-
lacy traktowali Ślązaków podejrzliwie, imputując im czecho- lub germanofil-
stwo, z kolei Niemcy i Czesi odnosili się do nich wrogo, uznając ich za zwo-
lenników Polski22.

Zaolzie jako temat podjęty przez badaczy z kręgu nowego regionalizmu

Niekiedy, szczególnie w tzw. prozie korzennej, pogranicze ulega mitologizacji 
jako kraina tolerancji i idyllicznego współżycia, lecz sporo utworów opowiada 
o odarciu z korzeni lub ich dramatycznym splątaniu i o relatywności kategory-
zacji „swoje – obce”, co właśnie interesuje badaczy z kręgu nowego regionali-
zmu. Dlatego w tym ujęciu najbardziej nośnym tematem cieszyńskim wyda-
je się kwestia Zaolzia – ze względu na jego zagmatwane losy i rozbieżne ich 
interpretacje, jak również na położenie tamtejszych Polaków w orbicie trzech 
kultur: czeskiej, płynącej z Polski i regionalnej23, na dialektykę między tożsa-
mością regionalną a narodową i wynikające stąd dylematy Zaolzian, którym 

skości olbrzymią siłą uporu, równocześnie krajem, w którym krzyżowały się niezwykle silne wpływy 
kulturowe Niemiec i Austrii, Czech i Słowacji” (J. Szczepański, Przykład Jana Wantuły, [w:] Idem, Od-
miany czasu teraźniejszego, Warszawa 1973, s. 219).
21 Zob. Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899–1953, red. K. Szka-
radnik, Ustroń–Katowice 2017, s. 280 (list nr 131 z 22 stycznia 1953 roku).
22 Zob. J. Szczepański, Dzienniki z lat 1935–1945, red. D. Kadłubiec, Ustroń 2009, s. 104–105.
23 Zob. np. H. Rusek, Polityka asymilacyjna jako czynnik wyznaczający zakres odrębności kulturowej Pola-
ków (na przykładzie polskiej społeczności na Zaolziu), [w:] Pogranicze jako problem kultury, red. T. Smo-
lińska, Opole 1994, s. 91.
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coraz częściej pozostaje zlać się z czeskim otoczeniem lub kultywować spetry-
fikowane tradycje ludowe.

Właśnie te sprawy porusza jedyny stricte cieszyński artykuł w omawianych 
tomach. Magdalena Roszczynialska w szkicu Tustelanie, szkopyrtocy i kuferko-
rze – warianty tożsamości między Olzą i Ostrawicą za kanwę analiz przyjmuje 
głośny reportaż Jarosława Jota-Drużyckiego Hospicjum Zaolzie, choć odwołuje 
się też np. do opowiadań Jana Balabána. Zwraca uwagę, że kategorie z tytułu jej 
tekstu stanowią etykietki, oznaczają tożsamość narzuconą, wpasowującą każ-
dego w typologię „swój versus obcy”24. „Szkopyrtocy”, czyli Polacy, którzy do-
konali konwersji, przypominają przechrztów odrzucanych przez obie strony. 
Wydaje się jednak, że badaczka niezbyt fortunnie ten „brak integralnej tożsa-
mości narodowej” opatruje przykładem książki Renaty Putzlacher W kawiar-
ni Avion, której nie ma, będącej rekonstrukcją powikłanej genealogii rodzinnej 
i swoistą archeologią miejsca (zamieszkiwanego także przez Żydów), wydoby-
waniem niewygodnych komponentów polskiej pamięci zbiorowej. Z kolei ka-
tegorię „kuferkorzy” obiera Roszczynialska za punkt wyjścia refleksji nad mi-
gracjami (w tym masowym napływem Wietnamczyków m.in. do Czeskiego 
Cieszyna) i nad osłabieniem więzi z przestrzenią, skorelowanym, po pierwsze, 
z degradacją krajobrazu, po drugie – z utratą poczucia śląskości, marazmem 
i zanikiem pamięci wspólnoty25. Mimo to myśleniu w kategoriach ekskluzywi-
zmu narodowego czy regionalnego przeciwstawia możliwość przynależności 
z wyboru26, stąd awersję budzi w niej trzecie tytułowe pojęcie, „tustelanizm”, 
synonim zaolziańskiej izolacji i skansenowatości27 oraz szowinizmu. Autorka 

24 Zob. M. Roszczynialska, Tustelanie, szkopyrtocy i kuferkorze – warianty tożsamości między Olzą 
i Ostrawicą, [w:] Region a tożsamości transgraniczne…, s. 95.
25 Ibidem, s. 101, 108.
26 Por. np. opinię dramaturga Stanisława Bieniasza: „Wszyscy, którzy nie traktują tej ziemi jak hotelu, 
i to hotelu podłego, z którego chciałoby się jak najprędzej uciec, mają prawo czuć się Ślązakami” (cyt. 
za: A. Skudrzykowa i in., Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Sytuacja języko-
wa w miastach Górnego Śląska, Katowice 2001, s. 133).
27 O tym, jak drażliwa to kwestia, świadczą dosadne słowa prezesa Kongresu Polaków w Republice Cze-
skiej: „Rozwija się niespotykany fenomen: Zaolzie jako kontrapunkt dla Polski. […] To jest bardzo nie-
dobre rozwijanie tożsamości regionalnej, plugawego »tustelanizmu«, »nasizmu«, myślenia, że wszystko, 
co nasze, jest wartościowe, a to, co polskie, to już jest drugiego sortu” (Wojenki, Kongres i walka o pol-
skość. Z Józefem Szymeczkiem rozmawiają Andrzej Drobik i Dawid Legierski, [w:] Rozmowy o Śląsku Cie-
szyńskim, red. A. Drobik, Ustroń 2014, s. 237).
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uwypukla zawłaszczanie lokalnej narracji przez monolityczny dyskurs naro-
dowy, ale zarazem niewydolność języka wobec nieciągłości tożsamości Zaol-
zian, która podważa binarne klasyfikacje, pozostaje ambiwalentna.

Badacze obszarów pogranicznych wskazują na fundamentalne znaczenie 
„swojskości”28, „tutejszości”, postawy zwykłych ludzi, obojętnych wobec wiel-
kiej polityki i sporów o „rząd dusz”: „Człowieka pogranicza cechuje indyfe-
rentyzm narodowy albo uniwersalizm […]. Pogranicze jest ojczyzną nienaro-
dową, prywatną, w której można być swoim albo obcym”29. Niemniej np. na 
Zaolziu cały czas mamy do czynienia z przymusem opowiedzenia się po którejś 
ze stron – presję tę oddaje choćby sam tytuł wiersza Renaty Putzlacher Ziemia 
albo-albo. Tragiczne położenie „pogranicznych” wyraża także motto powie-
ści Wiatr od wschodu Augusta Scholtisa, przywołane w szkicu Krystiana Wę-
grzynka Welunek czy werbunek? O koncepcie narodowym z alzackiej i śląskiej 
perspektywy literackiej w tomie Regionalizm literacki – historia i pamięć: „Moje 
serce jest za duże dla jednej ojczyzny, a za małe dla dwóch”30. W wypadku li-
teratów dodatkowo pojawia się rozdźwięk między autonomią twórczą a naci-
skiem środowiska, wynikającym z przeświadczenia o społecznej misji artysty 
i patriotycznej roli sztuki w tego typu okolicznościach. 

Przepracowywanie przeszłości pogranicza w literaturze – trzy przykłady

Jeśli – tak jak autorka W kawiarni Avion, której nie ma – chcieć odciąć się 
od ciasnego regionalizmu równoznacznego z folklorem, nie przystając zara-
zem na ideę oblężonej twierdzy, możliwym wyjściem okazuje się pisanie jako 
nadawanie granicy waloru autoidentyfikacyjnego. W tekstach jej metoni-
miami są pewne centralne punkty topografii duchowej Śląska Cieszyńskiego, 

28 Zob. np. M. Dąbrowska-Partyka, Literatura pogranicza, pogranicza literatury, Kraków 2004, s. 39.
29 Regionalizm…, s. 158. Niemniej ukazywanie pogranicza jako „ziemi niczyjej” oznacza „pomijanie 
analizy wymiaru geopolitycznego położenia regionów i unikanie nazywania po imieniu geopolitycznie 
uwarunkowanych napięć i hierarchii obserwowanych w społecznościach regionalnych w związku z uwi-
kłaniem ich elit w zewnętrzne gry geopolityczne” (T. Zarycki, Peryferie czy pogranicza? Krytyczne spoj-
rzenie na współczesne sposoby posługiwania się pojęciem „pogranicza”, [w:] Peryferie i pogranicza. O po-
trzebie różnorodności, red. B. Jałowiecki, S. Kapralski, Warszawa 2011, s. 37).
30 A. Scholtis, Wiatr od wschodu. Śląska powieść sowizdrzalska, tłum. A. Smolorz, Katowice–Altdorf–
Kotórz Mały 2015, s. 10.
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a literaturoznawcy nie poprzestają na wyliczeniu padających w utworach nazw 
miejscowych, lecz odsłaniają kryjące się pod nimi treści symboliczne, gdyż 
„nazwa stanowi szczelinę wiodącą do złóż pamięci”31. W pierwszej kolejno-
ści należy tu wymienić Olzę, która w twórczości cieszyńskich Polaków bywa 
z jednej strony symbolem narodowego trwania, z drugiej zaś – problemów z sa-
mookreśleniem i „rzeką rozłąki”32, nienaturalną granicą, która dzieli zarówno 
dosłownie, jak i mentalnie. Podobnie biegnący nad nią główny most nie łączy 
– w okresie komunizmu, kiedy zamykano przejście, nazwa „most Przyjaźni” 
brzmiała wręcz ironicznie. W głębszym wymiarze historycznym symbolizo-
wany przez tę konstrukcję stan zawieszenia odzwierciedla nieprzewidywalny 
los mieszkańców pogranicza, co Putzlacher w książce W kawiarni Avion, któ-
rej nie ma podsumowuje: „Czasem wystarczyło stać na moście i zastanawiać 
się, jakie po zejściu na stały ląd zastanie się państwo”33.

Z kolei Węgrzynek we wspomnianym artykule przywołuje powieść Oty Fi-
lipa, w której dr Staniolowski, prezes klubu FC Śląska Ostrawa, zrzeka się oby-
watelstwa czechosłowackiego w proteście przeciw represjom wobec Polaków, ale 
nie zostaje wpuszczony do Polski, zatrzymany na moście w Cieszynie z powo-
du braku dokumentów. Warto zacytować komentarz Szczepana Twardocha, że 
dzięki bardziej zdystansowanej perspektywie ludzi pogranicza Filip „tworzy po 
czesku cudowną galerię śląskich typów, nienawidzących się wzajemnie Czechów, 
Polaków, Ślązaków, Niemców, Żydów, indyferentnych lub niezdecydowanych. 
Wszyscy […] potrafią jakoś ze swoją nienawiścią żyć i umierać, od kul i cho-
rób”34. Wypada dodać, że w dobie komunizmu głoszono „przyjaźń narodów” 
i tabuizowano antagonizmy, jednak wciąż istnieją dwie prawdy o przeszłości35 
(zwłaszcza dotyczące czeskiej napaści na Śląsk Cieszyński w 1919 roku i zajęcia 

31 E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kra-
ków 2014, s. 320.
32 Szerzej o motywie Olzy – zob. np.: K. Heska-Kwaśniewicz, Wspólnota przestrzeni, [w:] Kalejdoskop 
tematów śląskich. Zbiór studiów filologicznych, red. K. Kossakowska-Jarosz, Opole 2011, s. 35–36.
33 R. Putzlacher, W kawiarni Avion, której nie ma, Czeski Cieszyn 2013, s. 10.
34 S. Twardoch, Wyznania prowincjusza, Warszawa 2010, s. 13–14.
35 „Racje mieszkańców Zaolzia i lokalne konflikty uznawano za nieistotne […] wobec racji »wyższe-
go rzędu«. W rzeczywistości nie chciano ich dostrzec – były zbyt niewygodne. […] Tłumione w cza-
sach sowieckiego »internacjonalizmu« wzajemne urazy odżyły na nowo po 1989 roku” (G. Gąsior, Za-
olzie, [w:] Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918–2008, red. A. Knyt, Warszawa 2008, s. 2).
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przez Polskę Zaolzia w 1938 roku), a Cieszyn, mimo otwarcia granic po wstą-
pieniu obu państw do Unii Europejskiej, pozostał miastem beznadziejnie roz-
dartym, pękniętym w wymiarze tożsamościowym36. Następujące w utworach 
większości pisarzy z pogranicza wydobywanie takich zaszłości wydaje się za-
sadne, jeśli nie ma na celu jątrzenia, lecz oczyszczające przepracowanie urazów.

Renata Putzlacher na kartach W kawiarni Avion, której nie ma wysuwa 
kontrpropozycję wobec zarówno wzorca monolitycznej wspólnoty, jak i skraj-
nych wyobrażeń wielokulturowości – konfliktowego oraz idyllicznego. Rozta-
cza wizję, w której kategorie „swojego” i „obcego” ulegają osłabieniu na rzecz 
ich syntezy w człowieku pogranicza, bogatszym o interioryzację wielowymia-
rowego miejsca, o którego genius loci stanowi również Inny. Rewersem takie-
go doświadczenia miejsca jest zaś imperatyw przypominania o nieobecnych37. 
Pustka po kawiarni pozostała wymownym znakiem unicestwienia cieszyńskich 
Żydów, a wśród nich Rozalii, właścicielki „Avionu”, której dzieje rekonstru-
uje Putzlacher. Losów tej społeczności nie sposób „zrozumieć” ani utożsamić 
się z nimi, niemniej można się w nie empatycznie zaangażować, dostrzegając 
wspólne uwikłanie w ogólniejsze mechanizmy geopolityczne. Dlatego – jak pisze 
Ryszard Koziołek o prozie Twardocha, a co można odnieść też do realiów cie-
szyńskich – „jego prawdziwi i zmyśleni ziomkowie zostali precyzyjnie osadze-
ni w geografii i pejzażu zielono-czarnego Śląska, oplątani siecią zawsze cudzej 
polityki i wojen, co skazuje ich na tragiczną bierność, którą maskuje przysło-
wiowa śląska robotność, troska o dom i rodzinę […]. Jego [Twardocha] fikcja 
jest wymierzona w historię, ponieważ historia Śląska nie potrafi nadać sensu 
losom Ślązaków. Produkuje głównie rozpacz”38. Mimo powstania w ostatnich 
latach różnych prac podejmujących tę tematykę, nadal na realizację czeka 

36 Tę powszechną konstatację potwierdza np. popularny czeski bard ze Śląska Cieszyńskiego: „Miasto 
osierociało, nie odnalazło […] swojej tożsamości, która mogłaby tworzyć całość” (Ostrawa, granice i ta-
jemnice pieśni. Z Jaromírem Nohavicą rozmawiają Andrzej Drobik i Dawid Legierski, [w:] Rozmowy o Ślą-
sku Cieszyńskim…, s. 16). Z kolei Zbigniew Machej w wierszu Po wejściu do Unii zauważa: „Na Moście 
Wolności / Są schaby, wędliny. / I nie ma celników, / Lecz są dwa Cieszyny” (Z. Machej, Zima w małym 
mieście na granicy, Sejny 2008, s. 79).
37 Dzięki narracji, która podejmuje się tego zadania, „przestrzeń wydrążona z pamięci odzyskuje swą hi-
storię […] (nawet jeśli ma ona niekiedy status na poły wyobrażeniowy), literatura z kolei […] zakotwi-
czenie w materii, będącej śladem przeszłości” (E. Rybicka, Geopoetyka…, s. 313).
38 R. Koziołek, Śląska bestia, [w:] Idem, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016, s. 221.
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marzenie Szczepańskiego wyrażone w liście do Jana Wantuły parę miesięcy po 
wojnie: „[R]oi mi się plan większej pracy o Śląsku Cieszyńskim, jego konflik-
tach społecznych, religijnych, narodowych – jego życiu w okresie przemiata-
nia z państwa do państwa, z reżimu do reżimu”39. Kolidujących ze sobą pamię-
ci nie sposób arbitralnie pogodzić, lecz m.in. autorka W kawiarni Avion, której 
nie ma sugeruje, że sąsiedztwo opiera się na nieustannym budowaniu ponad 
graniczną rzeką mostu, którego konstrukcję nośną tworzą próby zrozumienia 
odrębności, wspólne rozrachunki z przeszłością i wzajemne wybaczanie win.

Propozycje badawcze

W jakich jeszcze zagadnieniach perspektywa nowego regionalizmu mo-
głaby okazać się owocna? Napomknęłam o zawłaszczaniu narracji pograni-
cza przez dyskurs narodowy, co ilustrują np. słowa publicysty, który pisząc 
pod koniec lat siedemdziesiątych o Janie Wantule, podkreślał: „Cały Śląsk Cie-
szyński zaliczał się do regionów umysłowo »rozruszanych«, zarazem o jedno-
znacznie i konsekwentnie polskiej świadomości narodowej”40, podczas gdy 
historia pierwszych dekad XX wieku tę jednoznaczność kwestionuje. Zresztą 
także w pismach zagorzałych działaczy narodowych warto odsłaniać pęknię-
cia, nieoczywistości, momenty, kiedy tekst co innego deklaruje, a co innego 
pokazuje. Z drugiej strony należałoby dostrzec różne warstwy znaczeń w ta-
kich utworach jak Pamiętnik starego nauczyciela Jana Kubisza, których dzi-
siejszą aktualność ogranicza się do funkcji źródła historycznego. Tymczasem 
istotny jest wektor narracji skierowany naprzód, ku pewnej potencjalności, jak 
bowiem przekonuje Elżbieta Rybicka, „tworzenie regionalnej polityki pamięci 
jest zarazem projektowaniem przyszłości, w której retroaktywny gest staje się 
utopią prospektywną”41. U Kubisza przejawia się to głównie w kontrastowa-
niu ahistoryczności (pod postacią arkadyjskiej wsi jego dzieciństwa) z brutal-
ną Historią, która wdarła się też na Śląsk Cieszyński, choć przecież autor sam, 

39 List Jana Szczepańskiego do Jana Wantuły z 12 listopada 1945 roku, w zbiorach domowych wnucz-
ki adresata [b. sygn.].
40 Z. Zwoźniak, Urodzony na kamieniu, „Panorama” 1977, nr 41, s. 16.
41 E. Rybicka, Geopoetyka…, s. 359.



Śląsk Cieszyński w orbicie zainteresowań nowego regionalizmu w badaniach literackich 107

uczestnicząc w unaradawianiu ludu, pogłębiał jego świadomość historyczną 
i przyczyniał się do przemian. Sakralizowanie „niegdysiejszej” wspólnoty wy-
obrażonej okazuje się jednak w Pamiętniku starego nauczyciela tyleż prywatną 
nostalgią, ile wzorem współżycia dla ogółu na przyszłość: skromnego, zgodne-
go działania w imię wspólnego ideału – walki „o skarby dóbr duchowych, […] 
o godność człowieczą”42 – co przypominałoby restytuowanie rajskiej harmo-
nii. Przy czym Kubisz czas mityczny osadza w konkretnej przestrzeni, a ide-
alizm dopełnia śląskim pragmatyzmem.

Skoro mowa o twórczości literackiej jako aktywności nie tylko czerpiącej 
inspirację z locum, ale także je przeobrażającej, warto się przyjrzeć temu aspek-
towi sprawczemu. Na przykład zwłaszcza ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim 
chętnie akcentują doniosłe zasługi druków religijnych w utrzymywaniu wśród 
ludu więzi z polskością43. Z drugiej strony fundamentalną rolę unaradawiają-
cą odegrała dopiero publicystyka „budzicieli”, bez których rzeczona więź mo-
gła istnieć co najwyżej potencjalnie. Oddaje to nie wprost nawet stwierdzenie 
Szczepańskiego, że konflikty u schyłku monarchii austro-węgierskiej nie toczy-
ły się między Polakami, Czechami, Niemcami, Ślązakami, lecz między ludźmi, 
którzy deklarowali bycie nimi, traktowali siebie jako takich44. Innymi słowy, 
tożsamość nie jest przyrodzoną esencją, tylko rezultatem formowania przez 
rozmaite narracje45. Z pewnością ważne jest uwydatnianie udziału różnego pi-
śmiennictwa w kształtowaniu samoświadomości i postaw Cieszynian46. Zara-
zem warto głębiej analizować literackie odzwierciedlenia tożsamości jako 
bytu, który manifestuje się za pośrednictwem narracji – tu przykładem eseje 

42 J. Kubisz, Pamiętnik starego nauczyciela. Garść wspomnień z życia śląskiego w okresie budzącego się ru-
chu narodowego w b[yłym] Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1928, s. 220.
43 Zob. np. J. Szczepański, Wiara, [w:] Idem, Korzeniami wrosłem w ziemię, Ustroń 2013, s. 70.
44 Zob. Idem, Pogranicze w okresie rewolucyjnych przemian…, s. 73.
45 Przykładem tego może być kształtowanie się propolskiej postawy Szczepańskiego: „[…] po pierwszym 
roku nauki w szkole ustrońskiej […] mogłem przejść do »szkoły« ujca Wantuły, posiadacza wielkiej bi-
blioteki. Przez tę właśnie »szkołę« czuję się włączony w ten wielki nurt polskości, płynący przez Śląsk 
Cieszyński przez te 600 lat oddzielenia od Polski, w którym działały setki czy tysiące ludzi pióra i słowa, 
ludzi pługa i młota, mówiących, czytających i piszących po polsku” (Idem, Refleksje osobiste na 60-lecie 
odrodzenia Polski, „Poglądy” 1978, nr 17, s. 1).
46 Zob. np. G. Kubica, „Chwalebna polskość”. Etyczny wymiar tożsamości śląskich działaczy narodowych. 
(Analiza narracji autobiograficznych), [w:] Eadem, Śląskość i protestantyzm…, s. 33–48.
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wspomnieniowe Korzeniami wrosłem w ziemię Szczepańskiego, frapujące z uwa-
gi na dwoistą perspektywę (optyka dziecka i uczonego, nostalgia i autoironicz-
ny dystans, abstrakcyjny język literacki i gwara).

Zresztą interpretacji w duchu nowego regionalizmu potrzeba w odniesie-
niu do Śląska Cieszyńskiego także po to, by opatrywać pytajnikiem zbyt idyl-
liczne wizje „zakorzenienia”47, by problematyzować „tutejszość”, wydobywać 
i przepracowywać dyslokacje. W pierwszym tomie z omawianej serii o nowym 
regionalizmie Renata Makarska w artykule o „polsko-czeskich pograniczach 
kulturowych po 1989 roku” konstatuje: „Śląsk Cieszyński nie jest, w odróżnie-
niu od Dolnego Śląska, pograniczem nowym, jednak i tu na próżno by szukać 
rozbudowanych topografii literackich, które utrwalałyby jego wielokulturową 
geopoetykę czy lokalne miejsca autobiograficzne. Coraz częściej pojawiają się 
za to głosy naukowców, powracających narracyjnie do swoich miejsc rodzin-
nych, mówiących o ich nieokreśloności czy niewystarczalności”48.

Podobne tezy wydają się nieco przestarzałe, gdyż w ostatnich dekadach nie-
rzadko dochodzi do głosu nie tylko mitologizacja, lecz także demitologizacja, 
pamięć zarówno nostalgiczna, jak i krytyczna49, która wszakże nie oznacza wy-
rzeczenia się „korzeni” czy „zanieczyszczenia ziemią”. Z dobitną przekorą do-
świadczenie to podsumował w wywiadzie cieszyński poeta Jerzy Kronhold: „Bez 
wątpienia są miejsca na świecie starsze, sławniejsze, piękniejsze, ale tylko tu czuję 
się u siebie, choć nie zawsze dobrze, przeważnie okropnie”50. Koresponduje to 
ze stwierdzeniem Jerzego Pilcha, że „nie można przestać być lutrem z Wisły”51, 

47 Byłaby to naturalna konsekwencja zdiagnozowania przeżytkowości formuły tzw. prozy korzennej jako 
nie tylko szablonowej, ale przede wszystkim eskapistycznej, „regresywnej”, idealizującej wspólnotę wy-
obrażoną i esencjalistyczną tożsamość (opartą na rzekomym „zakorzenieniu” i maskującą niereduko-
wane wyobcowanie, pęknięcia i hybrydyczność tożsamości) – zob. np. Eadem, Geopoetyka…, s. 335.
48 R. Makarska, Polsko-czeskie pogranicza kulturowe po 1989 roku, [w:] Nowy regionalizm w badaniach 
literackich…, s. 256.
49 Zob. np. E. Rybicka, Czy możliwa jest „polifonia pamięci” w literackich badaniach regionalnych? Na przy-
kładzie pogranicza polsko-niemieckiego, [w:] Nowy regionalizm w badaniach literackich…, s. 196–197, 
203–204.
50 D. Siwor, O poezji, kulturze i Czechach… Rozmowa z Jerzym Kronholdem, [w:] Czuli barbarzyńcy. 
O kulturze czeskiej w XX wieku, red. D. Siwor, Bielsko-Biała 2013, s. 81.
51 Zob. Nie można przestać być lutrem z Wisły. Z Jerzym Pilchem rozmawia Dorota Gacek, audycja z 2 kwiet-
nia 2013 roku, Polskie Radio „Dwójka” – https://www.polskieradio.pl/8/195/Artykul/813510,Pilch-nie-
mozna-przestac-byc-lutrem-z-Wisly [dostęp: 1 stycznia 2018 roku].
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co poświadczają lokalne realia w jego prozie, niebędące wyłącznie egzo-
tycznym sztafażem, lecz nośnikiem wartości. Nie wszystkie elementy miej-
scowej specyfiki okazują się chlubne i pożądane – Pilch nieustannie to-
czy zmagania z brzemieniem swojego rodzinnego, wiślańskiego i religijnego 
dziedzictwa – niemniej wszystkie stanowią fundament indywidualnej tożsa-
mości52.

Zakończenie

Należy zatem pamiętać, że pisarstwa „regionalnego” nie sprowadza się do 
patriotyzmu lokalnego i sentymentalizmu, a same kategorie regionu, pograni-
cza, peryferii są konstruowane za pomocą dyskursów, które siłą rzeczy opiera-
ją się na pewnych założeniach ideologicznych. Na badaczy wnikających w tę 
złożoną problematykę czyha zagrożenie uproszczeniami, np. postrzeganiem 
pogranicza jako „mieszaniny kultur”, przez co wyjątkowość każdego konkret-
nego ulega rozmyciu. W wypadku Śląska Cieszyńskiego zdradliwe może być 
np. operowanie pojęciem poezji zaolziańskiej – trzeba mieć na uwadze, że, po 
pierwsze, chodzi jedynie o polską twórczość, po drugie, że jest ona ogromnie 
zróżnicowana. Zresztą nawet prosty podział na twórczość „ludową”, osadzo-
ną w tradycyjnych wzorcach, oraz bardziej awangardową, usiłującą wyjść poza 
lokalność, bywa zawodny. Często się bowiem okazuje, że wiersze „tradycjona-
listów” zawierają coś więcej niż gloryfikację rodzimego pejzażu i tęsknotę za 
dawnymi czasami, z kolei gdy autorzy dokonują rewizji dziedzictwa, przepra-
cowują coś, czym są naznaczeni. I tego uczy nowy regionalizm: bardziej świa-
domej relacji z miejscem, nie tylko bezrefleksyjnego (choćby najsilniejszego) 
przywiązania. Uczy, że odkrywanie miejsca jest dojrzewaniem do tego, aby 
miejsce przyznane czynić miejscem wybranym, czyli ustanowionym. Przede 
wszystkim ustanowionym w słowie.

52 Zob. np. J. Górdziałek, Fenomen Jerzego Pilcha, „Śląsk”, Katowice 2001, nr 11, s. 55.
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Katarzyna Szkaradnik

Śląsk Cieszyński w orbicie zainteresowań nowego regionalizmu 
w badaniach literackich

S h r n u t í

Expanzivním proudem v literárním výzkumu je v poslední době tzv. nový regi-
onalismus, ke kterému se hlásí skupina humanitních vědců, kteří mají zájem o tzv. 
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„topografický obrat“, geopoetiku a problematiku pohraničí, periférie, mikronarace, 
(post)koloniální diskurz, migrace, autobiografická místa apod. Projekt se stejným ná-
zvem, realizovaný na Univerzitě v Zieloné Góře zrodil 5 konferencí, 6 monografii, při 
čemž samotné inspirace novým regionalismem jsou rozhodně širší. Autorka článku 
uvažuje, zda byl v tomto okruhu skutečně vypracován nový přístup k literatuře regio-
nů, především ale analyzuje dosavadní interpretace textů vztahujících se na Těšínské 
Slezsko a snaží se zjistit, zda a jaké objevné závěry z nich vyplývají. Nadto uvádí kon-
troverzní, dosud neprojednané, otázky související s tímto regionem, v jejíchž případě 
by mohlo být hledisko nového regionalismu prospěšné.

Katarzyna Szkaradnik

Śląsk Cieszyński w orbicie zainteresowań nowego regionalizmu 
w badaniach literackich

Z h r n u t i e

Expanzívnym smerom v literárnych výskumoch je v poslednom období tzv. nový 
regionalizmus, s ktorým sa identifikuje určitý okruh humanistov zaujímajúcich sa o „to-
pografický obrat”, geopoetiku a problematiku pohraničia, periférie, mikronaratívu, (post)
koloniálneho diskurzu, migrácie, autobiografických miest atď. Projekt realizovaný s rov-
nakým názvom na Univerzite v Zielonej Górze priniesol 5 konferencií a 6 monografií, 
pričom inšpirácie novým regionalizmom sú rozhodne širšie. Autorka článku uvažuje, 
či bol v tomto okruhu skutočne vypracovaný nový a spoločný prístup k literatúre re-
giónov, predovšetkým však analyzuje doterajšie interpretácie textov týkajúcich sa Te-
šínskeho Sliezska a snaží sa posúdiť, či a aké objavné závery z nich vyplývajú. Okrem 
toho predstavuje kontroverzné, doteraz neriešené otázky spojené s týmto regiónom, 
v prípade ktorých by sa mohla perspektíva nového regionalizmu ukázať ako prospešná.



Hynek Böhm

Polské menšina v české části Těšínského Slezska 2017:
může akcent na vzdělávání zabránit její asimilaci?

Úvod a cíle článku

V dlouhodobém horizontu zaměřuji pozornost mého výzkumu na česko-
-polskou přeshraniční spolupráci. Těšínsko, které je domovem polské menši-
ny v České republice, je sídlem mnoha aktivních aktérů přeshraniční spoluprá-
ce s polskými partnery. Článek je upravenou částí publikace, která primárně 
hodnotí paradiplomacii subjektů Moravskoslezského kraje.

Cíle tohoto článku jsou tedy velmi skromné: klade si za cíl představit or-
ganizace, které na české straně Těšínského Slezska pracují pro či s polskou ná-
rodnostní menšinou. Zvláštní pozornost bude věnována akcentu na roli vzdě-
lávání, které může zpomalit proces asimilace polské menšiny s většinovou 
společností v české části Těšínského Slezska. Ve větším detailu budeme analy-
zovat činnosti Kongresu Poláků v ČR, protože je zastřešující organizací, kte-
rá sdružuje většinu významných právnických osob zastupujících zájmy pol-
ské národnostní menšiny v ČR. Krátký exkurz bude rovněž věnován aktivitám 
Polského kulturně-osvětového svazu (PZKO), jedné z nejvýznamnějších člen-
ských organizací Kongresu Poláků v ČR. Pro získání komplexnější a vybalan-
covanější představy bude rovněž analyzována činnost Pedagogického centra 
pro polské národnostní školství, které je zřízeno a metodicky vedeno minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všechny z těchto institucí síd-
lí v Českém Těšíně, který tvoří menší část dříve jednoho Těšína, významného 
představitele tzv. rozdělených měst (např. Boháč 2017).
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Česká část Těšínska – Zaolzie

Obrázek: umístění regionu

Zdroj: (Mahdal 2015), dostupné z http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/obsazovani-
-Těšínska-polskou-armadou/.

Kontextové informace

Před krátkou analýzou těchto subjektů bude zapotřebí kontextového úvo-
du věnovaného terminologii. „Pro území, označované Poláky, žijícími v Čes-
ké republice i v Polsku jako Zaolzie, neexistuje český název. V češtině je ten-
to prostor nazýván Těšínskem, popř. Těšínským Slezskem a Češi a Poláci pro 
něj nemají dokonce ani stejné pojmenování. České slovo Těšínsko má navíc 
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více významů. Polský název Zaolzie znamená jednoznačně územní celek, kte-
rý se nachází na levém břehu Olzy (v České republice) a kde žijí Poláci. Ter-
mínem Těšínsko však můžeme označit jak okolí měst Českého Těšína i Těší-
na, tak celé historické Těšínské Slezsko nebo jeho část, která se dnes nachází 
v České republice. Polský či nářeční termín Zaolzie je tedy přesnější. V psaném 
českém projevu je někdy užíván výraz Zaolzí, prosazovaný opavským histo-
rikem Mečislavem Borákem, avšak zní velmi toporně a působí navíc nepřiro-
zeně. Někdy se v češtině setkáme i s výrazem Zaolší, avšak ten většina histori-
ků používá velmi zřídka. Zaolší je navíc oficiální název katastrální části obce 
Vendryně, takže může být při použití v rámci označení celého příhraničního 
regionu, obývaného Čechy i Poláky, matoucí (Cichá 2017)“. I přes validní vý-
tku uvedenou v posledních dvou větách předchozí citace se autor článku roz-
hodl tento termín používat v podobě Záolší, protože se mu ze všech možnos-
tí zdá být nejmenším zlem.

Ještě před samotnou analýzou je zapotřebí zmínit, že po pádu komunismu 
se (případný) polský iredentismus výrazněji neprojevoval. Ze strany hlavních 
reprezentantů polských zájmových skupin zaznívaly opakovaně požadavky na 
důsledné zajištění práv polské menšiny, a to i při jejich návštěvách ve Varša-
vě. Jako neoprávněné označuje české panství nad Těšínskem pouze malá ra-
dikální skupina Zaolší (Zaolzie), která působí na české i polské straně hranic 
(Mareš 2010).

Kongres Poláků

Kongres Poláků v České republice (Kongres Polaków w Republice Czeskiej) 
je zastřešující organizací polské národnostní menšiny v České republice. Nej-
větší organizací sdruženou v Kongresu je Polský kulturně-osvětový svaz v Čes-
ké republice (PZKO). Jako organizace dbající o rozvoj zájmů obyvatel polské 
národnosti v ČR zastřešuje 30 polských organizací a jejich představitelé tvo-
ří Radu představitelů (Rada Przedstawicieli). Výkonným orgánem (Organem 
wykonawczym) Kongresu Poláků je 9ti členná rada (Smolová 2010), která je 
volena na čtyřleté období. Stávající radu, jejíž funkční období je lemováno lety 
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2016–2020, vede úspěšný podnikatel Mariusz Walach (mj. zakladatel společ-
nosti Walmark a držitel ocenění Podnikatel roku).

Kongres má dva hlavní úkoly: 
• koordinuje aktivity všech organizací polské národnostní menšiny v Česku, 
• zastupuje polskou národnostní menšinu v jednání s vládou ČR. 

Kongres vznikl 3. února 1990 v Českém Těšíně jako „Rada Poláků“ (Rada 
Polaków) a na Kongres Poláků v České republice byl přejmenován v roce 1991. 
Dle vyjádření současného místopředsedy Kongresu Jozefa Szymeczka je mož-
no Kongres vnímat jako „havlovské“ dítko konceptu občanské společnosti. 
Dle stanov, které byly v roce 2016 upraveny tak, aby byly v souladu s novým 
občanským zákoníkem, jsou hlavní cíle jeho činnosti zejména tyto (uprave-
no, Kongres Poláků, 2016):
• Sjednocovat a koordinovat aktivity příslušníků směřující k realizaci společ-

ných cílů a zájmů polské společnosti žijící na území ČR (polské národnostní 
menšiny), ochrana jejich práv a zájmů a podpora organizace společenské-
ho života…, a to ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy,

• Kongres Poláků prosazuje zájmy polské národnostní menšiny zejména 
vůči orgánům místní samosprávy a veřejné správy a politickým předsta-
vitelům. Kongres Poláků buduje propojení mezi Polskem a ČR za účelem 
sbližování jejich zájmů,

• Kongres hájí práva Poláků k užívání svého jazyka na všech možných úrov-
ních, zejména v oblasti vzdělávání, hájí rovněž právo na prosazování ví-
cejazyčných nápisů,

• Kongres usiluje o upevnění a prohlubování vztahu k vlasti (míněno Polsko) 
a všestranného rozšiřování kulturního dědictví polské společnosti v ČR. 
Činí tak mj. prostřednictvím polského jazyka a kultury,

• Kongres realizuje své činnosti zejména prostřednictvím organizace akcí 
kulturního, sportovního, společenského charakteru, provozuje vydavatel-
skou, dokumentační, vzdělávací a školící činnost včetně pořádání výletů,

• Kongres podporuje aktivity přeshraniční a mezinárodní spolupráce, spolu-
pracuje přitom s (polskými) krajanskými organizacemi ve světě.
Ze stanov je jasně patrný akcent na budování a udržení vztahů s vlastí, tedy 

Polskem, přičemž důraz je položen na používání polského jazyka, a to nejen 
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v oblasti vzdělávání. Motivace pro zaměření aktivit tímto směrem je relativně 
jasná: stejně jako je tomu u většiny evropských menšin, čelí i ta polská v ČR 
postupné asimilaci. Ostatně i čísla za 99 let, kdy má hranice mezi oběma ze-
měmi stávající podobu, hovoří jasně: zatímco v roce 1920 deklarovalo přísluš-
nost k polské národnosti/považovalo se za Poláky více než 64 000 obyvatel, při 
posledním sčítání lidu v roce 2011 se k polské národnosti přihlásilo pouhých 
26 000 obyvatel – tedy o plných 10 000 méně, nežli tomu bylo v roce 2001. 
Proměnu národnostního složení obyvatel Těšínska dobře ukazuje graf použi-
tý v učebnici Zdeňka Szczyrby (Szczyrba 2012). 

Graf: vývoj počtu obyvatel české a polské národnosti na Těšínsku 1880–2001

Zdroj: Szczyrba 2012.

Dramatický pokles počtu obyvatel polské národnosti je jednoznačně zapo-
třebí přičíst asimilaci, která sebou přináší mj. i postupnou redukci počtu zá-
kladních a středních škol s polským jazykem jakožto prostředkem výuky, které 
hrají při uchovávání národnostní identity nezastupitelnou roli. Právo národ-
nostních menšin na státní vzdělávání ve vlastním jazyce je definováno v Listi-
ně základních práv a svobod a zákonem o právech příslušníků národnostních 
menšin. Proto se v okresech Frýdek-Místek a Karviná, kde žijí lidé hlásící se 
k polské národnosti, nacházejí mateřské, základní a střední školy s polským 
vyučovacím jazykem. Institucí, která pečuje o potřeby těchto škol v oblasti 
vzdělávání a dalšího vzdělávání jejich pedagogů, je Pedagogické centrum pro 
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polské národnostní školství v Českém Těšíně, zřizované MŠMT, které bude 
rovněž předmětem pozornosti této studie. 

Samotný propad počtu polských škol a jejích žáků je dramatický: zatím-
co v roce 1988 ještě bylo na území obou zmíněných okresů 28 škol vzdělávají-
cích takřka 3400 žáků, o necelých 30 let později je počet žáků pouze poloviční 
na 20 školách. Proto se Kongres snaží tento trend zvrátit, přestože jde o těžký 
úkol – úbytek žáků souvisí mj. i s velkým množstvím smíšených manželství na 
území Těšínského Slezska. Manželé ze smíšených manželství totiž v napros-
té většině případů posílají dětí do české školy (Zormanová 2012), což se např. 
autorovi této studie subjektivně i objektivně jeví jako chybný krok – absolven-
ti těchto škol ovládají na úrovni rodilého mluvčího oba jazyky, navíc polské 
školy na Těšínsku generují – i díky výrazně menšímu počtu žáků ve třídách 
a daleko většímu komunitnímu duchu – místní elity, které se častokrát pro-
sazují v republikovém měřítku. Příklady poslední doby mohou být zpěvačka 
Ewa Farna, podnikatelé roku ČR bratři Walachowi či hlavní postava a autor-
ka kampaně Celé Česlo čte dětem Ewa Katrušáková.

Další zásadní činností Kongresu je vydávání novin Głos Ludu (www.gloslu-
du.cz) a také knížek autorů píšících polsky v ČR. Kongres Poláků provádí rov-
něž dokumentační činnost, kdy shromažďuje dokumenty a archiválie dotýkající 
se historie vzájemného soužití Poláků a Čechů a dokumentuje aktivity Poláků 
žijících v České republice. Další z aktivit je organizace kulturních akcí, setkání 
mládeže, kulturní festivaly, od roku 2003 organizuje anketu Tacy jesteśmy (Ta-
koví jsme) – prezentující dosažené úspěchy, články i kulturní počiny zástup-
ců polské národnosti v ČR. Kongres je rovněž členem Evropské federace ná-
rodnostních menšin, která je jedním z poradních orgánů evropských institucí.

Důležitou novinkou v činnosti Kongresu bylo letošní zřízení Fondu roz-
voje Záolší, který podporuje aktivity polské menšiny i finančně, a jehož vznik 
byl jedním ze závěrů v textu později popsané strategie Vize 2035. První pro-
jekty podpořené fondem byly zaměřeny zejména na oblasti kultury, vzdělává-
ní a sportu, přičemž část projektů je postavena na výjezdech do míst celopol-
ského významu – Krakowa jakožto duchovního centra země, Varšavy jakožto 
hlavního města či Opolí jakožto místa, kde každoročně probíhá celopolská 
písňová přehlídka. Fond je tvořen zejména ze soukromých zdrojů sponzorů 
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a ročně bude distribuovat okolo čtyř milionů Kč, což je částka, které např. pře-
vyšuje možnosti mnoha jiných místních nadací – přičemž donoři, rekrutující 
z podnikatelských elit polské menšiny, deklarovali svoji ochotu tento stav dr-
žet právě do roku 2035.

Vize a rozvojová strategie polskosti na Záolší do roku 2035

Kongres se rovněž rozhodl přistoupit k „měkké formě“ strategického plá-
nování a rozhodl se zpracovat dokument Vize a rozvojová strategie polskosti 
na Záolší do roku 2035 (Kongres Poláků, 2016), která měl formulovat žádou-
cí stav polské národnostní menšiny na Těšínsku v roce horizontu 20 let, kte-
rý autoři dokumentu považují za nejkratší možné období, ve kterém může být 
pozitivní obrat jasně patrný. 

Dle autorů strategie a zástupců Kongresu byla motivace ze zpracování do-
kumentu vedena potřebou reagovat na „usychající polskou květinku na Záol-
ší“, jak poeticky uvedl spoluautor dokument Zygmunt Rakowski (Glos Ludu, 
2015). Toto usychání může dle iniciátorů dokumentu spatřováno zejména ve 
snižujícím se počtu Poláků, kteří se na Těšínsku k národnosti hlásí, snižující se 
zájmem o mateřský jazyk a jeho zhoršující se úroveň, malým zájmem o kontak-
ty s vlastí a nízkou úrovní angažovanosti zástupců polské menšiny v relevant-
ních organizačních strukturách, které by pomohly tento trend zvrátit. Autoři 
dokumentu zdůrazňují jeho význam zejména v rovině „morálního apelu“ na 
příslušníky polské menšiny, přičemž onen apel je má motivovat k větší účas-
ti na veřejném děním a větší identifikaci se s příslušností k polské národnos-
ti, např. formou členství v organizacích sdružujících Poláky na Záolší. Autoři 
vize chtějí při jejím prosazování aktivně pokračovat v již etablované spoluprá-
ci s oficiálními místy Polské republiky, včetně ministerstva zahraničí, nadace 
Polská jednota (Wspólnota Polska) a nadace „Pomoc Polákům na východě“, 
jakkoli její primární zaměření je spíše na ukrajinské, litevské a běloruské Polá-
ky, přičemž z Polska plynou také nezanedbatelné peníze na činnost Kongresu.

Hlavní opatření strategie by měla být zaměřena na následující oblasti:
• Podpora používání polského jazyka a místního nářečí, slezské gwary, a to 

jak v běžném životě, tak i v literárním užití,
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• Podpora konceptu Těšínského Slezska jakožto „malé vlasti v Evropě“ (tedy 
přihlášní se ke konceptu vysoké míry sebeidentifikace s regionem, včetně 
přihlášení „euroregionální dimenze“,

• Apel na vyšší míru sebeidentifikace s polskou národností a s tím spojenou 
vyšší mírou občanské angažovanosti,

• Vyšší míra komunikace a propagace polské národnostní menšiny na Zá-
olší jak dovnitř, tedy směrem k příslušníkům komunity, tak „ven“, a to jak 
k české většině na Těšínsku, tak i k Polákům v Polsku.

• Podpora a další rozvoj podnikatelských skupin z polské národnostní men-
šiny.

• Podpora polské kultury a reálií na Záolší.
• Podpora vědeckých činností spojených se zásadními problémy polské men-

šiny na Záolší.
Autoři strategie, mezi nimiž nechyběli ani respektovaní akademici uzná-

vaní v českém i polském vědeckém prostředí (za zmínku stojí zejména bývalý 
předseda České geografické společnosti prof. Tadeusz Siwek, působící na Os-
travské univerzitě), jsou si evidentně vědomi obtížnosti efektivní komunikace 
strategie v globalizovaném světě a její efektivní implementace a v dokumen-
tu to i připouštějí. Jejich odhodlání zrealizovat cíle strategie jsou nicméně pa-
trné v tom, že jeden z hlavních nástrojů, který má být pro dosahování těchto 
cílů použit – Fond rozvoje Záolší – opravdu vznikl a funguje, jak bylo doku-
mentováno výše. Strategie rovněž předjímá vznik nových subjektů, které se bu-
dou podporou polské národnostní menšiny zabývat, a které by měly fungovat 
v rámci partnerství, nefomálně zvaného Centrum rozvoje Záolší. Za zmínku 
stojí zejména plán založit think-tank, který by měl přinášet nové impulsy roz-
voje polské menšiny na Těšínsku, a velký důraz na potřebu býti aktivní formou 
realizace vlastních projektů.

Vlastní projektová činnost Kongresu Poláků se zaměřuje na oblast vzdělá-
vání a zviditelnění polské menšiny v ČR, přičemž Kongres je velmi aktivní při 
získávání externích grantových prostředků pro svoje aktivity. 

Jak již bylo řečeno, mezinárodní činnost Kongresu Poláků se soustřeďuje 
zejména na vztah s mateřským státem, Polskem. Vztah zejména s Polskou jed-
notou (Wspólnota Polska) a nadací „Pomoc Polákům na východě“ Kongresu 
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zajišťuje zejména lehčí přístup k financování své činnosti z polských veřej-
ných financí. Zástupci Kongresu jsou také aktivní v poradních orgánech pol-
ského ministerstva národního vzdělávání a jím podporovanou školskou maticí 
(Macierz szkolna), které se starají o podporu škol pro polské menšiny v zahra-
ničí (ministerstvo) a podporu výuky polského jazyka (matice). Z těchto pro-
středků pak např, zástupci Kongresu pomáhají financovat pobyty žáků 7. tříd 
škol s polským vyučovacím jazykem na pobřeží Baltu, nová iniciativa pak po-
sílá žáky osmých a devátých tříd na týdenní pobyty do škol v Polsku, aby byli 
v kontaktu s „mainstreamovou“ podobou polštiny.

Kongres je však zaangažován také do celoevropských sítí zabývajících se 
národnostními menšinami, což platí také o Kongresem vydávaném periodiku 
Glos Ludu. Zcela specifickou roli pak Kongres sehrával v rámci česko-němec-
kého vyrovnání, kdy pomohl cca 3500 osob z regionu získat odškodné za nu-
cené práce v období 2. světové války.

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice 

„Polský kulturně-osvětový svaz v České republice (Polski Związek Kultu-
ralno-Oświatowy w Republice Czeskiej), známý též pod zkratkou polského 
názvu PZKO, je spolu s Kongresem Poláků v České republice hlavní organi-
zací polské národnostní menšiny v ČR a současně největší organizací Poláků 
v Česku. PZKO vzniklo v roce 1947. Vznik je mimo jiné i důsledkem mezivlád-
ní smlouvy mezi tehdejším Československem a Polskem (Smlouva o přátel-
ství a vzájemné pomoci), kdy součástí této dohody byl dodatkový protokol, 
upravující na základě principu vzájemnosti práva polské menšiny v Českoslo-
vensku. Jedním z práv obsažených v tomto dodatkovém protokolu bylo i prá-
vo ustavit Sdružení polské mládeže a Polský kulturně-osvětový svaz, který se 
tak v roce 1947 i ustavil. Obnovení předválečných polských organizací neby-
lo úřady povolováno. 

V dobách socialismu byla PZKO dlouhá desetiletí jedinou organizací sdru-
žující Poláky v Československu a život polské menšiny se odvíjel v rámci této 
organizace, dotované státem, ale umožňující pouze kulturní a zájmovou umě-
leckou činnost. Politické oživení v 60. letech 20. století se dotklo i PZKO. Polská 
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menšina v Československu usilovala o přetvoření PZKO v orgán své politic-
ké reprezentace, ale po potlačení Pražského jara a v důsledku invaze vojsk do 
tehdejšího Československa (včetně vojsk polských), PZKO vyvíjelo výlučně 
kulturní a zájmovou činnost polské menšiny. V roce 1989 převzal zastupování 
polské menšiny Kongres Poláků v České republice, který vznikl v roce 1990. 
PZKO se i nadále orientuje především na kulturní a osvětovou činnost. Cílem 
PZKO je zachování etnické identity Poláků v Česku. Má formu občanského 
sdružení fyzických osob, právní subjektivitu a působí na celém území Česka. 
Sídlem ústředních orgánů je Český Těšín“ (Szczyrba 2012).

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství je organizací zříze-
nou MŠMT ČR. Sídlí v Českém Těšíně s cílem zajištění potřeb škol s polským 
jazykem vyučovacím v České republice a také s cílem dalšího růstu pedago-
gických pracovníků těchto zařízení. Samotné centrum se charakterizuje jako 
instituce působící v oblasti vzdělávání, celoživotního učení a evropské spolu-
práce, otevřená inovacím a zároveň vycházející z identity a specifik Euroregi-
onu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Pedagogické centrem se tedy od obou předchozích zmíněných organizací, 
Kongresu Poláků a PZKO, liší tím, že jde o příspěvkovou organizaci ústřední-
ho orgánu státní správy České republiky. Tím pádem je to právě onen ústřed-
ní orgán, tedy ministerstvo školství, které zadává Pedagogickému centru čin-
nost a schvaluje jeho roční plány. Webová prezentace centra uvádí následující 
hlavní činnosti:
• další vzdělávání pedagogických pracovníků 
• podpora menšinového školství
• vydávání metodických pomůcek – Jutrzenka a Ogniwo
• soutěže pro žáky a studenty
• celoživotní vzdělávání
• přeshraniční spolupráce
• evropská spolupráce
• pedagogická knihovna
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Zaměstnanci pedagogického centra jsou bilingvní a rekrutují takřka výhrad-
ně z příslušníků polské národnostní menšiny na Těšínsku. Ti se však ve svých 
činnostech neuzavírají pouze na (omezený) počet škol s polským vyučovacím 
jazykem, ale nabízejí své služby také učitelům z českého prostředí – úspěšně. 

Z pověření MŠMT se Pedagogické centrum účastní činností tzv. česko-pol-
ské odborné skupiny pro práci s učebnicemi v předmětech, jejichž výklad může 
způsobit potenciální kontroverzi – zejména dějepis, zeměpis a společenské vědy, 
přičemž se pokouší navrhovat oboustranně citlivý přístup k některým bolavým 
místům minulosti. V současnosti se tato přeshraniční skupina odborníků při-
pravuje na akce v roce 2018, kdy obě země oslaví 100 své nezávislé existence.

Centrum je aktivní také na evropské úrovni, na níž se zapojuje do projektů 
financovaných z komunitárních programů EU, stejně jako se z pověření MŠMT 
zapojuje do světových sjezdů učitelů polského jazyka v zahraničí, které jsou or-
ganizovány v textu již zmíněnou polskou školskou maticí.

Centrum má ve výčtu vlastních činností rovněž evropskou a přeshranič-
ní spolupráci, v nichž je velmi aktivní. Převážná část zapojování se do mezi-
národní spolupráce je zaměřena na kooperaci s polskými subjekty. Charakter 
předkládaných projektů však dle vyjádření zástupců centra i vlastních zkuše-
ností autora, který je spoluautorem či spoluřešitelem některých z těchto ini-
ciativ, není omezen pouze na spolupráci centra a „polských“ škol z české části 
Těšínska s partnery v Polsku, aktivit se účastní rovněž zástupci škol z české-
ho prostředí po celé délce česko-polské hranice. Typickými polskými institu-
cionálními partnery těchto projektů pak jsou polské univerzity, zejména cies-
zynská fakulta Etnologie a pedagogických věd Slezské univerzity v Katowicích.

Obsahově jsou tyto projekty přeshraniční spolupráce zaměřeny na síťová-
ní škol z obou stran hranice, podporu regionálního vzdělávání se zaměřením 
na Euroregion Těšínské Slezsko a podporu vyučování polského jazyka. Je tře-
ba říci, že krátká analýza projektů realizovaných centrem, obohacená o vlast-
ní zkušenost autora s účastí na těchto projektech, ukazuje na korektní přístup 
centra, které opravdu ctí skutečnost, že je příspěvkovou organizací českého 
ministerstva.
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V tomto kontextu pak za zmínku rovněž stojí nedávný opakovaně zdržen-
livý postoj některých zástupců české části Euroregionu Těšínské Slezsko k této 
organizaci, kteří se jí snažili přístup k jim administrovanému finančnímu ná-
stroji (Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko) spíše zkomplikovat 
s poukazem na to, že si nepřejí podporu polsko-polské spolupráce. Je potřeba 
podotknout, že tento přístup nijak neomezil schopnost Pedagogického cent-
ra projekty realizovat a byla spíše spojena s jednotlivci na českém sekretariátě.

Závěry

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, polská menšina čelí rychlé asimilaci 
do českého prostředí. Elity reprezentující tuto menšinu jsou si uvedeného sta-
vu vědomy a pokoušejí se najít opatření, která pomohou tuto tendenci zvrátit. 

Proto byl, vůbec poprvé, pro potřeby menšiny zpracován strategický doku-
ment nesoucí název „Vize 2035”, který je založen na mixu většího počtu navr-
hovaných opatření. Dokument prioritizuje aktivity v oblasti vzdělávání, pod-
pory škol s polským vyučovacím jazykem a podpoře používání polštiny. Pro 
snadnější realizaci strategie byl dokonce vytvořen – zejména ze zdrojů samot-
né menšiny – finanční nástroj, který má do roku 2035 podporovat konkrétní 
projekty. V roce 2017 již došlo k prvním grantovým kolům. 

Na oblast vzdělávání se také zaměřuje Pedagogické centrum pro polské ná-
rodnostní školství, které se snaží hrát roli mostu do Polska na celé délce čes-
ko-polské hranice. Stejně jako Kongres Poláků v ČR i PZKO se také Pedago-
gické centrum aktivně zapojuje do získávání externích finančních prostředků 
pro realizaci svých projektů, přičemž zvláštní expertizu má centrum v práci 
s programem INTERREG CZ-PL.

Nicméně navzdory výše popsaným iniciativám a opatřením je postupná 
asimilace polské menšiny do českého většinového prostředí pravděpodobně 
nevyhnutelná. Sčítání lidu v roce 2021 ukáže rychlost této asimilace: pokud se 
k polské národnosti přihlásí menší počet lidí, vyústí to v další omezování po-
čtu škol s polským vyučovacím jazykem a jejich žáků, což bude dalším kro-
kem v postupné asimilaci. 
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Článek rovněž poukázal na potřebu studovat roli národnostních menšin 
na Těšínském Slezsku obecně – vždyť jen na jeho české části žije rovněž men-
šina slovenská a řecká, v minulosti byl na celém Těšínsku silný element němec-
ky mluvícího obyvatelstva, včetně silné židovské obce. Domnívám se proto, že 
téma menšina na Těšínsku může posloužit jako téma pro samostatné vydání 
tohoto periodika.
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Polské menšina v české části Těšínského Slezska 2017:
může akcent na vzdělávání zabránit její asimilaci?

S t r e s z c z e n i e

Terytorium Śląska Cieszyńskiego zostało w roku 1920 podzielone między Polskę 
i Czechosłowację. W następstwie tego sztucznego podziału około 200 000 osób o języ-
ku ojczystym innym niż czeski, w tym 64 000 Polaków, stało się obywatelami czecho-
słowackimi. Mniej więcej 90 lat później, w roku 2011 w ostatnim dotychczasowym spi-
sie ludności do narodowości polskiej na tym terenie przyznało się tylko 26 000 osób.
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Niniejszy artykuł opisuje działania organizacji pozarządowych i publicznych dzia-
łających na terenie Śląska Cieszyńskiego na rzecz mniejszości polskiej. Zauważa pró-
by powstrzymania nieprzerwanej asymilacji Polaków do społeczeństwa czeskiego za 
pomocą różnych narzędzi, od specjalnych instrumentów finansowych wspierających 
mnieszości narodowe do działań paradyplomatycznych. Kształcenie i nacisk na uży-
wanie języka polskiego na wszystkich możliwych płaszczyznach są kluczowymi instru-
mentami spowolnienia asymilacji, niemniej w dłuższym horyzoncie czasowym wyda-
je się ona być nieunikniona.

Hynek Böhm

Polské menšina v české části Těšínského Slezska 2017:
může akcent na vzdělávání zabránit její asimilaci?

Z h r n u t i e

Územie Tešínskeho Sliezska bolo v roku 1920 rozdelené medzi Poľsko a Českoslo-
vensko. Toto umelé rozdelenie spôsobilo, že sa približne 200 000 ľudí s iným ako čes-
kým materinským jazykom, vrátane 64 000 Poliakov, stalo československými občanmi. 
O skoro 90 rokov neskôr, v roku 2011, sa v zatiaľ poslednom sčítaní obyvateľov prihlá-
silo na tomto území k poľskej národnosti iba 26 000 ľudí.

Tento článok opisuje aktivity mimovládnych a verejných inštitúcií, ktoré pracu-
jú v regióne Tešínska pre poľskú menšinu. Pomenúva snahy zastaviť pokračujúcu asi-
miláciu Poliakov do českej spoločnosti pomocou rozličných nástrojov, od zriadenia 
zvláštnych nástrojov podporujúcich národnostné menšiny k paradiplomatickým ak-
tivitám. Vzdelávanie a dôraz na používanie poľštiny na všetkých možných úrovniach 
sú kľúčovými nástrojmi spomalenia tejto asimilácie, ktorá sa však z dlhodobého hľa-
diska javí ako nevyhnutná.
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Těšínsko: region mnoha hranic konečně bez hranic?

Předložený text usiluje o postižení dějinných a politicko-geografických spe-
cifik Těšínska, přičemž zvýšenou pozornost věnuje fenoménu hranic, který hrál 
ve vývoji regionu především v posledním století klíčovou roli. Státní hranice 
na Těšínsku je dlouhá přibližně 100 km a je jediným úsekem současné česko-
-polské hranice, kde spolu české a polské etnikum sousedí již po dobu jedno-
ho tisíciletí. V textu však nejde pouze o úzký smysl slova hranic státních či říš-
ských, neboť hranice, které se v regionu vyskytovaly či vyskytují, jsou mnohdy 
nižší hierarchické úrovně nebo nejsou administrativně-správního charakteru. 
Nikoli náhodou nemá angloamerická geografická škola pro hranice jednotný 
pojem a pracuje s termíny frontier, border a boundary. Další pozoruhodností 
je fenomén rozděleného města, který je patrný v Těšíně, jehož osud je pro celý 
region symbolický. Cílem článku není přinést původní výsledky historického 
bádání, poněvadž moderní historie Těšínska již byla detailně popsána v desít-
kách odborných publikací jak českých, tak polských autorů. Spíše jde o to se 
na prostorově-správní vývoj regionu podívat optikou politické geografie, pří-
padně geopolitiky, a moderního interdisciplinárního oboru border studies. 
S tím souvisí snaha aplikovat na těšínský region různorodé koncepty, typolo-
gie a klasifikace hranic. Metodika článku byla přizpůsobena především poli-
tické (a historické) geografii, jež při výzkumu událostí klade důraz na studium 
historických pramenů či starých map a následně na objasnění a klasifikaci jevů 
a hledání analogií v čase a zejména prostoru. Je na místě připomenout, že prá-
vě geografové stáli u vytyčování moderních hranic. Na Versailleské konferen-
ci se geografové jako Halford Mackinder, Emanuel de Martonne, Jovan Cvijič, 
Isaiah Bowman či Čech Viktor Dvorský podíleli na konstituování střední Ev-
ropy po první světové válce. 
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Teoretická východiska

Jedním z ústředních témat politické geogafie, z níž autor vychází, jsou hra-
nice, zejména pak hranice státní a hranice územně-správních celků. Za nej-
důležitějšího politického aktéra je ve vědě přes sílící globalizaci, růst význa-
mu integračních uskupení či transnacionálních korporací považován stát. Ten 
je lemován hranicemi, přičemž ty musejí být v případě plné státní suverenity 
uznány mezinárodním společenstvím. Hranice vymezují prostor, na kterém 
stát vykonává svou moc. V posledních desetiletích politická geografie upouš-
tí od tradičního popisného zkoumání hranic a posunuje se směrem k výzku-
mu etnických, národních, náboženských a dalších teritorialitu ovlivňujících 
identit a percepci hranic jako sociálních konstruktů, které se nejdříve nachá-
zejí v představách a až poté se promítají do mapy. Pracuje se sociologickými 
diskurzy typu jako my/oni, stejný/jiný, tady/tam, uvnitř/venku a zahrnout/vy-
loučit. Takovýto výzkum je nutně interdisciplinární a zahrnuje poznatky so-
ciologů, politologů, ekonomů, kulturních antropologů, literárních vědců, his-
toriků, odborníků na mezinárodní právo, dopravních expertů ad.

Termín frontier patří spíše historii a definuje hranici jako území v lidských 
představách, hraniční pásmo, které leží mimo integrované území a je do něj 
proveditelná další expanze. Takováto širší pohraničí patřila spíše k říším před 
ustavením moderních států, které vymezily svá území ostrými hraničními li-
niemi. S modelem frontiers se však můžeme setkat u západních hranic USA 
v době jejich vzniku. Nicméně, určitý návrat termínu lze zaznamenat vzhle-
dem k moderním snahám lákat obyvatele do pohraničí ve snaze o zmírnění 
periferiality oblasti nebo snížení podílu zastoupení menšiny sousedního státu. 
Pohraničí je určitým pásmem přechodu jednoho politického regionu do druhé-
ho se specifickými politickými, kulturními a ekonomickými atributy (Newman 
2006, s. 180). Pojem boundary označuje linií setkání či střetu dvou vlastností, 
nemusí jít jen o státy, ale také o etnika, náboženství, jazyky atd. Termín border 
označuje obvykle hranici politické entity, která je jasně vymezena, právně pod-
ložena a v krajině vytyčena pomocí hraničních znaků. Ve skutečnosti není li-
nií, ale plochou, neboť probíhá atmosférou stejně jako geologickým podložím.
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Ve výzkumu hranic můžeme definovat čtyři základní přístupy (Ištok 2004, 
s. 328):
• historicko-kartografický – zkoumá změny polohy hranic a proces jejich 

utváření. Vychází z toho, že čím je hranice mladšího data, tím má větší vliv 
na pohraničí a na vztahy napříč hranicí oddělených států,

• klasifikační – dělí hranice na bázi jejich aktuální podoby,
• funkční – považuje hranice za danost a zkoumá jejich vliv na stav kraji-

ny i společnosti,
• geograficko-politologický – zkoumá vliv hranic na mezinárodní politi-

ku a konflikty.
Státní hranice (border) může být tvořena:

• lidskou stavbou – většinou valem, plotem nebo zdí. Tyto hranice jsou vy-
tvořeny uměle, avšak mohou mít oporu v historických hranicích či etnic-
kých hranicích. Etnické a další kulturní hranice jsou však vzhledem k pro-
míšení etnik málokdy zřetelné a obvykle nemají jasné projevy v krajině,

• přírodním útvarem (orografická hranice) – vázána na přírodní bariéru, 
jež brání pohybu lidí a je snadno rozpoznatelná. V minulosti preferovaná 
k obraně či prevenci pašování. Nemívá liniový charakter a může se půso-
bením přírody proměňovat. 
Zbudování hraniční zděné zábrany, která dodnes rozděluje např. kyperskou 

Nikósii, obvykle provázejí dramatičtější okolnosti než ustavení přírodní barié-
ry jako hranice. Hranice je geografickým fenoménem s politickou, ekonomic-
kou, kulturní i sociálně-mentální dimenzí. Stanovení státních hranic probíhá 
ve čtyřech fázích (Ištok 2004, s. 332–334):
• alokace – politické rozhodnutí o příslušnosti území, průběh hranice je vy-

mezen významnými body přírodními (pohoří, řeky), společenskými (do-
pravní stavby, sídla) nebo historickými (reliktní hranice). Alokace hranice 
má obvykle podobu psané smlouvy. V případě dohody sousedících států 
může hranice být vedena jakkoli,

• delimitace – probíhá na základě práce s mapami velkých měřítek a terén-
ního šetření, které zahrnuje zkoumání majetko-právních vztahů či dopravní 
dostupnosti. Na těchto činnostech se obvykle podílejí nestranní zahraniční 
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odborníci pracující ve smíšených komisích. Přechod od alokace k delimi-
taci hranice může trvat desetiletí,

• demarkace – vyznačení průběhu hranice pomocí hraničních znaků (ne-
jčastěji hraniční kameny a tyče) v krajině tak, aby byl snadno identifiko-
vatelný. Součástí demarkace je vytvoření mapy velkého měřítka smíšenou 
mezistátní komisí,

• administrace – pravidelná údržba a obnova hraničních znaků a pozoro-
vání přirozených změn hranice např. v případě vodního toku. Pokud hra-
nici tvoří nesplavný vodní tok, prochází hranice střednicí toku. Při přiro-
zených změnách toku se mění průběh hranice.
Důležitá je otázka uznání a respektování státních hranic. Z tohoto hledis-

ka dělíme hranice na:
• hranice de iure – jsou založeny na mezinárodních smlouvách a výše 

zmíněném procesu stanovení hranic, existují v souladu s mezinárodním 
právem, nicméně nemusejí odpovídat reálné situaci např. v případě oku-
pace státního území,

• hranice de facto – vymezují reálnou mocenskou kontrolu státu bez ohledu 
na dohody, nejsou přesně vymezitelné. Částo jde o hranice etnické, nábo-
ženské a jazykové.
Hranice je možno dělit též podle jejich platnosti zakotvené v mezinárod-

ních úmluvách na:
• stálé – trvající navždy,
• prozatimní – obvykle se vyskytují v průběhu ozbrojeného střetu, hrani-

čního konfliktu a mají oddělit znesvářené strany do ustavení stálé hranice.
Státní hranice vždy znamenala překážku pro kulturní a ekonomickou vý-

měnu a vytvářela asymetrii mezi městy ležícími ve vnitrozemí státu a v jeho 
pohraničí. V současnosti může být důsledek hranice v kulturním a ekonomic-
kém významu pozitivní, ač intenzivní přeshraniční kontakty přinášejí doprav-
ní zátěž. Hovoří se o hraničním efektu (border effect), u kterého O.J. Martinez 
v ekonomické dimenzi identifikoval čtyři podoby (Dokoupil 2002, s. 69–77): 
• odcizení při uzavřené hranici a chybějící příhraniční kooperaci,
• koexistence při otevírání hranice a realizaci omezených kontaktů,
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• spolupráce při nastolení socioekonomické komplementarity mezi soused-
ními regiony,

• integrace při odstranění hranice jakožto linie celního území.
Hraniční spory jsou časté, pokud hranice protíná etnicky, nábožensky, ja-

zykově či kulturně homogenní území, nebo naopak ohraničuje území hetero-
genní. Hranice je možné vymezit hranice dle stupně otevřenosti: 
• propustné – s bezproblémovou výměnou osob a zboží,
• středně propustné – hranice lze obvykle překročit na několika k tomu urče-

ných místech, avšak zůstává zachována určitá izolovanost a identita pohra-
ničních regionů,

• nepropustné – obvykle způsobují výrazné rozdíly mezi centrem a perife-
rií ve státu.
Napadána může být existence státní hranice, což vede k hraničním a teri-

toriálním sporům, jež mohou mít primární příčinu v ekonomických, vojen-
ských či kulturních zájmech státu. 

V dějinách docházelo k situacím, kdy státní hranice přetla lidské sídlo na 
dva samostatné celky. Takovéto případy politická geografie nazývá rozděle-
nými městy (angl. divided city, něm. geteilte Stadt). Historička Helga Schultz 
je charakterizuje jako města, která v minulosti tvořila jednu sídelní jednotku 
a v dnešní době jsou z politických důvodů rozdělena a tvoří dvě sídelní jed-
notky (Schultz 2002). Takováto města bývají mnohdy rozdělena řekou, proto 
se užívá pojmu bridge towns (angl. mostní města). Na obou stranách hranice 
často žijí početné menšiny národů, jež byly rozdělením postiženy. Pro rozdě-
lená města bývá příznačný název, který je ve srozumitelný pro osoby na opač-
né straně hranice jako Český Těšín/Cieszyn, Komárno/Komárom (Slovensko/
Maďarsko), Görlitz/Zgorzelec (Německo/Polsko). Rozdělená města bývají ob-
čas zaměňována za města partnerská (družební, angl. sister towns), která usi-
lují o budování kulturních styků mezi svými organizacemi i jednotlivci. Ačko-
li v mnoha případech včetně Českého Těšína a Cieszyna jsou partnerskými 
městy města rozdělená. Tato volba je vzhledem k vzájemné geografické blíz-
kosti měst nasnadě. 

Rozdělená města je možno klasifikovat podle různorodých faktorů (uve-
deny budou ty, které nebyly zmíněny již výše u klasifikace státních hranic):
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• důvod vzniku – ozbrojený konflikt, nebo politická smlouva,
• poloha – na hranicích států, nebo uvnitř státu (možná je též poloha na hra-

nicích nižších administrativních celků),
• časové hledisko – rozdělení dlouhodobé, nebo krátkodobé; celkový po-

čet rozdělení.
S rozdělenými městy jsou dle autora příspěvku spjaty tyto jevy:

• specifická dopravní situace, u měst rozdělných vodním tokem především 
mosty,

• rozdělení města na části, vyváženost rozdělení,
• pocity dějinné nespravedlnosti,
• menšiny a jejich činnost,
• přeshraniční kooperace a institutionalizace.

Především v etnicky nehomogenních regionech se státní hranice měnily 
kvůli válkám a následným úmluvám. Ve střední Evropě vzniklo nejvíce rozděle-
ných měst po Postupimské konferenci. Nové hranice vytlačily vzniklá rozdělená 
města z pohledu metropolitních oblastí na periferii států s horší ekonomickou 
situací či dopravní dostupností. Dnes se rozdělená města ve středoevropském 
prostoru zbavují negativní image, využívají podpory ze strany EU, která usilu-
je o zlepšení sousedských vztahů, regionalizaci a oslabování významu hranic. 

Sociální a historicko-geografická charakteristika Těšínska

Pojem Těšínsko se může laikovi jevit jako označení pro okolí města Těší-
na, stejně jako je užíváno pojmů Karvinsko, Třinecko pro oblasti, jejichž při-
rozeným hospodářským, kulturním či správním centrem je Karviná či Třinec. 
Název Těšínské Slezsko je jasný a poukazuje na historický region, jehož název 
je odvozen od Těšínského knížectví, politicko-správního útvaru existujícího od 
konce 13. století do roku 1918 (Korbelářová – Žáček 2008, s. 9). Z úsporných 
důvodů však bude v textu užíváno pojmu Těšínsko. Těšínsko (Těšínské Slezsko, 
pol. Śląsk Cieszyński, před rokem 1920 Těšínské knížectví a některá stavovská 
panství, též známo pod správním pojmem východní Rakouské Slezsko) je sou-
částí historického území Slezska, konkrétně Horního Slezska. Celé Slezsko bylo 
velice heterogenním regionem a prodělalo komplikovaný správní a hraniční 
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vývoj, který by si zasloužil samostatný text. Těšínsko se nachází ve střední Ev-
ropě na pomezí České republiky a Polska. Má rozlohu 2282 km2 (Bílek 2011, 
s. 108). Těšínské Slezsko spadá z hlediska fyzické geografie do Karpatské pro-
vincie a jeho reliéf se od jihu k severu výrazně svažuje. U historických útva-
rů bylo zvykem, že hranice byly vymezeny přírodními bariérami, nicméně šlo 
o hranice de iure zakotvené smluvně mezi tehdejšími knížectvímí či zeměmi. 
Jižní hranice Těšínska je lemována hranicemi výše zmíněných států se Sloven-
skem. Na západě je vymezeno řekou Odrou, která tvoří hranici s historickým 
územím Hlučínska, a Ostravicí (Ostrawica), jež tvoří moravsko-slezskou hra-
nici, na severu částečně dolním tokem Olše (polsky a ve slezském nářečí Olza) 
a horním tokem Visly (Wisła), které oddělovaly Těšínsko od dalších slezských 
knížectví. Od roku 1956 leží na severní hranici Těšínského Slezska na Visle an-
tropogenní Gočalkovické jezero (Jezioro Goczałkowickie), které slouží k záso-
bování vodou slezské aglomerace a také jako protipovodňová ochrana. Na vý-
chodě je Těšínské Slezsko odděleno řekou Białou (Bílou) a Slezskými Beskydy 
od historického území Malopolska, za Rakouska-Uherska součásti Haliče, a na 
jihu Moravskoslezskými Beskydy od dnešního Slovenska, bývalých Horních 
Uher. Pro Těšínsko byla z hospodářského i vojenského hlediska důležitá kon-
trola Jablunkovského průsmyku. Hranice Těšínska nesloužily pouze jako hra-
nice zemské, ale v některých obdobích též jako hranice státní mezi Rakouskem 
a Polskem či Rakouskem a Pruskem (Valenta 2001, s. 13–22). Významnými 
městy Těšínska nad 20 000 obyvatel jsou na české straně Bohumín (Bogumin), 
Orlová (Orłowa), Karviná (Karwina) nebo též Fryštát (Frysztat), Třinec (Trzy-
niec), Jablunkov (Jabłonków), Havířov, Český Těšín a také části nynějších měst 
jako Slezská Ostrava (Śląska Ostrawa, před rokem 1919 Polská Ostrava) či Frý-
dek (Frydek). Na polské straně Cieszyn, Čechovice-Dědice (Czechowice-Dzie-
dzice), Strumeň (Strumień), Skočov (Skoczów), a Ustroň (Ustroń), Visla (Wi-
sła) a Bílsko, součást dnešního souměstí Bílsko-Bělá (Bielsko-Biała). Uvedená 
i další sídla Těšínska mají navíc své staré německé názvy vzhledem k němec-
ké dominanci v regionu z hlediska mocenského i populačního před rozpadem 
habsburské monarchie. Přestože na Těšínsku pramení řeka evropského význa-
mu Visla, nejdůležitějším tokem regionu z hlediska kulturního a správního je 
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řeka Olše. Tento pravostranný přítok Odry, pramenící ve Slezských Beskydech, 
tvoří přirozenou osu regionu a leží na ní Těšín, středisko regionu.

Obr. 1: Obecně zeměpisná mapa Těšínska

Zdroj: Boháč 2017, s. 171.
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Těšínské knížectví náleželo polským Piastovcům, od konce 13. století po 
dohodě knížete Měška s Václavem II. pak Českým zemím a rodům v nich vlád-
noucím. Těšínské Slezsko bylo jednou z Korunních zemí sv. Václava a mělo 
vysokou míru autonomie s vlastním zemským zákoníkem, sněmem, soudem 
a dvorskou kanceláří. Po vymření těšínských Piastovců se Těšínské Slezsko do-
stalo pod přímou správu českých králů a zachovalo si pozici korunní země. 
Ve druhé polovině 19. století došlo k industrializaci Těšínska. Jeho nížinatá 
severní část se zaměřila na těžbu černého uhlí (Karvinsko) či hutnictví žele-
za (Bohumín, Třinec a Ustroň) a stala se jednou z nejhustěji zalidněných ob-
lastí habsburské monarchie, zatímco jižní hornatá část si zachovala převážně 
rurální charakter. Těšín, zaměřený na administrativu a kulturu, nebyl průmy-
slem příliš zasažen. 

Na Těšínsku je možno nalézt spoustu neostrých etnografických hranic, kte-
ré vymezují náboženské, jazykové a kulturní vlivy národů Těšínska. Co se týče 
lidové kultury, na Těšínsku se stýkají vlivy malopolské, valašské, lašské a go-
ralské. Do poloviny 19. století obyvatelé Těšínska neřešili národnostní pří-
slušnost, především pak slovanské obyvatelstvo. S příchodem národoveckého 
myšlení se začali vymezovat a národní instituce utvářet zejména Němci, Češi, 
Poláci a Šlonzáci (Slezané). Začaly se objevovat negativní percepce příslušní-
ků odlišných etnických skupin. Do té doby se objevovalo vymezování identi-
ty na religiózním základě. Němci na Těšínsku tvořili nejvyšší vrstvu společ-
nosti, obvykle byli vlastníky podniků a o svou pozici začali přicházet po roce 
1918. Po roce 1945 museli region opustit. Češi povětšinou tvořili střední vrst-
vu a nejvíce dělníků bylo mezi Poláky. Šlonzáci se vymezovali vůči Němcům, 
Čechům a také Polákům, přestože jim byli jazykově velice blízcí. Češi byli lo-
kalizováni zejména v západní části Těšínska, Němci a Šlonzáci v části východ-
ní v okolí Bílska. Nejvyšší koncentrace polské populace se nacházela v údolí 
Olše. V regionu žila též rozptýlená židovská minorita. Národnostní příslušnost 
se nemusela vždy shodovat s hlavním obcovacím jazykem dotyčného člověka. 
V regionu bylo základním jazykem běžného kontaktu těšínské slezské nářečí 
(po našymu/po naszymu), které dodnes slouží jako jazyk každodenní komu-
nikace a kombinuje prvky češtiny, polštiny, němčiny i slovenštiny.
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Co se týče náboženství, Těšínsko bylo christianizováno v 9. století a od 
středověku tamní farnosti spadaly pod církevní správu Vratislavského (arci)
biskupství. V dnešní době, po mnoha úpravách církevní správy a také složi-
tých vyjednáváním daných tím, že církevní správa brala v potaz spíše historic-
ká území, nežli ve 20. století vzniknuvší státy, spadají farnosti či biskupství na 
polské straně pod Krakovské arcibiskupství a na české straně pod Olomouc-
ké arcibiskupství (Hledíková – Janák – Dobeš 2005). Husitství na Těšínsku 
odezvu nenašlo, ale Lutherovy myšlenky, resp. augsburské vyznání ano a za-
sáhlo všechny etnické skupiny v regionu žijící. K represím vůči evangelíkům 
začalo docházet poté, co se Těšínské Slezsko v roce 1653 dostalo pod nadvlá-
du Habsburků a započal rekatolizační program. Kritické období pro nekato-
líky bylo ukončeno v 19. století. V té době však začali na Těšínsko přicházet 
za prací v průmyslu polští dělníci římskokatolického vyznání z Haliče, kte-
ří přispěli k demografické převaze římského katolictví (Josiek 1997, s. 165–
167). Na přelomu 19. a 20. století se začaly náboženské skupiny v regionu na-
cionálně definovat a vymezovat. Nejpatrnější to bylo u evangelického proudu 
křesťanství, který se v době dělení Těšínska rozštěpil na Českobratrskou cír-
kev evangelickou, Evangelickou církev augsburského vyznání (Kościoł Ewan-
gelicko-Augsburski) a později také Slezskou církev evangelickou augsburské-
ho vyznání (Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania) pro Poláky 
a Německou evangelickou církev (Deutsche Evangelishe Kirche in Böhmen, 
Mähren und Schlesien). Podrobnější moderní historie Těšínska je součástí ná-
sledujících kapitol. 

Specifika vývoje hranic na Těšínsku

Vývoj moderní správy v habsburské monarchii přinesl v 19. století rozdě-
lení Těšínska na hlavní politické okresy, Těšín, Fryštát, Frýdek a Bílsko, kte-
ré se dále dělily na okresy soudní. Ve správě do první světové války docháze-
lo k častým dílčím změnám, nicméně vnější hranice Těšínského Slezska byly 
zachovány. Po rozpadu Rakouska-Uherska a zániku Těšínského knížectví do-
šlo mezi nástupnickými státy Polskem a Československem, reprezentovanými 
Zemským národním výborem pro Slezsko (ZNV) a Národní radou Těšínského 
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knížectví (Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, RNKC), ke sporu o celé úze-
mí bývalého knížectví, na které si činily nárok obě strany. Šlo o typický terito-
riální spor, který se vyskytuje po změnách politické mapy určitého makroregi-
onu. 5.11.1918 byla mezi mezi Československem a Polskem uzavřena dohoda 
o průběhu hranic s vytvořením prozatímní hranice nepříliš výhodné pro čes-
koslovenskou stranu, které připadlo pouze 22 procent Těšínska s městy Frý-
dek, Polská Ostrava či Orlová. Dohoda měla přinést stabilizaci situace v regi-
onu, přesto se však na obou stranách prozatímní hranice vyskytovaly stížnosti 
na diskriminaci menšin majoritním obyvatelstvem či tamějšími institucemi. 
Zjitřená atmosféra byla patrná z dobových českých i polských tiskovin. S dě-
lením území souvisí více či méně oprávněné pocity křivdy států, kterých se 
dělení dotýká. Je prakticky nemožné při ustavování hranic plně uspokojit po-
žadavky obou stran. Zmíněný pocit křivdy může být médii či v krajní situaci 
státem přiživován. To se spolu s démonizací sousedního národa na Těšínsku 
dělo a poté gradovalo v době meziválečné. V parlamentních volbách se pro-
jevovala etnická loajalita a vypjatý nacionalismus pronikl i do církví, včetně 
nadnárodní římskokatolické církve. 

Když hodlalo Polsko v období po uzavření smlouvy z 5.11.1918 uspořá-
dat na území Těšínska pod svou správou volby do ústavodárného shromáž-
dění za přítomnosti svého vojska (a tím prokázat svou efektivní kontrolu to-
hoto území, což je z pohledu mezinárodního práva v otázce legitimity správy 
kruciální záležitost), zasáhla československá armáda pod vedením velitele Jo-
sefa Šnejdárka. Během sedmidenní války vytlačila polské vojsko, které ved-
lo taktéž válku proti bolševickém Rusku, až k řece Visle. Visla byla pro teh-
dejší československou politickou reprezentaci akceptovatelnou státní hranicí. 
Na nátlak Dohody byla válka ukončena příměřím v lednu 1919 a byla vytvo-
řena demarkační linie přibližně uprostřed sporného území kopírující tok řeky 
Olše (Bílek 2011, s. 46–49). Demarkační linie je ad hoc prozatimním typem 
hranice. Po skončení konfliktu byla na Těšínsko vyslána mezinárodní komi-
se, která se měla v duchu mezinárodně-právních zvyklostí podílet na delimi-
taci hranice. Mezidohodová kontrolní komise se usídlila v Těšíně a dočasně 
rozdělila sporné území na československou a polskou prefekturu (Bílek 2001, 
s. 93). Komise byla vystavena nátlaku zúčastněných stran a zvažovala několik 
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možných řešení sporu, z nichž některé byly pro Československo velmi nevý-
hodné. Mocnosti Dohody mimo jiné zvažovaly rozdělení území formou ple-
biscitu (a na Těšínsko byla vyslána Mezidohodová plebiscitní komise a také 
mezinárodní ozbrojené jednotky), což je poměrně obvyklá varianta, která byla 
v meziválečném období použita např. ve Šlesvicku a Sársku. Ta se však uká-
zala kvůli rostoucí propagandě, násilnostem v regionu a taktickým změnám 
postoje polské i československé strany jako nereálná. Poté dohodové mocnos-
ti váhaly mezi historickou argumentací Československa, založenou na stale-
tí trvajícím propojení Těšínska s českými zeměmi, a etnologickou argumen-
tací Polska, opřenou o výsledky sčítání lidu za habsburské monarchie v roce 
1910. Etnické hranice na Těšínsku však byly velmi neostré se spoustou enkláv 
druhého etnika.

Nakonec se díky diplomatickým schopnostem Edvarda Beneše a problé-
mům Polska ve válce s Ruskem spor řešil mezinárodní arbitráží. Na velvysla-
necké konferenci ve Spa (za přítomnosti zástupců USA, Spojeného království, 
Francie, Itálie a Japonska) se 28.8.1920 velmoci v otázce Těšínska přiklonily 
k principu hospodářskému, k významu košicko-bohumínské dráhy a karvinské-
ho uhelného revíru pro Československo (Morozov 2009, s. 8). Karvinský uhel-
ný revír měl miliardovou hodnotu a byl pro Československo klíčový z hledis-
ka surovinové bezpečnosti. Byla tedy ustavena hranice kopírující z velké části 
tok řeky Olše, jež přetrvala do současnosti. Až na drobné úpravy, mezi něž pa-
třilo přičlenění osady Hrčava k Československu v roce 1924. Do té doby byla 
Hrčava součástí obce Javořinka (Jaworzynka). Československu připadla na zá-
kladě dohody ze Spa průmyslová část Těšínska (Poláci ji ze svého geografické-
ho pohledu nazývají Zaolzie, i když v užším vymezení je Zaolzie území býva-
lých předválečnách politických okresů Těšín a Fryštát na západ od řeky Olše) 
o rozloze 1269 km2 (56% původního území se 116 obcemi) a počtu obyvatel 
300 000 (68% obyvatel Těšínska), Polsku část zemědělská o rozloze 1013 km2 

(44% původního území s 81 obcemi) a počtu obyvatel 140 000 (32% obyva-
tel) (Bílek, 2011, s. 108). 
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Obr. 2: Mapa Těšínska s navrhovanými, prozatimními a konečnými státními hranicemi

Zdroj: Valenta 1961, s. 432.

Na československém území zůstala polská menšina čítající více než 100 000 
osob. Její počet je pouze odhadem, uváděných čísel je vzhledem k zpochybňo-
vání nestrannosti sčítání obyvatel z roku 1921 spousta. Československu při-
padl politický okres frýdecký a západní část okresu fryštátského a těšínského. 
Polsku pak připadl politický okres bílský a východní část fryštátského a těšín-
ského okresu. Na tyto správní poměry samostatné Československo navázalo. 
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Mnoho obcí bylo kvůli ustavení hranice a dodatečným úpravám rozděleno, nej-
známější a největší je Těšín. Rovněž u dalších rozdělných obcí je zásah znatelný 
v jejich urbanismu, příkladem jsou bývalé jednotné Marklovice (Marklowice) 
či Horní Líštná (Leszna Górna). Mimo rodinných problémů se vyskytly obtí-
že s dopravou či s docházkou do kostelů a škol. Hranice vedoucí tokem Olše 
je díky svému orografickému ukotvení méně sporná nežli umělé hranice pro-
zatímní či navrhované před rozhodnutím ze Spa. Dosažení konsensu v otázce 
finálního umístění hraniční linie bylo velmi obtížné. Hledány byly význačné 
prvky v krajině napomáhající vymezení hranice, v regionu centrálního Těšín-
ska je jím právě Olše. Nedílnou součástí hraniční problematiky je demarkace 
hranic, která znamená učinění hranice viditelnou pomocí hraničních symbo-
lů, a administrace hranic, do níž spadá údržba hraničních znaků a pozorová-
ní přirozených změn hranice např. v případě vodního toku.

Čím novější je hranice, tím bývá silnější trauma obyvatel z rozdělení a sklon 
k všemožným střetům (Ištok 2004, s. 328). Československá strana nebyla s vý-
sledkem arbitráže zcela spokojena. Polská strana a zejména polské obyvatel-
stvo na Těšínsku byly rozhořené a ve 30. letech, zejména po uzavření polsko-
-německého paktu o neútočení, se na české straně Těšínska začaly stupňovat 
protesty a diverzní aktivity etnických Poláků v rámci jejich iredentismu. Těšín-
sko bylo rozděleno smluvně, ač roli sedmidenní války a dalších animozit na 
vzniku dohody nelze pominout. V historii bývala smlouva obvykle vyvrcho-
lením ozbrojených konfliktů. 

Až československo-polská smlouva o konečném vytyčení státní hranice 
z roku 1958 dala stavu z roku 1920 za drobných úprav průběhu hranice mezi-
národně-právní závaznost a ukončila oficiální nároky polské strany na českou 
část Těšínska. Revizionistické nálady části polské veřejnosti však přetrvaly, ač-
koli byly otupeny desetiletími proklamovaného komunistického internaciona-
lismu. Období totality znamenalo unifikaci populace ve všech ohledech a asi-
milační tlak na národnostní menšiny. Výrazně se snížil podíl Poláků v české 
části Těšínska, kterým se nedostávalo dostatečné podpory z Polska, a česká mi-
norita v polské části Těšínska v podstatě zmizela. 

Polsko využilo bezvýchodného postavení Československa po Mnichovské 
dohodě a Zaolzie anektovalo bez jakéhokoli odporu. Státní hranice na Těšínsku 
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byla zrušena. Německá správa o nicely rok později sloučila okresy Fryštát a Tě-
šín a přičlenila je do provincie (gau) Slezska, po roce 1941 do Horního Slezska 
v rámci Třetí říše (Kubečková – Oravová – Ohnoutková 2003). Během naci-
stické okupace byla zlikvidována těšínská židovská menšina, jež díky jazyko-
vým a obchodním dovednostem spojovala Poláky a Čechy. Během druhé svě-
tové války navázala česká exilová vláda s polskou exilovu vládou přátelské styky 
a vlády dokonce připustily ideu poválečné československo-polské federace či 
konfederace a možné kondominiální správy Těšínska (Žáček 2000, s. 29–50). 
Po ukončení války byly obnoveny předmnichovské hranice i správní hranice 
Československa i díky sovětskému vlivu ve střední Evropě, který potlačoval 
potenciální teritoriální spory mezi státy pod svou faktickou patronací. Za ko-
munismu byla vybudována velká města jako Havířov a z Fryštátu vzniknuvší 
nová Karviná. Tato sídla pohltila některé okolní obce a ovlivnila ekonomic-
kou, dopravní i kuturní situaci severu českého Těšínska. K velkým změnám 
došlo v roce 1960, kdy se v Československu výrazně snížil počet okresů a úze-
mí českotěšínského okresu bylo zařazeno pod okresy Karviná a Frýdek-Mís-
tek. V roce 2003 byly okresy jako územní jednotky státní správy zrušeny, avšak 
okresní organizace přetrvala např. pro soudy, policii i statistické účely. Česká 
část Těšínska byla rozdělena mezi správní obvody obcí s rozšířenou působností 
(tzv. “malé okresy”) Ostrava, Bohumín, Orlová, Karviná, Havířov, Frýdek-Mís-
tek, Český Těšín, Třinec a Jablunkov a momentálně spadá pod Moravskoslez-
ský kraj. Na polské straně hranice nebyl vývoj státní správy tak komplikovaný, 
od konce války funguje powiat (okres) cieszyński, powiat bielski a s výjimkou 
let 1975–1999 powiat grodzki (městský) Bielsko-Biała. Zmíněné okresy spada-
jí pod Slezské vojvodství (województwo).

Na české straně hranice žije dodnes početná autochtonní polská minori-
ta, která v několika sídlech (Albrechtice, Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Čes-
ký Těšín, Dolní Lomná, Hnojník, Horní Lomná, Horní Suchá, Hrádek, Cho-
těbuz, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, 
Návsí, Nýdek, Petrovice u Karviné, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, 
Stonava, Střítež, Třanovice, Třinec, Vělopolí) přesahuje podíl deseti procent, 
ačkoli v rámci celého České republiky tvoří jedno procento (ČSÚ 2011). Nic-
méně, její podíl na celkové populaci s každým desetiletím klesá. Její příslušníci 
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obvykle mají české občanství a napomáhají přeshraniční spolupráci a kultur-
ním kontaktům. Česká část Těšínska, především její jižní polovina, je speci-
fickým regionem s vysokou religiozitou (vysoký podíl věřících římskokatolic-
ké církve, Slezské církve evangelické augsburského vyznání a Českobratrské 
církve evangelické) a zachovaným folklórem. Český Těšín je na čtvrtém místě 
mezi českými městy s nejvyšším podílem věřících osob (56,2%) (ČSÚ 2011). 
Polská menšina zde má svébytné základní školství a také kulturní život. Český 
Těšín je sídlem většiny polských organizací v České republice včetně zastřešu-
jícího Kongresu Poláků v České republice (Kongres Polaków w Republice Cze-
skiej), který od 90. let koordinuje aktivity polské minority na českém území 
a zastupuje ji při jednáních s českou vládou. Polská menšina je dosti endogam-
ní, v jejím rámci se nevyskytuje mnoho smíšených polsko-českých manželství, 
bereme-li v potaz etnicitu. 

Propustnost hranice vedoucí Těšínskem se několikrát měnila. V mezivá-
lečných letech byla hranice poměrně průchodná vzhledem ke značnému po-
hybu obyvatel za rodinnými příslušníky, bohoslužbami atd. Od roku 1925 byl 
v rámci tzv. likvidační smlouvy mezi Československem a Polskem zaveden malý 
pohraniční styk se systémem propustek pro obyvatele žijící v pásmu vzdále-
ném do 15 km od státní hranice. V období polské anexe Těšínska a nacistické 
okupace byla hranice zrušena. Po druhé světové válce byla obnovena a přís-
ně střežena. Po československo-polské smlouvě z roku 1959 byl znovuzaveden 
malý pohraniční styk. Přechod hranice byl kromě pohraničního styku mož-
ný na mezinárodních hraničních přechodech (silniční přechody Český Těšín 
– Cieszyn, Bohumín – Chałupki, železniční přechody Český Těšín – Cieszyn, 
Petrovice u Karviné – Zebrzydowice a Bohumín – Chałupki). Během potlače-
ní pražského jara v roce 1968 či stanného práva v Polsku v 80. letech byl malý 
pohraniční styk kvůli obavám z šíření protisocialistických myšlenek přerušen. 

V roce 1995 byl styk podle úmluvy z roku 1959 obnoven a rovněž byla zru-
šena vízová povinnost mezi Československem a Polskem. Mimo velkých mezi-
národních hraničních přechodů (na Těšínsku Chotěbuz – Cieszyn a Bohumín 
– Chałupki) fungovaly hraniční přechody malého pohraničního styku. Na Tě-
šínsku šlo o hraniční přechody Hrčava – Jaworzynka, Malý Stožek – Stozek, Bes-
kydek – Beskidek, Kojkovice – Punców, Louky nad Olší – Pogwizdów, Karviná 
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Ráj – Kaczyce Górne, Věřňovice – Laziska, Věřňovice – Gorzycki, Kopytov – 
Olza, které byly otevřeny denně od 6:00 do 22:00, a Bukovec – Jasnowice a Zá-
vada – Golkowice, které byly v provozu nepřetržitě. Po více než čtyřicetiletém 
odloučení od života v Polsku se do něj mohla polská minorita ze Zaolzie opět 
zapojit. Poté situace pozvolna spěla k intenzivnější přeshraniční kooperaci, 
jež vyvrcholila vstupem České republiky do Schengenského prostoru. Vstup 
do Schengenského prostoru znamenal rapidní zvýšení propustnosti hranice, 
odstranění bariér při vstupu na území sousedního státu, uvolnění svobodné-
ho toku zboží, služeb, kapitálu a osob v duchu jednotného trhu a hospodářské 
unie. Hranice se posunula od významu border jakožto tvrdé liniové hranice 
spíše k významu frontier, k určité zóně kontaktu. Aktuální otevřenost hrani-
ce bez jakýchkoli kontrol je patrná v institucionálním, společenském a hospo-
dářském rozměru. Intenzita hraničního styku je v dnešní době patrná z dat ze 
sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic České republiky, nikoli Ministerstva 
vnitra České republiky, pod které spadají celní záležitosti. Dopravní síť na Tě-
šínsku, zejména v jeho severní části, je velice hustá (rurální jižní část Těšínska 
se v posledních desetiletích orientuje rovněž na cestovní ruch). Klíčová je me-
zinárodní evropská silnice E462 procházející Těšínem a spojující Vídeň s Kra-
kovem a dálnice D1 vedoucí přes Bohumín. Je třeba uvést důležité železnič-
ní koridory, které jsou součástí evropských tras např. přes Petrovice u Karviné 
a Bohumín vede trasa spojující Gdaňsk a Vídeň a již zmiňovaná bývalá košic-
ko-bohumínská dráha je součástí koridoru spojujícího Norimberk a Žilinu. 

Těšín jako spojující se rozdělené město

Těšín, rozdělený řekou Olší vedví, je se svým osudem symbolem celého Tě-
šínska. Těšín byl od středověku významným správním centrem z hlediska poli-
tického, soudního i berního. Rovněž byl střediskem kulturním, dnešní termi-
nologií multikulturním. Je-li bráno v potaz administrativní hledisko, Cieszyn 
je nyní okresním městem se soudem a státním zastupitelstvím. Na českoslo-
venské straně byl v roce 1921 ustaven politický okres Český Těšín, jenž s vý-
jimkou let 1938–1945 existoval do roku 1960, kdy bylo jeho území rozděleno 
mezi okresy Karviná a Frýdek-Místek (Kubečková – Oravová – Ohnoutková 
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2003). Od reformy veřejné správy roku 2003 je Český Těšín tzv. obcí s rozší-
řenou působností.

Těšín je rozdělen již od 28.7.1920 dlouhodobě, avšak 2.10.1938 byl zapo-
četím polské okupace československé části Těšínska spojen do jednoho města 
(Cieszyn, Teschen) v rámci Slezského vojvodství a okresu Cieszyn. Český Tě-
šín byl přejmenován na městskou část Cieszyn Zachodni a českotěšínská rad-
nice se stala sídlem Báňské a hutnické společnosti (Spółka górnicza i hutnicza 
Karwina-Trzyniec, něm. Berg und Hüttenwerksgesellschaft Karwin-Trzynietz, 
Aktiengesellschaft), největšího průmyslového podniku na Těšínsku, existující-
ho již od dob habsburské monarchie. Cieszyn Zachodni se přeměnil na Te-
schen-West. Po konci války byl obnoven status quo dlouhodobého rozdělení 
a budova radnice se stala opět sídlem městské správy (Trojak 2004). Kompli-
kované dějiny střední Evropy vedly k tomu, že některá sídla byla rozdělena ví-
cekrát. Těšín, podobně jako Komárno na maďarsko-slovenské hranici, dvakrát. 
Rozdělení města proběhlo v krátkém časovém úseku a zpřetrhalo dlouhodobé 
vztahy politické, kulturní či ekonomické. Jako u ostatních rozdělených měst 
došlo k periferizaci obou částí bývalého jednotného sídla, přičemž jejich pri-
mární funkcí se stala ostraha státní hranice. 

V rozdělených městech fungují vodní toky jako bariéry. Klíčovou roli tak 
hrají místa, která umožňují přechod řeky, tedy mosty či lávky. Těšínský Hlav-
ní most, postavený v Těšíně na konci 19. století, byl v roce 1939 vyhozen do 
povětří ustupující polskou armádou. Němci ho zrekonstruovali, ale při je-
jich ústupu v roce 1945 byl opět odstřelen. Česchoslováky opravený most byl 
v roce 1947 stržen povodní a v roce 1953 byl v lokalitě zbudován zcela nový 
most, Most Družby (Gamrot 2016). Název stavby byl vzhledem k nepropust-
nosti hranice a přeshraniční nespolupráci poněkud paradoxní. V roce 2010 
prošel Most Družby (pol. Most Przyjaźni), nejznámější těšínský most, gene-
rální opravou financovanou EU. Zajímavostí je, že na něm byla čarou s dio-
dami naznačena státní hranice vedoucí střednicí koryta řeky, což je invenční 
způsob demarkace hranice.

Druhým silničním těšínským mostem je Most Svobody (Most Wolności) na 
Střelniční ulici, jenž navázal na starší mosty v místě, které byly vystaveny od-
střelům či povodním. Zmíněné mosty sloužily ještě v roce 2007 jako hraniční 
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přechody, Most Družby ve směru z Polska do České republiky a Most Svobody 
ve směru opačném. Další spojnicí je železniční most, který od konce 19. století 
umožňoval vlakovou dopravu mezi Těšínem a Bílskem. V roce 2012 byla v rámci 
přeshraničního projektu dokončena lávka pro pěší a cyklisty, zvaná Sportmost. 

Obr. 3: Mapa Těšína zaměřená na klíčové stavby 

Zdroj: Boháč 2017, s. 174.

Rozdělení Těšína mělo za následek reorientaci dopravy. Český Těšín byl spo-
jen zejména s ostravskou aglomerací, zatímco v Cieszyně byly budovány sítě 
navazující na centra tehdejšího Slezského vojvodství. Liberalizace trhu a vzrůs-
tající kamionová doprava v Těšíně vedla v 90. letech k vybudování hraničního 
přechodu v nedaleké Chotěbuzi a na něj napojeného viaduktu, součásti evrop-
ské silnice E462. Chotěbuzský hraniční přechod je na česko-polské hranici tím 
nejfrekventovanějším. Opomenut nemůže být význam elektrifikované želez-
nice v úseku Bohumín – Žilina. Zajímavostí je existence těšínské tramvajové 
linky, jejíž dva kilometry dlouhá trasa spojovala přes Hlavní most oba břehy 
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Olše. Její provoz byl ukončen v roce 1921 zejména kvůli zdlouhavosti paso-
vých a celních kontrol zavedených po rozdělení Těšína. Pobobné přeshraniční 
spojení hromadnou dopravou ve městě v dnešní době chybí. 

Česká část Těšína měla v roce 1920 rozlohu 2,66 km2, v současnosti má 
rozlohu 33,81 km2, poněvadž k Českému Těšínu byly připojeny okolní obce 
Svibice, Dolní a Horní Žukov, Koňákov, Mistřovice, Mosty a Stanislavice. Cie-
szyn má rozlohu 28,61 km2. V Těšíně žilo podle censu z roku 1910 2195 Polá-
ků a 160 Čechů. Nicméně v Českém Těšíně v roce 1921 vlivem migrací žilo již 
2427 Čechů a 526 Poláků (Zahradnik 1992, s. 161–247). V důsledku holocaustu 
z města zmizela židovská menšina a po konci druhé světové války kvůli odsu-
nu menšina německá. V rámci Československa se do Českého Těšína stěhovali 
za prací Slováci. Dle sčítání lidu z roku 2011 žije v Českém Těšíně 24 394 oby-
vatel, z toho 14 043 Čechů (57,2%) a 3333 (13,3%) Poláků (ČSÚ 2011). V pol-
ské části Těšína zůstalo po roce 1920 minimum Čechů. Cieszyn má podle sčí-
tání lidu z roku 2011 35 685 obyvatel a etnicky je velice homogenní (Dołbłasz 
2015, s. 5). Ze statistických údajů uvedených vyplývá, že počet obyvatel v Čes-
kém Těšíně od roku 1991 výrazně klesá, zatímco v Cieszyně je stav setrvalý. 
V Českém Těšíně lze sledovat též značné změny v počtu jednotlivých národ-
ností, jak absolutním, tak relativním. Pozoruhodné bylo zvýšení počtu Slová-
ků ve městě za socialismu. Slováci přicházeli za prací a postupně se asimilova-
li. K rozděleným městům patří menšiny, které mohou působit jako spojovací 
prvek, nebo naopak přispívat ke zvyšování napětí, jak tomu bylo např. na me-
ziválečném Těšínsku. Integrace menšin bývá snazší, pokud obyvatelé rozdě-
lených měst hovoří shodným jazykem, jak je tomu např. v rozděleném městě 
Baarle-Hertog/Baarle-Nassau na belgicko-nizozemské hranici. V případě Tě-
šína tomu tak není, ač jsou si čeština s polštinou dosti blízké. 

Je nemožné provést rozdělení území či města objektivně spravedlivě. 
Po rozdělení Těšína získalo Československo průmyslovou část města s vla-
kovým nádražím na strategické železnici, římskokatolickým kostelem Bož-
ského Srdce Páně a několika stavebními podniky, zatímco Polsko obytnou 
a historickou část se zámkem, pozůstatky hradu a dalšími monumenty. Čes-
ká strana musela zakládat nové město, zatímco pro polské instituce bylo pře-
vzetí moci v obytné části snadné. Na polské straně však bylo nutno postavit 
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vlakové nádraží s dostatečnou kapacitou. V Českém Těšíně se jako v ostatních 
rozdělených městech vyskytly potíže s urbanismem. Především šlo o nedosta-
tek bytových domů, výstavbu hraničních přechodů a stanovišť hraniční strá-
že. Po rozdělení bylo zapotřebí vybudovat nová městská zařízení, poněvadž se 
jejich valná část nacházela na polské straně. Byla započata stavba škol, vodár-
ny, hřbitova a zejména městské radnice. Z bývalého industriálního předměstí 
jednotného Těšína se stalo soběstačné okresní město. Přes svou excentrickou 
polohu při hranici dokázalo sídlo těžit ze svého administrativního postavení 
a dopravní dostupnosti. 

Podstatný je též ekonomický rozměr sbližování. V dnešní době jsou na tom 
města hospodářsky a z hlediska infrastruktury podobně. Obě mají nemocnici, 
muzeum, kulturní dům, divadlo, kino, ale pouze v Cieszyně je zřízena vysoká 
škola. Jde o Fakultu etnologie a pedagogických věd Slezské univerzity v Katovi-
cích. V Českém Těšíně v minulosti fungovala detašovaná pracoviště olomouc-
ké Univerzity Palackého či Ostravské univerzity v Ostravě. V obou městech 
dochází k útlumu průmyslu a rozvoji služeb a turismu se snahou o společnou 
přeshraniční propagaci. Podobné jsou ukazatele nezaměstnanosti obou sídel. 
Pro rozdělená města s otevřenějším pohraničním režimem jsou typické pře-
shraniční nákupní výlety, přičemž cílem takovýchto cest bývá obvykle ekono-
micky méně vyspělé sídlo. V obchodech Českého Těšína či Cieszyna je obvykle 
možno platit měnou sousedního státu a dostat informace v regionálním ná-
řečí, případně i v jazyce sousedního státu. Časy masové přeshraniční nákupní 
turistiky z 90. let minulého století za cieszynskými městskými trhy jsou pryč, 
neboť se disparity mezi Českou republikou a Polskem téměř vyrovnaly. Rezi-
duem ruchu 90. let jsou dodnes fungující obchůdky vietnamských prodejců 
na obou stranách hranice. Nákupní turistika je v dnešní době znatelnější např. 
na německo-polské hranici. V rámci Těšína lidé spíše jezdí přes hranici za ná-
kupy akčního zboží (Dołbłasz 2015, s. 5).

Těšínsko bez hranic?

Evropská integrace hraje od svého počátku díky zvyšování propustnosti 
hranic významnou roli ve zlepšování postavení rozdělených měst a napjatých 



Spis fotografii 151

vztahů mezi národy v pohraničí a přispívá k difuznímu efektu hranice. Roku 
1998 byl ustaven Euroregion Těšínské Slezsko (Euroregion Śląsk Cieszyński). 
Nejde však primárně o území, ale z právního hlediska o smlouvu o územní 
spolupráci. Pokud pojmeme euroregion geograficky, zabírá 1528 km2 a sdru-
žuje 16 polských obcí a 46 českých obcí. Na polské straně euroregion zahrnuje 
i subjekty ležící mimo historický region Těšínska, např. město Jastrzębie-Zdrój 
či některé obce okresu Wodzisław Śląski. Svou činností navázal na Sdružení 
obcí a měst Horního Slezska a Severní Moravy. Euroregion se od ostatních čes-
ko-polských euroregionů liší přítomností autochtonní polské menšiny na svém 
území. Přirozenou osu euroregionu tvoří řeka Olše, nicméně euroregion neza-
bírá území celého Těšínska. Sídlo české strany euroregionu se nachází v býva-
lé budově Celní správy při těšínském Mostu Družby, sídlo na polské straně se 
nachází na hlavním cieszynském náměstí. Euroregion podporuje zájmy člen-
ských měst a obcí, přeshraniční aktivity, čerpání financí z evropských fondů 
(zejména z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polsko) a připravil region Těšínska na vstup do Evropské unie, kam Česká re-
publika a Polsko vstoupily v roce 2004 (Pawlusiński – Kubal 2005, s. 24–27). 
Dodnes je vedoucí silou ve využívání dotačních prostředků pro vzájemnou 
spolupráci. Euroregionální kooperace se snaží o řešení obtíží typických pro 
příhraniční oblasti, jako je rozvoj infrastruktury, problematika životního pro-
středí, odstraňování obchodních či kulturních bariér a podpora bilingvismu 
v regionu. Oficiálně není v zakládající smlouvě organizace deklarována žádná 
snaha o usmíření či budování mírového soužití, klíčové je zaměření na čerpá-
ní prostředků z programů přeshraniční spolupráce Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj jako Phare (do roku 2003) či INTERREG (Böhm – Drápela 
2017, s. 8). Euroregiony existují v EU od 60. let a patří mezi její nejdůležitější 
výdobytky související s myšlenkami nového regionalismu (Olszewski – Böhm, 
s. 2). Dalším důležitým projektem evropské integrace, který se dodnes nachází 
ve stínu vlivu euroregionů, je Evropské seskupení územní spolupráce (ESÚS) 
TRITIA existující od roku 2009. Jde o sdružení napříč třemi státy zahrnují-
cí Moravkoslezský kraj, Opolské a Slezské vojvodství a Žilinský kraj. Celko-
vá rozloha ESÚS je 24 566 km2 a počet obyvatel činí 6,5 mil. Jádrovou oblastí 
sdružení je ostravsko-katowická aglomerace, jedna z nejlidnatějších v Evropě. 



Artur Boháč152

ESÚS je svou podstatou zaměřeno spíše na koncepční a strategické záležitosti, 
vysoké představitele zapojených regionů a tamní významné podniky, zatím-
co euroregiony jsou zacíleny spíše na občany. Sídlo ESÚS TRITIA se nachá-
zí v Cieszyně (Böhm 2018). Česká republika po vstupu do evropských struk-
tur ratifikovala Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků Rady 
Evropy. Ta nařizuje, aby v obcích s podílem národnostně menšinové popula-
ce vyšším než deset procent byly zřízeny speciální výbory pro menšiny. Rov-
něž nařizuje užívání dvojjazyčných místopisných názvů v těchto obcích, mezi 
něž patří také Český Těšín. 

Po roce 2004 se zintenzivnilo propojení těšínského rozděleného města, 
lidé začali zakládat firmy na opačné straně hranice a využívat školství za hra-
nicí. Se vstupem do Schengenského prostoru došlo k posílení nadějí, že by se 
Těšín mohl stát multikulturním střediskem Těšínska, kterým kdysi byl. K for-
mování společné těšínské identity přispívají četné kulturní akce, ať hudební 
(Viva il canto) či divadelní (Bez hranic/Bez granic). Za zmínku stojí společ-
né římskokatolické pouti na památku sv. Melichara Grodeckého, těšínského 
mučedníka populárního především v Polsku. Společné bohoslužby se kona-
jí střídavě v Českém Těšíně a Cieszyně. Obdobné kulturní akce se konají na 
celém Těšínsku. Obecně jsou peníze z EU v rámci regionu čerpány zejmé-
na na oblast dopravy, životního prostředí, kultury a vzdělávání. Mezi obyva-
teli je v povědomí především budování cyklotras, které jsou v krajině viditel-
ným prvkem. 

Když 21.12.2007 Česká republika a Polsko vstoupily do Schengenského pro-
storu, na počest této události se na Mostu Družby konala oslava. Transforma-
ce hranice z roku 2007 vytvořila pro Cieszyn a Český Těšín pozitivní hraniční 
efekt spojený se ztrátou dřívější okrajové geografické lokace a novými impulsy 
pro rozvoj. V roce 2008 se v Cieszyně a Českém Těšíně setkali český prezident 
Václav Klaus, jeho polský protějšek Lech Kaczyński a také těšínští starostové. 
Politikové projevili schopnost reflexe sporných dějinných událostí a konsta-
tovali, že česko-polské vztahy nebyly nikdy v dějinách lepší jak na úrovni stát-
ní, tak krajské. Rovněž poukázali na sbližování rozděleného města, ke které-
mu by měly pomoci finance z fondů Evropské unie (Král 2006). 
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Závěr

Zdá se, že přeshraniční nepřátelské pohledy jsou na Těšínsku již minulostí, 
není-li brána na zřetel s generační obměnou se zmenšující skupina Poláků vní-
majících rozdělení Těšínska jakožto křivdu, výstavba kontroverzních pomníků 
odkazujících na sedmidenní válku na obou stranách hranice nebo excesy jako 
zamalovávání polských názvů u místopisných označení na české straně hranice 
v roce 2010. Vyrůstá nová generace ovlivněná evropských integračním procesem 
a rozdělením města a nacionalismem zcela nezasažená, a tak se můžeme setkat 
spíše s tradičními stereotypy Poláků o Češích a Čechů o Polácích nesouvisející-
mi s historickými peripetiemi Těšínska. Bouřlivé dějiny 20. století zcela nevy-
kořenily spefickou regionální identitu Těšínska, která byla budována po dobu 
několik staletí trvající existence Těšínského knížectví a dodnes se projevuje spe-
cifickým dialektem a také přístupem k náboženství. Stále je platné, že politický 
režim (či politické hranice) lze změnit ze dne a den, hospodářství v horizontu 
let, ale kulturně-civilizační příslušnost a zvyklosti v průběhu staletí. Význam 
státní hranice, jež byla původně ustavena na věčné časy, se neustále snižuje s tím, 
jak se zvyšuje její propustnost. Spory o to, zda bude hranice procházet o pět 
kilometrů západně, nebo východně, se v dnešním světle jeví jako malicherné. 
Dochází k integračnímu hraničnímu efektu. O existenci státní hranice vypoví-
dají pouze cedule upozorňující na vstup do toho či onoho státu. O erozi státní 
hranice se ve velkém zasloužil Euroregion Těšínské Slezsko otevřením hranič-
ních přechodů, zkvalitňováním dopravní infrastruktury i kulturními a vzdělá-
vacími aktivitami, které mají vliv na zvyšování kvality života běžných občanů. 
Jednou z mála ne zcela pozitivních stránek přeshraniční spolupráce na Těšín-
sku je fakt, že jde mnohdy o kooperaci polsko-polskou, poněvadž se na české 
straně hojně zapojují etničtí Poláci. Ať jde o oblast kultury či obchodu. Buď-
to nejsou Češi v procesu sbližování dostatečně aktivní, což může být do určité 
míry dáno i uzavřenější národní mentalitou, nebo si polská strana pro spolu-
práci vybírá Poláky žijící na české straně, které zná či je pojí příbuzenské vztahy.

Těšín je bez debat rozděleným městem dle veškerých definic tohoto feno-
ménu. Je na něj dobře aplikovatelná typologie rozdělených měst a jsou u něj po-
zorovatelné další jevy s rozdělenými sídly spjaté. V nynějším kontextu evropské 
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integrace již pojem rozdělené město ztrácí pejorativní konotace. Těšín patří 
mezi nejotevřenější z rozdělených měst ve střední Evropě, a to díky rodinným 
vazbám napříč hranicí, kulturní, jazykové blízkosti i podobnému ekonomic-
kému statusu obyvatel. Integrace v rozdělených městech, která byla zasažena 
samotným rozdělením a také evropskou integrací dříve (např. na západních 
hranicích Německa), měla samozřejmě možnost pokročit ještě dále a zredu-
kovat státní hranice na naprostou formalitu. V posledním čtvrtstoletí v evrop-
ském prostoru žádné město rozdělené státní hranicí nepřibylo a vznik takové-
hoto sídla nelze v blízké budoucnosti očekávat. Rovněž nelze očekávat naprosté 
spojení rozdělených sídel dané zrušením či posunem státních hranic. 

Aktuální otevřenost a propustnost státní hranice na Těšínsku nelze považo-
vat za samozřejmost. Vzhledem k současné migrační situaci a změnám v poli-
tických náladách i reprezentacích zejména středoevropských států, u kterých 
stále silněji rezonují volání části veřejnosti po radikálních řešeních, zde stá-
le je možnost znovunastolení polopropustného hraničního režimu s pasový-
mi kontrolami. 
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Těšínsko: region mnoha hranic konečně bez hranic?

S t r e s z c z e n i e

Studie pojednává o otázce existenci hranic a jejich časovém vývoji na příkladu pří-
hraničního regionu Těšínského Slezska. Hranice odehrály klíčovou roli ve vývoji regi-
onu, zejména v posledním století. Státní hranice na Těšínském Slezsku je zhruba 100 
km dlouhá a je jen částí současné česko-polské hranice, kde Češi a Poláci sousedí již 
přes tisíc let. V první kapitole se autor soustředí na teoretický, politický a zeměpisný 
rámec. Text pojednává nejen o státních hranicích, ale i o menších, administrativních 
či kulturních hranicích. Dalším předmětem zájmu je fenomén rozděleného města, kte-
rý lze pozorovat v Cieszyně/Těšíně, jehož osudy jsou symbolické pro celý region. Bylo 
zde představeno i fungování Těšínského Slezska a Těšína v rámci Evropské unie, která 
se v dlouhodobé perspektivě snaží minimalizovat vliv státních hranic a pocit historic-
kých křivd mezi evropskými národy.

Artur Boháč

Těšínsko: region mnoha hranic konečně bez hranic?

Z h r n u t i e

Práca sa venuje problematike existencie hraníc a ich časovému vývoju na príkla-
de cezhraničného regiónu Tešínskeho Sliezska. Hranice zohrávali kľúčovú úlohu v roz-
voji regiónu, predovšetkým v poslednom storočí. Štátna hranica v Tešínskom Sliezsku 
je dlhá približne 100 km a je iba časťou súčasnej česko-poľskej hranice, kde Česi a Po-
liaci susedia už viac ako 1000 rokov. V prvej kapitole sa autor sústreďuje na teoretic-
ký politicko-geografický rámec. Text sa zaoberá nielen otázkami štátnych hraníc, ale aj 
menších územnosprávnych alebo kultúrnych hraníc. Ďalším bodom záujmu je feno-
mén rozdeleného mesta, ktorý možno pozorovať v Tešíne, a ktorého osud je symbolic-
ký pre celý región. Text pojednáva aj o fungovaní Tešínskeho Sliezska a Tešína v rámci 
Európskej únie, ktorá sa v dlhodobej perspektíve snaží minimalizovať vplyv štátnych 
hraníc a pocit historických krívd medzi európskymi národmi.
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