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Konserwatywne wyzwania Krzysrtof Oksiuta, Tomes; Pich6r [4]
Jednym z podstawowych zarzut6w stawianych polskim konserwatystom jest
brakjakiejkolwiek ciaglosci, Stad tez czesto konserwatysci w Polsce zbywani sa
pogardliwym wzruszeniem ramion, jako ci, kt6rzy probuja przeniesc na polski
grunt opcje ideowa zaczerpnieta z bardziej szczesliwych kraj6w Europy.

Wyznaczniki polskiego myslenia geopolitycznego Tadeus: Bodio [17]
Obecny czas przelornu geopolitycznego rodzi szanse, ale takze liczne zagrozenia
dla Polski. Satysfakcji ze zmiany ukladu geopolitycznego coraz czesciej zaczy-
naja towarzyszyc trudne pytania dotyczace miejsca i roli Polski w Europie. Kon-
statacja, ze integrujemy sie ze strukturami europejskimi juz nie wystarcza.

Solidarnosciowe scenariusze: porozumienie sierpniowe, stan wojenny
a wychodzenie Polski z komunizmu Lech Mazewski [23]

JEST oczywiste, ze nie doszloby do podpisania porozumien sierpniowych bez
determinacji strajkujacych w Gdansku i Szczecinie robotnik6w. Patrzac jednak z
szerszej perspektywy, mozna stwierdzic, ze porozumienia sierpniowe, a przede
wszystkim porozurnienie gdanskie, sa efektem gry w polskim czworokacie,
trwajacej eo najmniej od 1976 r.

Polskie rolnictwo w Vnii Europejskiej Roif Moehler [57]
Wsp6lna Polityka Rolna (CAP) bedzie obowiazywala rowniez w Polsce i fakt
ten zmieni warunki funkcjonowania polskiego rolnictwa. CAP nie powinna bye
jedynie postrzegana jako system wspierania rolnictwa.

Wylanianie si~ grup narodowych i etnicznych na Slasku w okresie 1848 - 1918
Tomas: Kamussella [63]

W polskiej historiografii przyjelo sie dose bezkrytycznie stosowac zalozenia
ideologii nacjonalizmu do opisu przeszlosci. Z tego punktu widzenia tozsa-
mosc narodowa uwaza sie za jedyna "prawidlow'l." i pozadana, a nar6d za-
mieszkujacy swe homogeniczne panstwo narodowe za "najbardziej progresyw-
ny" stopien spolecznej i po Iitycznej organizacji ludzkosci. Owe przekonanie
umacnia praktyka ONZ (a wczesniej Ligi Narod6w), kt6ra stosuje retoryke na-
rodu i panstwa narodowego wobec czlonkow; a takze powszechne przyjmowa-
nie nacjonalizmu jako ideologii "post((pu" (tj. nie-dopuszczajacej do roz-
padu panstwa dzieki polityce budowania narodu i przerniany tegoz panstwa
w zhomogenizowane pans two narodowe) przez panstwa postkolonialne Afry-
ki i Azji, oraz Europy Wschodniej po rozpadzie ZSRS.
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Wylanianie si~ grup narodowych i etnicznych na Slasku
w okresie 1848-1918*

Tomasz Kamusella

WST~PTEORETYCZNY

W polskiej historiografii przyjelo sie dose bezkrytycznie stosowac zalozenia ide-
ologii nacjonalizmu do opisu przeszlosci. Z tego punktu widzenia tozsamosc narodo-
wa uwaza sie za jedyna "prawidlowlt" i pozadana, a nar6d zamieszkujacy swe homoge-
niczne panstwo narodowe za "najbardziej progresywny" stopien spolecznej i politycz-
nej organizacji ludzkosci. Owe przekonanie umacnia praktyka ONZ (a wczesniej Ligi
Narod6w), kt6ra stosuje retoryke narodu i panstwa narodowego wobec czlonkow;
a takze powszechne przyjmowanie nacjonalizmu jako ideologii "postl'(pu" (tj. nie-
dopuszczajacej do rozpadu panstwa dzieki polityce budowania narodu i przemiany
tegoz panstwa w zhomogenizowane panstwo narodowe) przez panstwa postkolo-
nialne Afryki i Azji, oraz Europy Wschodniej po rozpadzie ZSRS. W ten spos6b
nacjonalizm, kt6ry na szerokim przelomie XVIII i XIX w. stal sie podstawowa ideolo-
gilt Europy Zachodniej i obydwu Ameryk, a nastepnie objal swym oddzialywaniem
Europe Srodkowa i Poludniowo-Wschodnia, obecnie jest ideologia 0 prawdziwie
swiatowym zasiegu [1].

ZA tym globalnym sukcesem nacjonalizmu stoi jego pozorna intelektualna prostota
[2]. (umozliwiajaca skuteczne umasowienie owej ideologii), zdolnosc zaspokojenia
potrzeby swojskosci i transcendencji w coraz bardziej zglobalizowanym (tj. zmien-
nym, niestalyrn) [3] i zdesakralizowanym swiecie [4], oraz niezwykle efektywne
wykorzystanie przez nacjonalizm dla wlasnych ce16w struktur jezyka odpowiedzial-
nych za tworzenie i podtrzymywanie rzeczywistosci interakcji miedzyludzkich oraz
percepcji .rzeczywistosci" przez Czlowieka [5]. Wynikajaca stad bezwarunkowa ak-
ceptacja nacjonalizmu i nacjonalistycznego ogladu rzeczywistosci prowadzila
i wciaz prowadzi do marginalizacji i deprecjacji grup, kt6re nie podlegly ennacjonaliza-
cji [6].

W przypadku Slaska objawialo sie to ogladern siowianskojezycznej ludno-
sci przez elity maloniemieckiego panstwa narodowego (a wczesniej Prus) [7] jako
"prymitywnej" [8], ktora moze i powinna zostac ucywilizowana poprzez enna-
cjonalizacje do tworzacego sie narodu niemieckiego czego tez wymagala polityka ho-
mogenizacji panstwa. Z drugiej strony polski i czeski ruch narodowy, kt6re poczely
skutecznie penetrowac Slask dopiero na przelomie XIX i XX w., postrzegaly owa
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slowianskojezyczna ludnosc za .Jabilna narodowosciowo" czy tez"z niewykrystali-
zowana tozsamoscia narodowa" jesli nie byla ona zainteresowana ennacjonalizacja
w strone postulowanych narodow polskiego czy czeskiego, oraz za "renegatow"
jesli ennacjonalizowala sie do narodu niemieckiego. Podobna dynamika postrzegania
tych procesow zarysowala sie tez porniedzy czeskim i polskim ruchem narodowym
w zwiazku z intensyfikacja konfliktu miedzy obydwoma ruchami na poczatku XX w.

T AKOWE podejscie zaklada, ze tozsamosc narodowa jest nadrzedna wobec in-
nych typow lojalnosci oraz identyfikacji podtrzymywanych i uznawanych przez
jednostke i rozne grupy, a takze dyskretna (wylaczna) wzgledem innych tozsamo-
sci narodowych. Ponadto wedlug nacjonalizmu, czlowiek moze posiadac tylko i wy-
Iacznie jedna niezmienna tozsarnosc narodowa, W tym ujeciu tozsamosc narodowa
jawi sie jako monada wiernie replikowana w przypadku kazdego czlonka narodu
i z nim (tj. tym czlonkiem) tozsama. Jedynie dzieki takiemu wyobrazeniu mozliwym
bylo podjecie proby zgromadzenia jednorodzajowych monad - jednostek w homoge-
niczna calosc (tj. narod) i zamkniecie/utrwalenie jej w scisle dopasowanym "pojem-
niku" danego terytorium (tj. w panstwie narodowym).

W praktyce budowanie narodu ipanstwa narodowego w oparciu 0 ten idealny model
tozsamosci narodowej obfitowalo w paradoksy. Np. gdy brano jezyk za wyznacznik
narodowosci, teoretycy nacjonalizmu nie za bardzo wiedzieli eo pOCZ(lCz ludnoscia
wielojezyczna illub nie poslugujaca sie jezykami standardowymi (narodowymi - de
facto najczesciej dopiero kodyfikowanymi w procesie budowania narodu/panstwa
narodowego) [9], oraz jednostkami poczuwajacymi sie do przynaleznosci do narodu,
ktorego jezykiem nie mowily lub tylko slabo wladaly. Ponadto gromadzenie monad
- jednostekjednego narodu w homogeniczna calosc wiazalo sie z usuwaniem sposrod
nich monad - jednostek nalezacych (tj. najczesciej postrzeganych jako nalezacych) do
innych narodow czy tez jednostek 0 nie - narodowej tozsamosci [10].

WSPOLBIEZNOSC budowania narodu i panstwa narodowego oraz naukowego
opisywania tych proces6w w oparciu 0 dyskretno - monadystyczny model
tozsamosci narodowej zakonczyla sie w Polsce w 1989 wraz z akceptacja istnienia
mniejszosci narodowych (szczegolnie Niemcow) oraz gradualna akceptacja
grup/mniejszosci etnicznych (np. Kaszubow). Nowy model, wynikajacy z empi-
rycznych badan socjologicznych, opiera sie 0 liniowe kontinuum identyfikacji biegna-
ce rniedzy jednoiitymi tozsamosciami narodowymi poprzez grupy posrednie (za-
zwyczaj etniczne), np. "Polak - Slazak bardziej niz Polak - Slazak - Slazak bardziej
niz Niemiec - Niemiec" [11].

JEDNAK model liniowego kontinuum z narodowymi tozsamosciami na swych ken-
each, wciaz zaklada nadrzednosc owych tozsarnosci, a samo kontinuum przedstawia
jako "pas transmisyjny" w ich kierunku. Docelowo .mieokreslonosc", .Jabilnosc"
owego kontinuum powinna zaniknac jak jednostki z nim zwiazane "w koncu" sie
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zennacjonalizuja z jednym lub drugim narodem. Wtedy znow mozna by stosowac do
opisu i analiz model dyskretno-monadystyczny. Ponadto model liniowego kontinuum
nie dopuszczal istnienia tozsamosci wieloukladowej, Takowa tozsamosc (ktora byla
czyms zwyczajnym i powszechnym przed utrwaleniem dominujacej pozycji tozsamo-
sci narodowej) pozwala jednostce akcentowac rozne skladowe jej tozsamosci
w zaleznosci od potrzeb i sytuacji oraz stopnia kompetencji w ich artykulowaniu, Np.
na Gornym Slasku mozna sie dose powszechnie spotkac z osobami, ktore wzgledem
roznych interlokutorow funkcjonuja raz jako Polacy, innym razem jako Niemcy, SI't-
zacy, a nawet Czesi czy Morawiacy. Ponadto w kontekscie pozaeuropejskim zapewne
identyfikowaliby sie takze jako Europejczycy [12]. W literaturze swiatowej ten typ
tozsamosci (w zaleznosci od pewnych spolecznych uwarunkowan i teoretycznych im-
plikacji) zwie sie wielozlozona, wieloukladowa (multiple) lub segmentowa (segmenta-
ry) [13]. Deskryptywne podejscie polskiej socjologii do materialu empirycznego
ostatnio takze zaowocowalo wypracowaniem podobnego terrninu - tozsamosc poliwa-
lencyjna (tj. polikulturowa, charakteryzujaca sie skladowymi przynaleznymi do wielu
kultur narodowych lub/i nie-narodowych) [14].

OWE deskryptywne, nie - ewaluujace ani nie - teleologizujace (na rzecz nacjonali-
zmu) podejscie do zagadnienia tozsamosci zapewne dopomoze w bardziej obiektyw-
nym diachronicznym spojrzeniu na procesy wylaniania sie narod6w i grup etnicznych.
Dotychczas europejskie historiografie czesto pelnily sluzebna role wobec przedsie-
wziecia budowania narodu i panstwa narodowego "wykazuj'tc" starozytnosc (jesli juz
nie "odwiecznose") owych twor6w, a tym samym konstruujac "odpowiedni't" narodo-
wa historie/tradycje z porninieciem tych element6w, ktore moglyby jej przeczyc lub
oslabiac [15]. Wiazalo sie to z utozsamianiem sredniowiecznego pojecia natio (narod
polityczny) z terminem narod eo pozwalalo na wytwarzanie pozomej prostej ciaglo-
sci miedzy nationes, a obecnymi narodami Europy z pominieciem grup regionalnych
(gentes), oraz aspektow etnicznosci, ktore nie zawsze bedac elementem skladowym
nationes i gentes, czesto stawaly sie podstawa do budowania narodow/panstw naro-
dowych w dobie nowozytnej [16].

GRUPY ETNICZNE I GRUPY NARODOWE

PRZEDST AWIWSZY teoretyczne podstawy rozwazan zawartych w tym artykule,
narzuca sie pytanie, czym jest przedmiot analizy - owe "grupy narodowe
i etniczne" wspomniane w tytule. Jako iz zaden nar6d jako taki nie wyksztalcil sie
tylko i wylacznie na terenie Slaska, w kontekscie tego regionu mozna jedynie mowic
o fragmentach narodu niernieckiego, polskiego i czeskiego. Dla uproszczenia terrni-
nologii pisze 0 owych fragmentach jako "grupach narodowych". Co sie tyczy poje-
cia "grupa etniczna", ten termin (realizowany niekiedy jako .mniejszosc etniczna")
zaczal sie pojawiac na gruncie jezyka angielskiego od polowy lat 40 - tych XX w. [17],
a w II pot. lat 70 - tych zostal on powszechnie przyjety przez anglojezyczna antropo-
logie spoleczna celem unikniecia europocentryzmu, kt6ry ujawnial sie w opisie
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spolecznosci pozaeuropejskich poprzez uzywanie terminu "plemi((" (tribe) co sztucz.
nie oddzielalo przedmiot badan od badacza, tak jakby ten drugi nie byl czlonkiem
zadnej grupy etnicznej [J 8]. W pismiennictwie francuskojezycznym uzywano kore-
spondujace pojecia etnia (ethnie) lub wsp61nota etniczna (ethnic community) [19],
a w Polskim pismiennictwie juz od dwudziestu lat mozna sie spotkac z pojeciarni
wsp6lnota/grupa etniczna [20].

GRUPA etniczna to wzglednie dyskretna (wobec grup osciennych) jednostka
zroznicowania kulturowego postrzegana jako odrebna przez JeJ czlonkow jak
i czlonkow grup z nia sasiadujacych. Wylania sie ona, konkretyzuje i zanika
w ciaglym kontakcie z innymi grupami-". Pr6by zinwentaryzowania jej og6lnej
charakterystyki chyba S<\; skazane na niepowodzenie, bowiem tak jak bardzo rozne
elementy kultury moga bye uzyte do konstruowania konkretnych narodow [22], takie
samo zroznicowanie wystepuje przy tworzeniu (sie) i utrzymywaniu grupy etnicznej
[23]. Jednak dose powszechnie sie przyjmuje, iz takowa charakterystyka zazwyczaj
obejmuje: nazwe wlasna, mit wspolnego pochodzenia, wspolna historie, odrebnosc
kulturowa, powiazanie z jakims terytorium oraz poczucie solidarnosci grupowej
[24]. Wedlug antropologii sowieckiej owe elementy (lub niektore z nich) tworza
niezmienne kulturowe/etniczne jadro takowej grupy - etnos (ethnos), ktore tak dlugo
istnieje jak dana grupa pomimo zachodzacych w niej przemian [25]. Z drugiej
strony ciagla negocjacja tego, eo znaczy bye dana grupa etniczna wzgledem innych
grup prowadzi do wytworzenia granicy etnicznej, ktora utrzymuje spojnosc grupy.
Przekroczenie owej granicy powoduje przejscie z jednej grupy do drugiej [26].
Z punktu widzenia jednostki 0 tozsamosci wieloskladowej, przekraczanie owej
granicy (granic) moze nastepowac sytuacyjnie w zaleznosci od potrzeb i poziomu
opanowania artykulacji poszczegolnych skladowych oraz akceptacji ze strony inter-
lokutorow z ktorymi takowa jednostka stara sie utozsamiac [27). Ponadto ostatnio
zaczeto rozpatrywac niejednoznacznosc .wnetrza" i granicy grupy etnicznej
z punktu widzenia manipulacji symbolami [28].

NIE zaglebiajac sie dalej w kwestie definicji [29], warto zauwazyc, iz grupa et-
niczna rozni sie od narodu jedynie tym, ze ten drugi dazy do przeksztalcenia swej
granicy symbolicznej (etnicznej) w formalna (fizycznie wytyczona) granice polityczna
wlasnego panstwa narodowego. Poza tym symboliczna .zawartosc" ("esencja")
narodu jest kodyfikowana i przekazywana w sformalizowany spos6b kontrolowa-
ny przez panstwo narodowe, tzn. poprzez system edukacyjny, administracje, armie
poborowa, mass media itp. [30]. Nalezy tez dodac, ze narod zazwyczaj jest bardziej
samoswiadomy nizli grupa etniczna [3 J].

PRZECHODZI\C do wlasciwej analizy pragne nadmienic, iz z braku rmejsca nie
poruszam kwestii Luzyczan, niezasymilowanych Zydow oraz Romow. Pierwsza sprawa
zmusilaby mnie ' do rozpatrywania zagadnien pogranicza slasko-saksonsko-
brandenburskiego rozbijajac glowne nakierowanie artykulu na Slask Gorny i Austriacki.
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Podobnie rzecz mialaby sie z druga sprawa, albowiem problematyke Zydow trzeba
by analizowac w powiazaniu z ich sytuacja w calej Europie Srodkowej i Wschodniej
oraz w relacji do ogolnoswiatowego ruchu syjonistycznego, kt6ry wylonil sie na
przelomie XIX i XX w., szczeg61nie po ustaleniach konferencji w Katowicach
[32] (1884) [33]. Co sie tyczy Rom6w, dotychczas ich los6w na Slasku nie przeba-
dano dostatecznie i z tegoz powodu nie moge ich uwzglednic w artykule.

ROZWOJ NACJONALIZMOW A SLASK

PROCESY modemizacyjne zapoczatkowane na Slasku przez reformy frydery-
cjanskie po przejeciu wiekszosci (tj. 7/8) tego regionu przez Prusy od Habsburg6w
w 1740/42, zostaly zintensyfikowane na modle zachodnioeuropejska pod koniec
XVIII w., kiedy to polozono podwaliny pod rozw6j nowoczesnego przemyslu
G6mego Slaska oraz w zaglebiu walbrzysko - noworudzkim (Waldenburg-Neurode),
a szczegolnie po zajeciu Prus przez Napoleona w 1807, eo spowodowalo doglebna
reforme majaca zagwarantowac dalsze istnienie panstwa pruskiego. Ponadto likwi-
dacja Swietego Cesarstwa Rzymskiego (1806) oraz bezposrednie podporzad-
kowanie zachodnich skladowych tegoz cesarstwa w postaci Zwiazku Renskiego
Francji zburzyly stare struktury wystawiajac mieszkancow na gwaltowny kontakt
z Innym (Other), kt6rego sib i spojnosc tkwila w ideologii nacjonalizmu.
Op6r zrodzil sie wsrod wyksztalconego mieszczanstwa i szlachty (Bi-
dungsbrgertum) dysponujacego juz wspolna przestrzenia komunikacyjna (communica-
tion space/field) w postaci kultury pisanej, ktora dynamicznie rozwijala sie w XVIII w.
w oparciu 0 skodyfikowany standardowy jezyk niemiecki (Hochdeutsch) [34]. Tym
samym stale sie mozliwym przekroczenie sredniowiecznych w charakterze roznic
regionalnych i skupienie antynapoleonskiej opozycji wokol kultury i jezyka niemiec-
kiego ideologicznie wspartych 0 rnysl Herdera przetworzona na potrzeby chwili przez
K. W. von Humboldta, Fichte'ego, Schleiermachera i Hegla [35]. Popularny wyraz
tym ideom emulujacyrn zalozenia francuskiego nacjonalizmu dal E.M. Amdt
w swym patriotycznym hymnie pt, Was ist des deutschen Vaterland? Odpowiedz
brzmiala: wo nur die deutsche Zunge klingt.

ZGODNIE z ta zasada arystokracja i szlachta poczela odchodzic od francu-
skiego i laciny, eo zblizylo ja z Bildungsbrgentum. Ponadto w Prusach zapo-
czatkowano uwalnianie chlopstwa z panszczyzny (1811) oraz dynamicznie zaczeto
rozwijac zreforrnowane (w 1798) cpowszechne szkolnictwo elementame w oparciu
o standardowy niemieckirTakze i.tenjezyk stal sie glownym medium komunikacji
w odtworzonej .arrnii pruskiej, .z. ktorej wykluczono najemnik6w i zreformowano
w armie ;;prusko-narodow~" poprzez.-pobor iobowiazekpowszechnej sluzby wojsko-
wej (podobnieiwczesniej uczyniono we Francji).

! . ~:' it' •
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TYM sposobem wspolna przestrzen komunikacyjna z wciaz precyzowanym ze-

stawem idealow niemieckiego nacjonalizmu, zostala przyjeta przez wiekszosc (stop-
niowo odg6mie uobywatelnianych) mieszkancow Prus oraz innych kraj6w nie-
mieckich (tj. niemieckojezycznych). Oddzialywanie owego nacjonalizmu zostalo
umocnione dzieki uwolnieniu inicjatywy oddolnej w zwiazku z nadaniem samorzadu
miastom pruskim, oraz przyjeciem zalozen owej ideologii przez oddolne ruchy
spoleczne, tj. korporacje studenckie (Burschenschaften), zwiazki girnnastyczne
(Turnverine), zwiazki strzeleckie (Schtzenvereine) oraz ruch konstytucyjny [36].
Dzieki reformom pruskim oraz rozwojowi niemieckiego nacjonalizmu stale sie
mozliwym rozpoczecie wojny IV- tej koalicji antynapoleonskiej (1813-14), znanej
w historiografii niemieckiej pod nazwa wojny wyzwolenczej (Befreiungskriege)
[37].

TA wojna z powodu okupacji Berlina przez wojska francuskie oraz koniecznych
dostaw broni zapewnionych przez przemysl gomoslaski, wziela sw6j poczatek
w stolicy Slaska - Wroclawiu (Breslau). Na czas jej trwania Slask stal sie cen-
trum niemieckiego ruchu narodowego. Po przywr6ceniu stare go porzadku na nowych
zasadach ustalonych przez kongres wiedenski (1815), stopniowo wygaszano procesy
demokratyzacji i ennacjonalizacji jako niezgodne z wizja wladzy i panstwa podtrzy-
mywane przez dynastie rzadzace Prusami, a szczeg6lnie Cesarstwem Austriackim.
W konsekwencji oddzialywanie niemieckiego ruchu narodowego zostalo ograni-
czone do zachodnich kres6w Zwiazku Niemieckiego (Deutsche Bund), na ktore
bezposrednio wplywalo budowanie panstwa narodowego i narodu francuskiego, oraz
utworzenie Belgii (1831) i odtworzenie Holandii na bazie modelu pansrwa naro-
dowego, jak i konsolidacja Szwajcarii przy uzyciu tegoz modelu po wojnie domo-
wej z 1847. Ponadto znaczacy wplyw na szerszy spoleczny oddzwiek niemieckiego
nacjonalizmu mialy wysuniete w 1840 roszczenia Francji wobec granicy na Renie,
kt6re wywolaly w .Niernczech" [38] powszechny sprzeciw wyrazony w niezwykle
populamej piesni N. Beckera Rheinlied (Sie sollen ihn nicht haben, den freien deut-
schen Rhein!); oraz w 11pol, lat 40 tych XIX w. narastajacy konflikt 0 ksiestwa
Szlezwik i Holsztyn w aspekcie ustalania stabilnych i jak najkorzystniejszych granic
dunskiego panstwa narodowego [39].

W tym kontekscie niemiecki nacjonalizm stawal sie powoli czescia swiatopogladu
mieszkancow Dolnego Slaska, kt6rzy w przewazajacej mierze byli niemieckoje-
zyczni [40], tzn. takimi sie postrzegali i takimi ich postrzegano, pomimo niejedno-
krotnego uzywania dialekt6w/subdialekt6w dalece odbiegajacych od standardowe-
go niemieckiego [41]. Sprzyjalo temu zjawisku odchodzenie z rolnictwa do nowo
powstajacych sektor6w gospodarki, urbanizacja oraz rozw6j przemyslu, transportu
i komunikacji. Zwiekszona mobilnosc ludnosci powodowala oslabianie wiezi lokal-
nych (tj. w obrebie wiosek i miast, kt6re w literaturze sa czesto reifikowane jako
Gemeinschaft) na rzecz zwiazkow regionalnych i ogolnopanstwowych (tj. Gesellschaft)
[42]. Tak wiec chociaz mieszkancy Dolnego Slaska, a nastepnie niemieckojezycz-
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ni mieszkancy Gornego Slaska, coraz bardziej poczuwali sie do bycia Niemcami,
to w pierwszym miejscu wciaz bardziej czuli sie Slazakami i Prusakami [43], bowiem
niemieckie panstwo narodowe jako takie wciaz jeszcze wtedy nie zaistnialo, Podobna
identyfikacje z panstwem i Slaskiem (tj. bardziej Gornym Slaskiem nizli cala prowin-
cja) wykazywali takze slowianskojezyczni mieszkancy Gornego Slaska. Nie inaczej
rzecz sie miala z ludnoscia Slaska Austriackiego [44], ktora bez wzgledu na jezyk czy
wyznanie byla na tyle mocno zwiazana ze SWq ziemia koronna, iz spowodowala jej
odtworzenie w 1848 po 67 latach od jej administracyjnego polaczenia z Morawami
(1772) w wyniku reform jozefinskich.

JEDNAK do trzeciej cwierci XIX w. na Slasku Austriackim prawie nie wystepo-
wali zwolennicy niemieckiego nacjonalizmu, poniewaz administracja cesarstwa
wspierana przez Kosciol rzymskokatolicki zwalczala przejawy jakichkolwiek nacjo-
nalizm6w jako niezgodnych z uniwersalnym charakterem katoiicyzmu. Z kolei Prusy,
po scentralizowaniu panstwa i ujednoliceniu jego podzialu administracyjnego (w
latach 1815-21 w przypadku Prowincji Slaskiej), spostrzegly w nacjonalizmie
niemieckim dogodny instrument do walki z Wiedniem 0 wplywy w Zwiazku Nie-
mieckim. Utworzywszy Niemiecki Zwiazek Celny (Deutsche Zollverein) w 1834,
Berlin rozpoczal program integracji gospodarczej panstw niemieckojezycznych pozo-
stajacych poza granicami Cesarstwa Austriackiego, ktory zostal zakonczony w rok
po klesce zadanej Austrii przez Prusy w wojnie siedmiotygodniowej (1866). Ow
program gospodarczy uzyskal podstawy teoretyczne w postaci pracy Das nationale
System der politischen konomie (1841) F. Lista [45]. Ponadto ruch mlodoniemiecki jak
i inne wyzej wspomniane zwiazki powiazane z niemieckim ruchem narodowym
odzyskaly swobode dzialania od wstapienia na tron Fryderyka Wilhelma IV w 1840
[46]. W owym czasie trwaly tez administracyjne przygotowania do budowania
narodu niemieckiego i homogenizacji Prus. Wyrazalo sie to glownie w ostroznym
ograniczaniu uzywania innych jezykow niz niemiecki w szkolach elementamych oraz
w przeprowadzaniu (od lat 30 - tych XIX w.) eksperymentalnych spisow jezykowych,
ktore mialy bye probierzem przynaleznosci narodowej [47]. Ponadto na Slasku moca
bulli De salute animarum zniesiono juz raczej jedynie formalna zaleznosc biskup-
stwa Wroclawia od Gniezna - siedziby prymasow Polski (tj. de iure powiemik6w
wladzy krolewskiej, de facto nie istniejacego wtedy Krolestwa Polski) oraz przekaza-
no temuz biskupstwu dwa dekanaty: By tom (Beuthen) i Pszczyna (Ple) na wschodzie
Gornego Slaska spod jurysdykcji biskupstwa krakowskiego [48]. Tym samym ograni-
czono polskie wplywy, ktore moglyby przechodzic na Slqsk z odznaczajacego sie
pewna autonomia Wielkiego Ksiestwa Poznanskiego (ktore w wiekszej czesci W1'l-
czono do Zwiazku Niemieckiego dopiero w 1848), a takze z Galicji (oraz do
1846 z Rzeczypospolitej Krakowskiej), gdzie po uzyskaniu pelnej autonomii w 1869
polski stal sie jezykiem urzedowym (poza tym ten austriacki kraj koronny nigdy
nie wszedl w obreb Zwiazku Niemieckiego oprocz dawnych ksiestw slaskich Au-
schwitz . (Oswiecim) i Zator przyleglych do Slaska Wschodniego). Warto tu za-
uwazyc, iz nie czyniono staran w kierunku doprowadzenia do pokrywania sie granic
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eklezjastycznych diecezji Wroclawia oraz archidiecezji Pragi i Olomunca z granica
panstwowa pomiedzy Prusami i Cesarstwem Austriackim. Nie zachodzila taka po-
trzeba bowiem terytoria owych diecezji wchodzily w sklad Zwiazku Niemieckiego,
i jako takie do "Niemiec".

REWOLUCYJNE wrzenie roku 1848, ktore doprowadzilo w lutym do odtworzenia
republiki we Francji (zgodnie z zasadami demokracji i nacjonaIizmu uznajacym]
narod za jedynego suwerena panstwa narodowego) szybko przeniknelo na wschod
wzniecajac nadzieje na utworzenie niemieckiego panstwa narodowego, jak rowniez
wystapienia grup nie-niernieckojezycznych (szczegolnie Czechow w Bohemii, W~-
grow, Chorwatow i Wlochow w granicach Cesarstwa Austriackiego, oraz Polakow
w Wielkim Ksiestwie Poznanskim), ktore nie zgadzaly sie z tym programem i wysu-
waly wlasne postulaty narodowo- i pans two wo- tworcze. Jednak na Slasku Pruskim
i Austriackim wystapienia mialy na celu glownie zniesienie pozostalosci panszczy-
zny oraz poprawe warunk6w zycia na wsi i w uprzemyslawianych miastach. Dziala-
nia na rzecz utworzenia niemieckiego panstwa narodowego prowadzone w Par-
lamencie Frankfurckim ograniczaly sie do dose waskiej grupy liberalnie nastawionych
akademik6w, urzednikow, prawnik6w itp. Dalo to asumpt do okreslania wydarzen
1848 j ako "rewolucji intelektualistow, profesorow" [49].

DEBA TY tegoz parlamentu zdorninowal konflikt czy planowane panstwo narodowe
winno przyjac ksztalt wielkonierniecki (tj. wraz z zierniami niemieckojezyoznym]
Cesarstwa Austriackiego) lub malonierniecki (bez tych ziem, a pod przewo-
dnictwem protestanckich Prus). Aby nie dopuscic do rozpadu monarchii Wieden
odrzucil mozliwosc utworzenia wielkoniemieckiego panstwa narodowego przewazajac
szale na korzysc rozwiazania maloniemieckiego. Jednak tutaj ze zdecydowanym
sprzeciwem wystapil tworzacy sie polityczny ruch katolicki upatrujacy w mozliwosci
utworzenia protestanckiego maloniemieckiego panstwa narodowego zagrozenie dla
Kosciola rzymskokatolickiego. Owa opozycja byla szczeg6lnie widoczna w Bawarii
i na Slasku [50]. Takoz Kosciol niezbyt przeciwdzialal wystapieniom ksiezy,
a zarazem poslom Parlamentu Frankfurckiego, 1. Szafrankowi i C. Lelkowi, kt6rzy
zadali zaprowadzenia oficjalnego uzywania standardowego jezyka polskiego oraz
jezyka slowianskiego (morawskiego) [51] na G6mym Slasku.

W konsekwencji, w 1849, M. Diepenbrock, biskup Wroclawia, wprowadzil obo-
wiazkowe nauczanie standardowego polskiego w diecezjalnym seminarium (owa
dwujezycznosc utrzymala sie do 1945), a ks. Bernhard Bogedein jako radca szkol-
ny RejencjiOpolskiejwprowadzil'ten jezyk do nauczania w gornoslaskich szko-
lach elementarnyoh.. ponadto dzieki dzialalnosci Lelka zaprowadzono tez
morawski : w szkolach elementamych na poludniu G6mego Slaska. Podobnierzecz
sie mialana Slasku Austriackim gdzie zezwolono w 1849uzywae wszystkich
,,zwyczajowych" jezykow- z calego terytorium ziemi koronnej (tj. czeskiego
i polskiego obok niemieckiego) w urzedach i szkolnictwie. Jednak z. powodu niedo-

1
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konczenia jeszcze kodyfikacji standardowego czeskiego oraz wciaz slabych bo
dopiero eo nawiazanych kontakt6w aktywist6w ze Slaska Wschodniego [52]
z polskim ruchem narodowym z Krakowa, de facto uzywano morawski nasycony dia-
lektyzmami morawsko - slaskimi oraz niestandardowa odmiane polskiego (od konca
XVIII w. odpowiednio "akomodowana" w religijnych drukach do dialektu miej-
scowej ludnosci [53] poprzeplatana dialektyzmami z terenu Slaska Wschodniego.
W zwiazku ze zwyciestwem reakcji po ostatecznym rozprawieniu sie z rewolucyj-
nymi ruchami w 1849, w 1851 zniesiono oficjalny status czeskiego i polskiego
argumentujac, ze na Slasku Austriackim obok niemieckiego uzywa sie tylko niesko-
dyfikowanych dialekt6w zachcdnioslowianskich, a nie standardowy czeski czy polski
[54].

POSTREWOLUCYJNA reakcja nie miala tak ostrego przebiegu w Prusach, wiec
na G6mym Slasku utrzymalo sie nauczanie elementame w standardowym pol-
skim
i jezyku morawskim. Jednak w przypadku tego pierwszego Bogedein mial trud-
nosci ze znalezieniem miejscowych nauczycieli i musial ich sprowadzac z Prowincji
Poznanskiej [55], tym samym zapoczatkowujac pierwsze zwiazki miedzy polskim
ruchem narodowym z Wielkopolski a G6mym Slaskiem. Ponadto slowianskoje-
zyczne dzieci gornoslaskie w polskojezycznych szkolach elementamych teraz
uczyly sie blizszego ich dialektowi (acz nie tozsamego z nim [56]) standardo-
wego polskiego, eo przyczynilo sie do efektywniejszego nauczania oraz likwidacji
analfabetyzmu, ale kosztem slabszego nabywania przez nie standardowego niemiec-
kiego, kt6ry byl wprowadzany dopiero w starszych klasach. Owa szkolna polityka
jezykowa Kosciola, jako niezgodna z zalozeniami niemieckiego nacjonalizmu (na
kt6rego glownego propagatora wyrosly gwaltownie rosnace w sile gospodarcza
i militarna Prusy w obliczu slabniecia Cesarstwa Austriackiego), zostala ograni-
czona pod naciskiem panstwa w latach 60 - tych XIX w. Konsekwentnie limito-
wano nauczanie/uzywanie standardowego polskiego do kilku godzin tygodniowo
w najnizszych klasach oraz na lekcjach religii. Takie same restrykcje zastosowa-
no wzgledem szkol morawskojezycznych.

Z powodu wewnetrznej slabosci (zwlaszcza widocznej w kontrascie z Prusami)
centralizujaco - homogenizujace tendencje w Cesarstwie Austriackim znioslo wydanie
dyplomu pazdziernikowego (1860), kt6ry takze zamknal okres reakcji. W nastepstwie
tego wydarzenia w 1861 dopuszczono jezyk slowianski do uzywania na Slasku Au-
striackim. Tym samym sposobem odrodzilo sie szkolnictwo w jezyku morawskim oraz
slowianskim dialekcie Slaska Wschodniego okreslanymi jako mhrische Schriftspra-
che i Wasserpolnisch we wsp6lczesnej terminologii niemieckojezycznej [57]. Ten
drugi coraz bardziej zblizal sie do standardowego polskiego z powodu podtrzymy-
wania nieprzerwanych zwiazkow z polskim ruchem narodowym w Galicji od lat
40 - tych XIX w., eo szczeg61nie bylo widoczne na przykladzie katolickiego tygo-
dnika Gwiazdka Cieszynska (wczesniej Tygodnik Cieszynskis, kt6ry jako jedyne slo-
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wianskojezyczne czasopismo ukazywal sie na Slasku Austriackim bez przerwy od
1848. Ponadto jego redaktor Pawel Stalmach byl jedynym przedstawicielem ze Slaska
Austriackiego, kt6ry wzial udzial w Kongresie Slowianskim w Pradze (1848) podczas
gdy ogromna wiekszosc niezaleznie czy niemiecko - czy slowianskojezycznych
mieszkancow Slaska Austriackiego (odmiennie niz slowianskojezyczne elity Czech)
poparlo dzialalnosc niemieckotw6rczego Parlamentu Frankfurckiego [58]. Z kolei
czeski ruch narodowy rozwijajacy sie nieprzerwanie od 1848 jedynie w Czechach
oraz niekt6rych rejonach Moraw [59] przeniknal na Slask Austriacki dopiero
w 1861 kiedy zaczeto tarn wydawac czeski tygodnik Opavsk besednk (1861-66),
kt6rego nastepnie zastapil w 1870 Opavsk tdenk [60].

IDENTYFIKACJA mieszkancow Slaska Austriackiego z ich regionem wzmoc-
niona przez odtworzenie ich ziemi koronnej w 1849, trwala niezmieniona w okresie
reakcji, kt6ra niedopuscila wtedy do rozwoju tendencji nacjonalistycznych. Wyra-
zala sie ta identyfikacja w tzw. patriotyzmie krajowym (Landespatriotismus, czyli
innymi slowy w slasko-austriackiej tozsamosci regionalnej), na ktorym pojawily
sie pierwsze rysy w polowie lat 60- tych XIx w., kiedy w odpowiedzi na powstajace
ruchy propolskie i proczeskie pojawily sie tendencje austro-niemieckie, kt6re podkre-
slaty, ze grupa dominujaca w monarchii oraz jej spoiwem winni bye Niern-
cy/niemieccy Austriacy. Mimo tych pojawiajacych sie podzialow spojnosc ludnosci
zapewnialo poczucie lojalnosci i przywiazania do cesarza. Pewne zaklocenie wiary
poddanych Franciszka Jozefa na Slasku Austriackim nastapilo po zwyciestwie Prus
nad cesarstwem w 1866, eo spowodowalo wyjscie tego pierwszego panstwa na pozycje
-hegemona wsrod panstw niemieckich kosztem Wiednia. Oznaczalo to odejscie od
programu wielkoniemieckiego (kt6ry starano sie czesciowo realizowac w ramach
Zwiazku Niemieckiego) na rzecz maloniemieckiego, ktorego sukces zostal
przypieczetowany utworzeniem maloniemieckiego panstwa narodowego w 187l.
Gospodarcza, polityczna oraz militama preznosc tego nowego panstwa nie pozostala
bez wplywu na graniczacy z nim SI,!:sk Austriacki, przyczyniajac sie do rozwoju
lokalnego niemieckiego ruchu narodowego, ktorego program powoli stawal sie wypad-
kowa wplywu Wiednia i Berlinav-. Tak wiec dyskusja na temat praw jezykowych
ludnosci slowianskojezycznej oraz odchodzenie ludnosci niemieckojezycznej od tra-
dycji Landespatriotismus (eo posrednio swiadczylo 0 infiltracji Slaska Austriackiego
przez idee nacjonalizmu) daly poczatek tworzeniu sie tarn ruch6w 0 wyrazniejszych
programach narodowych w ostatniej cwierci XIX w. [62].

Z kolei na Slasku Pruskim gdzie identyfikacja z panstwem i monarcha pruskim do-
minowala juz od dawna (tj. eo najmniej od zwyciestwa nad Napoleonem w 1814),
a maloniemiecki nacjonalizm od 1848, dopiero ograniczenie uzywania standardowego
polskiego w latach 60- tych XIX w. wywolalo zalozenie pierwszego nieferne-
rycznego periodyku polskojezycznego na G6mym Slasku, tj. tygodnika Katolik
(1869). Wczesniej tendencje propolskie byly nieskutecznie styrnulowane przez nie-
licznych aktywistow, ciagle jeszcze rzadkie zwiazki z polskim ruchem narodo-
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wym w Wielkopolsce oraz naplyw pewnej ilosci egzemplarzy Gwiazdki Cieszyn-
skiej i innych gazet polskojezycznych w ramach prenumeraty.

ZALf\ZKl nadchodzacej zmiany byly widoczne w rosnacej dominacji Prus nad
Cesarstwem Austriackim oraz pierwszych krokach podejmowanych
w kierunku budowania maloniemieckiego narodu oraz jego panstwa. W 1861
przeprowadzono w Prusach pierwszy spis powszechny, w kt6rym mierzono przy-
naleznosc narcdowa za pomoca jezyka, Na potrzeby tegoz spisu ustalono kilka
kategorii, ktore nieuwzglednialy przypadk6w bi- lub multilingualizmu oraz roznic
miedzy jezykami standardowymi, a realnie uzywanymi dialektamilkreolami. Tak wiec
ten spis, jak i inne mu podobne, bardziej tworzyl [63] nizli mierzyl grupy narodo-
we/etniczne oraz zwiazane z nimi identyfikacje [64]. Podlug niego zanotowano
w Rejencji Opolskiej 665 tys. os6b mowiacych po polsku, 420 tys. po niemiecku
oraz 51 tys. po morawsku [65]. Ponadto w latach 60 - tych XIX w. wplywowe pu-
blikacje Richarda Bckha doprowadzily do powszechnego przyjecia jezyka za ,jedyny
prawidlowy" wyznacznik przynaleznosci narodowej, a Miedzynarodowy Kongres
Statystyczny w St. Petersburgu (1873) potwierdzil to stanowisko zalecajac
uwzglednianie pytania 0 jezyk (czyli przynaleznosc narodowa) we wszystkich
przeprowadzanych spisach [66]. Tym sposobem przystapiono w calej Europie do
administracyjnych dzialan raczej przyczyniajacych sie do tworzenialdookreslania naro-
dow/grup etnicznych nizli prostego policzenia ich czlonkow.

RUCH propolski na Gornym Slasku poczal zataczac coraz szersze kregi dopiero
po utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego, kt6re bylo spelnieniem marzenia 0 utwo-
rzeniu niemieckiego panstwa narodowego. Jego urzeczywistnieniu przychylna byla
wiekszosc mieszkancow Prus, w tym slowianskojezyczna ludnosc G6mego Slaska,
ktora z takim samym oddaniem jak inni Prusacy walczyla w wojnie prusko-
francuskiej (1870/71). Owa wojna byla decydujacyrn bodzcern do utworzenia
niemieckiego panstwa narodowego. W powstaniu tego panstwa widziano sukces
wszystkich Prusak6w, tym bardziej niezrozumiala z punktu widzenia nie-
niemieckojezycznych Prusak6w wydala sie polityka Berlina majaca doprowadzic do
zhomogenizowania maloniemieckiego narodu oraz scentralizowania jego panstwa
tak, aby moglo skutecznie konkurowac z narodowymi panstwami Francuzow, Brytyj-
czyk6w czy Amerykan6w. Owe dzialania niemieckiej administracji znane pod nazwa
KuLturkampfu glownie byly skierowane przeciwko Kosciolowi rzymskokatolickiemu
jako ze nacjonalizm maloniemiecki opieral sie 0 protestantyzm. Katolicyzm utrudnial
homogenizacje narodu, a silna autonomiczna pozycja Kosciola centralizacje panstwa
[67]. Pretekstem do rozpoczecia Kulturkampfu w roku utworzenia Cesarstwa
Niemieckiego bylo ogloszenie dogmatu 0 nieomylnosci papieskiej pod koniec
I Soboru Watykanskiego w 1870. Procz represji, kt6re doprowadzily
w Niemczech do nieobsadzenia 2/3 biskupstw i tysiaca parafii, zamkniecia seminariow
oraz zakazu dzialalnosci zakon6w nie zajmujacych sie opieka nad chorymi, wprowa-
dzono tez trwale zmiany istotne dla budowania narodu i panstwa narodowego. Otoz
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szkolnictwo spod kontroli Kosciola przejelo panstwo wraz z funkcja rejestracji slu-
bow, narodzin i zgonow. W dlugofalowej perspektywie umozliwilo to panstwu
scislejszy nadzor administracyjny nad obywatelami, wzmacnianie zwiazku obywatela
z panstwem (szczeg61nie po wprowadzeniu instytucji slubu cywilnego), jak i sku-
teczniejsze utrwalanie maloniemieckiego nacjonalizmu w spoleczenstwie poprzez
system edukacyjny [68].

NA G6mym Slasku, jako iz 90% jego mieszkancow stanowili katolicy (Iudnosc
slowianskojezyczna przynalezala do Kosciola rzymskokatolickiego prawie
w 100% za wyjatkiem kilku tysiecy protestantow w powiecie pszczynskim), zda-
walo sie ze represje sa wymierzone w cala Rejencje Opolska, W zwiazku z tym (po
uprzednim wyksztalceniu sie systemu masowych partii w latach 60 - tych XIX w.
[69]) katolicka partia Centrum zdobywala w okresie trwania Kulturkampfu coraz
wiecej mandatow do Reichstagu w tej rejencji, az po wyborach z 1881 wszyscy
poslowie z G6mego Slaska, w liczbie 12, byli czlonkami tejze partii [70]. Owe prawie
absolutne poparcie dla Centrum wynikalo takze z tego powodu, ze na terenach
z ludnoscia dwujezyczna i nie-niemieckojezyczna ustawodawstwo Kulturkampfu
staralo sie wprowadzac homogenizacje jezykowa, Tak wiec dla slowianskojezycznych
katolik6w Kulturkampf byl jeszcze bardziej represywnym i niezrozumialym zjawi-
skiem nizli dla ich niemieckojezycznych wsp6lwyznawc6w. W 1873 zniesiono uzy-
wanie jezykow innych niz niemiecki w szkolach elementamych za wyjatkiem
nauczania religii w nizszych klasach [71].

Z rosnaca sila Centrum nie mogl nie liczyc sie rzad Nierniec, kt6ry zmuszony
byl do rezygnacji z pr6b calkowitego podporzadkowania Kosciola rzymskokatolickie-
go panstwu (jednak bez rezygnacji z wyzej wspomnianych .zdobyczy" wzgledem
zmarginalizowania roli Kosciola w szkolnictwie i rejestracji ruchu ludnosci), czemu
sprzyjal wybor nowego papieza Leona XIII w 1878 oraz powolanie biskupa Wro-
clawia , G. Koppa do pruskiej Rady Panstwa (Staatsrat). Ugodowosc Leona XIII
i wspolpraca Koppa z Bismarckiem przy r6wnoczesnym dystansowaniu sie Koppa od
Centrum, umozliwily likwidacje Kulturkampfu w latach 1886/7 [72].

SCISLA, obop6lnie korzystna wspolpraca miedzy slowianskojezycznymi
gornoslaskimi katolikami, a Kosciolem i Centrum umozliwila tej ludnosci utrwale-
nie swej tozsamosci opartej 0 katoiicyzm w zwiazku z dzialaniami panstwa, kt6re ja
alienwaiy vis a vis Nierniec i Niemc6w, eo powodowalo dystansowanie sie jej
wzgledem maloniemieckiego nacjonalizmu oraz utrzymywanie sie wsrod niej trady-
cyjnych tozsamosci - regionalnej gornoslaskiej i pruskiej kosztem niewyksztalcenia
tozsamosci maloniemieckiej promowanej przez nowopowstale panstwo [73].
Jednak po zakonczeniu Kulturkampfu, kiedy to wywiazala sie wspolpraca miedzy
panstwem a Kosciolem i Centrum, a partia ta stala sie integralnym elementem sceny
politycznej i rzadu Niemiec, doszlo do stopniowego zblizania sie Kosciola do zalozen
budowania maloniernieckiego panstwa narodowego, eo wiazalo sie z ograniczeniem
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poparcia dla uzywania jezykow innych niz niemiecki 0 ile mogloby to doprowadzic
do infiltracji niehomogenicznych obszar6w Niemiec przez obce nacjonalizmy (np.
G6mego Slaska przez polski lub czeski). W przypadku G6mego Slaska owa infiltra-
cja szczeg6lnie byla widoczna w naplywie polskich adwokat6w i lekarzy z Wielko-
polski [74] oraz zalozeniu przez dzialaczy polskiego ruchu narodowego z tego regionu
dw6ch polsko-narodowych czasopism na G6mym Slasku, tj. Nowin Raciborskich
(1889) i Gazety Opolskiej (1890) [75].

W 1889 redakcje Katolika objal Wielkopolanin A. Napieralski starajac sie przeciw-
dzialac wplywom polskiego nacjonalizmu propagowanego przez Nowiny Racibor-
skie i Gazete Opolska, oraz popierac uzywanie polskiego w takim zakresie jak to
czynilo Centrum w okresie Kulturkampfu. W konsekwencji poczynajac od 1893
wylonila sie wyrazna polskojezyczna frakcja w gornoslaskim Centrum skoncentrowana
wokol Katolika [76].

POLSKI nacjonalizm oparty glownie 0 dawne natio, tj. szlachte i pozniej wyla-
niajaca sie z niej inteligencje, dazy] jedynie na tej podstawie do restytucji Rzeczypo-
spolitej Obojga Narod6w [77] w jej przedrozbiorowych granicach. To podejscie
expressis verbis wylaczajace z tak pojmowanego narodu chlopstwo i tworzaca sie war-
stwe robotnicza doprowadzilo do upadku powstan z lat 1830/31 i 1863/64 oraz
wylonienia sie obok wyzej wspornnianej tzw. ,,koncepcji jagiellonskiej", "kon-
cepcji piastowskiej" wzorowanej na zalozeniach nacjonalizmu niemieckiego.
JuZ od konca I pol. XIX w. zaczela sie ksztaltowac wizja Polaka - katolika oraz ka-
tolickiego narodu polskiego, kt6rego probierzem oraz wyznacznikiem rozciaglosci
terytorialnej mial bye jezyk polski per analogiam twierdzenia Amdta utozsamia-
jacego nar6d niemiecki z jezykiem niemieckim [78]. W latach 90 - tych XIX w.
kiedy wziely swoj poczatek pierwsze polskie partie polityczne, Liga Narodowa
(a nastepnie jej spadkobierczyni - Narodowa-Demokracja) oraz Polskie Stronnic-
two Ludowe oparly swa dzialalnosc 0 wizje Polski wpisana w koncepcje piastowska,
tyro samym dajac poczatek polskiemu nacjonalizmowi zakladajacym sie na narodzie,
a nie na natio, oraz przyczyniajac sie do stopniowego umasowienia owego nacjonali-
zmu takjak w przypadkujego niemieckiego odpowiednika w latach 1806-1815 i 1840-
1871 [79].

W ramach koncepcji piastowskiej na bazie sredniowiecznej przynaleznosci Slaska
do Kr61estwa Polski (przyklad tzw. "argumentu historycznego" w terminologii
ideologii nacjonalizmu [80]), przychylano sie do wlaczenia calosci Slaska Pruskiego
i Austriackiego do postulowanego polskiego panstwa narodowego. Jednak przeciw-
nicy 'tego P9~ejscia, uwzgledniajac rozciaglosc uzywania jezyka i dialekt6w uwaza-
nych.'Zaipolsk1~ (przyIdad' J tzw" ',;argumentu etnograficznego" w terminologii ide-
diOgif~acjonaliziiiu [81 ]nkhiiiiaICdi«"p(opinii uznajacej Slask Gamy i' Wschodni:"za
PblsKie~'!:J'K6n,s~kwenf"ie':w ;.:te~i~610gjjfpolskich nacjonalistow =termin .;',Sl~sk:'"
6itiacza15trajc~sCleJ te-idwle~:c~«sci" calasci"'hrstorycznego regionu, oraz, <c'ilko\\ricie
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anachronistycznie, wlaczano Slask Gorny w ramy pojecia .zabor pruski", a Slask
Wschodni w ramy pojecia .zabor austriacki", chociaz te ziemie nigdy nie byly czescia
Rzeczypospolitej Obojga Narod6w i jako takie nie odpadly od niej w konsekwen-
cji rozbior6w [82].

ROWNOLEGLE do polskiego nacjonalizmu rozwijal sie jego czeski odpowiednik,
ktoremu nalezy sie teraz przyjrzec, aby przedstawic jego podejscie do kwestii
Slaska. Czeski ruch narodowy skonsolidowal sie w trakcie wydarzen 1848 w opar-
ciu 0 wlasnie dopiero eo skodyfikowany standardowy czeski oraz czeska historie naro-
dowa stworzona przez F. Pa1ack'ego.Juz wtedy wysunieto program tzw. czeskiego
prawa panstwowego, kt6ry zakladal odtworzenie sredniowiecznej unii pomiedzy
ziemiami Korony Sw. Waclawa, tj. Bohemia [83], Morawami oraz Slaskiem ("ar-
gument historyczny"). Przez "Sletsk" najczesciej rozumiano Slask Austriacki cho-
ciaz, eo radykalniejsi aktywisci (zwlaszcza pod koniec I wojny swiatowej) zadali dla
postulowanego czeskiego panstwa narodowego calosci Slaska, tj. Slaska Austriackiego
wraz z Pruskim. Pierwsza generacja dzialaczy (tzw. Staroczesi) pragnela odtwo-
rzenia unii krajow Korony Sw. Waclawa w ramach Cesarstwa Austriackiego (tzw.
austroslawizm) oraz starala sie 0 poszerzanie uzycia standardowego czeskiego. Na
polu jezykowym Staroczesi odniesli duze sukcesy, zwlaszcza po 1860 na terenie Bo-
hemii, bowiem na Morawach i na Slasku Austriackim tradycyjnie uzywano slowian-
skiego/morawsko-slowianskiego. Po rozdzie1eniucesarstwa na austriacka Przedlita-
wie i wegierska Zalitawie (1867) oraz nadaniu szerokiej autonomii kulturalnej
Galicji (1867-73), eo uczynilo z niej najwieksza ostoje polskiego nacjonalizmu
przed 1918, Staroczesi poczeli tracic wplywy nie potrafiac przeprowadzic zalozen
wlasnego programu. Ich dazeniom od lat 70 - tych XIX w. przeciwstawiala sie
ludnosc niemieckojezyczna, kt6ra zamieszkiwala obrzeza i miasta Bohemii i Moraw
oraz Slask Zachodni, a zatem stanowila pewna ciaglosc etniczna z ludnoscia nie-
mieckojezyczna na Slasku Pruskim, w Saksonii, Bawarii oraz G6mej i Dolnej Austrii.
Przychylala sie ona raczej ku propozycji podzialu Bohemii i Moraw na czesc cze-
sko- i niemieckojezyczna ("kryterium etnograficzne"), a jej pozycja wzrosla wraz
z utworzeniem maloniemieckiego panstwa narodowego (eo przyczynilo sie takze do
rozwoju niemieckiego nacjonalizmu w Austro-Wegrzech), a szczegolnie po nawiaza-
niu sojuszu miedzy Wiedniem a Berlinem (1879), ktory przetrwal do 1918. W tej
sytuacji w opozycji do Staroczechow staneli Mlodoczesi, kt6rzy w latach 80 - tych
XIX w. zaczeli zadac nie ty1ko odtworzenia unii ziem Korony Sw, Waclawa, ale
takze ustanowienia z nich odrebnej skladowej monarchii na podobienstwo wegierskiej
Zalitawii, oraz zaprowadzenia czeskiego jako jedynego urzedowego jezyka na
terenie takiej unii. Mlodoczesi szczeg6lnej krytyce poddali zgode Staroczech6w na
kompromis majacy uwzgledniac takze interesy ludnosci niemieckojezycznej poprzez
wprowadzenie dwujezycznosci w administracji Bohemii i Moraw. W 1891 po wybor-
czej wygranej Mlodoczech6w w Bohemii tego kompromisu nie wprowadzono
w zycie, a czeski zr6wnano z niemieckim jako jezyk wewnetrznego urzedowania
na terenie Bohemii i Moraw dopiero w 1897 [84] w zwiazku ze slabnaca pozycja
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Mlodoczechow, kt6rzy pr6cz tego, ze podobnie jak Staroczesi nie potrafili przepro-
wadzic swego programu, takze nie umieli rozwiazac problem6w chlopstwa
i robotnik6w na jakby nie bylo najbardziej rozwinietych ziemiach koronnych Austro-
Wegier, eo spowodowalo odplyw czeskojezycznych wyborc6w do innych partii. Wielu
tez zrazila antykatolickosc [85] mlodoczeskiego nacjonalizmu upatrujacego poczatkow
narodu czeskiego w husytyzmie, mimo tego iz ponad 90% ludnosci czeskojezycznej
stanowili katolicy,

W konsekwencji parlamentarne wplywy czeskiego ruchu narodowego (znajdu-
jacego poparcie glownie wsrod powiekszajacej sie liczebnie czeskojezycznej bur-
zuazji i inteligencji szczeg61nie w Bohemii, choc takze na Morawach), po wprowa-
dzeniu powszechnego prawa wyborczego dla mezczyzn (1906) zostaly ograniczone
do Bohemii. Narastajacy konflikt miedzy nacjonalizmem czeskim a niemieckim
prowadzil do obstrukcji dzialan Landtagu w Bohemii, eo takze odbijalo sie negatyw-
nie na funkcjonowaniu systemu parlamentarnego w calych Austro-Wegrzech. Inaczej
rzecz sie miala na Morawach gdzie po wieloletnich negocjacjach, w 1905, pod-
pisano Ausgieich (porozumienie) regulujace stosunki miedzy ludnoscia niemiecko-
i czeskojezyczna w administracji i Landtagu. Ponadto, ze wzgledu na silniejszy kato-
licki i chlopski charakter Moraw niz Bohemii oraz Ausgleich, w tej pierwszej ziemi
koronnej Landespatriotismus (tozsamosc regionalna) wciaz dominowal nad formujaca
sie czeska/niemiecka tozsamoscia narodowa. Co sie tyczy Slaska Austriackiego
postrzegany byl on jako par excellence (w por6wnaniu z Bohemia i Morawami) nie-
rniecka ziemia koronna szczeg61nie na podstawie spisow, np. w 1910 zamieszki-
walo go 326 tys. (43,9%) ludnosci niemieckojezycznej, 235 tys. (31,7%) polskojezycz-
nej i 180 tys. (24,3%) czeskojezycznej .. Warto tu zaznaczyc, ze po wiekszej czesci
Slask Zachodni byl niemieckojezyczny (79,7%), bez wiejskich okolic Troppau
(Opawy) zamieszkanych przez ludnosc czeskojezyczna (20,1%). Z kolei wschod
i centrum Slaska Wschodniego byly zamieszkane przez ludnosc polskojezyczna
(54,6%), jego zach6d przez ludnosc czeskojezyczna (27,1%), a okolice Bielska
i rniasta przez ludnosc niemieckojezyczna (18%) [86].

ROZWOJ nacjonalizm6w ograniczany w Cesarstwie Austriackim w okresie reakcji,
znalazl dogodniejsze pole rozwoju po 1860 wraz z postepujaca demokratyzacjq zycia
spolecznego i politycznego [87], a szczeg6lnie po uzyskaniu specjalnych przywilej6w
przez W«gf6w (1867) i Polak6w (1867-73). Owe wyjatki spowodowaly wysuwanie
wniosk6w 0 podobne ustepstwa przez inne narody/grupy narodowe, protonaro-
dy/grupy protonarodowe [88] oraz grupy etniczne. Ich uwzglednienie mogloby
oznaczac destabilizacje monarchii Oak to juz bylo widoczne w Bohemii) lub nawet
jej rozpad, dlatego starano sie ich nie spelniac. Z tego tez powodu administracja au-
strowegierska odlozyla wykonanie zalecen Miedzynarodowego Kongresu Staty-
stycznego (St. Petersburg, 1873) wzgledem ujecia pytania 0 jezyk (tj. przynaleznosc
narodowa) do roku 1880, z nadzieja, ze do tego czasu obniza sie napiecia narodo-
we/etniczne. Jednak niezbyt jasno zdawano sobie wtedy sprawe z tego faktu, iz takie
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pytanie raczej nasili tarcia, dajac aktywistom rywalizujacych nacjonalizrnow ide-
ologiczna broil w postaci porniarow liczebnosci ich postulowanych narodow, oraz
zmuszajac ludnosc 0 nie-narodowej tozsamosci do dokonywania wyborow maja-
cych ja przypisac do z gory ustalonych kategorii narodowych. Pozwolilo to na
stopniowe zblizanie aktywistow i ludnosci prowadzac do umasowienia ruch6w
narodowych oraz wykorzystania przyszlych spisow jako jeszcze jednego pola do
zmagan miedzy tymi ruchami 0 terytorialna/spoleczna przestrzen dla ich postulowa-
nych narod6w [89].

TAK wiec jak i w calej monarchii, pierwszy spis uwzgledniajacy jezyk jako
miare przynaleznosci narodowej odbyl sie na Slasku Austriackim w 1880 [90], tj. 19
lat po pierwszym spisie tego typu przeprowadzonym w Prusach (1861), doporna-
gajac rozwojowi polskiego, czeskiego i niemieckiego nacjonalizmu na terenie tejze
zierni koronnej. Polski i czeski ruch narodowy na Slasku Austriackim rozwinely sie
wpierw w oparciu 0 prase, uzywanie jezykow slowianskich w posludze duszpaster-
skiej (zarowno katolickiej jak i protestanckiej), oraz przyzwolenie uzywania tychze
jezykow w szkolnictwie elementamym (szczegolnie po 1867). Chociaz pod wply-
wem polityk homogenizujacych sytuacje jezykowa w Prusach/Niemczech oraz z po-
wodu sprzeciwu niemieckojezycznych mieszkancow Slaska Austriackiego w 1871
ograniczono uzywanie jezykow slowianskich w Landtagu, a takze wprowadzono nie-
miecki do slowianskich szkol elementamych, ktore nastepnie zmieniono na dwuje-
zyczne w 1873; to z kolei w 1882 dozwolono uzywac w sadownictwie czeski na
Slasku Zachodnim oraz polski i czeski na Slasku Wschodnim, w 1899 podobne
regulacje wprowadzono w urzedach podatkowych i finansowych, a w 1908 Landtag
zezwolil autonornicznym urzedom wybierac jezyk urzedowania, a jezykowo hetero-
genicznym gminom przyjmowac pisma w kazdyrn z trzech jezykow uzywanych na
Slasku Austriackim (tj. niernieckim, czeskim i polskim) [91]. Jednak mimo tych
ustepstw w oddzwieku na petycje czeskiego i polskiego ruchu narodowego, odmiennie
niz w Bohemii i na Morawach, niemiecki pozostal jedynym oficjalnym jezykiern
Slaska Austriackiego do 1918.

POCZATKOWO prasa polsko- i czeskojezyczna nie znajdowala duzego popytu
wsrod ludnosci, jako ze byla drukowana czcionka lacinska, gdy norma na Slasku
Austriackim byla czcionka gotycka [92], jednak wraz z naplywem polskich
drukow z autonomicznej Galicji, a w latach 70 - tych XIX w. takze czeskich z Bohemii
i Moraw, sytuacja poczynala sie zmieniac.

POLSKIE i czeskie ruchy narodowe zaczely poszerzac swa dzialalnosc poza ob-
reb li tylko kwestii jezyka w latach 70 - tych XIX w. wzorujac sie na modelach orga-
nizacyjnych wypracowanych przez niemiecki ruch narodowy. W II pol. XIX w.
czeski nacjonalizm zostal wyraznie przeniesiony na 'S-lllsk Austriacki pod postacia
ruchu taborowego (tj. masowych zebran/festiwali narodowych pod golym niebem,
podobnych niemieckim festi walom w Wartburgu (1817) oraz na zamku
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w Hambach (1832) zapoczatkowanego tutaj w 1869. Nastepnie POCZ((to zakladac
zwiazki oswiatowe, spiewacze, gimnastyczne, teatralne, rzemieslnicze, biblio-
teczne, ochotniczej strazy pozarnej itp., a w 1883 zalozono pierwsze czeskojezyczne
gimnazjum. Podobny rozw6j polskiego ruchu narodowego zaczal zachodzic 10 lat
pozniej w zwiazku z konfliktem z silna tradycja polskojezycznego ruchu katolickiego
(por6wnywalnego z polskojezyczna frakcja Centrum na G6rnym Slasku) pozba-
wionego wyraznie nacjonalistycznych akcent6w, a skoncentrowanego wokol
Gwiazdki Cieszynskiej, oraz w zwiazku z rozbiciem ruchu polskiego na frakcje kato-
licka i protestancka, Ruch czeski byl skoncentrowany na Slasku Zachodnim,
a polski na Slasku Wschodnim i dopiero gdy Mlodoczesi poczeli penetrowac zach6d
Slaska Wschodniego na przelomie lat 80 - tych i 90 - tych XIX w. zalozono pol-
skojezyczne gimnazjum w 1895 [93].

W zwiazku z rozwojem polskiego i niemieckiego ruchu narodowego na Sl~sku
Austriackim oraz w kontekscie stopniowego oslabiania dominujacej pozycji ludnosci
niemieckojezycznej w calej monarchii przez wylaniajace sie roznorodne ruchy narodo-
we, od lat 80 - tych XIX w. zaczal sie formalizowac nierniecki ruch narodowy na
Slasku Austriackim. W nastepnej dekadzie rozwijal sie on tez pod wplywem orga-
nizowania roznorodnych masowych nacjonalistycznych zwiazkow w Niemczech, kt6re
dazyly do dalszej homogenizacji panstwa oraz umocnienia mocarstwowo - kolonialnej
pozycji Niemiec w swiecie. Owe zwiazki z powodu scislej wspolpracy rniedzy
Niemcami i Austro-Wegrami mialy przelozenie na caly niemiecki ruch narodowy,
w tym drugim panstwie zwlaszcza w jego pangermanskim (wielkoniemieckim) i anty-
semickim aspekcie [94]. Negatywna postawe wobec rozwoju polskiego i czeskiego
ruchu narodowego wyrazal pod koniec XIX w. takze Kosciol rzymskokatolicki
ustami biskupa Wroclawia Koppa, kt6rego diecezja obejmowala caly Slask Wschodni
oraz 1/3 Slaska ZachodniegO [95].

TAK jak niemiecki ruch narodowy na Slasku Austriackim poczynal nawiazywac
kontakty z podobnymi organizacjami z innych teren6w Austro - Wegier,
a takze w Niemczech, polski i czeski ruch narodowy, na przelornie XIX i XX w.,
zaczely sie roznicowac poprzez nawiazywanie formalnych kontakt6w z polskirni par-
tiami w Galicji oraz czeskimi w Bohemii i na Morawach. Jednak w zwiazku z tym, ze
na polnocnym-zachodzie Slaska Wschodniego dynamicznie rozwijalo sie najwieksze
zaglebie przernyslowo - wydobywcze Austro-Wegier (a trzecie eo do wielkosci
w Europie po zaglebiu Ruhry i gomoslaskim), od konca XIX w. rozwinal sie dyna-
miczny ruch socjaldemokratyczny na Slasku Austriackim, kt6ry poczal sie rozdzielac
na organizacje czeskie, niemieckie i polskie dopiero po 1910 [96].

PODSUMOWUJ1\C, w latach 90 - tych XIX w. slowiansko-niemieckie napiecie
w kwestii jezyka ustapilo pola narastajacemu konfliktowi miedzy polskim i czeskim
ruchem narodowym w zwiazku z penetracja tego drugiego na Slasku Wschodnim
postrzeganym przez ten pierwszy jako "polski". Ow konflikt do pewnego stopnia wy-
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gaszony na poczatku XX w. w zwiazku z oslabiona pozycja Mlodoczechow oraz
rozwojem ponadnarodowego ruchu socjaldemokratycznego/ robotniczego, poczal
znow nabierac na sile po 1910, ale ustapil zgodnemu wysilkowi wojennemu po 1914
w zwiazku z militaryzacja przemyslu i administracji w czasie I wojny swiatowej [97].

ROZWOJ czeskiego oraz polskiego ruchu narodowego na Slasku Austriackim oraz
wylonienie sie polskojezycznej frakcji wewnatrz Centrum, a skoncentrowanej wokol
Katolika, spowodowalo w 1893 rozpoczecie wydawania tygodnika Katolick Nowiny
dla ludnosci morawskiej na poludniu Gornego Slaska. Drukowano ta gazete po mo-
rawsku przy uzyciu czcionki gotyckiej eo utrudnialo infiltracje czeskiego i pol-
skiego nacjonalizmu na ten teren, tak iz nie zaistnialy one na tym obszarze przed
przekazaniem jego czesci w 1919 Czechoslowacji pod postacia Hultschiner Lndchen
(Hlunsko) na mocy traktatu wersalskiego. lnfiltracje przez nacjonalizmy utrudniala
tez tradycyjnosc Morawiakow, charakteryzujaca sie przywiazaniem do kato-
licyzmu i rustykalizmem. Procesy urbanizacji i industrializacji nie objely swyrn
wplywem tego rejonu przed 1918 [98].

co sie tyczy polskiego ruchu narodowego na Gornym Slasku, na grunt przygoto-
wany przez Gazete Opolskq i Nowiny Raciborskie oraz czytelnie zwiazane z wielko-
polskim Towarzystwern Czytelni Ludowych poczal bye przenoszony polski nacjo-
nalizrn wraz z nielicznymi polskojezycznymi gornoslaskimi studentarni, kt6rzy zde-
cydowali sie studiowac w Wroclawiu inne kierunki niz teologie, Tarn, a takze
w Berlinie zetkneli sie z polskim nacjonalizmern propagowanyrn przez wielkopol-
skich student6w i ponadzaborowe polskie organizacje narodowe, takie jak Zet
(Zwiazek Mlodziezy Polskiej) oraz Liga Narodowa (LN). Na przywodce polskiego
ruchu narodowego na G6mym Slasku wyr6sl Albert (Wojciech) Korfanty, kt6ry byl
czlonkiem obydwu tych organizacji, oraz dzieki pornocy i poparciu z Wielkopolski
uzupelnil swe wyksztalcenie oraz mogl propagowac polski nacjonalizm na Gornym
Slasku. Rozw6j polskiego nacjonalizmu w Wielkopolsce w duzej mierze byl odpo-
wiedzia na powyzej wspomniana intensyfikacje nacjonalizmu niemieckiego w Niern-
czech, oraz idace za tyro kroki majqce ograniczyc sfere oddzialywania jezyka
i kultury polskiej. Owe kroki podobnie jak za czasow Kulturkampfu miast dopro-
wadzic do glebszej homogenizacji maloniernieckiego panstwa narodowego, spowo-
dowaly dynamizacje polskiego ruchu narodowego, kt6ry zaczal sie przenosic na
tereny postrzegane za .zupelnie niernieckie", w tym i na G6my Slask [99].

PRZY walnej pornocy LN w 1901 Korfanty zaczal wydawac Gomoslqzaka,
a w 1903 zostal wybrany do Reichstagu uzyskujac mandat z G6mego Slaska. Jego
silne zwiazki z polskim ruchem narodowym w Wielkopolsce staly sie dla wszystkich
oczywiste gdy w 1904 umocnil swa pozycje po wejsciu do pruskiego Landtagu
z wielkopolskiego obwodu wyborczego [100]. Koniec XIX w. oraz pierwsze
dziesieciolecie XX w. zaznaczyl sie dynamicznym rozwojem polskiego ruchu
gimnastycznego, polskich spoldzielni, polskich bank6w spoldzielczych oraz mniej lub
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bardziej legalnych organizacji narodowych przy wsparciu plynacym z Wielkopolski,
a takze z Galicji [101]. Przed wybuchem wielkiej wojny liczba wszystkich pol-
skich organizacji wynosila 494 z 45 760 czlonkami, a w latach 1911/12 polskoje-
zyczne czytelnie mialy 85 129 czytelnikow [102]. Czynnikiem sprzyjajacym roz-
wojowi polskiego ruchu narodowego byla gwaltowna industrializacja, ktora do 1914
przyciagnela z WielkopoIski kilka tysiecy przedstawicieli drobnomieszczanstwa
i grupe okolo 200 inteligent6w [103]. Szacuje sie, iz gl6wnie na bazie tej grupy
i zblizonych do niej Gornoslazakow wyrosla grupa 120 aktywistow polskiego
ruchu narodowego [104].

W 1905 Korfanty zaczal wydawac Polaka, a w 1907 Kurier Slqski. Pomimo wla-
snej prasy (wspieranej przez LN), ktora pomogla mu dwukrotnie obronic mandat
do Reichstagu w latach 1905-07, wzrost ilosci polskojezycznych poslow do 5 w 1907
by! spowodowany sukcesem poIskiej frakcji Centrum, a nie poIskiego ruchu narodo-
wego reprezentowanego jedynie przez Korfantego. Tak wiec w 1908 Korfanty zrywa
z LN, na rzecz zblizenia z polska frakcja Centrum reprezentowana przez Wielkopo-
lanina Adama NapieraIskiego, w tym czasie redaktora Katolika. Ponadto wyko-
rzystanie rewolucyjnego wrzenia w 1905 na rzecz narodowego ruchu polskiego oraz
rozw6j socjaldemokracji miedzy polskojezycznymi robotnikami daje asumpt wla-
dzom do uzasadnionych oskarzen 0 Gropolnische Agitation (agitacje narodowa
sterowana z Wielkopolski), ktorej przeciwdziala zabraniajac nauczania religii po
polsku (1905) oraz prowadzenia oficjalnych spotkan po polsku w powiatach
z procentem ludnosci polskojezycznej mniejszym niz 60%. re same restrykcje
zastosowano wzgledem jezyka morawskiego. Konsekwencja bylo wyciszenie
polskiego ruchu narodowego oraz wzrost wplywow Kosciola. W wyborach do
Reichstagu w 1912 wybrano 4 poslow z polskiej frakcji Centrum, a samo Centrum
zdobylo az 7 mandat6w. Korfanty nie wzial udziahi w wyborach oskarzony przez LN
i PPS 0 .zdrade sprawy narodowej". Nastepnie, podobnie jak na Slasku Austriackim
wybuch I wojny swiatowej spowodowal wyciszenie nacjonalizmow na rzecz wysilku
wojennego [105].

TYPOLOGIA RUCHOW NARODOWYCH NA SLf\SKU

PRZEDSTA WIWSZY rozwoj czeskiego, niemieckiego i polskiego ruchu narodowe-
go odpowiednio na Slasku Gornym i Austriackim, warto sie zastanowic jakie rnialy one
przelozenie na tozsamosc mieszkancow tych region6w. Do tego celu najlepiej sie
posluzyc empirycznie wypracowanym modelem Hrocha. Wedlug niego mozna wy-
r6zni6 trzy podstawowe fazy rozwoju ruchu narodowego, tj.:

A - okres naukowego zainteresowania grupa etniczna (grupami etnicznymi)
z kt6rej wyksztalci sie pewien narod;

B - okres agitacji na rzecz danego ruchu narodowego (promujacego po-
wstajacy narod, czyli - protonarod);



82 SPRA WY POLITYCZNE
C - umasowienie ruehu narodowego [106J.

HROCH stosuje owa typologic do analizy rozwoju ruchow narodowyeh tzw.
malyeh narod6w (np. Czechow, Finow, Flamandow), acz, z punktu widzenia ogol-
nyeh paradygmatow rozwoju ruchow narodowych/narodow wydaje sie on akcepto-
walny dla opisu/analizy rueh6w narodowyeh/narod6w, kt6re wyksztalcily sie
przed zalozeniem wlasnego panstwa narodowego. Tak wiec moze powyzsza typo-
logia bye tez wykorzystana do opisu rozwoju niemieckiego i polskiego ruchu naro-
dowego/narodu na SIClSku G6mym i Austriackim. Zdaje sie, ze sam Hroeh ak-
ceptuje owe podejscie umiesciwszy w swej ksiazce analize dunskiego ruchu narodowe-
go w Szlezwiku [107]. Ponadto, Hroch tego tez nie mowi wprost, acz stosuje swa
typologic do opisu Flamand6w, kt6rzy do dzis nie przeksztalcili sie calkowicie z gru-
py etnieznej w narod, tak ze nalezy ieh ehyba okreslac jako protonarod [108]. Tak
wiec stosuje ta typologie takze do opisu rozwoju grup etnicznych z terenu Slaska
G6mego i Austriaekiego.

CO sie tyczy niemieckiego ruchu narodowego na Slasku to przejscie z fazy A do B
nastapilo w okresie wojen napoleonskich, Przejscie z fazy B do C bylo spowodowane
zaangazowaniem sie Prus na rzeez maloniernieckiego nacjonalizmu od lat 40 - tyeh
XIX w., a skonsolidowane w wyniku zwyciestwa Prus nad Cesarstwem Austriac-
kim, eo spowodowalo przyjecie koncepeji maloniemieckiego narodu przez wiekszosc
panstw niernieckojezycznych pozostajacych poza granicami tegoz cesarstwa. Po utwo-
rzeniu maloniernieckiego panstwa narodowego w 1871, instytucje tegoz pail-
stwa (szkolnietwo, armia poborowa, administracja) oraz mass media (prasa, ksiazka
masowa) rozszerzyly idealy maloniemieckiego ruehu narodowego na prawie
wszystkieh obywateli panstwa. Tzn. rueh narodowy stal sie tozsamy z swiatopogla-
dem i zaehowaniem narodu, kt6ry ten pierwszy postulowal i wspoltworzyl wpierw
o wlasnych silach, a nastepnie przy popareiu panstwa narodowego. Obywatele pan-
stwa narodowego zazwyczaj nie wygladaja na aktywist6w, aez nawet w ieh re-
latywnie biemym zachowaniu sa widoezne specyfiezne narodowe zachowania, kt6re nie
zawsze musza bye uswiadomione [109].

KORZYST Alf\C z modelu Hrocha mozna powiedziec, iz stanie sie ruchu narodo-
wego jednakim z postulowanym i konstruowanym przez niego narodem jest faza D
rozwoju ruchu narodowego. Przyjmujac takie zalozenie mozna powiedziec, ze na
Dolnym Slasku faza D zostala osiagnieta juz w 1871. Odmiennie sytuacja sie miala na
Slasku Gornym, gdzie polityki homogenizacyjne maloniemieckiego panstwa raczej
oddalily mozliwosc osiagniecia fazy D ze wzgledu na mobilizacje ruchow na rzecz
zachowania w zyciu spolecznyrn jezyka polskiego i morawskiego.

FAZA A, czyli naukowe zainteresowanie ludnoscia slowianskojezyczna G6r-
nego Slaska rozpoczelo sie z poczatkiem XIX w. Przejscie do fazy B wiazalo sie
z intensyfikacja infiltracji G6mego Slaska przez polski naejonalizm z Wielko-

_a l-
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polski, a takze Galicji w latach 90 - tych XIX W., a zostalo uskutecznione w 1903
przez wybor Korfantego do Reichstagu. Ugruntowanie fazy B zalamalo sie po wy-
borach w 1912, kiedy to polski ruch narodowy znalazl sie na powr6t w fazie przejscio-
wej miedzy A i B.

ODMIENNIE sytuacja przedstawiala sie na Slasku Austriackim. Szersze naukowe
zainteresowanie ludnoscia slowianskojezyczna tego regionu nie datowalo sie wcze-
sniej niz na dziesieciolecie przed 1848. Przejscie z fazy A do B dla polskiego
ruchu narodowego trwalo od 1848 (wraz z wydawaniem Gwiazdki Cieszynskiej
i powiekszajacymi sie wplywami z Galicji, szczeg61nie po 1869) do lat 70 - tych
XIX w., kiedy to dzialacze z terenu Slaska Austriackiego poczeli demonstrowac
SW<l. przynaleznosc do ponadrozbiorowego polskiego ruchu narodowego [11OJ.
Faza B trwala do 1at 90 - tych, kiedy rozwojowi szkolnictwa w jezyku polskim oraz
roznych organizacji polskich towarzyszyl konflikt z czeskim ruchem narodowym.
Szansa na przejscie z fazy B do C nie spelnila sie ze wzgledu na rozbicie polskiego
ruchu narodowego na ob6z katolicki i protestancki, jak i na wylonienie sie anarodowo
ukierunkowanej socjaldemokracji oraz wyciszenie narodowych emocji w czasie Wiel-
kiej Wojny. Tak wiec faza B trwala do konca tejze wojny.

CHOCIAl faza A d1a czeskiego ruchu narodowego na Slasku Austriackim rozpo-
czela sie rnniej wiecej w tym samym czasie jak dla jego polskiego odpowiednika,
przejscie od tej fazy do fazy B rozpoczelo sie dopiero z zalozeniem tygodnika Opavsk
besednk w 1861, acz zakonczylo sie szybciej niz w przypadku polskiego ruchu na-
rodowego, bowiem z pierwszym taborem w 1869. Faza B trwala do lat 80 - tych
XIX w. gdy zaczelo sie rozwijac szkolnictwo w jezyku czeskim, a czeski ruch naro-
dowy re1igijnie jednorodny (tj. katolicki) poczal rozszerzac swe wplywy na Slask
Wschodni. Z kolei przejscie z fazy B do C nie nastapilo z powod6w podobnychjak
i w przypadku po1skiego odpowiednika (za wyjatkiem niejednorodnosci religijnej),
a takze przyczynil sie do tego upadek Mlodoczechow, oparcie czeskiego nacjo-
nalizmu 0 antykatolicka tradycje husytyzmu i malejacy wplyw czeskiego nacjonali-
zmu po osiagnieciu Ausgleichu na Morawach w 1905. Tak wiec podobnie jak polski
ruch narodowy, jego czeski odpowiednik trwal w fazie B, az do 1918.

JESZCZE inaczej sprawa sie miala z niemieckim ruchem narodowym na Slasku
Austriackim. Ze wzgledu na dominujaca pozycje ludnosci niemieckojezycznej
w Cesarstwie Austriackim, nie byto potrzeby rozwijania takiego ruchu, kt6ry moglby
sie przyczynic do oslabienia, a w konsekwencji i rozbicia wieloetnicznego ce-
sarstwa poprzez wzbudzenie innych ruch6w narodowych. Tak wiec faza A kt6ra
trwala od konca XVIII w. poczela przechodzic w faze B dopiero pod wplywern wi-
docznego rozwoju po1skiego i czeskiego ruchu narodowego w latach 60 - tych XIX w.
Faze B osiagnieto po utworzeniu maloniemieckiego panstwa narodowego w 1871,
kt6rego wplyw na Austro - Wt(gry zwiekszyl sie znacznie po zawarciu sojuszu miedzy
Wiedniem, a Berlinem w 1879. Przejscie od fazy B do C rozpoczelo sie w latach 90-
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tyeh, wraz ze wzrostem wplywow pangermanskich i antysemiekieh w ogolnej ide-
ologii niemieekiego naejonalizmu oraz intensyfikacja dzialalnosci ezeskiego
i polskiego ruehu narodowego. Ulozenie stosunkow ezesko-niemieekich na Morawach
w 1905 oraz utrzymanie dominujacej roli jezyka niemieckiego i ludnosci niemiecko-
jezycznej na Slasku Austriaekim zapobieglo osiagnieciu fazy C.

OGOLNIE rzecz biorac, fazowy model Hrocha opisuje kolejne stopnie ennacjonali-
zacji. Jej coraz szersze kregi gradualnie urzeczywistniaja narod, ktory byl postulo-
wany/wyobrazony [111] w fazie A, a nastepnie tworzony poprzez fazy B i C, az
do zamkniecia go w .pojerrmiku" wlasnego "czystego" panstwa narodowego
w fazieD.

ow fazowy rozwoj grup narodowych na Slasku Gornym i Austriackim zostal
przedstawiony powyzej. W kontekscie dyskursu WNT. .wnetrza" i granic grup et-
nicznych, mozna stwierdzic, ze owym .wnetrzem" dla grup narodowych sa ich odpo-
wiednie ideologie nacjonalizmu, a granicami akcentowane elementy, ktore maja
wyrozniac poszczeg61ne grupy wzgledem innych. W przypadku utworzenia homo-
genicznego panstwa narodowego takowa granica pokrywa sie z fizyczna granica
tegoz panstwa.

NAJBARDZIEJ akcentowanym elementem granicy porniedzy niemieckim,
a polskim narodem byl jezyk, a w przypadku maloniemieckiego panstwa takze
religia, tzn. katolicyzm w przypadku polskiego nacjonalizmu oraz protestantyzm w
przypadku maloniemieckiego odpowiednika. Tenze paradygmat roznicowania naro-
dowego byl uzywany na G6rnym Slasku przez odpowiednie ruehy narodowe w ieh
ennaejonalizaeyjnych wysilkach skierowanych na mieszkancow tego regionu.

SPRA WA byla bardziej skomplikowana na Slasku Austriackim. Chociaz jezyk
byl wyroznikiem ludnosci niemieeko - i slowianskojezycznej to jednak pierwsza
z tych grup i wieksza CZ((SC drugiej laczyl katolicyzm, podczas gdy druga roznicowalo
wyznawanie katolicyzmu oraz protestantyzmu. Ponadto panstwo nie promowalo roz-
woju niemieekiego nacjonalizmu, a poczatkowo maloniemiecki naejonalizm oparty
o protestantyzm nie stanowil atrakeyjnej alternatywy dla niemieckojezycznych kato-
lik6w ze Slaska Austriackiego. Z drugiej strony, roznicowanie jezykowe ludnosci
slowianskojezycznej by to niemozliwe przed wpojeniem przez szkolnictwo mniej
lub bardziej standardowych form czeskiego i polskiego jako iz ta ludnosc mowila
zblizonyrni do siebie dialektami/subdialektami, kt6re genetycznie byly blizsze wzgle-
dem siebie nizli standardowyeh jezykow skodyfikowanyeh na bazie odleglych dia-
lekt6w (tj. praskiego dla standardowego czeskiego, oraz malopolskiego i mazowiec-
kiego dla standardowego polskiego). Owe zwiazanie ze standardowym czeskim lub
polskim zachodzilo najczesciej w rejonach kt6re odpowiednio nalezaly do archidiecezji
olmunskiej oraz diecezji Wroclawskiej w przypadku Slaska Wschodniego,
a ponadto bylo wzmacniane poprzez deklaracje przynaleznosci jezykowej (w pod-
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tekscie- narodowej) wyrazane w spisach poczawszy od 1880. Tylko w tych ramach
postepujaca dyferencjacja jezykowa zdolala stworzyc polska grupe narodowa mimo
konfesyjnego zroznicowania ludnosci, na kt6rej bazie powstala; oraz czeska gru-
pt( narodowa pomimo nakierowania czeskiego nacjonalizmu na antykatolickie idealy
husytyzmu. Owe zarysowanie sie czeskiej i polskiej grupy narodowej ponad zroz-
nicowaniem religijnym stanowilo impuls do jezykowego okreslenia sie nierniec-
kiej grupy narodowej, na kt6rej decyzje wplywalo stopniowe oslabianie pozy-
cji ludnosci niemieckojezycznej w calej monarchii oraz zblizenie Austro -Wegier
z maloniemieckim panstwem narodowym.

PONADTO w procesie ennacjonalizacji ludnosci Slaska G6mego i Austriackiego
oraz roznicowania sie poszczeg6lnych grup narodowych niemala role odgrywal
stereotyp "ucywilizowania". Wedlug niego, na najwyzszym szczeblu rozwoju cywi-
lizacyjnego stali Niemcy, za nimi Czesi, a najnizej plasowali sie Polacy, zwlaszcza ci
z Galicji i Kongresowki [112].

WYLANIANIE SI~ I ROZWOJ GRUP ETNICZNYCH NA SL,\SKU GORNYM
I AUSTRIACKIM

W kontekscie opisu wylaniania sit( grup narodowych na Slasku Pruskim i Austriac-
kim, historiografie narodowe rzadko poswiecaja uwage tym grupom Iudnosci,
kt6re jeszcze nie zostaly zennacjonalizowane. Pomija sie ich temat opisujac je ety-
kieta ludnosci "labilnejlindyferentnej narodowo" lub "z niewykrystalizowana
tozsamoscia narodowa", ale z wyraznym zaznaczeniem iz Set to "po prostu nieuswia-
domieni" choc "z dziada pradziada" .Polacy, Czesi i Niemcy". Tym "bezproble-
mowym" kryterium, kt6re pozwala owym historiografiom przeprowadzac takowa
teleologiczna kategoryzacje niezennacjonalizowanej ludnosci jest jezyk. W owym
podejsciu pomija sie kwestie tozsamosci owych ludzi oraz fakt, ze jezyk jest zja-
wiskiem analogowym (ciaglym) a nie digitalnym (dyskretnym, nieciaglyrn).

TO, ze obecnie jezyk zdaje sie bye zjawiskiem nieciagtym modulamie pokrywaja-
cym sie z panstwami narodowymi lub narodami jest wynikiem kodyfikacji wybranych
dialekt6w lub ich grup, oraz podniesienia przez rozne nacjonalizmy tak wypracowa-
nych jezykow standardowych do statusu postulowanych jezykow narodowych.
W przypadku nacjonalizm6w opartych 0 jezyk, taki standardowy (tj. narodowy)
jezyk jest glownym instrumentem ennacjonalizacji i tworzenia narodu. Tak wiec wraz
ze stawaniem sie narodu standardowyjezyk staje sie jezykiem narodowym tegoz naro-
du; i w konsekwencji wypiera inne jezyki, dialekty i niestandardowe formy poprzez
system edukacyjny, armie, administracje i mass media [113].

BlOMC pod uwage fakt, ze standardowy niemiecki zostal skodyfikowany
w XVIII w., a narodowy ruch niemiecki (powstaly w czasie wojen napoleonskich)
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zaczal promowac jego uzywanie od poczatku XIX w. [114] mozna stwierdzic, ze
byl on dose rozpowszechniony na Dolnym Slasku przed polowa XIX w. Jednak na
G6mym Slasku w wiekszej czesci zamieszkanym przez ludnosc slowianskojezycznq
jego wplyw w owym czasie jeszcze byl niewielki w zwiazku ze slabszym roz-
wojem systemu oswiaty elementarnej na tym terenie. Sytuacja sie zrnienila po 1848,
kiedy do szkol elementamych i do kosciola wprowadzono standardowy polski (sko-
dyfikowany na poczatku XIX w.) przy r6wnoczesnym wzmacnianiu pozycji standar-
dowego niemieckiego w toku gwaltownej industrializacji i urbanizacji G6mego Slq-
ska. Po 1873, w zwiazku z decyzjami rzadu maloniernieckiego panstwa narodowego,
rozpoczal sie na G6mym Slasku okres dominacji standardowego niemieckiego, ale
ta polityka nie spowodowala wyparcia z zycia spolecznego standardowego polskiego
promowanego przez polskie druki i periodyki.

OWE dwa standardowe jezyki poczely oddzialywac na rzeczywistosc jezy-
kowa, ktora mozna opisac jako zachodnioslowianskie kontinuum dialektyczne
(dialect continuum) stykajace sie z zachodniogermanskim odpowiednikiem [115].
Ludzie mowiacy dialektami z owych kontinu6w, po nabyciu jezykow standardo-
wych, zaczynali ograniczac uzywanie dialekt6w do sfery zycia sasiedzkiego i rodzin-
nego. W duzej mierze bylo to zwiazane ze statusem spolecznym, Na G6mym Slasku
osoby 0 wysokim statusie prawie wylacznie uzywaly standardowego niemieckiego,
a osoby 0 niskim statusie czesciej zachodniogermanski dialekt gornoslaski.
W przypadku ludnosci slowianskojezycznej poslugiwanie sie zachodnioslo-
wianskimi dialektami bylo powszechniejsze bowiem uzywanie standardowego
polskiego ograniczalo sie do kosciola i mlodszych klas szkoly elementarnej (za wyjat-
kiem poludnia Gornego Slaska gdzie nawet w tych sytuacjach uzywano dialektu,
tj. jezyka morawskiego). Ponadto w duzej mierze ludnosc slowianskojezyczna byla
dwujezyczna w mniejszym lub wiekszym zakresie standardowego niemieckiego
w zwiazku z koniecznoscia kontaktowania sie z instytucjami pruskie-
go/niemieckiego panstwa, oraz w zakresie gornoslaskiego dialektu zachodnioger-
manskiego z powodu postepujacej industrializacji i zwiekszonej mobilnosci
ludnosci po 1848. Intensyfikacja kontakt6w miedzy ludnoscia poslugujaca sie
gornoslaskimi dialektami zachodniogermanskimi i zachodnioslowianskimi,
szczeg6lnie w przemyslowych miastach, przy r6wnoczesnym slabyrn opanowaniu
standardowego niemieckiego czy polskiego, prowadzila do wytwarzania kontakto-
wych form jezyka pidzyna (pidgin). Jako iz owe kontakty ponadkontinu-
ualne sie utrwalaly i dochodzilo do zawierania malzenstw przez osoby z roznych
kregow jezykowych (language communities), 6w pidzyn sie stabilizowal (stable
pidgin) i w konsekwencji stawal sie pierwszym jezykiern dzieci takich malzenstw.
tj. kreolem (creole). Jednak postepujacy rozw6j szkolnictwa i mass medi6w powo-
dowal wyksztalcanie sie kontinuum kreolskiego (creole continuum) pomiedzy standar-
dowym niemieckim i polskim, czyli jezykami releksykaiizujacymi (relexifiers) [116].
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NA Slasku Austriackim sytuacja jezykowa przedstawiala sie podobnie, z tym ze
ugruntowanie pozycji standardowego niemieckiego nastapilo pozniej niz na Slasku
Pruskim, gdzie niemiecki wyniesiono do pozycji jezyka urzedowego juz po przeje-
ciu tego regionu przez Prusy w 1740/42 [117]. Na Slasku Austriackim przez pe-
wien czas trwala sytuacja sprzed podzialuSlaska, kiedy na Gornyrn Slasku glownym
jezykiern urzedowania (od XV w.) byl czeski (tj. jego sredniowieczna kancelaryjna
forma ktora nastepnie byla zapisywana w oparciu 0 miejscowe dialekty dajac asumpt
do mowienia 0 morawskim/slowianskim jezyku). W wyniku reform terezjanskich
i jozefinskich niemiecki stopniowo zastepowal lacine i inne jezyki cesarstwa Habsbur-
gow, jako jezyk urzedowania. Jednak czeski (tj. morawski/slowianski) utrzymal sie
na Slasku Austriackim (ale coraz bardziej szczatkowo) jako jezyk ziemski do lat 30-
tych XIX w. [118] Oficjalna dominacja niernieckiego z krotka przerwa
w latach 1849-51 trwala do 1861, kiedy zezwolono uzywac jezyka slowianskiego, tj.
miejscowych dialektow zachodnioslowianskich. Owe dialekty na Slasku Wschod-
nim pod wplywem Gwiazdki Cieszynskiej i drukow z Galicji upodobnialy sie do
standardowego polskiego acz nie staly sie z nim tozsame, choc takirni byly postrze-
gane przez polski ruch narodowy. Podobne zjawisko poczelo zachodzic wzgledem
dialektow zachodnioslowianskich uzywanych na wschodzie Slaska Zachodniego
iw morawskim klinie miedzy Slaskiem Wschodnim i Zachodnim. Z tym, ze wystapilo
ono dopiero po 1861 wraz z zalozeniem tygodnika Opavsk besednk i naplywem dru-
kow w standardowym czeskim. Owe standaryzujace trendy w duzej mierze ominely
poludnie Gornego Slaska, izolowane przed wplywami czeskiego ruchu narodowego
oficjalna polityka jezykowa PrusINiemiec i granica miedzypanstwowa,
W konsekwencji tamtejszy lokalny dialekt (zwany jezykiem morawskim) byl uzywany
w mowie i pismie do 1919. Co sie tyczy wystepowania pidzynow
i kreolow zachodniogermansko -zachodnioslowianskich na Slasku Austriackim, ich
zasieg byl bardziej ograniczony niz na Gornym Slasku jako, ze obszarem niezbednej
intensywnej socjetalnej interakcji bylo tylko przemyslowo-wydobywcze zaglebie
Ostrau-Karwin - terytorialnie i demograficzne znacznie mniejsze od gomosla-
skiego odpowiednika.

JAKO, ze dzialajace na Slasku Gornym i Austriackim ruchy narodowe prefero-
waly instrument jezyka w wysilkach ennacjonalizacyjnych, reakcja ludnosci
pragnacej zachowac swa tradycyjna (etniczna) tozsamosc zwiazana w roznym stop-
niu z: rniejscem zarnieszkania, regionem, sposobem zycia (way of life), religia, dia-
lektemlkreolem, panstwem czy monarchia, takze musiala koncentrowac sie na
jezyku, aby bye zrozumiala i dostrzegalna dla dzialaczy owych ruchow narodo-
wych. Jak juz wspomniano powyzej, grupy ludnosci z takowa tozsamoscia ewolu-
owaly pod wplywem rozwoju ruchow narodowych jak i procesow modemizacyjnych
coraz bardziej identyfikujac sie ze swymi regionami raczej niz miejscami za-
rnieszkania. Powodowalo to tworzenie sie wiekszych grup etnicznych z mniejszych
[119]. Jedynie na terenach w mniejszym stopniu objetych takowymi procesami
utrzymaly sie grupy etniczne utozsamiajace sie z subregionami. W przypadku rolni-
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czych obszar6w Moraw byli to: Horacy (Horaken) na gorsko-wyzynnym obszarze na
poludniu Moraw przy granicy z Bohemia, Hanacy (Hanaken) na terenach
wyzynnych na pohidniowy-zachod od Olomunca i Kremsier (Krom) oraz Wala-
chowie (Walachen, Valachy) na zachodnich krancach Beskidow biegnacych od pohi-
dniowego-zachodu Slaska Wschodniego wzdluz granicy morawsko--g6rno-
wegierskiej (slowackiej). G6rzyste poludniowe i poludniowo-wschodnie obszary
Slaska Wschodniego to takze obszar wystepowania Walachow, kt6rych w pol-
skiej terrninologii okresla sie mianem "G6rali slaskich beskidzkich" [120).

Na terenie Slaska Gomego i Austriackiego opr6cz stopniowo powiekszajacych swe
czlonkostwo (poprzez proces ennacjonalizacji) wyzej opisanych grup narodowych,
wystepowaly (wciaz wystepuja") nastepujace grupy etniczne: gornoslaska, slaska
i morawiacka.

GORNOSLAZACY sami okreslaja siebie jako "Sl~zacy" czyli we wlasnym dialek-
cielkreolu jako .Srlonroki", jednak dla klarownego rozroznienia miedzy grupa etniczna
gornoslaska, a slaska (tj. ze Wschodniego Slaska) pozostane przy terminie "G6rno-
slazacy". Gornoslazakow w zrodlach niemieckich najczesciej okreslano mianem
"Wasserpole" a ich jezyk korespondujacym terminem "Wasserpolnisch", a takze
jako .Oder-wendisch" lub .Bhmisch-Polnisch". Nie wchodzac w zawilosci ety-
mologicznego pochodzenia samego slowa Wasserpole [121], mozna stwierdzic iz
Gornoslazacy przed podejmowaniem metodycznych dzialan majacych ich ennacjona-
lizowac do narodu niemieckiego (od polowy XIX w.), a nastepnie takze do polskiego,
zamieszkiwali wieksza CZl(SC terytorium G6rnego Slaska zawarta w granicach diecezji
wroclawskiej. Poslugiwali sie zachodnioslowianskim dialektem gomoslaskim, kt6ry
wraz z rozwojem szkolnictwa elementarnego byl wpierw poddawany wplywom
standardowego niemieckiego, a w latach 1848-73 takze standardowego polskiego.
Ponadto w II pol. XIX w. w przemyslowych miastach na wschodzie G6rnego Slaska
wyksztalcil sie zachodnioslowiansko-zachodniogermanski kreol, kt6ry w duzej mierze
byl identyfikowany z Gornoslazakami. Z konfesyjnego punktu widzenia G6rno-
slazacy byli katolikami (pr6cz kilkutysiecznej grupy protestantow w granicz-
nym powiecie pszczynskim [122], kt6rych z tego powodu nalezaloby zaliczyc raczej
do Slazakow niz Gornoslazakow), a ich spos6b zycia ograniczal sie do rolnictwa,
a nastepnie na wschodzie G6rnego Slaska takze do pracy w kopalniach i zakladach

przemyslowych, eo czesto laczyli z praca rolna na wlasnych malych polach [123].

SL1\ZACY mowia 0 sobie .Slunzoki" albo .Szlunzoki" eo w grafii niemieckiej
i czeskiej jest oddawane odpowiednio jako .Schlonsaken" i .Iunzoky" [124]. Za-
mieszkiwali oni Slask Wschodni caly zawarty w granicach diecezji wroclawskiej, jed-
nak okolo 50 tys. z nich bylo protestantami (plus ok. 8 tys. ludnosci niemieckoje-
zycznej tego samego wyznania) w 1851 eo stanowilo w owym czasie ponad 40%
wszystkich mieszkancow regionu. Reszte ludnosci, a w tym gros Slazakow, stano-
wili katolicy [125]. To protestancko-katolicke wyrnieszanie stanowilo 0 specyfice

------ ..--
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Slazakow [126], w kt6rej takze sie plasowala pewna czesc ludnosci slowianskojezycz-
t;ej z przygranicznego powiatu pszczynskiego po pruskiejlniemieckiej stronie.
Slazacy m6wili zachodnioslowianskim dialektem, kt6ry zrodla niemieckie opisywaly
jako "Wasserpolnisch" [127]. Roznil sie on jednak od zachodnioslowianskiego
dialektu G6mego Slaska mniejszymi interferencjami z niemieckiego (w 1880
jedynie 14% populacji Slaska Wschodniego stanowila ludnosc niemieckojezyczna
[128]) oraz silniejszymi zwiazkami z zachodnioslowianskimi dialektami z polnoc-
nych Moraw, polnocno-zachodnich G6rnych Wegier oraz zachodniej Galicji.
Ponadto wczesniej i dluzej (choc mniej intensywnie) wplywaly na dialekt SI1lZak6w
standardowy polski i czeski poprzez druki z Krakowa oraz Pragi i Moraw [129]. Ze
wzgledu na relatywnie niewielka obecnosc ludnosci niemieckojezycznej skoncentro-
wanej w okolicach Bielska i na terenie zaglebia Ostrau-Karwin oraz w zwiazku
z utrzymaniem sie tradycyjnego rolniczego charakteru gospodarki na wiekszosci
terytorium Wschodniego Slaska, odmiennie niz na G6mym Slasku, nie wyksztalcil sie
tu zachodnioslowiansko zachodniogermanski kreol, a jedynie efemeryczne pidzyny
uzywane w zakladach pracy z jezykowo zroznicowana sila robocza, i w handlu.

TRZECIA interesujaca nas grupa etniczna to Morawiacy, okreslani po niemiecku
jako .Mhrer" lub .Morawzen", a po czesku jako ,,Mo ravce" , kt6rzy sami sw6j etno-
nim zapisywali w formie ,,Morawce" [130]. Niekiedy blednie utozsamia sie ich
z Morawianarni (Mhrer, Moravan). Owi Morawianie to mieszkancy Moraw w og61e,
charakteryzujacy sie identyfikacja ze swym regionem bez wzgledu na zroznicowanie
jezykowe, lub slowianskojezyczni mieszkancy Moraw [131]. Morawiacy tym sie
roznili od Morawian, iz zamieszkiwali g16wnie poludnie G6rnego Slaska, polnoc-
ny-wsch6d Slaska Zachodniego, morawski klin miedzy Slaskiem Zachodnim
i Wschodnim oraz zachodni pas Slaska Wschodniego. W ten spos6b tworzyli zwarta
grupe (chociaz rozdzielona panstwowa granica prusko/niemiecko=austriacka, jednak
ta byla dose "przepuszczalna" az do 1918) od polnocy izolowana przez G6r-
noslazakow, od zachodu i polnocy przez ludnosc niernieckojezyczna, a od
wschodu przez SI1lZak6w.Niejako otwarty na poludnie klin morawski ograniczala od
tej strony ludnosc walaska [132]. Kohezje Morawiak6w zwiekszal katolicyzm, rolni-
czy charakter trybu zycia, eklezjastyczna przynaleznosc do archidiecezji olornun-
skiej (za wyjatkiem zachodniego pasa Wschodniego Slaska), oraz uzywanie w szkol-
nictwie, zyciu publicznym, drukach i kosciele jezyka morawskiego opartego na
wsp61nym dla nich wszystkich zachodnioslowianskim dialekcie slasko-morawskim
[133]. Postepujacy rozw6j lezacego na granicy Moraw i Wschodniego Slaska za-
glebia Ostrau-Karwin spowodowal zwiekszony kontakt Morawiak6w z klina po-
miedzy Slaskiem Zachodnim i Wschodnim, z reszta Moraw, zwlaszcza w II pot
XIX w. Powodowalo to ich postepujaca identyfikacje z Morawami i Morawianami eo
nastepnie ulatwilo penetracje tego regionu przez czeski ruch narodowy (zwlaszcza
od lat 70 - tych XIX w., kiedy dzialacze tegoz ruchu poczeli z sukcesem promowac
haslo, iz slowianskojezyczni mieszkancy Bohernii i Moraw to nar6d Czech6w [134]),
kt6ry w dw6ch ostatnich dziesiecioleciach XIX w. przeniknal tez na Slask Wschod-
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ru 1 Zachodni. Z drugiej strony Morawiacy mieszkajacy na G6mym Slasku nie dostali
sie pod wplywy czeskiego nacjonalizmu, az do 1919 separowani od niego polityka
Kosciola i panstwa prornujaca tozsamosc morawiacka. Ponadto od innych zmian
identyfikacyjnych izolowal ich tez rolniczy tryb zycia i niewlaczenie silt jako sila
robocza w proces industrializacji zachodzacy w zaglebiu gornoslaskim lub Ostrau-
Karwin az do 1919.

OPISA WSZY "wnt(trze" trzech powyzszych grup etnicznych nalezy sie zastano-
wic nad granica etniczna, kt6ra oddzielala ich wzajemnie od siebie jak i od sasia-
dujacych z nimi grup narodowych.

GORNOSLAZAKOW oddzielala od Morawiak6w przynaleznosc tych pierwszych
do diecezji wrodawskiej, a tych drugich do diecezji olomunskiej [135], a Gornosla-
zak6w od Slazakow katolickosc bez duzych wplywow protestantyzmu jak to mialo
rniejsce na Slasku Wschodnim. Tak samo jak w wypadku Gornoslazakow jednorod-
na katolickosc Morawiak6w odrozniala ich od Slazakow, a ponadto przynaleznosc
Slazakow do diecezji wrodawskiej.

Z jezykowego punktu widzenia kreol gornoslaski (zwlaszcza w zaglebiu gornosla-
skim) byl silnym wyroznikiem Gornoslazakow wzgledem Morawiakow i Slazakow,
a takze dwujezycznosc - z czasem zataczajacy coraz szersze kregi na zurbanizo-
wanych i zindustrializowanych obszarach G6mego Slaska. Morawiak6w roznilo
od Gornoslazakow oparcie zycia koscielnego, szkolnego i w duzej mierze publicznego
o zapis w jezyku morawskim na bazie lokalnego dialektu tych pierwszych. Gorno-
slazacy w tych kontekstach spolecznych uzywali od 1848 standardowego polskiego, a
Slazacy swego dialektu, kt6ry coraz bardziej zblizal silt do standardowego polskiego
pod wplywem sasiedniej Galicji, gdzie polski uzyskal status jezyka oficjalnego w
1869. Ponadto owe trzy grupy oddzielaly uzywane przez nie dialekty zachod-
nioslowianskie, kt6re jednak byly bardzo zblizone do siebie. Chociaz czlonkowie
tych grup swoja mowe zazwyczaj definiowali jako "po naszymu", to z biegiem
czasu dialekt Morawiak6w (zwlaszcza tych zamieszkujacych poza G6mym Slaskiern)
przyjmowal coraz wiecej zapozyczen ze standardowego czeskiego, Slazakow ze
standardowego polskiego, a Gomoslazakow najwiecej ze standardowego niemieckiego i
kreola gornoslaskiego, ale takze i ze standardowego polskiego.

BIORAC pod uwage tryb zycia, glownym wyznacznikiem Gornoslazakow
wzgledem Morawiak6w i Slazakow, bylo postepujace zatrudnienie tych pierwszych
w przemysle, eo odnosilo sie do 0 wiele mniejszej grupy Slazakow i nielicznych
Morawiak6w pracujacych w zaglebiu Ostrau-Karwin. Ponadto Morawiacy na G6r-
nyrn Slasku jak i poza nim byli prawie wylacznie rolnikami podczas gdy Slazacy
mieli wieksze mozliwosci korzystania z zatrudnienia w zaglebiu Ostrau-Karwin,
jak i w jednym z najwiekszych osrodkow przemyslu tekstylnego w Austro-
Wegrzech, skoncentrowanyrn wokol Bielska [136], do kt6rego rzadko docierali mniej
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mobilni Morawiacy. Na mniejsza mobilnosc Morawiakow mial tez wplyw wolniejszy
i pozniejszy rozwoj sieci kolejowej w ich rejonach zamieszkania niz na bardziej go-
spodarczo atrakcyjnych terenach Slaska Gornego i Wschodniego, gdzie juz od polowy
XIX w. zaczelo wystepowac zjawisko codziennych dojazdow do pracy.

ISTOTNYM wyroznikiem byly tez podzialy panstwowe iadrninistracyjne, ktore
wytworzyly sie od momentu podzialu Slaska w 1740/42. Gomoslazacy utozsamiali
sie z G6mym Slaskiem i Prusami oraz byli lojalnymi poddanymi krola pruskiego.
Z powodu rozdzialu Slaska Austriackiego na dwa odrebne terytoria Slazacy zazwyczaj
utozsamiali sie ze Slaskiem Wschodnim [l37] oraz monarchia jako caloscia
poprzez lojalnosc wobec osoby panujacego, Z kolei na tym polu byla skl6cona
kohezja Morawiakow, kt6rzy zamieszkujac w PrusachINiemczech i w Cesarstwie
Austriackim/Austro-Wegrach oraz na Slasku Zachodnim, Wschodnim i na Morawach
wyksztalcili roznorodne lojalnosci panstwowe, regionalne oraz wobec osoby panuja-
cego.

; I

W trakcie mniej lub bardziej intensywnych interakcji miedzy czlonkami powyzszych
grup utrwalily sie tez pewne stereotypy wzajemnego postrzegania, ktore tym bardziej
przyczynialy sie do utrzymywania granicy etnicznej miedzynimi, Najbardziej wyraz-
nym z tych stereotyp6w byl ten uzywany w interakcji Morawiakow i Slazakow jako
ze rozgraniczenia administracyjne, eklezjastyczne czy jezykowe nie zawsze byly jasne
miedzy nimi. Otoz Morawiacy obdarzali Slazakow przezwiskiem .Lach", .Lachman"
(termin, w dialektach slasko-morawskich, oznaczajacy "obdartusa", .Jachudre",
"czlowieka nieporzadnego"), a ci drudzy tych pierwszych pejoratywem "Wa-
lach" (tj. "nieokrzesany", .niecywilizowany" goral) [l38]. Ponadto Slazacy
(szczegolnie z terenow niezindustrializowanych) przy spotkaniach z Gornoslazakami
(zwlaszcza z zaglebia gomoslaskiego) odczuwali zachowanie tych drugich jako
nieuzasadnione wywyzszanie sie, podczas gdy Gornoslazakom Slazacy wydawali sie
zasiedzialymi w przeszlosci "pampuniami" (wiesniakami). Infiltracja nacjonalizmow
na .Slask Austriacki i Gorny nakladala na powyzej opisane stereotypy nowy para-
dygmat uprzedzen narodowych. W zwiazku z szybszym przenikaniem nacjonalizmu
polskiego na Slask Wschodni niz Gorny, Morawiacy i w mniejszym stopniu Gornosla-
zacy (z powodu rzadszych interakcji) poczynali utozsamiac Slazakow moze nie tyle
z Polakarni eo z negatywnymi stereotypami polskiego .mieucywilizowania'' (por.:
'nedza galicyjska', "polnische Wirtschaft'). Z tegoz samego powodu, pozniej (tj. na
przelomie XIX i XX w.), Morawiacy z poludnia Gornego Slaska poczeli odczuwac
niechec (zbiezna z odczuciami Niemcow) do Gornoslazakow coraz bardziej ulegaja-
cych propolskim (tj. jezykowym) i polsko-narodowym wplywom, oraz do Mora-
wiakow z Austro-Wegier wsrod ktorych rozprzestrzenial sie proczeski i czesko-
narodowy program. W oczach gomoslaskich Morawiakow te wplywy zblizaly Gorno-
slazakow i austro-wegierskich Morawiakow do "nizej stojacych cywilizacyjnie"
Polakow i Czechow, oraz powodowaly rosnace poczucie identyfikacji z Niemcami
tej pierwszej grupy Morawiakow.
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WYZEJ opisane .wnetrza" i granice grup etnicznych tworzyly odrebne przestrzenie
komunikacyjne, kt6re przekladaly kohezje socjetalna (spojnosc struktur spolecznych)
na duzy stopien endogamii, a tym samym pewne biologiczne zamkniecie owych
grup [139].

WYLONIENIE sie i konsolidacja powyzszych grup etnicznych byla wynikiem
proces6w modemizacyjnych i postepujacego uobywatelnienia oraz zwiazanych
z nim odejsciem od tradycyjnych tozsamosci stawiajacych . w centrum lokalne
miejsce zarnieszkiwania, region, panstwo, dynastic i religie na rzecz identyfikacji
z jezykowo zdefiniowanym narodem/panstwem narodowym. Takowy nacjonalizm
spowodowal na Slasku Pruskim i Austriackim pojawienie sie jezykowo-etnicznych
rozdzial6w wsrod wczesniej tozsamosciowo dose sp6jnej ludnosci [140]. Poszczegol-
ne ruchy narodowe i ich programy z jednej strony przyciagaly ludnosc z tradycyj-
na tozsamoscia, a z drugiej strony byly postrzegane jako zagrozenie dla tradycyj-
nego sposobu zycia i identyfikacji. Owe zagrozenie bylo gl6wnym czynnikiem formo-
wania sie grup etnicznych w odpowiedzi na coraz agresywniejsze wysilki ennacjonali-
zacyjne. Tak wiec Iudnosc 0 nie-narodowej tozsamosci nie czekala biemie (jak to
jest czesto przedstawiane przez narodowe historiografie) na .narodowe uswiadomie-
nie" czy jakies "naturalne wykrystalizowanie sie narodowej tozsamosci", ale aktyw-
nie uczestniczyla w negocjowaniu swej tozsamosci w odpowiedzi na zwiekszajace
sie oddzialywanie swiata zewnetrznego.

EFEKTYWNE utrzymywanie odrebnosci grup etnicznych wobec powstajacych
grup narodowych dokonywalo sie przy pomocy granic etnicznych. Gomoslazakow
i Slazakow oddzielalo od Polak6w silne poczucie obcosci wyrazajace sie uznawaniem
etnonim6w .Polok" i .Galicjok" za obrazliwe przezwiska [141]. Ponadto Po lacy
z Wielkopolski, Kongres6wki i Galicji nie uwazali dialekt6w Gornoslazakow
i Slazakow za jezyk polski [142], a oni sami okreslali sw6j jezyk jako m6wienie
.po naszymu". Polacy z Wielkopolski takze okreslali Gornoslazakow pogardliwym
terminem "Odracy". Ponadto oddzialywanie jezyka i kultury polskiej na Gomoslaza-
k6w, plynace z Galicji i Kongres6wki, byto ograniczone przez istnienie granic mie-
dzypanstwowych. W wypadku ruchu narodowego z Wielkopolski, zainteresowa-
nie Gornoslazakami zrodzilo sie dopiero pod koniec XIX w, wraz z etnicznym
rozszerzeniem pojecia zab6r pruski na G6my Slask. Wiekszosc Gornoslazakow nie
zgadzala sie z takowym podejsciem do sprawy postrzegajac sw6j regionjako integralna
czesc Prus [143].

ISTNIALA pewna latwosc infiltracji Wschodniego Slaska przez nacjonalizm
i jezyk polski z Galicji chociaz granica administracyjna (a zarazem prawna)
stanowila pewna bariere, Jednak waznym czynnikiem ograniczajacym ennacjonaliza-
cje do narodu polskiego byto oparcie nacjonalizmu polskiego 0 katolicyzm eo
odstreczalo od tej ideologii wielu protestanckich Slazakow i ich katolickich wspol-
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braci wyroslych w tradycji tolerancji religijnej. Ponadto relatywnie lepszy rozwoj
Wschodniego i Gornego Slaska wzgledern przyleglych terenow GaJicji i Kongre-
sowki umacnial stereotyp "cywilizacyjnej nizszosci Polakow" (ujmowany w takie
pojecia jak .nedza galicyjska" czy ,,polnische Wirtschajf') czego praktycznym wyra-
zem byla ennacjonalizacja galicyjskich robotnikow w zaglebiu Ostrau-Karwin prze-
waznie do narodu niemieckiego lub czeskiego, postrzeganych jako "cywilizacyjnie
wyzsze" [144] .

WEJSCIE nacjonalizmu czeskiego na tereny zamieszkane przez Morawiakow opoz-
niane bylo ich relatywnyrn oddaleniem od osrodkow czeskiego ruchu narodowego.
Ponadto jego centrum w Bohemii bylo utozsamiane z antykatolickim husytyzmem
i jako takie niezgodne z katolickim charakterem Morawiakow. Jeszcze jedna barie-
re stanowila tradycja jezyka morawskiego postrzeganego przez Morawiakow jako
inny od standardowego czeskiego (zwiazanego z Bohemia), a owa innosc byla wzmac-
niana przez zapis morawskiego w gotyku. Nie nalezy tez niedoceniac barier w po-
staci granic administracyjnych i panstwowych. Konsekwentnie wejscie czeskiego ruchu
narodowego by to relatywnie najlatwiejsze na obszar klina morawskiego (gdzie grani-
ea miedzy Morawiakami, a slowianskojezycznymi Morawianami byla dose
nieostra) oraz w slowianskojezyczne okolice Troppau niejako przynalezne do Moraw
poprzez zawarcie we wspolnych granicach archidiecezji olornunskiej. Trudniejszym
bylo wejscie czeskiego ruchu narodowego na zachod Slaska Wschodniego zawartego
w granicach diecezji wroclawskiej eo sprzyjalo rozmywaniu sie granicy miedzy Mo-
rawiakami i Slazakami oraz powodowalo przeciwakcje polskiego ruchu narodo-
wego, uwazajacego OW teren za "swoj". I koniec koncow panstwowa granica pru-
sko/niemiecko--austriacko/austriacko-w«gierska mimo eklezjastycznej przynaleznosci
poludnia Gornego Slaska do archidiecezji olomunskiej nie pozwolila przeniknac
nacjonalizmowi czeskiemu na ten teren az do 1918. A eo sie tyczy rozroznienia Mo-
rawiakow od Polakow na Slasku Wschodnim (oraz Slazakow, ktorych Morawiacy
niekiedy utozsarniali z Polakami), dzialal tu tez stereotyp wiazacy polskosc z "niskim
poziomem cywilizacji".

OD Niemcow Gornoslazakow odroznial jezyk, acz do czasow Kulturkampfu jedy-
nie nieznacznie, dzieki czemu byla mozliwa ponadjezykowa identyfikacja z regio-
nem oraz Prusami (to samo odnosilo sie do Morawiakow z poludnia Gornego SI<t-
ska [145]). Homogenizacyjna polityka maloniemieckiego panstwa narodowego, skie-
rowana przeciwko katolicyzmowi i jezykorn innym nizli niemiecki, spowodowala
wylonienie sie stereotypu ze Niemiec to protestant, a Gornoslazak to katolik uzywa-
j<tcy standardowego polskiego w szkole i kosciele, eo oczywiscie nie oznaczalo, ze
czul sie Polakiem [146]. Ponadto uzywanie przez Nierncow terrninow "Wasserpole"
i "Wasserpolnisch" jako pejoratywnych okreslen Gomoslazaka i jego mowy [147]
wzrnacnialo granice etniczna miedzy nimi, podobnie jak i pomiedzy Polakami i Gor-
noslazakami, kiedy ci pierwsi uzywali terminu "Wasserpole" jako przezwiska na
okreslenie "renegata" [148], tj. Gornoslazaka, ktory nie chcial stac sie Polakiem,
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lub opr6cz polskiej skladowej swej segmentowej tozsarnosci wazyl sie ujawniac
jeszcze inne.

MORA WIAKOW z G6mego Slaska od maloniemieckiego panstwa (tak jak
Gornoslazakow) odgradzal jego ideologiczny protestantyzm jak i pr6by ograni-
czenia uzywania morawskiego w zyciu spolecznym. Z kolei po stronie austriac-
kiej/austro-wegierskiej gl6wnym wyrozniajacym Morawiak6w czynnikiem byl jezyk,
a nastepnie bariera odgradzajaca ich od ludnosci niemieckojezycznej bylo
rozszerzanie sie wplywow maloniemieckiego nacjonalizmu na przelomie XIX i XX
w., oraz konstytucyjne uregulowanie stosunk6w (tj. pewnego rodzaju odrebnosci
i zasad koegzystencji) miedzy slowiansko - i niemieckojezycznyrni Morawianami
w 1905. Nie inaczej miala sie sprawa ze Slazakami, ktorych od Niemc6w odroz-
nial przede wszystkim jezyk, ale takze homogeniczna katolickosc prawie calosci
niemieckojezycznej ludnosci Slaska Austriackiego. Ponadto pewna bariera bylo tez
oddalenie od zwartych skupisk ludnosci niemieckojezycznej wystepujacych dopiero
za morawskirn klinem.

OPISA WSZY zroznicowanie grup etnicznych Gornoslazakow, Slazakow
i Morawiak6w wzgledem samych siebie oraz sasiadujacych z nimi grup narodowych,
nalezy sie im przyjrzec z diachronicznego punktu widzenia z uwzglednieniem ich
reakcji na pragnace je zennacjonalizowac ruchy narodowe.

Zanikanie tozsamosci regionalnej i panstwowej na rzecz narodowo-niemieckiej
bylo po raz pierwszy wyraznie zauwazalne dla Gomoslazakow w 1848. Przed tymi
wydarzeniami oslanial ich Kosciol, kt6ry nie chcial rozprzestrzenienia wsrod nich
niemieckosci eo mogloby sprzyjac protestantyzacji tego drugiego najbardziej katolic-
kiego po Bawarii regionu poza granicami Cesarstwa Austriackiego. Konsekwencja
tej postawy bylo wprowadzenie standardowego polskiego, kt6ry mial ulatwic
i zintensyfikowac kontakty slowianskojezycznych wiemych z Kosciolem raczej
niz uczynic z nich Polakow. Ponadto polski ulatwial likwidacje analfabetyzmu eo
w dluzszej perspektywie umozliwialo lepsze opanowanie przez Gornoslazakow ofi-
cjalnego niemieckiego oraz prornocje dwujezycznosci. Dopiero w czasach Kultur-
kampfu wystapienie panstwa przeciwko katolicyzmowi i jezykom innym niz nie-
miecki, spowodowalo wyrazne uswiadomienie sobie przez Gomoslazakow swej inno-
sci wobec Niemc6w. Tym razem Kosciol nie mogl ich ochronic przed dzi alani ami
panstwa zmierzajacymi do zhomogenizowania Niemiec, tym bardziej, ze aby przetrwac
rnusial zaczac wspoldzialac z tymze panstwem. W konsekwencji od poczatku lat
90 - tych XIX w. wylonila silt polskojezyczna frakcja Centrum, pragnaca dzialac
na rzecz zapewnienia praw jezykowych Gornoslazakow, jako iz prawie przestal
wystepowac w ich obronie KOSci61,jak i ta partia. Ponadto od lat 80 - tych poczeli
infiltrowac G6my Slask polscy dzialacze narodowi, kt6rzy poprzez jezyk pal ski
i katolickosc starali sie rozprzestrzeniac polski nacjonalizm. Nie odniesli wiekszych
sukces6w do przelornu XIX i XX w., a wielu z nich uswiadomilo sobie, iz Gorno-
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slazacy to nie Polacy i ze trzeba wlozyc wiele wysilku w ich ennacjonalizacje, aby
takimi sie stali [149].

PEWNA czesc duchowienstwa chciala obrac droge znana ze Slaska Austriackiego
oraz poludnia G6mego Slaska gdzie uzywano do zapisu i ce16w oswiatowo-
koscielnych miejscowych dialekt6w [150], aby odsunac od siebie podejrzenia
panstwa 0 wspieranie nacjonalizmu polskiego, a nadal zapewniac dobre i efektywne
kontakty z gornoslaskimi wiemymi. Podejmowane pr6by zapisu gornoslaskiego dia-
lektu zachodnioslowianskiego/kreola zaowocowaly drabnymi artykulami oraz popular-
nymi tlumaczeniami z poezji niemieckiej [151], ale nie spowodowaly kodyfikacji
jezyka gornoslaskiego, kt6ry m6glby zastapic standardowy polski w jego ustalonych od
polowy XIX w. rolach.

SUKCES wyborczy Korfantego z 1903 przekladal sie na 23 550 glosow, ale raczej
trudno stwierdzic iz glosujacymi byli Polacy, a nie Gornoslazacy upatrujacy
w programie szafujacym narodowo-polskimi i socjalnymi haslami, nowej drogi
do zapewnienia sobie polepszenia bytu oraz zagwarantowania praw jezykowych
[152]. To samo odnosilo sie do czlonk6w wiekszosci polskich organizacji, spol-
dzielni i czytelni. W ogrornnej wiekszosci rekrutowali sie sposrod Gornoslazakow,
kt6rzy lepiej opanowali w szkole standardowy poiski niz niemiecki, oraz sposrod
tych, kt6rzy w taki czy inny spos6b zrazili sie do maloniemieckiego panstwa oraz
niemieckojezycznych stowarzyszen i organizacji. Polakami czula sie zapewne gru-
pa aktywistow polskiego ruchu naradowego, ktora wraz z bliskimi acz biemymi sym-
patykami chyba nie byla wieksza niz kilka tysiecy os6b. Ta specyfike G6rnego Sl't-
ska dobrze rozumial Wielkopolanin Adam Napieralski, kt6ry jako redaktor Katolika
idyrektor koncernu prasowego Katolika, kontrolowal wiekszosc polskojezycznej prasy
na G6rnym Slasku. Uwazal on ze ennacjonalizacja Gomoslazakow do narodu polskie-
go powinna sie dokonac gradualne poprzez jezyk i religie [153]. Dlatego scisle wspol-
dzialal on z Centrum do 1918, a Korfanty zauwazywszy nieskutecznosc polsko-
narodowego programu zerwal z LN i przeszedl na pozycje zblizone do Napieralskiego
opowiadajac sie za prawami jezykowymi dla Gornoslazakow [154].

PODSUMOWUJ1\C mozna stwierdzic, ze gras polskojezycznej ludnosci G6rnego
Slaska (bez glebszego analizowania kwestii dwujezycznosci i tozsamosci wie-
loskladowej) stanowili Gornoslazacy. Ta sytuacja zaczela sie gwaltownie zmieniac
dopiera po podziale tego regionu miedzy Niemcy i Polske w 1922. Wedlug statystyki
z 1910 mozna szacowac, iz liczebnosc Gornoslazakow ksztaltowala sie wtedy na
poziomie ok. 1 mln osob [155].

INACZEJ potoczyl sie rozw6j slaskiej grupy etnicznej. Wiazalo sie to
z mniejsza jej liczebnoscia oraz brakiem tak wyraznej identyfikacji regionalnej i pan-
stwowej, jaka istniala na G6rnym Slasku, Trudnosc identyfikacji ze Slaskiem Au-
striackim wiazala sie z rozbiciem terytorialnym tej ziemi koronnej oraz dlugiego
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administracyjnego polaczenia jej z Morawami w r pal. XIX w. Ponadto wzgledne
zacofanie Wschodniego Slaska w stosunku do Zachodniego, spowodowalo na Wschod-
nim Slasku opoznienie procesu przechodzenia z identyfikacji z miejscem zamiesz-
kania na identyfikacje z regionem (tj. raczej z Wschodnim Slaskiem niz Austriac-
kim), tak iz przebiegal on dose r6wnolegle z procesami wyksztalcania sie tozsamosci
etnicznych, narodowych i przedlitawskiej (tj. austriackiej) [156].

RUCH etniczny Slazakow [157] wiaze sie z wyraznie proniemieckimi (odmien-
nie niz Gwiazdka Cieszynskai czasopismami: Nowiny dla Ludu Wiejskiego (drukowane
gotycka czcionka) z 1848, oraz protestancki Nowy Czas wydawany od 1876 (a przed-
tern jako Nowiny Slqskie od 1868). Wydawanie tego ostatniego nadzorowal pastor
Theodor Haase, kt6rym powodowal niepok6j zwiazany z coraz szersza penetracja SI'l-
ska Zachodniego i klina morawskiego przez czeski ruch narodowy, a Slaska Wschod-
niego przez jego polski odpowiednik. Aby ograniczyc wplyw tych ruch6w Nowy Czas
prornowal pojecie "sl'lskiego narodu", eo na poczatku XX w. dalo asumpt do wysuwa-
nia hasla "Sl'lsk dla Slazakow", Oddzialywanie Haasego bylo na tyle silne, ze w 1885
na 18 wschodnioslaskich pastor6w 14 wspolpracowalo z Nowym Czasem. Oslabilo to
znacznie polski ruch narodowy najwczesniej zwiazany ze slowianskojezycznymi
protestantami ze Wschodniego Slaska, kt6rzy nawet ukuli haslo .Polak-ewangelik".
Zwiazanie ruchu slaskiego z protestantyzmem oraz rozbicie polskiego ruchu narodo-
we go na ob6z protestancki i katolicki spowodowalo przesuniecie centrum oddzia-
lywania polskiego nacjonalizmu do tego drugiego obozu [158]. Sila slaskiego i polskie-
go ruchu od 1890 przekladala sie odpowiednio na jednego i dw6ch poslow w Landtagu
Slaska Austriackiego [159].

W zwiazku z nasilaniem sie tare miedzy polskim, a niemieckim ruchem naro-
dowym na Wschodnim Slasku na poczatku XX w., zataczajacym coraz szersze
kregi panslawizmem wsrod Czech6w [160], oraz wprowadzeniem w Austro-
Wegrzech powszechnego prawa wyborczego dla mezczyzn w 1907 (eo spowodo-
walo spadek niemieckich poslow w og61no austro-wegierskim Reichsracie do
45.1 %), Niemcy poczeli aktywniej wspierac polityczny rozw6j slaskiego ruchu
etnicznego czego wyrazem bylo zalozenie w 1909 przez Josefa Kozdonia Slaskiej
Partii Ludowej/Schlesische Volkspartei/Slezsk lidov strana (SPL) w Skoczowie, oraz
tygodnika Slqzak [161]. W 1909 Kozdon zostal wybrany do Landtagu (obok 3
polskich, 3 czeskich oraz 30 niemieckich poslow [162]), SPL liczyla 30 oddzialow i 2
tys. czlonkow, aSlqzakwychodzil w nakladzie 4 tys. Egzemplarzy [163]. W 1910
dla konsolidacji ruchu utworzono apolityczny Zwiazek Slazakow/Bund der Schlesier
(ZS), eo umozliwilo w wyborach gminnych (1911) wprowadzenie wlasnych w6jt6w
do 36 na 216 gmin Slaska Wschodniego. SPL i ZS, niezaleznie od jezyka
i wyznania, grupowaly swych czlonkow i zwolennik6w wokol typowych element6w
slaskiej tozsamosci etnicznej, tj. zwiazku ze Wschodnim Slaskiern, Wiedniem
oraz monarchia; oraz opowiadaly sie przeciwko jakirnkolwiek nacjonalizmom prowa-
dzacym do rozbijania jednosci (Wschodnio-) Slazakow. Kozdon glownie wystepo-
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wal przeciwko nacjonalizmowi polskiemu z jednej strony reprezentowanemu przez
"wszechpolski! inteligencje, szlachte" spogladajaca z gory na Slazaka, a z drugiej
przez "galicyjskich glodornorow biedakow", z ktorymi z kolei Slazacy nie chcieli
miec nic wspolnego, SPL przeciwdzialala takze czeskiej ennacjonalizacji, acz juz nie
niernieckiej, uznajac ji! za pozadana czesc ogolnoaustriackiej tozsamosci oraz droge
awansu spolecznego. Ponadto Kozdon zdawal sobie sprawe z przyspieszania procesu
ennacjonalizacji przez uwzglednianie w spisach jedynie jezykow standardowych
jako miemika przynaleznosci narodowej. Statal sie temu przeciwdzialac pro-
pagujac dialekt slaski w Slqzaku (ktory jednak byl glownie drukowany po polsku).
W tym celu tez w 1910 zalozyl Komitet dla Utrzymania Czystosci Dyalektu Sli!-
skiego, ktory docelowo mial oczyscic ow dialekt z niemieckich zapozyczen oraz
wplywu standardowego polskiego, zwlaszcza w grafii. Gdyby udalo sie przeprowa-
dzic program tegoz Komitetu koncowym rezultatem bylby standardowy jezyk slaski
[164].

W kontekscie powyzszych faktow nalezy sie zastanowic nad szacunkowa liczebno-
scia Slazakow w przededniu wybuchu Wielkiej Wojny. Wiadomo, ze ich wplyw
koncentrowal sie w srodkowych i wschodnich rolniczych obszarach Slaska Wschod-
niego. W zaglebiu Ostrau-Karwin dokonala sie juz gruntowna ennacjonalizacja na
Polakow, Czech6w i Niemcow. Niemcy dorninowali w okolicach Bielska, a ro-
snqce sympatie pro czeskie byly widoczne na zachodzie Slaska Wschodniego
wsrod Morawiakow, W 1911 na 9 mandatow do Reichsratu ze Slaska Wschodnie-
go oraz zaglebia Ostrau-Karwin, w powszechnych i rownych (acz wylacznie dla
mezczyzn) wyborach, 3 zdobyli Niemcy,3 Czesi i 3 Polacy [165]. Biorac pod uwage
ludnosc Slaska Wschodniego, ktora wedlug spisu z 1910 skladala sie z 264 tys.
(54,6%) osob polskojezycznych, 116 tys. (27,1%) czeskojezycznych oraz 77 tys.
(18%) niemieckojezycznych [166], mozna domniemywac, ze: pewna czesc polsko-
jezycznych robotnikow z Galicji pracujacych w zaglebiu oddalo glosy na czeskich
kandydatow, a z kolei spora grupa Slazakow (definiowanych w spisie jako ludnosc
polskojezyczna) oraz pewna liczba Morawiakow (definiowanych przez spis jako
osoby czeskojezyczne) musiala oddac glosy na kandydatow niemieckich. Biorac
rownornierny rozdzial glosow pomiedzy poslow z trzech grup narodowych oraz ogolna
liczbe mieszkancow Slaska Wschodniego (457 tys.), mozna sadzic iz z ok. 33,3%
glosow na kandydatow niemieckich 18% (w relacji do 100% glosow na 9 manda-
tow) bylo zapewnione przez ludnosc niemieckojezyczna, 15% przez Slazakow,
a reszta przez Morawiakow i Zydow. Wedlug takiego zalozenia 15% z 457 tys. to
ok. 69 tys. [167] Jednak nalezy pamietac, ze takie "proste" wyliczenia emulujace
podejscie ruchow narodowych do spraw liczebnosci grup narodowych nieko-
niecznie musza dokladnie odzwierciedlac rzeczywistosc jako iz z zasady nie uwzgled-
niaja kategorii tozsarnosci wieloskladowej,

PRZECHODZl\C do etnicznego ruchu Morawiakow, nalezy stwierdzic iz byl
on raczej podobny do ruchu Gornoslazakow. Odmiennie niz etniczny ruch Slazakow,
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Morawiaey nie wytworzyli zadnego wyraznie morawieekiego ugrupowania polityezne-
go ezy tez spolecznego, Nie sprzyjalo temu rozdzielenie teren6w zamieszkanyeh
przez Morawiak6w granieami panstwowymi, administraeyjnymi oraz eklezja-
styeznymi; a takze przetrwanie wsrod nieh tradyeyjnego rolniezego trybu zycia, na
kt6rym industrializacja nie odcisnela wiekszego pietna, inaezej niz na spolecznej rze-
czywistosci Gomoslazakow i Slazakow, Owa sytuaeja ulatwiala eoraz szersze utozsa-
mianie sie z Morawianarni w klinie morawskim pomiedzy Slaskiem Wsehodnim
a Zachodnim oraz przeehodzenie na pozyeje proezeskie na Slasku Zaehodnim. Po-
nadto proees gwaltownej industrializaeji (w ramaeh zaglebia Ostrau - Karwin)
zachodzacy na gran icy Slaska Wsehodniego i klina morawskiego przy r6wnoezesnej
walce miedzy polskim, ezeskim i niemieekim ruehem narodowym (zwlaszcza na
poczatku XX w.) sprzyjal ennaejonalizaeji Morawiak6w z p6lnoenego kranca tegoz
klina, p6lnoenego-zaehodu Slaska Wsehodniego oraz polnocnego - wsehodu
Slaska Zaehodniego, do narodu ezeskiego (na gruneie jezyka), a takze (jednak
rzadziej) do narodu niemieekiego (na gruneie bliskosci kulturowej). Inaezej rzecz sie
tylko miala z Morawiakami z poludnia G6mego Slaska, kt6ryeh morawiaeka tozsa-
mosc byla podtrzymywana przez izolacje granica panstwowa od austro-wegierskich
Morawiak6w i hornogenizujace naeiski maloniemieckiego panstwa, kt6re uderzaly
nie tylko w jezyk Morawiak6w, ale takze w ieh katolieyzm. Na tej podstawie wytwo-
rzyla sie symbioza rniedzy nimi, a katolieka hierarehia, kt6ra popierala utrzymywa-
nie sie morawiaekiej tozsamosci, aby nie dopuscic do ennaejonalizaeji Morawia-
k6w do narodu niemieekiego eo mogloby spowodowac ieh odejscie od katolieyzmu
do wspieranego przez panstwo protestantyzmu. Wyrazem tego wspareia bylo na-
uezanie religii po morawsku oraz uzywanie tegoz jezyka w kosciele jak i do wydawania
tygodnika Katolick Nowiny. Gazeta ta w lataeh 1911-17 osiagala naklad 3 tys.
Egzemplarzy [168], eo swiadczy 0 jej duzym wplywie, jako ze byla skierowana do
morawieekiej ludnosci, kt6rej liezba przed 1914 ksztaltowala sie w granicaeh 60 tys.
os6b [169] Co sie tyezy Morawiak6w po austro-wegierskiej stronie graniey, trudno
doeiee ieh liczebnosci ze wzgledu na rozczlonkowanie terenu ieh zamieszkiwania
pomiedzy rozne jednostki administraeyjne i eklezjastyezne. Mozna ostroznie przy-
jac, ze na poczatku ITpot XIX w. wiekszosc slowianskojezycznych mieszkancow
Slaska Zaehodniego, morawskiego klina oraz wsehodniego pasa Slaska Wsehodnie-
go to byli Morawiaey, czyli w sumie ponad 100 tys. os6b [170]. Do roku 1914 licz-
ba ich zmalala prawie do zera poprzez ennaejonalizaeje do narodu ezeskiego i nie-
mieekiego oraz przejscie do grupy etnieznej Morawian i rzadziej - Slazakow,

TYPOLOGIA RUCHOW ETNICZNYCH NA SLf\SKU GORNYM
I AUSTRIACKIM, ORAZ LOSY REPREZENTOWANYCH PRZEZ NIE GRUP

ETNICZNYCH PO ROKU 1918

OPISA WSZY rozw6j rueh6w etnicznyeh zwiazanych z wylanianiem sie i konkrety-
zacja rueh6w etnieznyeh Gornoslazakow, Slazakow oraz Morawiak6w, nalezy je
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teraz opisac przy pomocy modelu Hrocha, oraz ich relacje z ruchami grup narodo-
wych Niemc6w, Polakow i Czechow z terenu Slaska.

FAZA A dla Gornoslazakow (a zarazem dla ogolu ludnosci slowianskojezycznej
Gornego Slaska) rozpoczela sit'( na poczatku XIX w. Przejscie dojazy B l&.czylo_sift.
z wylonieniem na poczatku lat 90 - tych XIX w. pro polskojezycznej frakcji Centrum,
ktora wstawiala sift. za prawami jezykowymi Gornoslazakow; oraz z uformowaniem
sift. polskiego ruchu narodowego na przelomie XIX i XX w., wobec ktorego Gornosla-
zacy zazwyczaj sift.dystansowali na rzecz pozostania przy swej tozsamosci wyzna-
czanej przez katolickosc, region, tradycje i dwujezycznosc, Przejscie dla gornosla-
skiego ruchu etnicznego do fazy B rozpoczelo sift.dopiero pod koniec 1918 na grun-
cie poparcia Centrum dla utworzenia samodzielnego panstwa slaskiego pod haslem
"Slqsk dla Slazakow", ktore bylo juz w 1909 artykulowane przez Kozdonia w kontek-
scie slaskiego ruchu narodowego. Juz w styczniu 1919 ten ruch sift. podzielil na
autonomistow (glownie skupiajacy gornoslaskich Niemcow), ktorzy zadali wylacze-
nia Slaska z Prus i utworzenia z niego odrebnego Landu w granicach Niemiec; oraz na
independentow pragnacych utworzenia niepodleglego panstwa gornoslaskiego. Ow
drugi ruch wspierany gl6wnie przez Gornoslazakow, umasowil sift.poprzez utworze-
nie Zwiazku Gornoslazakow/Bund der Oberschlesier (ZG/BO), ktory wydawal tygo-
dnik Der Bund/Zwiqzek. Ow periodyk (nawiazujacy tradycja do wczesniejszego ty-
godnika Schlesier/Slqzak (1872-79) prornowal linie ZG wyrazona w hasle "Gomy
Slask dla Gornoslazakow". Byla ona na tyle populama wsrod Gornoslazakow aby
zapewnic wzrost nakladu Der Bund/Zwiqzek z 20 tys. w 1920 i 40 tys. w 1921 do
kilkuset tysiecy po plebiscycie gomoslaskim. Pojawilo sift. jeszcze kilka grup 0 pro-
gramie podobnym do ZG, jak i czasopism prornujacych niepodleglosc Gornego
Slaska, ale owe organizacje i periodyki podobnie jak ZG i Der Bund/Zwiqzek
zaprzestaly aktywnej dzialalnosci po plebiscycie (1921), a zwlaszcza po podziale
Gornego Slaska (1922) [171]. Zwiazane to byto z pewna akomodacja postulatow tych
ruchow poprzez nadanie autonomii Wojewodztwu Slaskiemu oraz utworzenie
z okrojonej Rejencji Opolskiej odrebnej Prowincji Gornoslaskiej (w ramach Landu
Prusy), jak i dzialaniami homogenizujacymi w obydwu czesciach Gornego Slaska
majacych doprowadzic do· ennacjonalizacji Gornoslazakow badz to do narodu nie-
mieckiego lub polskiego. W efekcie gornoslaski ruch etniczny osiagnawszy strefe
przejsciowa miedzy faza B i C powrocil do strefy przejsciowej miedzy faza A i B,
w czasie gdy polski ruch narodowy w Wojewodztwie Slaskim po przejsciu z fazy B do
C dazy] juz do fazy D.

W przypadku Slazakow przejscie ich ruchu etnicznego z fazy A do B dokonalo sit'(
w latach 70 - tych XIX w. Faza B trwala do zalozenia SPL w 1909 eo rozpoczelo
przechodzenie do fazy C. Calkowite przejscie do fazy C zostalo uniemozliwione
przez szybsze przejscie ruch6w narodowych polskiego i czeskiego do tejze fazy eo
zapewnilo inkorporacje odpowiednich czesci Slaska Wschodniego do nowopowstalych
panstw narodowych - PoIski i Czechosrowacji, a zarazem stabilizacje obydwu ru-
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ch6w narodowych oraz ich przejscie do fazy D. Slaski ruch etniczny na kr6tko osia-
gnal faze C po rozpadzie Austro-Wegier i przed ostatecznym podzialem Slaska Au-
striackiego miedzy Czechoslowacje i Polske, Kozdon opowiadal sie za niepodziel-
noscia ziemi koronnej wszystkich Slazakow promujac przylaczenie jej do Niemiec-
Austrii (Deutsch-sterreich) wraz z innymi niemieckojezycznymi obszarami Bohemii
iMoraw, a nastepnie, po inkorporacji calosci Bohemii i Moraw do Czechoslowacji,
zaczal promowac utworzenie neutralnej republiki slaskiej, Po wlaczeniu calosci Slaska
Zachodniego do Czechoslowacji koncepcja ta zostala ograniczona jedynie do terenu
Slaska Wschodniego oraz przyleglych obszar6w morawskiego klina powiazanych
z zaglebiem Ostrau-Karwin. Gdy stale sie oczywistym, ze mocarstwa nie popra tego
projektu Kozdon wlaczyl sie do zmagan miedzy Praga i Warszawa na rzecz przyla-
czenia Slaska Wschodniego do "cywilizacyjnie wyzej stojacej" Czechoslowacji,
Jednak w tym czasie mniejszosciowa grupa Slazakow opowiedziala sie tez za
przylaczeniem calosci Wschodniego Slaska do Polski liczac na uzyskanie szerokiej
autonomii. Ostateczny podzial Wschodniego Slaska miedzy Czechoslowacje
iPolske (1920) doprowadzil do rozbicia slaskiego ruchu etnicznego. W Polsce silne
dzialania homogenizujaco-ennacjonalizacyjne zepchnely go do strefy przejsciowej
miedzy faza A i B. W Czechoslowacji, pamietajac dzialania Kozdonia na rzecz
przylaczenia Slaska Wschodniego do tegoz kraju, pozwolono mu kontynuowac
dzialalnosc na rzecz slaskiego ruchu etnicznego. Ponadto Slazakom w Czechoslowacji
zezwolono na okreslanie sie w spisach jako Slazacy, eo pozwolilo temuz ruchowi prze-
trwac w strefie przejsciowej miedzy faza B i C do 1945. W okresach nacisk6w czechi-
zacyjnych Kozdon wspoldzialal tez z polskim ruchem narodowym w czechoslowackiej
czesci Slaska Wschodniego. Polski ruch narodowy (odmiennie niz Slazacy) utrzy-
mal silt w fazie C chociaz jego liczebnosc malala z powodu migracji oraz ennacjo-
nalizacji do narodu czeskiego lub niemieckiego poprzez malzenstwa mieszane,
edukacje lub awans spoleczny [172].

I'

MORA WIACKI ruch etniczny w obrebie Austro- Wegier nigdy nie wyszedl poza
obreb strefy przejsciowej miedzy fazami A i B. Nastepnie zanikl na rzecz ennacjo-
nalizacji do narodu czeskiego lub polskiego, oraz przejscia reszty Morawiak6w do
grupy etnicznej Morawian, a rzadziej Slazakow. Inaczej rzecz sie miala na G6mym
Slasku. Tamtejsi Morawiacy coraz bardziej zblizali sie do osiagniecia fazy B
dzieki morawiackiemu tygodnikowi Katolick Nowiny. Jednak w momencie przeka-
zania Hultschiner Lndchen (Hlunsko, tj. tej czesci powiatu Racib6rz w przewazajacej
czesci zamieszkanej przez Morawiak6w) Czechoslowacji w 1920 ostatni zwarty ob-
szar zamieszkany przez Morawiak6w zostal rozdzielony. W 1920 wladze czechoslo-
wackie wprowadzily standardowy czeski i lacinska czcionke do periodyku Morawia-
kow Katolick Nowiny odpowiednio przemianowanego jako Katolick noviny przed
zarnknieciem go w tym samym roku [173]. W Czechoslowacji wbrew wlasnej woli
znalazlo sie 48 tys. Morawiak6w z G6rnego Slaska, tak wiec w Niemczech pozostalo
ok. 8-14 tys. glownie w powiatach Glubczyce i Racib6rz. Owe decyzje 0 panstwowej
przynaleznosci Morawiak6w dokonane ponad ich glowarni zblizyly ich bardzo do
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Niemc6w, tak ze pozostali w Niemczech Morawiacy prawie w 100% glosowali
w plebiscycie za pozostawieniem G6rnego Slaska w Niemczech, a ich pobratymcy
z Hlunska w obliczu dzialan czechizacyjnych zennacjonalizowali sie do narodu
niemieckiego. Po powstaniu Sudetendeutsche Partei (Partii Niemcow Sudec-
kich) w Czechoslowacji, 80% Morawiak6w z Hlunska glosowalo na ta partie,
chociaz wedle spisu z 1910 tylko 19% mieszkancow Hlunska bylo Niemcami.
Morawiacy odmiennie niz Slazacy i Gomoslazacy, nigdy nie wysuneli idei utwo-
rzenia narodu morawieckiego [174], tak ze w okresie miedzywojennym dokonala sie
ich skuteczna ennacjonalizacja do narodu niemieckiego choc bez zatracenia dwuje-
zycznosci [175]. W tamtym czasie zanikly tez tradycyjne etnonimy [176], kt6rymi
nazywano Morawiak6w na rzecz okreslenia Hultschiners, kt6rym okreslano (okre-
slali sie) Morawiacy z Hlunska.

RUCHY etniczne Gornoslazakow, Slazakow, Morawiak6w byly okreslane przez
Nierncow jako "deutschfreundlich' (przyjazne Niemcom) oraz mniej lub bardziej
intensywnie zwaIczane przez poIski i czeski ruch narodowy, kt6re uwazaly przedsta-
wicieli tych ruch6w za "renegat6w". Nietrudno zrozumiec OWqdynamike, Stabilnosc
maloniemieckiego panstwa narodowego i Austro- Wegier w duzej mierze zapewniala
odpowiednie warunki do utrzymywania sie etnicznej tozsamosci Gornoslazakow,
Slazakow i Morawian. Owe panstwa ograniczaly oddzialywanie na nich poIskiego
i czeskiego ruchu narodowego, a z drugiej strony Kosciol rzymskokatolicki ograniczal
ennacjonalizacje do narodu niemieckiego. Ponadto ambitni Morawiacy, Slazacy
i Gornoslazacy pragnqcy osiagnac sukces spoleczny widzieli mozliwosc dokonania
tego jedynie poprzez jezyk i kulture nierniecka bowiem w ten spos6b nabywali moz-
liwosc zatrudnienie i kariery w relatywnie rozleglym obszarze Europy Srodkowej,
kt6ry rozciagal sie od Szlezwiku po Triest i Bosnie, oraz od Klajpedy (Memla)
i Transylwanii po Luksemburg i Szwajcarie. W ten spos6b bilingualne elity tych
trzech grup etnicznych zwiazane ze sluzba cywilna Austro-Wegier/Niemiec lub hierar-
chia koscielna prawie nigdy nie popieraly zadnego nacjonalizmu, a jesli juz to
niemiecki, dajac przyklad innym czlonkom tych grup.

I
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i

WIELKA zmiane spowodowaly klopoty gospodarcze i spoleczne pod koniec
I wojny swiatowej oraz rozpad Austro-Wegier, ale czlonkowie tych trzech grup et-
nicznych wciaz widzieli pewniejsza przyszlosc w obrebie niemieckiej przestrzeni
komunikacyjnej, nizli we wciaz niezaistnialych (chociaz postulowanych) panstwach
narodowych Polakow, oraz Czech6w i Slowak6w. Owe trwanie przy wlasnej tozsa-
mosci etnicznej i sklanianie sie do nacjonalizmu niemieckiego bylo odbierane nega-
tywnie przez polski i czeski ruch narodowy, wedlug kt6rych na gruncie jezyka
Morawiacy "powinni" wejsc do narodu czeskiego, a Slazacy i Gornoslazacy do narodu
polskiego. Polscy i czescy nacjonalisci odbierali to zjawisko jako "renegactwo",
wyrzeczenie sie "wlasnych naturalnych narod6w", nie biorac pod uwage odczuc
i potrzeb Morawiak6w, Slazakow i Gornoslazakow dla kt6rych rodzina, okolica,
region, wiara, dostatnie zycie byly 0 wie\e wazniejsze niz budowanie i hornogenizo-
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wanie panstw narodowych. Oni osiagneli owe idealy przed 1918, tak wiec nastanie
nowego porzadku w wiekszej mierze bylo odbierane przez nich jako zagrozenie
ich tozsamosci i sposobu zycia, niz szansa na lepsza przyszlosc,

W tym kontekscie nie dziwi, iz w okresie miedzywojennym Morawiacy (tj. Hult-
schiners), ktorzy musieli udawac sie za praca do Niemiec, w wiekszosci stali sie
Niemcami, podobnie jak Gornoslazacy w Prowincji Gornoslaskiej, gdzie zapewnio-
no im lepsze warunki placy i zycia niz w Wojewodztwie Slaskim. Z kolei Gornoslaza-
cy i Slazacy w Wojewodztwie Slaskim coraz bardziej byli rozzaleni: brakiem moz-
liwosci osiagania wyzszego statusu spolecznego glownie z powodu niedostatecznej
znajomosci standardowego polskiego (a w zwiazku z tym zatrudnianiem na wyz-
szych stanowiskach w zakladach i administracji przybyszow spoza wojewodztwa
[177]), gorszym rozwojem gospodarczym i wiekszyrn bezrobociem w porownaniu
z Prowincja Gornoslaska, oraz wzmozona polonizacja, ktora doprowadzila do rozbicia
polsko-gornoslaska opcje narodowa, wraz ze spowodowaniem opuszczenia Polski
przez Korfantego, oraz stopniowym ograniczaniem autonomii i prerogatyw Sejmu
Slaskiego. W konsekwencji wielu Gornoslazakow z Wojewodztwa Slaskiego
stawalo sie Niemcami i emigrowalo za praca do Prowincji Gornoslaskiej, a wielu pozo-
stalych trwalo przy swej tozsamosci etnicznej. Wymiana ludnosci miedzy woje-
wodztwem i prowincja w ramach opcji narodowej poglebila homogenicznosc tych ob-
szarow oraz pozbawila przywodcow polski ruch narodowy w Prowincji Gornosla-
skiej, eo umozliwilo szybsza ennacjonalizacje Gornoslazakow z tego terenu do narodu
niemieckiego w oparciu 0 koncept .eigensprachige Kulturdeutsche" (nie-niemiecko
mowiacy Niemiec kulturowy) [178], ktory uwzglednial specyfike etnicznej tozsamo-
sci i potrzeb Gornoslazakow, odmiennie niz czysto ennacjonalizacyjne podejscie
w Wojewodztwie Slaskim.

W okresie wojny podobne podejscie zostalo rozciagniete na Gornoslazakow i Sl<t-
zakow z Wojewodztwa Slaskiego przy pomocy instrumentu Deutsche Volksliste
(DVL, niemieckiej listy narodowej) [179]. W owym czasie calosc Gornego i Wschod-
niego Slaska znalazla sie w obrebie jednej jednostki administracyjnej - Prowincji
Gornoslaskiej, Gornoslazacy, Slazacy i Hultschiners nie ucierpieli zbytnio podczas
II wojny swiatowej, jako iz rozpoczela sie ona na zamieszkanym przez nich obszarze
dopiero w styczniu 1945. Gwaltowne i tragiczne zetkniecie z Armia Czerwona,
a nastepnie kontrolowanymi przez Moskwe armiami polska i czechoslowacka nie
sprzyjalo pozytywnemu nastawieniu Gornoslazakow, Slazakow i Hultschiners do
polskiego i czechoslowackiego panstwa tym bardziej, ze mialy bye one oparte 0 obca
im bo "bezbozn<t" i nieuznajaca wlasnosci prywatnej ideologie komunizmu. Niechec
poglebilo szabrownictwo, glod oraz ponizajace procesy rehabilitacji i weryfikacji naro-
dowej majace zatrzymac "slowianskich autochtonow" (tj. Slazakow i Hultschiners
w Czechoslowacji, oraz Gornoslazakow i Slazakow w Polsce) na rzecz polskiego
i czeskiego narodu [180]. Poczatkowa chec Gornoslazakow, Morawiakow (jak woleli
sie ponownie okreslac Hultschiners w atmosferze powojennej antyniernieckosci)
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i Slazakow do pozostania "na swoirn" spowodowala iz poddali sie oni weryfika-
cji/rehabilitacji. Jednak coraz silniejsza ennacjonalizacja niedopuszczajaca mozliwosci
sprzeciwu (tj. uzywania jezyka niemieckiego lub okazywania zwiazkow
z kultura niemiecka) oraz dzialania zmierzajace do likwidacji ich dystynktywnych
dialektow/kreoli poprzez nauczenie ich "poprawnego mowienia" po polsku/czesku,
spowodowaly iz wielu z nich poczulo silniejsza wiez z Niemcami nizli Polaka-
milCzechami. Ponadto atrakcyjnosc przynaleznosci do narodu niemieckiego zwiek-
.szala sytuacja swobod demokratycznych i dobrobytu gospodarczego
w RFN, ostro kontrastujaca z komunistyczna rzeczywistoscia w Polsce i Czechoslo-
wacji.

NIEMOG.t\C otwarcie wyrazac zwiazkow z niemieckoscia Gornoslazacy, Slq-
zacy i Morawiacy "glosowaii nogami" w miare moznosci wyjezdzajac do RFN,
lub rzadziej. do NRD (tj. .nieprawdziwycb Nierniec"). Upadek komunizmu, demo-
kratyzacja oraz reformy gospodarcze przyniosly zahamowanie emigracji. Wiekszosc
Gornoslazakow z terenu przedwojennej Prowincji Gornoslaskiej (tj. tych poddanych
weryfikacji) stale sie Niemcami (ok. 300 tys.), z kolei ci z obszaru przedwojennego
Wojewodztwa Slaskiego (tj. ci poddani rehabilitacji, ok. 900 tys. [181)) wahaja sie
miedzy polskoscia, niernieckoscia lub gomoslaskoscia, Ponadto majac wieksze trud-
nosci w uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa coraz bardziej sklaniaja sie ku pol-
skosci/gornoslaskosci. W Czechoslowacji, na podstawie spisu z 1991 1,4 mln
osob zadeklarowalo przynaleznosc do narodu morawskiego, a 44 tys. do slaskiego. Co
sie tyczy Morawiakow z Hlunska (ktore po wojnie wrocilo do Czechoslowacji) wiek-
szosc z nich pozostalo u siebie, a obecnie prawie wszyscy stali sie Niemcami po-
dobnie jak Gornoslazacy z miedzywojennej Prowincji Gornoslaskiej. W 1945/46 wielu
Morawiakow spoza Hlunska (tj. z terenow, ktore po 1920 pozostaly przy Niemcach,
a po 1945 zostaly przekazane Polsce) zbieglo do Czechoslowacji (ok. 5-6 tys.), bowiem
postrzegali ten kraj jako "cywilizacyjnie wyzej stojacy" od Polski, a przez to blizszy
Niemcom. W Czechoslowacji zennacjonalizowali sie do narodu czeskiego lub wyje-
chali do RFN. Reszta Morawiakow (tj. ok. 9 tys.), ktora pozostala w Polsce, zostala
wysiedlona jako Niemcy lub unikla tego losu deklarujac przynaleznosc do narodu
polskiego. Te kilka tysiecy wciaz przebywajace na Gornym Slasku stale sie Niemcami
po 1989 [182].

TRUDNO wyrokowac jak potocza sie dalsze losy wyzej opisanych grup et-
nicznych i ich stosunkow ze wspolzyjacymi z nimi narodami/grupami narodowymi.
Ale chyba mozna zaryzykowac twierdzenie, ze w Europie poszerzonej Unii Europej-
skiej, tj. zlozonej z poziomu ogolnounijnego, panstw czlonkowskich i region6w,
posiadanie tozsamosci wieloskladowej oraz bi/multilingualizm nie beda juz ana-
tema, ale raczej czynnikami sprzyjajacymi sukcesowi i awansowi spolecznemu w tych
jakosciowo nowych warunkach.
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*. Niniejszym pragne podziekowac p., Bemardowi Linkowi z Instytutu Slaskiego
w Opolu, za krytyczne przejrzenie owego artykulu i podzielenie sie uwagami na jego
temat z autorem.
[1]. Por.: Richard Bjornson, The African Quest for Freedom and Identity:
Cameroonian Writing and the National Experience, Bloomington & Indianapolis:
Indiana University Press, 1991, s. 1-18.
[2]. Z definicji « nacjonalizm » to ideologia dazaca do tworzenia homogenicznych
panstw narodowych, tzn. takich kt6rych granice scisle pokrywalyby sie z terytorialna
rozciagloscia ich narod6w pojmowanych jako jednorodne skupiska ludzkie. Nit
implikacji implementacji owej ideologii oraz teorii politycznych i naukowych,
kt6re ja rozwijaja i analizuja m.in. zob.: John Breuilly, Nationalism and the State,
Manchester: Manchester University Press, 1993; Craig Calhoun, Nationalism,
Buckingham: Open University Press, 1997; Gerhard Ghler & Ansger Klein,
"Nationalismus', w: Hans-Joachim Lieber, red., Politische Theorien von der Antike
bis zur Gegenwart, Bonn: Bundeszentral fr politische Bildung, 1993; John
Hutchinson & Anthony D. Smith, red., Oxford Readers: Nationalism, Oxford;
Oxford University Press, 1994; Richard Jay.i' Nationalism', w: Robert Ecc1eshal et al.,
Political Ideologies: An Introduction, London: Routledge, 1994; Stuart Woolf, red.,
Nationalism in Europe 1815 to the Present: A Reader, London: Routledge, 1996.
[3]. Por.: Mike Featherstone, red., Global Culture: Nationalism, Globalization and
Modernity, London: SAGE, 1990.
[4]. Urs Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalirm w Europie, Krakow:
Znak, 1998, s.5.
[5]. Tomasz Kamusella, 'The Basic Deictic Notions in the Ideology of Nationalism'
(artykul zlozony do druku), Kultura i Spoleczenstwo,
[6]. Terminu "ennacjonalizacja' uzywam na oznaczenie procesu stawania sie
narodem lub wchodzenia w sklad juz istniejacego narodu. Nie stosuje przyjetych w
tyro znaczeniu polskich termin6w 'unarodowienie' czy 'nacjonalizacja' ze wzgledu na
pejoratywne i mylace konotacje.
[7]. Jrg Ler, 'Die Oberschlesier im preuisch-deutschen Denken/Gornoslazacy
w mysli prusko-niemieckiej', W: Klaus Bzdziach et al., red., 'Wach auf, mein
Herz, und denke'. Zur Geschichte der Bezihungen zwischen Schlesien und
Berlin-Brandenburg von 1740 bis heute/Przebud: sie, serce moje, i pomysl'.
Przyczynek do historii stosunk6w miedzy Slaskiem a Berlinem-Brandenburgia od 1740
do dzis, Berlin: Gesellschaft fr interregionalen Kulturaustasch & Opole: Instytut
Slaski, s. 79-87.
[8] Tj. "dzikiej' - 6w stereotyp byl standard em kolonialnej percepcji ludnosci
pozaeuropejskiej, a jej symbolem stal sie szeroko rozpowszechniony w tyro
znaczeniu angielski przyrniotnik 'savage'.
[9]. Por.: Joshua A. Fishman, Language & Ethnicity in Minority Sociolinguistic
Perspective, Clevdon & Philadelphia: Multilingual Matters, 1989, s. 5-264, 561-
698.
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[10]. Ow "higieniczny' proces "usuwania' "obcego narodowo elernentu'
powodowal tragedie ludzkie na niespotykana skale i najlepiej go opisywac terminern
"etnicznej czystki/czyszczenia', kt6ry, w szerokim znaczeniu, obejrnuje wszystkie
dzialania poczawszy od przyrnusowej asymilacji poprzez wysiedlenia do genocydu
(genocide) (tj. ludob6jstwa narodu/grupy etnicznej). Por.: Andrew Bell-Fialkoff,
Ethnic Cleansing, Houndmills & London: Macmillan; w kontekscie G6rnego
Slaska zob.: Tomasz Kamusella, The Dynamics of the Policies of Ethnic
Cleansing in Silesia in the 19th and 20th Centuries [nieopublikowana praca
magisterska], Praga: Central European University, 1994; Tomasz Kamusella, 'The
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