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Sytuację ludności z  terenu pogranicza, jakim jest Śląsk, doskonale oddaje Jerzy 
Pilch opisując w „dzienniku” losy swojej rodziny (Pilch, 2012, str. 100-101):

„Moja babka praktycznie przez cały wiek XX nie wychodziła z domu i mimo tej 
nieruchawości, a może dzięki niej, była kolejno obywatelką cK Austro-Węgier, czech 
(dwukrotnie), ii Rzeczpospolitej, iii Rzeszy, Polski Ludowej i iii RP. Zasypiała w Polsce, 
budziła się w Niemczech, granica z czechami, która dwa dni temu biegła szczytem 
przylegającej do domu góry, dziś szła przez odległy o  pięćdziesiąt metrów most 
i była – jak się po bliższym zapoznaniu okazywało – granicą z Polską. Babka moja 
nigdy nie wybrała się za granicę – to granice rozmaitych krajów i potęg europejskich 
fruwały nad dachem naszej starej chałupy jak chciały. domownikom wtajemniczenie 
europejskie było dane jak mało komu. i nie ma co opowiadać szlachetnych bajek,  
że teoretycznie niby jest lepiej, kiedy człowiek wybiera, jaką chce przekroczyć granicę, 
niż na odwrót.

Najważniejsze, żebyś mógł korzystać z  jakiego chcesz przywileju, na przykład 
z  fundamentalnego przywileju niewychodzenia z  domu. Moja babka z  przywileju 
tego korzystałaby nawet w pozbawionej granic, ergo bezgranicznej Unii Europejskiej.”

co mogło stanowić punkt oparcia w  ukazanej tu lawinie politycznych zmian? 
Jedyną stałą rzeczą było przywiązanie do miejsca i własna grupa, śląska zbiorowość 
mająca silne poczucie odrębności regionalnej. Jej charakterystycznym wyróżnikiem 
była i  jest polsko-niemiecko-czeska pograniczność kulturowa. Śląsk nie przeżywał 
rozdarcia rozbiorowego, zachował plemienne więzi, a poczucie odrębności zostało 
później wzmocnione dodatkowo autonomią Województwa Śląskiego. Zmienność 
kolejnych przynależności politycznych Śląska utrwalała jego kresowość, a także powo-
dowała zjawisko konwersji lojalności obywatelskiej wobec instytucji i urzędów porząd-
kujących codzienne życie, niezależnie od tego z  jakim organizmem państwowym 
były one powiązane. Peryferyjność geograficzna, a także polityczno kulturowa, nie 
była jednak powiązana z marginalizacją gospodarczą. Śląsk był zawsze silnym regio-
nem przemysłowym, a większość jego mieszkańców (w początkach XX wieku 70%)  
była robotnikami wdrożonymi do ciężkiej pracy w niełatwych warunkach. (Szczepań-
ski, 2009; cybula 2009). Wszystkie te specyficzne warunki życia w regionie pogra-
nicza miały określone konsekwencje społeczno psychologiczne i  znalazły odbicie 
w postawach jego mieszkańców. Ślązacy służyli swą pracą przemysłowi i byli trakto-
wani jako siła robocza konieczna do jego istnienia. Tu znajdowali swoje miejsce, ono 
stanowiło teren realizacji własnych celów, w  ramach jednak bardzo ograniczonych 
możliwości. Grupa ta nie była bowiem traktowana podmiotowo. Nikt nie był szcze-
gólnie zainteresowany rozwojem jej potencjału. Aczkolwiek odsetek analfabetów był 



23ŚLąSKiE STUdiA REGiONALNE

tu najniższy w Europie, to jednak wykształcenie zamykało się najczęściej w granicach 
czterech klas. Ludzie wykształceni przyjeżdżali z zewnątrz, to oni zajmowali wyższe 
pozycje mając najczęściej w pogardzie rzeszę tutejszych robotników. Tak działo się 
niestety również w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Ta deprecjacja Ślązaków spowodowała, że zamknęli się we własnej grupie 
i  skupili wokół tych wartości, jakie byli w  stanie realizować w  istniejących warun-
kach, kompensując niejako dotykające ich upośledzenie społeczne. Naczelną z tych 
wartości była praca, związane z nią kwalifikacje (te potrzebne w pracy robotnika), 
solidność i niezawodność. Pracowitość została uznana za główną cnotę. Tak naro-
dził się wspaniały etos pracy. Był on i jest nadal powodem do dumy i chwały. Trzeba 
jednak zwrócić uwagę, że tak określony i funkcjonujący etos równocześnie stanowił 
często hamulec w  rozwoju indywidualnym Ślązaka, zawężał horyzont indywidual-
nych potrzeb i  aspiracji. Silne więzi rodzinne i  przywiązanie do tradycji sprawiały,  
że syn szedł w ślady ojca, podobnie jak on służył przemysłowi, zajmując w nim tę 
samą pozycję co rodzic i nie oczekując niczego więcej. Skromność, nie wywyższanie 
się, krytyczne oceny wobec tych, którzy lubią się chwalić, bądź też mają niezwykle 
wybujałe ambicje, to cechy do dziś przypisywane Ślązakom.

Trudne warunki pracy, związane z licznymi katastrofami obejmującymi niejedno-
krotonie swymi skutkami duże grupy pracowników, przyczyniły się do zbudowania 
niezwykle solidarnej społeczności, powiązanej mocnymi sieciami wsparcia, hero-
icznie podnoszącej się o  własnych siłach po każdym nieszczęściu. Ta umiejętność 
doskonałego radzenia sobie w ramach własnej grupy, z przyczyn historycznych słabo 
powiązanej z ludnością z obszarów spoza regionu i nie czującej związku z władzami 
centralnymi, które jak wiadomo były z wielu względów obce i zmieniały się w kolej-
nych politycznych przetasowaniach, stanowi siłę śląskiej społeczności i  wypełniła 
wiele pięknych kart historii regionu. Trzeba jednak dostrzec również inne konse-
kwencje takiej postawy. Zwróćmy uwagę, że zaradni Ślązacy, stale dotykani skut-
kami najróżniejszych katastrof i klęsk, nigdy nie wysuwali żadnych roszczeń, nie zgła-
szali swych potrzeb szerszemu otoczeniu, przyjmując nawiedzające ich nieszczęścia 
jako naturalną kolej rzeczy w  regionie i  uruchamiając w  takich chwilach istniejące  
tu wewnętrzne zasoby wsparcia. 

Ta dzielność nie chroni jednak przed poczuciem krzywdy, co dało o sobie znać 
również w  ostatnim okresie, po zawaleniu się na skutek rabunkowego wydobycia 
węgla jednej z  dzielnic Bytomia – Karbia. Próby zainteresowania reszty kraju i władz 
centralnych tym nieszczęściem i  szukanie u  nich pomocy nie znalazło właściwego 
odzewu. To oczywiście pogłębia poczucie politycznej bezradności regionu, a  sku-
teczność w  tej sferze jest warunkiem aktywnej partycypacji w  procesie przemian 
i efektywnego rozwoju.

Nie tylko to leży u  źródeł poczucia krzywdy, również utożsamianie Ślązaków 
z niemieckością (co trwa od czasów powojennych), wadliwe odczytywanie ich histo-
rycznych losów, traktowanie tutejszej gwary jako stygmatu obniżającego status spo-
łeczny jednostki. 

Z  pewną dozą ostrożności rzec można, że doświadczenia historyczne skłaniają 
mieszkańców Śląska w stronę orientacji kolektywistycznej. Związana jest ona z prze-
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konaniem, że podstawowym bytem jest grupa. człowiek kierujący się tą orientacją 
widzi siebie przede wszystkim jako członka społeczności, jest immanentnie związany 
z losem danej całości i jest jej podporządkowany. czuje się zobowiązany do działania 
na jej rzecz, poświęcania dla niej. Ważna jest dla niego społeczna harmonia, obo-
wiązek, odpowiedzialność, konieczność zachowania twarzy. To prospołeczne nasta-
wienie nie zawsze sprzyja indywidualnym osiągnięciom. Może też powodować dzie-
leniu ludzi na tych, którzy do mojej grupy należą i  resztę. często jest skorelowane 
z dystansem wobec władzy.

drugą tendencją, dającą się zauważyć w  postępowaniu Ślązaków, jest orientacja 
pragmatyczna (w odróżnieniu do przeciwstawnej jej orientacji ideologicznej), czyli nasta-
wienie na poszukiwanie rozwiązań różnych praktycznych problemów, przed jakimi staje 
społeczność. To skłania bardziej do współpracy niż rywalizacji (Reykowski, 1999).

Niezwykle ważnym momentem zwrotnym w  życiu regionu było powstanie  
na jego terenie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wielu wyższych uczelni. Punktem 
centralnym uwagi mieszkańców przestał być głównie przemysł, dokonano zwrotu 
w  kierunku nauk humanistycznych, odżyły tradycje kulturalne, artystyczne. Śląsk 
zmienia swoje oblicze, staje się silnym ośrodkiem kulturalnym, wiodącym w  dzie-
dzinie muzyki, czy architektury. Nastąpiła zmiana postaw życiowych, doceniana jest 
waga rozwoju osobistego, śląski homo faber poszerzył horyzont potrzeb i ambicji, 
przejawia większą ekspansję na zewnątrz, realizując potrzebę działania i  sukcesów 
w  skali Europy i  świata. Województwo Śląskie ma duży potencjał, może na razie 
nieco rozproszony, ale rosnący z  ogromną siłą. co bardzo ważne, ten rozwojowy 
skok dokonuje się w twórczej współpracy z wieloma regionami Polski i Europy. 
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