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Streszczenie 

Śląsk Austriacki  
w procesie modernizacji (1742–1914)

Jak się zdaje, żaden inny z krajów koronnych monarchii austriackiej nie przeszedł 
w czasie tzw. długiego wieku XIX procesem tak dynamicznego rozwoju i tak zasad-
niczej transformacji gospodarczej jak Śląsk Austriacki. Jeszcze w latach trzydziestych 
XIX w. można było mówić o podlegającym powolnej industrializacji terytorium na 
peryferiach dualnego państwa habsburskiego. Jego gospodarka opierała się przede 
wszystkim na rolnictwie, które było ograniczone przez warunki przyrodnicze i na-
kierowane na rynek lokalny oraz na protoindustrializowanych wysepkach przemysłu 
tekstylnego czy metalurgicznego, położonych zazwyczaj w górskich częściach kra-
ju. Dominującą pozycję, także w samym centrum przyszłego ostrawskiego obszaru 
przemysłowego, nadal utrzymywało rolnictwo. Jeśli chodzi o gałęzie przemysłu, to 
zasadnicze znaczenie miała produkcja tekstylna, i  to zarówno lniarstwo (Bruntál, 
Frývaldov, Zlaté Hory, Frýdek i  in.), jak i  wełniarstwo (Bielsko, Opawa, Karniów, 
czes. Krnov, Witków, czes. Vítkov, Odry). Na bogactwie surowców mineralnych gęsto 
zalesionych Beskidów i Jesionków opierały się nie tylko niewielkie papiernie i huty 
szkła, ale także korzystające z węgla drzewnego huty żelaza książęcej Komory Cie-
szyńskiej, biskupstwa wrocławskiego i zakonu krzyżackiego. 

Mimo to już na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XIX w. ostrawski ob-
szar przemysłowy, który w  przyszłości miał się stać najbardziej rozwiniętą częścią 
regionu, wszedł w fazę decydującego przełomu, kiedy zaczął się wyraźnie wyróżniać 
na tle okolicznych obszarów ilością inwestycji przemysłowych i  strukturą sektora 
przemysłowego, który wyprofilował się wyraźnie homogenicznie, z  naciskiem na 
górnictwo węgla kamiennego i hutnictwo żelaza. 

Paradoksem jest, że dwa zasadnicze zdarzenia, które wywarły decydujący wpływ 
i w zasadzie do dziś wpływają na oblicze tego kraju koronnego, rozegrały się za jego 
granicami. Mowa tu o założeniu Huty im. Rudolfa w Witkowicach w 1828 r. i po-
wstanie spółki akcyjnej C. K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynan-
da w Wiedniu w roku 1836. Szybki rozwój witkowickiego kompleksu hut żelaza był 
ściśle związany z budową linii kolejowej z Widnia do Galicji, i wyraźnie widać, że 
miał charakter efektu mnożnikowego. Zwiększone zużycie materiału żelaznego sty-
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mulowało wzrost zapotrzebowania hut żelaza na ilość rudy i paliw. A z drugiej strony 
ważnym odbiorcą paliw stały się lokomotywy parowe. 

Dodatkowo proces przybrał na dynamice, kiedy w 1847 r. kolej dotarła do Bogu-
mina (czes. Bohumín), a w dwa lata później doszło do jej połączenia z siecią górno-
śląskich kolei pruskich. Właśnie owa trasa kolejowa stała się arterią komunikacyjną 
życia gospodarczego kraju, co w zasadzie odnosiło się również do Moraw, Dolnej Au-
strii i zachodniej Galicji. Wraz z Hutami Żelaza w Witkowicach i ostrawsko-karwiń-
skimi kopalniami przyciągała do siebie dalszą działalność przemysłową i w wyraźny 
sposób współuczestniczyła w narodzinach ostrawskiego obszaru przemysłowego, na 
którym skoncentrowała się decydującą część działalności gospodarczej Śląska Au-
striackiego i północno-wschodnich Moraw. 

Budowa odgałęzień Kolei Północnej i działalność nowych spółek hutniczych za-
gęściła i uzupełniła sieć kolejową. Dzięki tomu doszło do ukonstytuowania się waż-
nych węzłów kolejowych, którymi były Svinov, Přívoz, a przede wszystkim Bogumin. 
Właśnie tu doszło do połączenia Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, przedsię-
biorstw kolejowych pruskiego Śląska i horyzontalnej Kolei Koszycko-Bogumińskiej, 
która połączyła region z Górnymi Węgrami.

W pobliżu owych pulsujących życiem centrów komunikacyjnych w latach pięć-
dziesiątych XIX w. zakładano nowe zakłady przemysłowe, które wykorzystywały nie 
tylko świetny dostęp do usług transportowych, ale także bliskość hutniczej produkcji 
surowcowej, źródeł paliwa oraz innych jeszcze dobrodziejstw. Z różnych powodów 
dla inwestorów interesujące były także inne lokalizacje w pobliżu linii kolejowych. 
Jednak powstające mniejsze centra przemysłowe nawiązywały asortymentem pro-
dukcji bezpośrednio do dominującego centrum, jakim był ostrawski obszar gospo-
darczy. Na terenach między Morawską Ostrawą, Boguminem i  Fryštátem kwitła 
działalność przemysłowa oraz istniała gęsta sieć komunikacyjna, co przyciągało dal-
szy kapitał i siłę roboczą, której jednak stosunkowo regularnie zaczynało brakować. 
Migracje za pracą dotknęły zatem w pierwszej kolejności treny stanowiące swoiste 
zaplecze, położone najbliżej obszaru przemysłowego, a dzięki stopniowemu rozwo-
jowi tradycyjnych i nowych gałęzi przemysłu (np. przemysł maszynowy, chemicz-
ny) również bardziej oddalone regiony. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne ośrodki 
tekstylne czy metalurgiczne zupełnie stagnowały, także one stopniowo się rozwijały 
i transformowały swoją produkcję. Z ostrawskim obszarem przemysłowym nie mo-
gły jednak konkurować ani ilością, ani wartością produkcji.

Specyficzną pozycję miał rozległy przemysłowo-rolniczy kompleks książęcej Ko-
mory Cieszyńskiej. Łączył w sobie tradycje starszej leśnej produkcji metalurgicznej 
ze staraniami o zmianę bazy paliwowej, opierając się o inwestycje w Zagłębiu Ostraw-

sko-Karwińskim. Rozwój sieci kolejowej od lat siedemdziesiątych XIX w., reprezen-
towany przez kolej ostrawsko-frydlandską i koszycko-bogumińską umożliwił szybką 
transformację kompleksu. Mimo że trzynieckie huty oraz inne przedsiębiorstwa na-
leżące do komory były stosunkowo oddalone od centrum aglomeracji ostrawskiej, 
wprowadzenie komunikacji kolejowej i przyspieszenie transportu sprawiły, że stały 
się czymś w rodzaju jej wyobrażonych macek. To samo dotyczyło również przedsię-
biorstw metalurgicznych i maszynowych w Brance u Opavy, Frýdlancie nad Ostravi-
cą, Kopřivnicy czy Studénce.

W pierwszej fazie industrializacji Śląska Austriackiego uprzywilejowaną pozycję 
utrzymywał przemysł tekstylny, który od początku lat czterdziestych XIX w. two-
rzył niemal 70% wartości brutto produkcji przemysłowej kraju koronnego. Podob-
nie jak w całej monarchii od lat sześćdziesiątych stosunek ten zaczął się obniżać na 
korzyść przemysłu ciężkiego, by przed I wojną światową spaść do wartości poniżej 
20%. Najważniejszą gałęzią przemysłu tekstylnego stało się – w związku z mechani-
zacją produkcji  – wełniarstwo, następne miejsca zajmowało lniarstwo i  produkcja 
bawełniarska. Do rangi najważniejszego centrum przemysłu tekstylnego na Śląsku 
Austriackim aspirowało Bielsko, które wraz z  sąsiednią galicyjską Białą stworzyło 
przemysłowy organizm miejski specjalizujący się w wełniarstwie oraz produkcji ma-
szyn i  urządzeń włókienniczych. W zachodniej części kraju podobny profil miało 
miasto Karniów, które w drugiej połowie XIX w. przejęło rolę lidera wełniarskiego. 
Natomiast największymi miastami lniarskimi stały się Frývaldov i Bruntál, produkcja 
bawełniarska zaczęła dominować we Frýdku i w sąsiednim morawskim Místku. 

Zasadnicza zmiana zaszła także w śląskim rolnictwie, które już od zamierzchłych 
początków XIX w. poszukiwało drogi, by poradzić sobie z  przeszkodami geomor-
fologicznymi i klimatycznymi, i by zwiększyć wartość produkcji. Wraz z postępują-
cą industrializacją i przyrostem demograficznym było jednak zmuszone zasadniczo 
zmienić swoje preferencje produkcyjne i  zaczęło się orientować niemal wyłącznie 
na potrzeby centrów przemysłowych (mięso, mleko, drewno itd.) i przemysłu spo-
żywczego (cukrownie, gorzelnie, browary i młyny). Mimo owych przeobrażeń struk-
turalnych, Śląsk Austriacki był w  dłuższej perspektywie uzależniony od importu 
żywności, szczególnie zboża, ziemniaków i zwierząt gospodarskich z Moraw, Węgier 
i  Galicji. Było to jednak w  znacznej mierze ograniczone technologicznymi możli-
wościami konserwowania przewożonych materiałów. W efekcie przemiany kraju 
koronnego z  rolniczego w  rolniczo-przemysłowy dochodziło również, szczególnie 
w regionach nieurodzajnych, do coraz szybszego wyludniania.

Procesy modernizacyjne wywarły zasadniczy wpływ również na społeczeństwo 
Śląska Austriackiego, w  tym szlachty. Negatywne skutki tego procesu dla lokalnej 
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szlachty stanowiły zapowiedź jej zaniku w  pierwszej połowie XX w. Jeszcze przed 
rozdzieleniem Śląska przynajmniej ta jego część, która po roku 1742 pozostała w gra-
nicach monarchii habsburskiej, stanowiła obszar peryferyjny zarówno historycznych 
ziem czeskich, jak również całej zachodniej połowy dualnego państwa habsbur-
skiego. To przejawiało się w silnie zamkniętym charakterze tamtejszych stanów. Ich 
członkom stosunkowo trudno było przekroczyć granice rodzinnego regionu i zna-
leźć zajęcie w centralnych instytucjach dworskich, w tym także w czeskiej kancelarii 
dworskiej. Podobnie trudno im było budować karierę w służbach dyplomatycznych 
czy wojskowych. Do połowy XVIII w. jedynie kilku osobom pochodzącym z tutej-
szych rodzin arystokratycznych udało się po porażce powstania stanowego przekro-
czyć regionalny górnośląski horyzont. Nowe stosunki w specyficznym i geograficz-
nie skomplikowanym tworze, jakim był Śląsk Austriacki, przyniosły nietypowe dla 
swoich czasów, rozpatrując z perspektywy całej monarchii, stopniowe zanikanie do-
tychczasowych instytucji stanowych, czemu towarzyszył szereg zasadniczych reform 
administracyjnych. Proces ten, wyprzedający jednak w  tej materii inne prowincje 
krajów dziedzicznych, powoli przygotowywał warunki do przemiany społeczeństwa 
stanowego w społeczeństwo obywatelskie monarchii konstytucyjnej. Nie był jednak 
tak radyklany jak w sąsiedniej pruskiej części Śląska. 

Proces biurokratyzacji i  profesjonalizacji administracji regionalnej już w  dru-
giej połowie XVIII w. podniósł wymagania wobec zatrudnianych urzędników, od 
których – zamiast podkreślanej dotąd lokalnej przynależności stanowej czy szerzej: 
przynależności do stanu szlacheckiego – wymagano przede wszystkim profesjonali-
zmu. Coraz mniejszy udział szlachty w pełnieniu lokalnych urzędów ziemskich od 
połowy XIX w. uwydatniał dalsze dobrowolne odchodzenie głównych przedstawicie-
li tradycyjnych rodów ze sfery stanowej. Natomiast zainteresowanie urzędami prze-
jawiali ambitni przedstawiciele nowej i ubożejącej szlachty, którzy starali się dojść do 
wyższych pozycji społecznych. Proces ten był widoczny szczególnie w połączonym 
Księstwie Opawsko-Karniowskim. Na ziemi cieszyńskiej lokalna arystokracja, z hra-
biami Larisch-Mönnich na czele, wykazała się większym stopniem zaangażowania, 
i to pomimo iż, w odróżnieniu od swoich opawsko-karniowskich pobratymców sta-
nowych, nie dysponowali własnym zgromadzeniem stanowym. Zwiększone zainte-
resowanie szlachty będącej posiadaczami ziemskimi polityką krajową i łączącymi się 
z nią kwestiami sprawowania władzy można zaobserwować od lat sześćdziesiątych 
XIX w. w bezpośrednim związku z utworzeniem parlamentu o profilu obywatelskim 
w postaci śląskiego Sejmu Krajowego w Opawie.

W strukturę społeczności szlacheckiej na Śląsku Austriackim mocno uderzyła ra-
dykalna reforma własności ziemskiej, do której doszło w drugiej połowie XVIII w. i na 

początku XIX w. W tym okresie definitywnie uformowała się wąska grupa właścicieli 
latyfundiów, którym – za pomocą swojego potencjału majątkowego oraz wypływają-
cego z niego potencjału gospodarczego i społecznego – udało się pomyślnie przejść 
przez okres kryzysów gospodarczych i  utrzymać zarówno dominującą pozycję na 
Śląsku Austriackim, jak też wypracować sobie wysoką pozycję w Wiedniu. Niektórzy 
z nich, przede wszystkim Larisch-Mönnichowie i Wilczkowie, i ich działalność go-
spodarcza w dużej mierze przysłużyli się masowemu uprzemysłowieniu wschodniej 
części kraju. W tym zakresie zasługują na porównanie z pruskimi magnatami, którzy 
w pruskiej części Górnego Śląska byli właścicielami niezwykle dużych kompleksów 
ziemskich, których powierzchnie wahały się od 14 do 50 tysięcy hektarów. Na Śląsku 
Cieszyńskim pod tym względem mogła z nimi konkurować jedynie książęca Komora 
Cieszyńska (65 tys. ha), ewentualnie hrabiowie Larisch-Mönnichowie (15 tys. ha), 
pozostali właściciele latyfundiów, w tym również Liechtensteinowie i Wilczkowie już 
znacznie odstawali powierzchnią majątków od swoich odpowiedników na pruskim 
Śląsku. Również w  porównaniu z  ziemiami czeskimi, na Śląsku Austriackim  – ze 
względu na jego niewielką powierzchnię i specyficzny rozwój historyczny – można 
było znaleźć najmniej właścicieli wielkich majątków ziemskich o powierzchni ponad 
10 tys. hektarów. Jedynie Larisch-Mönnichowie mogli być zaliczeni w poczet lokalnej 
arystokracji. Oprócz tego także książęca Komora Cieszyńska, znajdująca się w posia-
daniu sekundogenitury sprawującego rządy Domu Habsbursko-Lotaryńskiego, bi-
skupstwo wrocławskie i zakon krzyżaków. Jednocześnie trzeba koniecznie dodać, że 
majątki niektórych arystokratów ze Śląska Austriackiego, w tym również Wilczków, 
Larisch-Mönnichów czy Lichnowskich, znajdowały się także na obszarze innych kra-
jów koronnych monarchii i na pruskim Górnym Śląsku, ich całkowite rozmiary były 
zatem znacznie większe. Ekstremalny przypadek stanowią Liechtensteinowie, którzy 
na samych tylko ziemiach czeskich posiadali ponad 115 tys. ha! 

Dla wywodzącej się ze Śląska Austriackiego arystokracji typowe było minimalne 
zainteresowanie innymi rodzajami przedsiębiorczości niż zarządzanie wielkimi ma-
jątkami ziemskimi. Oprócz Larisch-Mönnichów, Wilczków i w ograniczonym stop-
niu również kilku innych rodów, udzielających się górnictwie, hutnictwie i  innych 
gałęziach przemysłu, nie było właściwie inwestorów o szlacheckich korzeniach wśród 
prowadzących manufaktury, a później również fabryki. Powodem była zła sytuacja 
finansowa absolutnej większości wywodzących się ze Śląska Austriackiego właścicieli 
ziemskich pochodzenia szlacheckiego, którzy nie mogli sobie pozwolić na uczestni-
czenie w kosztownej i wielce konkurencyjnej działalności przemysłowej. Większość 
szlachty-właścicieli średnio dużych, a  szczególnie mniejszych majątków ziemskich 
ulegała stopniowej i powolnej pauperyzacji, która przejawiała się na kilka sposobów. 
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Głównie chodziło o sprzedaż poszczególnych części ich dominiów lepiej sobie radzą-
cym finansowo sąsiadom, zarówno tym o pochodzeniu szlacheckim, jak i nieszlach-
cie, a od końca XIX w. również instytucjom bankowym i podmiotom przemysłowym. 
Niektóre rody koniec końców sprzedały cały swój majątek, znajdując sobie rekom-
pensatę w innych częściach monarchii, bądź też pozostawały w pozycji niezamożnej 
szlachty. Jednak w obu przypadkach, członkowie „poszkodowanych“ rodów szlache-
ckich poszukiwali „nowych“ rodzajów zajęć, które oferowała im służba w wojsku czy 
w aparacie administracyjnym poza granicami regionu rodzinnego. Procesu kurcze-
nia się społeczności arystokracji ze Śląska Austriackiego nie udało się zatrzymać na-
wet po przybyciu rodów szlacheckich z innych części monarchii czy z zagranicy.

Przemiana wywodzących się ze Śląska Austriackiego właścicieli ziemskich po-
chodzenia szlacheckiego paradoksalnie prowadziła do przełamania tradycyjnego 
regionalnego zamknięcia i pomogła im zintegrować się z szerszą, zazwyczaj ponad-
narodową społecznością arystokratyczną monarchii habsburskiej i  Europy. Wkład 
w „internacjonalizację“ wniosło także osiedlanie się tam członków znacznych rodów, 
którzy od końca XVIII w. przybywali z pruskiej części Śląska oraz nabywanie nieru-
chomości przez miejscową szlachtę w Galicji i w innych częściach monarchii.

Jednocześnie szlachta ze Śląska Austriackiego studiowała na uniwersytecie 
w Wiedniu i innych krajach koronnych monarchii oraz poza jej granicami. Wyjeż-
dżano również w zagraniczne podróże w celach studyjnych i poznawczych, od XIX w. 
budowano też w Wiedniu i tradycyjnych kurortach arystokracji swoje rezydencje itp. 
To znacząco przyczyniało się do poszerzania ich horyzontów społecznych i kultural-
nych. W ten sposób szlachta starała się spełniać wymagania towarzysko koniecznego 
„oben bleiben“. 

Okoliczności towarzyszące wytyczeniu granicy austriacko-pruskiej w  połowie 
XVIII w. głęboko odcisnęły się w  losach wielu osób i  całych rodów szlacheckich. 
Konieczność współpracy z austriacką i pruską władzą, która wypływała z posiada-
nia własności ziemskiej po obu stronach granicy zrodziła specyficzną przygraniczną 
mentalność, przejawiającą się w  lawirowaniem towarzyskim i w kwestiach kariery. 
Szczególnie w okresie władzy Fryderyka II mogła po pruskiej stronie prowadzić do 
wielu komplikacji. W następnym okresie doszło do rozluźnienia napiętych stosun-
ków międzynarodowych i lokalnych, co umożliwiło szlachcie ze Śląska Austriackiego 
poszukiwanie możliwości robienia kariery w administracji w pruskiej części Śląska 
czy pruskiej armii królewskiej. Możliwości te szczególnie docenili przedstawicie jej 
spauperyzowanej części.

Złożoność sytuacji dopełniają jeszcze rody, które na Śląsk Austriacki przeniosły 
się przede wszystkim ze względu na swoje więzi genealogiczne z pruskiej części kra-

ju. Aczkolwiek nigdy nie zerwały więzi ze swoją pierwotną ojczyzną, niektóre z nich 
przyjęły tożsamość regionu, a tym samym dualnego państwa habsburskiego, inne na-
tomiast, mimo zbudowania centralnych rezydencji na Śląsku Austriackim, zachowa-
ły sentyment wobec Prus oraz pruskie obywatelstwo. Silne związki ze swoją ojczyzną 
utrzymała także polska szlachta, przenosząca się na Śląsk Austriacki z Galicji. 

Prowincjonalność społeczności szlacheckiej na Śląsku Austriackim podkreślał 
także poziom awansu społecznego, wyrażonego awansem w hierarchii tytułów szla-
checkich. Od porażki powstania stanowego do końca władzy Karola IV habsburska 
polityka nobilitacyjna była wobec Ślązaków raczej życzliwa. Wiele rodów, biorąc pod 
uwagę ich zasługi wobec władcy i monarchii miało możliwość zyskać tytuły panów 
lub hrabiów, polepszając w  ten sposób swój status tytularny. Okres przed podzia-
łem Śląska dał zatem ilościowe i  jakościowe podstawy struktury tytularnej, którą 
późniejsza społeczność szlachecka Śląska Austriackiego w zasadzie utrzymała aż do 
zaniku monarchii. Na nadanie wyższych tytułów szlacheckich członkom tradycyj-
nych warstw arystokratycznych posiadających majątki ziemskie na Śląsku Austria-
ckim władcy decydowali się już tylko w nielicznych przypadkach. Powodem był fakt, 
że kraj koronny nie posiadał dostatecznego potencjału społecznego do „tworzenia“ 
odpowiednich kandydatów do najwyższych tytułów szlacheckich, a  rdzeń szlachty 
gruntowej Śląska Austriackiego tworzyli wolni panowie (nim. Freiherr, odpowiednik 
barona) i hrabiowie. Wyraźną rezygnację wielu wolnych panów z awansu tytularnego 
można tłumaczyć ich stagnacją społeczną, spowodowaną nie tylko powolnym uboże-
niem, czemu towarzyszyło odchodzenie od pełnienia tradycyjnych dla danego stanu 
pozycji i poszukiwaniem możliwości zawodowych w aparacie biurokratycznym lub 
wojskowym, ale również przywiązaniem do regionu i  niechęcią do przekroczenia 
mentalnych granic kraju.

Własna polityka nobilitacyjna władców z  dynastii Habsburgów, której przed-
miotem było nadawanie niższych tytułów szlacheckich (prosty szlachecki, rycerski), 
ewentualnie tytułów wolnych panów, nakierowana była przede wszystkim w stronę 
nieszlachciców i członków „nowożytnych“ rodzin, którzy wykazali się dużymi zasłu-
gami w aparacie administracyjnym, służbą w wojsku czy działalnością przemysłową. 
Z punktu widzenia statusu społeczno-zawodowego tzw. nową szlachtę tworzyli głów-
nie urzędnicy administracji publicznej, osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
członkowie sił zbrojnych, a w ograniczonym stopniu także duchowni, przy czym tak-
że tę bardzo różnorodną społeczność osób podniesionych do stanu szlacheckiego 
trzeba wewnętrznie stratyfikować przede wszystkim na podstawie stosunku do Ślą-
ska Austriackiego. Decydującą grupę tworzyli ci, którzy wprawdzie nie urodzili się 
na Śląsku Austriackim, ale spędzili tam zasadniczą część swojego życia. Ważną część 
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stanowiły także osoby, które wprawdzie urodziły się na terenie kraju, ale przeżyły 
swoje życie w innej prowincji dualnego państwa habsburskiego. Natomiast najmniej 
nobilitowanych osób urodziło się na Śląsku Austriackim i jednocześnie przeżyło tam 
swoje życie. Nobilitacja, podobnie jak wykształcenie, w  tradycyjnej społeczności 
traktowane było jako nagroda za wykazanie się umiejętnościami i  służbę na rzecz 
władcy, państwa i  społeczeństwa, a  jednocześnie jako środek awansu społecznego 
danej osoby i  jej rodziny. Ubieganie się o nobilitację wzbudzało w poszczególnych 
osobach potrzebę samodoskonalenia, co bez wątpienia stanowiło jeden z warunków 
modernizacji społecznej, a udana kariera osób niewywodzących się ze stanu szlache-
ckiego, które zostały później nobilitowane, często służyła jako upowszechniany wzór 
społeczny.

 „Nowa szlachta“ naturalnie nie tworzyła specyficznej grupy społecznej. W straty-
fikacji społecznej należała wprawdzie do warstw wyższych, ale była „rozpuszczona“ 
w  społecznościach koncentrujących się wokół poszczególnych grup zawodowych. 
Z elitami urzędniczymi zlewali się nobilitowani urzędnicy i sędziowie, których styl 
życia podobny był do życia elit miejskich. Dla nobilitowanych oficerów, podniesie-
nie do stanu szlacheckiego, najczęściej idące ręka w  rękę ze ślubem, było biletem 
wstępu między rzeczywiste elity miejskie i wiejskie, w które – jedynie na podstawie 
majątku – dość ciężko byłoby im wejść. Podobnie wyglądała sprawa w przypadku 
inteligencji technicznej, dla której, ze względu na środowisko społeczne i zawodowe, 
w którym się obracała, status szlachecki tracił stopniowo na znaczeniu. Najbliżej do 
stylu życia tradycyjnej arystokracji mieli nobilitowani przedsiębiorcy, którzy dzielili 
swój czas pomiędzy Wiedeń i nowo nabyte posiadłości wiejskie, które kupowali (nie 
tylko) w okolicach metropolii Cieszyna, Opawy czy Bielska. Ogólnie rzecz ujmując 
społeczność osób podniesionych do stanu szlacheckiego związanych ze Śląskiem Au-
striackim w żaden sposób nie odstawała od ówczesnych trendów habsburskiej po-
lityki nobilitacyjnej. Małe możliwości wykorzystania w warunkach lokalnych osób, 
które skorzystały z przywilejów nobilitacyjnych, odpowiadał rzeczywistemu usytuo-
waniu kraju na peryferiach dualnego państwa habsburskiego. Śląsk Austriacki służył 
głównie jako źródło elit społeczno-zawodowych, które szczytowe momenty swoich 
karier i statusu społecznego osiągnęły najczęściej poza tym regionem. 

Proces głębokich i nieodwracalnych zmian w czasach „długiego“ XIX w. objął też 
śląskie miasta. Pod wpływem naturalnego wzrostu i migracji za pracą rosła liczba 
mieszkańców, a zabudowana część katastru miejskiego rozrastała się kosztem zaple-
cza rolniczego miast. Zmieniła się architektura zabudowy miejskiej, jednak było to 
jedynie zewnętrzne „opakowanie“ dla przepisów budowlanych i ówczesnego poczu-
cia estetyki. Znacznie ważniejszych aktem było ukonstytuowanie się nowoczesnego 

samorządu, zgodnego z zasadami austriackiej tymczasowej ustawy o gminie z 1849 
roku i ustawy o gminie z krajowymi przepisami wykonawczymi z 1862 r. Samorząd 
gminny stał się jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego i areną licznych lokal-
nych kryzysów i sporów. Te były wynikiem legislatywy wyborczej, ponieważ prawo 
wyborcze w gminach nie opierało się na zasadach tajnego, równego i powszechnego 
prawa wyborczego, ale dawało przywileje wyborcom na podstawie kryteriów ma-
jątkowych i związanych z wykształceniem. Szczególnie w gminach wieloetnicznych, 
z chwilą umacniania się tendencji nacjonalistycznych, wybory zmieniały się w walkę 
o ratusz. Nie walczono jednak jedynie o miejsca w radzie gminy, ale z czasem także 
o przestrzeń publiczną, co szczególnie rzucało się w oczy w sferze kultury pomników, 
która stała się typowym i  nierozdzielnym elementem tworzenia przestrzeni miej-
skiej, szczególnie parków, które powstały na miejscu zburzonych murów miejskich 
i oczyszczonych terenów pocmentarnych. W drugiej połowie XIX w. miasta pozby-
ły się pancerzy murów miejskich, dość szybko uporały się z fazą niekontrolowanej 
niesystematycznej zabudowy, a dzięki regulującym planom budowlanym stopniowo 
stawały się nowoczesnymi miejscami do życia. Stare dzielnice, zgodnie z legislatywą 
budowlaną, poddawane były asanacji, a nowe budowano zgodnie z nowoczesnymi 
zasadami budowy miast, które lokalni urbaniści przejmowali z Prus i Austrii. Nie-
odwracalnym zmianom uległa również infrastruktura techniczna. U progu XX w. 
miasto nieposiadające wodociągów i sieci kanalizacyjnej uważane było powszechnie 
za zacofane. Podobnie rzecz się miała w przypadku nieposiadania gazowni miejskiej 
czy elektrowni, rzeźni i innych przedsiębiorstw komunalnych, w tym również możli-
wości korzystania z miejskiego transportu szynowego.

Zupełnie nowym typem stały się miasta przemysłowe, otulone smogiem pocho-
dzącym z  produkcji przemysłowej i  wszechobecnym hałasem fabryk tekstylnych, 
chemicznych, hut i kopalni. Wysokie piece, kominy fabryk i wieże szybowe stały się 
symbolami niekontrolowanie wyrastających centrów produkcji przemysłowej, któ-
rych mieszkańcy koncentrowali się w pobliżu fabryk, w koloniach robotniczych. W 
miejsce kościołów symbolami nowoczesnego miasta stały się ratusze, reprezentowa-
ne przez burmistrzów, czyli mężczyzn sprawujących władzę w myśl zasad demokracji 
przedstawicielskiej.

W przypadku stolicy kraju koronnego – Opawy obywatele spotykali również in-
nych przedstawicieli władzy politycznej: prezydenta kraju, urzędników rządu krajo-
wego czy krajowych reprezentantów politycznych, tj. posłów Śląskiego Sejmu Krajo-
wego. Urzędnicy, rozumiani jako nosiciele bezgranicznej „biurokratyzacji“, w świetle 
najnowszych badań w wielu aspektach, m. in. poprzez trwanie na stanowisku, że na-
leży przestrzegać zasad postepowania administracyjnego, jawią się jako orędownicy 
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nowoczesnych przemian w szkolnictwie, budownictwie, służbie zdrowia itp. Częścią 
procesu demokratyzacji społeczeństwa były również wybory do Sejmu Krajowego, 
przy czym elektorat, pod wpływem zmian strukturalnych i emancypacji politycznej 
robotników, rozrastał się. Po 1900 r. znaczną role grała nie tylko narodowość kandy-
data, ale także jego poglądy polityczne i publicznie głoszone stanowiska.

Posłowie uchwalali krajowe ustawy wprowadzające legislatywę austriacką, two-
rząc w  ten sposób ramy procesów modernizacyjnych. Decydowali o  subwencjach 
krajowych, które miały niebagatelny wpływ na rozwój szkolnictwa czy służby zdro-
wia w kraju koronnym. Łączyły ich ścisłe związki z polityką komunalną i polityką na 
szczeblu państwowym, a w pogmatwanej sieci powiązań i koneksji politycznych byli 
wyraźnymi aktorami zdarzeń na arenie swojego kraju koronnego. Wielu z nich jed-
nak popadło w zapomnienie, a dzisiaj bardziej znani są jedynie ci, którzy jednocześ-
nie zajmowali role przywódcze w narodowych ruchach emancypacyjnych. Dla wielu 
śląskich polityków początkiem kariery było zaangażowanie w działalność stowarzy-
szeń, i to nie tylko o charakterze politycznym, ale niemal w całej palecie organizacji 
zrzeszających obywateli o podobnych zainteresowaniach i celach.

Działalność stowarzyszeń w kraju, kolejny z istotnych filarów społeczeństwa oby-
watelskiego, była od strony etnicznej nie tyle zdublowana, co wręcz potrojona. Od 
końca XIX w. musimy mieć w pamięci dodatkowo formujący się ruch syjonistyczny 
i coraz silniejszą identyfikację dużej części ludności z politycznym konceptem „ślą-
skości“. W ten oto sposób, w ostatnich latach istnienia monarchii, miłośnik śpiewu 
nie mógł już sobie pozwolić, by w ciągu tygodnia na zmianę odwiedzać polskie, nie-
mieckie i czeskie stowarzyszenie śpiewacze. Modernizacja kraju okazała swoje Janu-
sowe oblicze w przeddzień Wielkiej Wojny właśnie w etnicznych podziałach społe-
czeństwa. Nie dotyczyło to tylko rozwoju politycznego, ale także sfery kultury i gazet, 
które można uznać za zasadnicze medium formującego się społeczeństwa obywatel-
skiego.

Wielu uważa szkoły za nieodłączną część życia codziennego naszych przodków, 
a  biorąc pod uwagę fakt wprowadzenia obowiązku szkolnego przez Marię Teresę, 
mają zniekształcony obraz systemu oświaty w „długim“ XIX w. By przedstawić peł-
ny obraz rzeczywistego procesu modernizacji szkolnictwa w  tym wieloetnicznym 
kraju koronnym, konieczne jest jednak uświadomienie sobie, że nawet po rewolucji 
w 1848 r. języki czeski i polski nie miały statusu języków krajowych. Państwowa usta-
wa szkolna z 1869 r. ustaliła parametry idealnego stanu systemu oświaty w monar-
chii, które szczególnie w gminach wiejskich osiągnięte zostały dopiero w ostatnich 
momentach trwania monarchii. Szkoła spełniająca standardy oświatowe, budowlane 
i higieniczne, dostępna dla wszystkich dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu 

nie była bowiem budowana ze środków państwa, ale zgodnie z obowiązującym pra-
wem, w ramach swoich autonomicznych kompetencji odpowiadała za nią gmina. Dla 
gmin biednych, wiejskich oznaczało to znaczne obciążenie finansowe, zatem szkoła 
zazwyczaj figurowała w  budżecie gminnym dopiero na ostatnim miejscu. Dlatego 
też do szkolnictwa kierowane były także subwencje krajowe, podobnie jak niema-
łe środki z kas stowarzyszeń szkolnych, organizowanych na zasadach narodowych, 
a czasami również wyznaniowych, przy czym nacjonalizm kulturowy częstokroć stał 
u źródeł powoływania szkół nie tylko w miastach, ale również na wsiach. Specyficzny 
element szkolnictwa w kraju stanowiły tzw. szkoły utrakwistyczne, których istnienie 
opierało się na wydaniu normy krajowej, tzw. lex Zeynek. 

Edukacja na poziomie szkół średnich, podobnie jak w przypadku szkolnictwa ele-
mentarnego, przeszła nieodwracalnym procesem rozwoju i w zasadzie to wówczas 
zostały położone fundamenty pod sieć szkół, które istnieją po dziś dzień. Oprócz 
tradycyjnych centrów kształcenia, za które w połowie XIX w. można uważać Opa-
wę i Cieszyn, zakładano gimnazja także w  innych miastach oraz zakładano szkoły 
średnie, odpowiadające wymaganiom nowoczesnych czasów, czyli szkoły handlowe, 
szkoły średnie nastawione na potrzeby przemysłu, a od końca wieku także instytu-
ty specjalizujące się w kształceniu młodych kobiet. Także na poziomie szkolnictwa 
średniego zauważalne były efekty nacjonalizacji społeczności, które prowadziły 
„strażników tożsamości narodowej“ do zakładania gimnazjów, w których językiem 
nauczania był język emancypującej się mniejszości.

Do pewnego stopnia nacjonalizm dotyczył także życia religijnego w kraju koron-
nym, szczególnie na ziemi cieszyńskiej, która pod względem wyznaniowym była na 
wielu poziomach specyficzna. Plastycznego obrazu życia religijnego w kraju zamiesz-
kiwanym przez katolików, ewangelików i Żydów nie można jednak rozważać jedynie 
powierzchownie na tle procesu sekularyzacji, ale konieczny jest szerszy kontekst roz-
woju kraju, w którym religia odgrywała ważną rolę przez cały „długi“ XIX w. Formy 
religijności powoli ulegały przemianom, ale w  tradycyjnych miejscach pielgrzym-
kowych (Frýdek, Cvilín i  in.) nie przestały się odbywać odpusty, galeria tradycyj-
nych patronów kraju poszerzyła się o św. Barbarę i św. Prokopa, patronów górników. 
Msze tworzyły niepodzielna część uroczystości gwareckich, podobnie jak innych dni 
świątecznych ludności miast i wsi, rozpoczęcia roku szkolnego itd. Z jednej strony 
dały się w regionie zauważyć procesy sekularyzacji społeczeństwa, jak np. powstający 
ruch bezwyznaniowy, z drugiej jednak strony coraz silniejsza była pozycja zakonów 
i kongregacji prowadzących działalność charytatywną i nowoczesną opiekę socjalną. 
Jednym z fragmentów układanki, która składała się na rzeczywistość życia codzien-
nego w kraju koronnym, byli Żydzi, którym wydarzenia związane z rewolucyjnymi 
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latami 1848/49 otwarły drogę do emancypacji etnicznej, wyznaniowej, politycznej 
i gospodarczej. Historia formowania się nowoczesnego społeczeństwa obywatelskie-
go Śląska Austriackiego w swojej złożoności może być najbardziej kompleksowo za-
prezentowana jako kalejdoskop grup społecznych o  licznych tożsamościach, które 
ukonstytuowały się na podstawie nowoczesnego ujęcia etniczności, wyznania religij-
nego, genderu, przynależności społecznej i poglądów politycznych.

Z punktu widzenia demografii pojęciem ludności oznaczamy grupę osób żyjących 
na określonym terytorium, populację ograniczamy zatem przy pomocy jednostki te-
rytorialnej bez względu na jej wielkość. Demografowie zdają sobie jednak sprawę 
z tego, że każda jednostka terytorialna może się składać z kilku relatywnie odizolo-
wanych od siebie populacji i przeciwnie, że granice polityczne mogą rozdzielić jed-
ną populację, szczególnie kiedy są zmienne w czasie. Badania demograficzne muszą 
zatem w sposób nieunikniony brać za punkt wyjścia polityczny podział terytorialny, 
ponieważ dane populacyjne zawsze były sumaryzowane i podawane dla poszczegól-
nych jednostek administracyjnych. Pod uwagę trzeba też brać zmiany terytorialne 
w ramach owych jednostek, ponieważ wraz z nimi zmienia się nie tylko ich wielkość, 
ale też struktura, a także zaplecze gospodarcze, społeczne i kulturowe populacji. 

Problemy zmiany granic jednostek administracyjnych znalazły rzecz jasna odbicie 
również w historyczno-demograficznych badaniach Śląska Austriackiego i północ-
no-wschodniego krańca Moraw, zostały jednak wykorzystane z korzyścią dla prze-
prowadzanych analiz. Największa ilość zmian administracyjnych miała rzecz jasna 
miejsce w regionie ostrawskim, gdzie gwałtownie rosła liczebność populacji, dlatego 
też konieczne stało się skuteczne zarządzanie taką populacją na poziomie geopoli-
tycznym, czego dowodem może być wydzielenie samodzielnego powiatu polityczne-
go Morawska Ostrawa z powiatu politycznego Místek w 1900 r. W przypadku analizy 
długookresowej fakt ten jest rzecz jasna komplikacją, ponieważ obszar ten, charak-
teryzujący się wyjątkowo progresywnymi zmianami w  populacji, przez długi czas 
miał wyraźny wpływ na liczebność populacji większej jednostki administracyjnej. 
Z drugiej strony, od momentu jego wydzielina, można wskazać na specyficzną sy-
tuację ludności powiatu Morawska Ostrawa jako samodzielnej jednostki, można też 
śledzić zmiany w przemianach danych, do których doszło w zmniejszonym powiecie 
Místek. Zatem mimo iż prowadzone badania opierały się ŚCIŚLE na populacjach 
zdefiniowanych w oparciu o podział administracyjno-terytorialne, przystąpiono też 
do nakreślenia różnic między przebiegiem granic administracyjnych i „typowo“ po-
pulacyjnych. 

Pierwszym kryterium takiego zdefiniowania były konfiguracje socjoekonomicz-
ne, gdyż nawet rozwój gospodarczy nie pokrywał się z  granicami politycznymi, 

w efekcie czego np. mocno progresywny ostrawsko-fryštátcki obszar przemysłowy 
był podzielony nie tylko między dwa kraje koronne: Morawy i Śląsk, ale także między 
powiaty polityczne i sądowe. Drugim kryterium była kulturowa struktura ludności, 
szczególnie rozłożenie pod kątem języka używanego w komunikacji codziennej i re-
ligii. Między ludnością różnych wyznań i różnych języków bez wątpienia przebiega-
ły niewidzialne granice kulturowe, które powodowały mniejsze lub większe różnice 
kulturowe, które znajdowały odbicie również w  zrachowaniach reprodukcyjnych. 
Obok dominującej ludności katolickiej, na badanym terenie znajdowały się także 
obszary z przewagą protestantów, mieszkali tam także Żydzi, dodatkowo w drugiej 
połowie XIX w. wschód kraju kilkukrotnie „zalały“ fale imigrantów. Od strony ba-
dawczej interesujący był także aspekt językowy, ponieważ na Śląsku Austriackim i na 
północno-wschodnich Morawach wyprofilowały się wyraźnie wydzielone obszary 
z przewagą niemieckojęzycznej i słowiańskojęzycznej ludności. Kolejnym badanym 
aspektem była chęć zdefiniowania w ramach populacji struktury ludności zgodnie 
z kryteriami biologicznymi, tzn. według płci i wieku, na tyle, na ile jednak było to 
możliwe, ponieważ struktury wieku były w  austriackich statystykach szczegółowo 
opracowywane jedynie przy spisach ludności w  latach 1869 i 1880. Wykorzystano 
także szereg pomniejszych badań, dzięki którym udało się ustalić zmiany struktur 
biologicznych na progresywnym obszarze ostrawsko-fryštátckim, który miał zasad-
niczy wpływ na wzrost liczby ludności kraju. 

Wynikiem badań było wydzielenie czterech całości populacyjnych, pośrednio 
zależnych od podziału administracyjnego: 1) północno-zachodni Śląsk, 2. ziemia 
opawska i region nowojiczyński, 3) region fryštátcki i ostrawski i 4) (południowa) 
ziemia cieszyńska i region místecki. Dane porównywane były na poziomie powiatów 
politycznych i miast statutarnych, a w mniejszym stopniu, co było związane z do-
stępnością danych, także na poziomie powiatów sądowych i mniejszych jednostek 
terytorialno-administracyjnych. Głównym celem było uchwycenie przejścia demo-
graficznego (rewolucji demograficznej) jako jednego z  podstawowych przejawów 
procesu modernizacji. Mimo że w niektórych populacjach, czy może lepiej grupach 
i społecznościach socjokulturowych, główne cechy przejścia demograficznego zaczę-
ły być dostrzegalne dopiero w konsekwencji I wojny światowej, która nawet dla osób 
o bardzo tradycyjnym światopoglądzie oznaczała szok kulturowy, w całej populacji 
ziem czeskich proces ów przechodził moment kulminacyjny w zasadzie jeszcze przed 
rozpadem monarchii. Ten sam trend można odnotować także na Śląsku Austriackim 
i  na północno-wschodnich Morawach, niemniej jednak przebieg zmian różnił się 
od Czech i Moraw, przy czym znaczne różnice występowały także na samym bada-
nym terytorium. Specyficzny rozwój spowodowany był w dużej mierze migracjami, 
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które odcisnęły piętno w postaci znacznych zmian struktury ludności, i to zarówno 
w progresywnych gospodarczo i imigracyjne regionach fryštáckim i ostrawskim, tak 
również na diametralnie różnym, gospodarczo stagnującym, czy wręcz upadającym 
i będącym terenem, skąd emigrowano, obszarze północno-zachodniego Śląska. 

Zasadniczym przejawem przejścia demograficznego było zupełnie inne zachowa-
nie reprodukcyjne ludności, noszące nazwę nowego systemu demograficznego. Na 
ziemiach czeskich jego początek datujemy z grubsza na lata dwudzieste, trzydzieste 
XIX w., kiedy to powoli zaczęła spadać umieralność, a w niewielkim stopniu również 
współczynnik urodzeń w wyniku wyższego wieku zawierania małżeństw, spowodo-
wanego zjawiskiem nazywanym odsuwaniem ślubów. Znacznie ważniejszą cechą 
było jednak świadome ograniczanie płodności w  małżeństwie, które na ziemiach 
czeskich mniej więcej od lat siedemdziesiątych, czasami osiemdziesiątych XIX w. ob-
serwowano najpierw w wyższych warstwach społecznych i w niemieckiej społeczno-
ści w północnych Czechach oraz w Pradze. Stopniowo zachowanie to, jako pewien 
wzorzec kulturowy, przeszło także do niższych warstw społecznych i miedzy ludność 
słowiańską. Jego najbardziej wyraźną manifestacją były rodziny z  jednym, czasami 
z dwójką dzieci. Na poziomie demograficznego śledzenia długich odcinków czasu, 
proces ten odzwierciedlił się w  długookresowym obniżaniu poziomu płodności, 
a tym samym również współczynnika urodzeń. Celem było zatem prześledzenie tego 
procesu, a jednocześnie uwzględnienie krzywej surowego współczynnika małżeństw, 
która miała wpływ na płodność, a tym samym również na współczynnik urodzeń. 
Za jedna z głównych przyczyn przejścia demograficznego uważane jest tzw. bezpie-
czeństwo demograficzne, dla którego punktem wyjścia było obniżanie współczynni-
ka umieralności, szczególnie nadumieralność kobiet w wieku reprodukcyjnym. Na 
przełomie XIX i XX w. omawiany obszar stał się również terenem przejścia epide-
miologicznego, dla którego puntem wyjścia było forsowanie prewencji i profilaktyki 
chorób zakaźnych. Było ono bezpośrednio związane z  obniżaniem współczynnika 
umieralności, szczególnie niemowląt, czyli z zasadniczymi atrybutami przejścia de-
mograficznego, jednocześnie stanowiło kolejny modernizacyjny aspekt forsowania 
nowoczesnej medycyny. 

Liczba ludności na Śląsku Austriackim i północno-wschodnich Morawach w la-
tach 1869–1910 wzrastała, wyliczony dla Śląska indeks wzrostu wynosił 148, dla 
północno-wschodniego krańca Moraw było to wręcz 196. Podczas gdy Śląsk Austria-
cki obejmował również stosunkowo rozległe obszary charakteryzujące się stagnacją, 
a nawet depopulacją, głównie jeśli chodzi o północno-zachodnie powiaty Bruntál, 
Karniów i Frývaldov, w powiatach północno-wschodnich Moraw o podobnym zja-
wisku można mówić może jedynie w przypadku regionu frenštáckiego. Stosunkowo 

wysokie indeksy wzrostu były spowodowane przede wszystkim rozległą imigracją 
ludności do przemysłowych regionów fryštáckiego i ostrawskiego. Wysoko pozytyw-
ny bilans zmiany liczebności populacji i  przyrostu naturalnego wykazywały prze-
de wszystkim powiaty Fryštát i Místek, czyli w zasadzie Morawska Ostrawa, gdzie 
jednak wzrost nie był w żadnym razie spowodowany jedynie migracją, ale bardzo 
znaczący udział w nim miał również naturalny wzrost. To głównie jego zasługą był 
wzrost liczby ludności całego Śląska Austriackiego, ponieważ bilans zmiany liczby 
ludności i przyrostu naturalnego przez większość badanego okresu był negatywny, 
w ostatnim dziesięcioleciu 1901–1910 nawet dość wyraźnie, co oznaczało, że więcej 
osób z kraju wyjeżdżało niż się do niego przeprowadzało oraz że liczba ludności rosła 
dzięki przyrostowi naturalnemu.

Badania nad migracjami potwierdziły niektóre z już wcześniej ustalonych faktów. 
Obszarem, z  którego emigrowano, był północno-zachodni Śląsk, a  tamtejsza nie-
mieckojęzyczna ludność przenosiła się najczęściej do Dolnej Austrii, szczególnie do 
Wiednia. Ponieważ w większości byli to młodzi mężczyźni w wieku produkcyjnym, 
powiaty Bruntál, Karniów i Frývaldov charakteryzowały się niskim współczynnikiem 
małżeństwa i urodzeń. Przeważający tam przemysł tekstylny oferował pracę głównie 
kobietom i  dziewczętom, które na rynku matrymonialnym nie znajdowały dosta-
tecznej liczby kandydatów na mężów, co było również powodem wysokiego współ-
czynnika urodzeń pozamałżeńskich. Odsetek dzieci urodzonych poza małżeństwem 
w wymienionych powiatach wahał się między 10 a 20 %, i nie należał do najwyższych 
w porównaniu z innymi niemieckimi regionami w ziemiach czeskich i austriackich. 
Na północno-zachodnim Śląsku przejście demograficzne odbywało się bardzo płyn-
nie. Od początku badanego okresu surowe współczynniki urodzeń i  umieralności 
powoli spadały bez większych odchyleń aż do I wojny światowej (surowy współczyn-
nik urodzeń poniżej 30 ‰). Na początku miała w tym udział bez wątpienia głównie 
niesprzyjająca sytuacja gospodarcza oraz struktura biologiczna. W podobnej sytuacji 
była reszta Śląska Opawskiego, tzn. powiat polityczny Opawa i wydzielony z niego 
powiat Bílovec, zaś na północno-wschodnich Morawach powiat Nowy Jiczyn (czes. 
Nový Jičín), gdzie jednak odsetek urodzeń dzieci pozamałżeńskich był niższy.

Regiony fryštácki i ostrawski stanowiły teren z dużą imigracją do przedsiębiorstw 
przemysłu ciężkiego, szczególnie górnictwa i hutnictwa, w których – mimo postę-
pującej mechanizacji – ciągle było zapotrzebowanie na znaczne ilości siły roboczej. 
Przybywali tam młodzi ludzie w wieku produkcyjnym, którzy po znalezieniu rela-
tywnie stabilnego źródła dochodów bardzo szybko wstępowali w związki małżeńskie 
i płodzili dzieci. Większość imigrantów pochodziła z ziemi cieszyńskiej i z Galicji. 
Była to ludność słowiańskojęzyczna, zachowująca się z  puntu widzenia reproduk-
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cji jeszcze zupełnie tradycyjnie, zatem w małżeństwie prawdopodobnie w ogóle nie 
ograniczająca swojej płodności. Dzięki temu współczynnik urodzeń osiągał na oma-
wianym obszarze na końcu XIX w. 50 ‰, co było zupełnie wyjątkowym zjawiskiem, 
wynikającym z korzystnego złożenia populacji, niskiego wieku zawierania małżeństw 
i tradycyjnych zachowań demograficznych. Na początku XX w. zatrzymał się napływ 
imigrantów i bardzo szybko spadła także płodność. Przed I wojną światową powodem 
takiego zjawiska była stabilizacja struktury biologicznej ludności, ponieważ na przy-
kład w powiecie politycznym Frýdek-wieś (wraz z powiatem sądowym Polska Ostra-
wa) wskaźnik płodności Ig ciągle oscylował wokół 0,75, co nie wskazuje na świadome 
ograniczanie płodności. Natomiast wyższe warstwy społeczne już z całą pewnością 
zaczęły ograniczać swoją płodność, ponieważ wartości Ig wyliczone dla społeczności 
miejskich Opawy, Bielska i  Frýdku były znacznie niższe, i  już przed rokiem 1910 
możemy zaobserwować ich spadek poniżej 0,5. W związku z gwałtownym spadkiem 
współczynnika urodzeń można zastanowić się także nad częściowym przejmowanie 
owego wzorca kulturowego przez niższe warstwy społeczeństwa, chociaż na większą 
skalę dochodziło do tego dopiero po wojnie, co potwierdzone zostało za pomocą 
metody rekonstrukcji rodzin w ramach pomniejszych badań analitycznych. 

Najbardziej tradycyjnie z punktu widzenia reprodukcji zachowywała się populacja 
południowej części ziemi cieszyńskiej i regionu místeckiego, ale również tam surowy 
współczynnik urodzeń spadł, jednak z wyższych wartości, niż miało to miejsce na 
Śląsku Opawskim i w regionie nowojiczyńskim. W powiatach Bielsko-wieś, Cieszyn 
i Místek surowy współczynnik urodzeń nie spadł w średnich pięcioletnich (a także 
trzyletnich) poniżej 30 ‰, ale zbliżał się już do tej granicy. Dowodem na tradycyjne 
nastawienie mieszkańców jest mały udział urodzeń pozamałżeńskich, wobec których, 
jak się zdaje, tutejsza ludność odnosiła się bardzo negatywnie, ponieważ także ich 
wskaźnik śmiertelności, w  porównaniu z  północno-zachodnim Śląskiem, był nie-
współmiernie wyższy. Dowód jest jasny – w rejonach podgórskich i górskich miesz-
kała ludność słowiańskojęzyczna, której zachowania były wyraźnie konserwatywne.

Właśnie śmiertelność dzieci najlepiej odzwierciedlała postęp zmian moderni-
zacyjnych. Długo nie udawało się obniżenie głównie umieralności niemowląt, tzn. 
dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. Demografowie historyczni upewnili się 
w przekonaniu, że utrzymująca się duża umieralność niemowląt spowodowana była 
niedostateczną opieką ze strony matek, szybkim odstawianiem dzieci od piersi i kar-
mieniem nieodpowiednimi zamiennikami pokarmu, dodatkowo gotowanymi ze złej 
wody. Środowisko wiejskie nie działało w tym wypadku na korzyść, ponieważ studnie 
przydomowe znajdowały się często w pobliżu gnojowisk, z których przesiąkała gno-
jówka. Stałe ryzyko higieniczne stanowiły także stare kanały, które wraz z deszczów-

ką odprowadzały ścieki z domów, pralni, fabryk, łaźni, szpitali itp. Organy sanitarne 
starały się wywierać nacisk na gminy, by te budowały nowoczesne systemy kanaliza-
cyjne, ale udawało się to jedynie w większych miastach i to dopiero na przełomie XIX 
i XX w. Magistrat Opawy rozpoczął rozmowy dotyczące projektu nowoczesnej sieci 
kanalizacyjnej dopiero w 1894 r. jako pierwszy na Śląsku Austriackim. Centralne wo-
dociągi posiadały wówczas jedynie miasta Opawa, Bielsko, Karniów i Cieszyn, proste 
wodociągi 392 miejscowości, poza tym ludzie zaopatrywali się w wodę z prywatnych 
i publicznych studni, z których przynajmniej jedna dziesiąta była kontaminowana 
bakteriologicznie. Do gotowania zamienników pokarmu używano nie tylko wody, ale 
także mleka, którego wówczas niemal w ogóle jeszcze nie pasteryzowano. Opawska 
mleczarnia przystępowała do cieplnej likwidacji mikroorganizmów tylko w okresie 
epidemii. Kobiety na Śląsku Austriackim nie karmiły piersią dłużej niż 6-8 miesięcy 
i można zakładać, że na obszarach charakteryzujących się wyższym wskaźnikiem za-
trudnienia kobiet, jak np. na północno-zachodnim Śląsku, okres laktacji był znacz-
nie krótszy, ponieważ, jak podaje w swoim sprawozdaniu zdrowotnym za rok 1907 
bruntálski lekarz powiatowy, noworodki i niemowlęta nie otrzymywały mleka matek, 
ponieważ matki niedługo po porodzie wracały do pracy w fabrykach. 

Wysoka umieralność niemowląt została stwierdzona głównie w powiatach Opa-
wa-wieś, Bielsko-wieś i Frýdek-wieś, przy czym w ostatnim z wymienionych obniży-
ła się faktycznie dopiero po dołączeniu do przemysłowego powiatu sądowego Polska 
Ostrawa. W sąsiednim powiecie Místek umieralność niemowląt była poniekąd niż-
sza, osiągając na końcu XIX w. poziom 209,1 ‰, ale po wydzieleniu przemysłowego 
powiatu sądowego Morawska Ostrawa na początku XX w. wzrosła do 223,3 ‰. Na-
tomiast w Morawskiej Ostrawie i okolicznych morawskich wsiach była stosunkowo 
niska (202,7 ‰), niższe wartości odnotowano także w kolejnym powiecie przemy-
słowym Fryštát. Okazało się, że obszary zdominowane przez przemysł ciężki mia-
ło lepszy wpływ na zmiany umieralności niemowląt, co mogło być spowodowane 
większymi możliwościami czasowymi matek opiekujących się dziećmi (zatrudnie-
ni byli głownie mężczyźni), lepszymi warunkami mieszkaniowymi i  lepszą opieką 
zdrowotną, na co wpływ miała nie tylko wprowadzenie stałych etatów lekarzy urzę-
dowych, ale także stworzenie rentownych posad lekarzy zakładowych, fabrycznych 
i kasowych w dynamicznie rozwijających się gminach przemysłowych. Na obszarach 
uprzemysłowionych oświata ze strony lekarzy była zatem zasadniczo lepsza niż na 
wsiach, a matki miały dostęp do większej ilości informacji dotyczących lepszej opieki 
nad noworodkiem.

Sytuacja dotycząca umieralności na swój sposób wyrównała się w  przypad-
ku małych dzieci z grupy wiekowej od 1 do 4 lat, która była wyższa na ostrawskim 



StreszczenieRAKOUSKÉ SLEZSKO V PROCESU MODERNIZACE 1742–1914

12011200

i fryštáckim obszarze przemysłowym, a także w pozostałych częściach ziemi cieszyń-
skiej i w regionie místeckim. Natomiast stosunkowo niska była w północno-zachod-
niej części Śląska Austriackiego, co jest nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę, że właś-
nie tam było niższe uczestnictwo w szczepieniach (77 %) niż we wschodniej części 
kraju (92 %). Podczas gdy na ziemi cieszyńskiej na szczepienia nie zgodziło się jedy-
nie 0,1 % opiekunów prawnych dzieci, na ziemi opawskiej było to niemal 18 %. Jak 
się zdaje, w tym wypadku było to już związane z przejawianiem się odwrotnej strony 
modernizacji, kiedy to np. wśród intelektualistów opawskich rozwinęła się dysku-
sja na temat szkodliwości szczepień. Z jednej strony możemy śledzić nieustanny na-
cisk lekarzy na szczepienia jako nierozdzielną część procesu modernizacji, z drugiej 
strony zbyt duża ilość informacji mogła prowadzić do dezinformacji i do, mniej lub 
bardziej uzasadnionego, odrzucania szczepień. Wyższa umieralność małych dzieci 
w rejonach z przewagą przemysłu ciężkiego mogła być jednak spowodowana wyso-
kim wskaźnikiem urodzeń i niskim wskaźnikiem umieralności niemowląt. Krótko 
mówiąc, dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat było w regionach ostrawskim i fryštáckim 
bardzo dużo i mogła się na nich odbić gorsza sytuacja społeczna i ekologiczna. Szcze-
gólnie zanieczyszczone powietrze. Ale również i tu ich umieralność spadała, co w tym 
wypadku także może być efektem opieki lekarskiej i oświaty. 

Na przełomie XIX i XX w. doszło do masowej przemiany podejścia ludności do 
zdrowia. Postępująca modernizacja i  jej liczne przejawy w  zakresie medycyny, hi-
gieny i nowych poglądów na zdrowie zmieniły zupełnie nastroje w społeczeństwie. 
Także państwo przyczyniało się wyraźnie do forsowania takich poglądów. Na Śląsku 
Austriackim, zgodnie z dekretem ministerialnym z 23 maja 1870 i § 11 państwowej 
ustawy o służbie zdrowia powołana została Krajowa Rada Zdrowia, która zapocząt-
kowała działalność publicznej służby zdrowia i  higieny w  przestrzeniach publicz-
nych. Od lat osiemdziesiątych powstawały nowe i przebudowywane były stare zakła-
dy opieki zdrowotnej w duchu nowoczesnego budownictwa pawilonowego. Prawo 
do bycia instytucjami publicznymi udzielane było na Śląsku Austriackim wyłącznie 
nowo zbudowanym kompleksom szpitalnym, zatem grupę szpitali publicznych two-
rzyły jedynie zakłady w Opawie, Bruntálu, Bielsku i Cieszynie, które spełniały cztery 
podstawowe funkcje, którymi było: przyjmowanie nagłych przypadków urazów, ho-
spitalizacja, diagnostyka przedoperacyjna i pooperacyjną oraz opieka ambulatoryj-
na. Na przedmieściach Opawy w 1900 r. został otwarty Powszechny Szpital Krajowy, 
dzięki któremu Opawa weszła do nielicznego grona miast z najlepszej jakości opieką 
szpitalną w monarchii. Oprócz tego istniała sieć mniejszych instytucji szpitalnych. 
Jednak z punktu widzenia statystki, rozszerzanie opieki szpitalnej prowadziło do wy-
paczenia danych, ponieważ wzrost liczby zgonów pacjentów niekorzystanie odbił się 

na statystykach umieralności w mieście, gdzie taki szpital został zbudowany, co moż-
na zauważyć np. w miastach statutarnych Opawa i Bielsko. 

Nie można zaprzeczyć, że właśnie walka z utrzymującą się wysoką śmiertelnoś-
cią jest jednym z podstawowych przejawów modernizacji i zasługiwałaby na dalsze 
szczegółowe badania. A to również między innymi dlatego, że lekarze urzędowi mieli 
obowiązek prowadzenia statystyk dotyczących głównie urodzeń i zgonów, które były 
wprawdzie prostsze niż statystyki demograficzne, ale w niektórych kwestiach zawie-
rały więcej informacji. Zawierały np. szczegółowe klasyfikowanie zgonów ze względu 
na przyczyny, zatem mogłyby dopełnić obecne badania o bardziej szczegółowe spoj-
rzenie na spadek wskaźnika urodzeń, a szczególnie śmiertelności. 

Zaprezentowane wnioski z badań rekonstruują obraz stosunków ludnościowych 
na Śląsku Austriackim i wciskającego się weń klinem fragmentu Moraw z naciskiem 
na modernizacyjne oznaki przejścia demograficznego, a dokładniej rzecz ujmując, 
jego drugiego etapu, który na omawianym obszarze miał wyraźnie nierównomierny 
przebieg. Jego głównymi bohaterami były przede wszystkim duże miasta, w których 
już przechodzono do modelu małej rodziny nuklearnej i  to ze wszystkimi konse-
kwencjami związanymi z tą zmianą, zakładano nowoczesne szpitale, kanalizację, wo-
dociągi itd. Możliwości dalszych badań otwierają się także jeśli chodzi o pierwszą 
fazę, ponieważ zachowały się statystyki ruchu naturalnego z lat 1828–1869 w Tafeln 
zur Statistik der Österreichischen Monarchie, które nie są wprawdzie kompletne, 
ale zostały opracowane na wielu poziomach (parafie, dekanaty, powiaty, wojewódz-
twa), dane dotyczące zgonów zostały w nich w dość ciekawy sposób sklasyfikowane 
na podstawie przyczyn śmierci, co również z  punktu widzenia badań nad rozwo-
jem służby zdrowia mogłyby przynieść nowe odkrycia. Trzecia faza przejścia demo-
graficznego bez wątpienia jest ciekawym etapem modernizacji, ponieważ w  latach 
międzywojennych na całym obszarze doszło do zmiany zachowań reprodukcyjnych 
ludności i masowego przejścia na model rodzin dwudzietnych. 




