
Ś l ą s k  w l a t a c h  p o d z i a ł u  (1922—1939). Rozdz. I. W charakterystyce sy
tuacji międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec pominięty 
został (s. 435) istotny problem „odstąpienia" ok. r. 1925—1927 przez wielki kapitał anglo
saski do eksploatacji monopolom niemieckim obszaru Polski jako „strefy interesów". 
Ostatnia teza tego rozdziału, mówiąca o „zdradzie burżuazji polskiej" (s. 436)’, za
wiera nieścisłe uogólnienie — trudno bowiem całą burżuazję polską określać jako 
„uległą sojuszniczkę swego przyszłego hitlerowskiego grabarza".

Rozdz. III (1). Wydaje się, że zbędne jest tu omawianie warunków klimatycznych, 
gleby itd. (s. 437), tym bardziej że zagadnienia te słusznie były poruszane wcześniej. 
W podrozdziale tym dwukrotnie powtarza się omawianie rozwarstwienia wsi.

Rozdz. VII (4). Przy omawianiu walki z polskością za czasów republiki weimar
skiej pominięto (s. 445) obszerne zagadnienie polityki gospodarczej rządu niemieckie
go wobec polskiej mniejszości.

Wreszcie na zakończenie jeszcze jedna uwaga dotycząca całego okresu panowa
nia w Niemczech kapitału monopolistycznego. Pominięte bowiem zostało zagadnienie 
zasługujące, wydaje się, na szczegółowsze naświetlenie i analizę, zagadnienie różnycfi 
specjalnych „dodatków" i przywilejów, przypominających w pewnych wypadkach sto
sunki kolonialne, z których korzystali niemieccy urzędnicy państwowi na Śląsku.

J. A. Wilder
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Wyniki konferencji Slezského Studijniho Ústavu
Uważając konspekt za ważny półmetek w opracowaniu zamierzonej Historii Śląska 

historycy czescy zgadzają się przede wszystkim z celami i zadaniami wydawnictwa, 
sformułowanymi przez polskich kolegów we wstępie do konspektu. Zgadzają się i pod
kreślają znaczenie i konieczność przedstawienia takiego obrazu, który byłby przed
stawieniem dziejów życia, pracy i walki polskich mas ludowych Śląska, prowadzonej 
solidarnie z masami ludowymi czeskimi i niemieckimi.

Z tak zakreślonego celu Historii Śląska  wynikają trzy postulaty.
1. Historia Śląska  spełni swoje zadanie o tyle, o ile zostanie przepracowana na 

podstawach marksistowsko-leninowskiej analizy konkretnego materiału historycznego. 
Byłoby zatem błędem ograniczać się jedynie do przewartościowywania materiału zawar
tego w starszej, burżuazyjnej literaturze, ponieważ we wnioskach pojawiłyby się prze
żytki burżuazyjnego nacjonalizmu i nie wykorzystano by sposobności do pokazania 
na przykładzie śląskiej problematyki solidarnej postawy polskich, czeskich i niemiec
kich mas ludowych oraz postępowych tradycji proletariackiego internacjonalizmu.

2. Stanowisko marksistowskie wymaga, aby w Historii Śląska poświęcono szczegól
ną uwagę zagadnieniu etnogenezy plemion słowiańskich, żyjących na terenie średnio
wiecznych księstw śląskich, przedstawieniu i analizie prawnego procesu kształtowa
nia się polskiej i czeskiej narodowości oraz procesu powstania polskiego, czeskiego 
i niemieckiego narodu burżuazyjnego na obszarze Śląska, na którym te wszystkie grupy 
etniczne żyły obok siebie. Jest rzeczą konieczną, aby Historia Śląska służyła zarazem 
wydatnie obronie przed atakami ząchodnio-niemieckich rewizjonistów i krzepnięciu 
braterskiego sojuszu narodów polskiego, czeskiego i niemieckiego. Należy przeto 
przeprowadzić naukową ocenę historycznego wkładu ludu niemieckiego w historię 
Śląska i wydobyć wszystko, co w przeszłości łączyło w tym zakresie pracujący lud 
polski, niemiecki i czeski.



3. Pojęcie śląskiego obszaru (regionu), który dziś nie przedstawia ani w Polsce 
Ludowej, ani w Czechosłowacji administracyjnej całości, jest zasadniczo słuszne; jed
nak w świetle badań radzieckich w zakresie historii lokalnej pojęcie takie ma rolę 
pomocniczą i służebną. Jak wskazali sami polscy badacze, wychodzenie z dzisiejszej 
organizacji państwowej i administracyjnej jest zasadniczą koniecznością. Zmieniające 
się jednostki terytorialne, sięgające swym początkiem do okresu feudalnego, mają 
jedynie podrzędne znaczenie. Stąd większą uwagę należy poświęcić rozwojowi 
regionu w czasach nowożytnych, który w dziedzinie gospodarczej i społecznej przy
gotowywał drogę dzisiejszym podziałom.

Uczestnicy dyskusji postulują, aby okresy periodyzacyjne, które ustanowili sobie 
autorzy konspektu, przestudiować i prześledzić w oparciu o wyniki dyskusji nad perio- 
dyzacją historii Związku Radzieckiego, zwłaszcza w świetle ich ogólnych wniosków. 
Autorzy Historii Śląska powinni poświęcić szczególniejszą uwagę roli wielkich nasileń 
walk klasowych. Zwrócić też trzeba uwagę, aby nazwy poszczególnych okresów, w któ
rych odbija się usiłowanie łączenia podziałów periodyzacyjnych z rozwojem stosunków 
gospodarczych, społecznych, a zwłaszcza politycznych, były zharmonizowane z wła
ściwym tekstem ustępów.

Polscy koledzy nadmienili we wstępie do konspektu o niektórych jego niedociąg
nięciach, jak nierównomierne i niejednolite pod względem formy opracowanie, które 
utrudnia krytyczną ocenę. Niekiedy bowiem tekst zamiast oddawać tezę autorów po
daje zwięźle przyszłą treść lub nawet tylko tytułowe zaznaczenie tej treści, na pod
stawie którego trudno wnioskować o istotnej postawie piszącego. O wiele ważniej
sze od tych braków*’ są wedle sądu uczestników dyskusji niektóre inne słabe strony 
pracy natury konstrukcyjnej względnie metodycznej. Biorąc jednak pod uwagę dzi
siejszy stan wiedzy nie można w zakresie niektórych zagadnień żądać od autorów 
ostatecznego rozwiązania. W konspekcie jednak nie zostało wyraźnie rozgraniczone, co 
polscy koledzy uznają za zjawiska udowodnione i prawie pewne lub charakterystycz
ne dla problematyki i specyfiki Śląska, co jest dla nich tezą roboczą, a co ostatecznie 
uważają za problem jeszcze otwarty przy dzisiejszym stanie wiedzy. Do tej ostatniej 
kategorii nie powinny jednak należeć zagadnienia, w których niejasność mogłaby oka
zać się szkodliwa politycznie. Jednym z takich bardzo ważkich problemów jest za
jęcie stanowiska wobec zagadnienia podziału Śląska Cieszyńskiego.

Uczestnicy dyskusji są przekonani, że nie byłoby jednak słuszną rzeczą poprzestać 
na przesłaniu autorom konspektu tych kilku podstawowych uwag. Zalecono więc ini
cjatorom dyskusji, aby doręczyli polskim kolegom tekst wygłoszonych referatów z uzu
pełnieniami, które przyniosła dyskusja, zawierającymi konkretne uwagi w odniesieniu 
do poszczególnych rozdziałów konspektu.

W sumie uczestnicy dyskusji ocenili konspekt Historii Śląska jako fakt naukowy 
o dużym znaczeniu. Konspekt w równej mierze pomógł uczestnikom dyskusji samokry- 
tycznie ocenić także poświęconą historii Śląska pracę historyków czechosłowackich. 
Na tej podstawie uczestnicy dyskusji uświadomili sobie w porównaniu z wysiłkiem 
polskich historyków niekompletność swojej pracy, jej niedostatki i konieczność jej 
rozszerzenia. Według ich zgodnego poglądu jedyną drogą prowadzącą do podania 
prawdziwego i naukowego obrazu historii Śląska jest wzajemna współpraca. Dlatego 
uczestnicy dyskusji proponują polskim kolegom nawiązanie ściślejszego, roboczego 
kontaktu w formie wzajemnej' wymiany informacji, uprzystępniania materiałów archi
walnych, nawiązania pojedynczej i kolektywnej łączności w pracy nad podobnymi 
problemami, konsultacji itd. Inicjatywa polskich kolegów, za którą są im wdzięczni, 
jest dla nich miłą sposobnością, aby kolektywowi pracującemu nad Historią Śląska



podać szczerze rękę do współpracy, tak aby Historia Śląska opracowana przez polskich, 
czeskich i niemieckich historyków była obrazem dziejów, których przeszłość jest nie 
tylko naukowym uzasadnieniem teraźniejszej rzeczywistości, ale także jest bramą ku 
wspólnej szczęśliwej przyszłości.
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Konspekt Historii Śląska przestudiowałem tylko w zakresie epoki feudalizmu do 
połowy XVIII w., ponieważ dalszego okresu nie znam na tyle, abym mógł się zdecy
dować na jakiekolwiek uwagi.

Najpierw pozwolę sobie wyrazić ogólne dodatnie wrażenie, jakie wywarła na mnie 
cała praca. Naprawdę sprawił mi wielką radość fakt, że powstaje rzeczywiście takie 
dzieło, radość tym większą, że idzie o pracę, która tak ściśle wiąże się z historią.

A teraz co do zasadniczej koncepcji okresu feudalizmu. Tezy słusznie stwierdzają, 
że Śląsk (używam tu w dalszym ciągu tego terminu dla jego krótkości, chociaż zdaję 
sobie sprawę, że jako pojęcie historyczne i geograficzne wytworzy się ono dopiero 
gdzieś w drugiej połowie XV w.) był ziemią polską, i stawiają pytanie: dlaczego na tej 
podstawie nie stał się częścią składową państwa polskiego? Obok zaborczości czeskich 
feudałów dopatrują się winy w zainteresowaniach polskiej szlachty polityką wschod
nią, które ją odciągały od zadań na zachodniej granicy państwa, oraz w jej obawie 
przed silnymi miastami śląskimi i przed rewolucyjnymi ruchami ludowymi, wreszcie 
w ignoi^waniu gospodarczego znaczenia ziemi śląskiej (pierwszeństwo dawane handlo
wi morskiemu itd.). Przypuszczam, że przeciw tego rodzaju pojmowaniu zagadnienia 
żaden czeski historyk-marksista nie podniesie zarzutów, podobnie jak nie uczyni tego 
wobec stwierdzenia, które z tego wynika, że oderwanie ziem śląskich od Polski wskutek 
agresywnej polityki czeskich feudałów i dynastii luksemburskiej opóźniło dalszy roz
wój całego państwa polskiego i było faktem, który należy ocenić negatywnie. Są
dzę, że słowa te zostały powiedziane na czasie, bowiem trzeba się przyznać, że czeska 
historiografia dotąd często omijała i omija zaborczą politykę państwa czeskiego i unika 
płynących stąd jasnych wniosków.

Niemniej jednak odnoszę wrażenie, że tezy pozostały dłużne odpowiedzi na pytanie: 
jaką rolę w tym odgrywała śląska szlachta i śląskie mieszczaństwo? Przy
puszczam, że ze względu na tę ogólną koncepcję należałoby zwrócić szczególnie baczną 
uwagę na okres lat 1419—1490, gdy związki Śląska z koroną czeską rozluźniły się do 
tego stopnia, iż pozornie nie stało nic na przeszkodzie temu, aby Śląsk powrócił na 
łono państwa polskiego. Autorzy tez poświęcają wprawdzie temu osobny rozdział 
(rozdz. VII, s. 281—284), ale właśnie tu odczuwam brak głębszej analizy pozycji rodzi
mej klasy rządzącej na Śląsku. Uważam, że w związku z tym trzeba było powiedzieć, 
iż wśród śląskiej szlachty, a cóż dopiero wśród mieszczaństwa, nie było głównego za
interesowania połączeniem z Polską i że nie wolno całej winy spychać na polską 
szlachtę. Tu powinny tezy pokazać, jakie były powody tej postawy, która jest w takiej 
sprzeczności z twierdzeniem o ,.psychicznej wzajemności ludu Śląska z całą narodo
wością polską1' (s. 255). uderzającym tym bardziej, że właśnie feudałowie byli nosi
cielami terytorialnego patriotyzmu, postawy, która jest sprzeczna także ze słusz
nie stwierdzonym antagonizmem szlachty i miast: jeżeli szlachta polska nie wykazy
wała zainteresowania dla przyłączenia Śląska m. in. i dlatego, że obawiała się śląskich 
miast, z tego samego powodu śląska szlachta miała być zainteresowana we wzmocnie
niu swej pozycji przez połączenie z pozostałym polskim terytorium.

Według mojego zapatrywania obok wpływu patrycjatu niemieckiego, który wy
daje mi się w tezach nieco nie doceniony, oddziaływał tu prawdopodobnie fakt ekono-



ulicznej więzi Śląska z ziemiami czeskimi. Tego faktu (por. np. położenie Wrocławia, 
który bynajmniej nie skłaniał się gospodarczo ku Polsce, lecz ku ziemiom czeskim) tezy 
również w dostatecznym stopniu nie uwydatniają, chociaż same stwierdzają, że handlo
wa polityka polskiej szlachty izolowała śląskie miasta (s. 288). Uważam, że w odniesie
niu do zagadnienia gospodarczych związków Śląska z ziemiami czeskimi potrzeba tu 
nowego, monograficznego studium. Jeżeli tak jest, to wówczas nie będzie możliwą 
rzeczą tak jednoznaczne wygłaszanie zasadniczej negatywnej oceny stosunków Śląska 
z ziemiami czeskimi, ale konieczne będzie ukazanie (przy ogólnej i słusznej całkiem 
ocenie) także niektórych momentów pozytywnych; wydaje się, że .kontakty gospo
darcze oddziaływały pomyślnie na ekonomiczny postęp Śląska i w ten sposób 
pośrednio na wzmocnienie polskiej narodowości na Śląsku. Wydaje się przeto, że 
ocenę znaczenia złączenia Śląska z państwem czeskim w okresie wczesnego feudalizmu, 
jak to jest sformułowane na s. 255, należy przedłużyć także do okresu feudalizmu 
szczytowego. Inną dodatnią stroną tych związków były, moim zdaniem, wpływy kultu
ralne, które musiały się odbić pomyślnie na kształtowaniu się polskiej narodowości. 
Tezy pomijają fakt, że czeska kultura, zwłaszcza literatura pisana w języku czeskim, 
była do połowy XVI w. na wyższym poziomie w ogóle niż współczesna kultura polska 
(przeważnie dotąd i łacińska językowo), co się wszakże musiało odbić (idzie jednak 
o moją hipotezę, dla której poparcia nie mam pod ręką konkretnego materiału) dodatnio 
na przebiegu walki polskiej narodowości z żywiołem niemieckim, a zwłaszcza z nie
mieckim patrycjatem. .

A teraz odnośnie do niektórych szczegółów. Przypuszczam, że będzie się musiało 
poświęcić więcej miejsca problemowi znaczenia Rzeszy Wielkomorawskiej dla po
czątków narodowości polskiej i polskiej kultury na Śląsku (s. 253). Zagadnienie liturgii 
słowiańskiej wydaje mi się podane do pewnego stopnia urywkowo (na s. 250: ,.Próby 
tworzenia obrządku słowiańskiego"). Na tej samej stronie (250) nie została słusznie 
scharakteryzowana międzynarodowa sytuacja państwa czeskiego w sformułowaniu: 
,,Czechy lennem niemieckim", co jest, jak wiadomo, ulubioną tezą niemieckiej i czeskiej 
burżuazyjnej historiografii. W rzeczywistości za lenno Rzeszy mogą być uważane 
Czechy jedynie w okresie interwencji królów rzymsko-niemieckich na przełomie tysiąc
lecia (w latach 1100—1125). Na s. 253 rozmijają się tezy z dotychczasowym powszech
nym poglądem czeskiej historiografii na temat Kłodzka, które uważa się już od XII w. 
za część składową Śląska, cńociaż w naszej literaturze zawsze podaje się, że dopiero 
w drugiej połowie XV w., gdy przez Jerzego z Podiebradu ogłoszone zostało hrabstwem, 
zaczęło się zaliczać do związku śląskich księstw. Nie wypowiadam się w tej chwili — 
nie sięgając szerzej do źródeł i literatury — ostatecznie w tej sprawie, stawiam jedynie 
znak zapytania. Nie jestem w zupełności przekonany o Wyłącznie reakcyjnym cha
rakterze reform Macieja Korwina (s. 283). Likwidacja feudalnego rozdrobnienia i cen
tralizacja miały chyba swoje dodatnie znaczenie dla dalszego rozwoju Śląska. Na s. 297 
zostało chyba nieco zlekceważone znaczenie udziału Śląska w antyhabsburskim pow
staniu w latach 1618—1620.

Franciszek Kavka

Redakcja opublikuje odpowiedzi autorów na podstawowe uwagi dyskutantów po 
otrzymaniu i opublikowaniu pozostałych zapowiedzianych głosów krytycznych, m. in. 
od historyków niemieckich. Już tu pragniemy jednak złożyć najserdeczniejsze podzięko
wanie historykom czechosłowackim za ich przyjazne ustosunkowanie się do naszej ini
cjatywy, widząc w nadesłanych i przyobiecanych materiałach dalsze ogniwo zacieśnia
nia się przyjaźni międzynarodowej, której czasopismo nasze jak najusilniej pragnie 
służyć.


