
DYSKUSJA NAD KONSPEKTEM „HISTORII SLĄSKA"

NA MARGINESIE UWAG HISTORYKÓW CZECHOSŁOWACKICH 
W SPRAWIE KONSPEKTU „HISTORII ŚLĄSKA"

(okres do połowy XVIII wieku)
Ujęciu epoki feudalnej (do połowy XVIII w.) w ogłoszonym w „Sobótce“ (R. 

IX, nr 2, s. 241—449) Konspekcie „Historii Śląska“ poświęcili historycy czechosło
waccy na odbytej w dniach 3 — 4 XI 1955 r. konferencji w Opawie cztery referaty, 
a mianowicie: 1. L. J i s 1, K některým problémům slezských dějin v období pri'0 - 
bytně pospolné společnosti a raného feudalismu; 2. J. Š e b á n e k ,  Počátky a rozvoj 
feudalismu ve Slezsku; 3. J. M a c ů r e k ,  Dějiny Slezska od poloviny 14. století do 
poloviny 18. století (1350—1764) v polských thesích; 4. J. P o l i š e n s k ý ,  V. Žáček. 
Základní problémy slezských dějin v období přechodu od feudalismu ke kapita
lismu. Ponadto poświęcono temu zagadnieniu 10 głosów dyskusyjnych, z których 
szereg stanowi właściwie obszerne samodzielne opracowania materiałowe poszcze
gólnych tematów. Najcenniejsze i najpotrzebniejsze w tej chwili materiałowe prace 
oddaliśmy już do druku w przekładzie polskim w kolejnych zeszytach „Sobótki“, 
co do szeregu innych musimy, niestety, poprzestać na ich zreferowaniu, zwłaszcza 
że w międzyczasie wydano materiały Konferencji Opawskiej w języku czeskim t

Przystępując do omówienia uwag historyków czeskich autorzy I tomu Historii 
Śląska pragną przede wszystkim skorzystać ze sposobności, aby raz jeszcze złożyć 
czeskim kolegom serdeczne podziękowania za przyjazną gotowość do dyskusji i za 
pracę, jaką w nią włożyli. Stoimy na tym samym co i czescy badacze stanowisku, 
że ścisła współpraca historyków polskich i czechosłowackich jest niezbędna, 
zwłaszcza w obliczu wciąż trwającej jeszcze propagandy rewizjonistycznej, i że 
rozwijać się będzie dalej również po wydaniu przygotowywahego przez nas opra
cowania. Nie wyklucza ona oczywiście możliwości różnic w  poglądach na poszcze
gólne sprawy. Odwrotnie, jedynie najżywsza wymiana zdań prowadzi do istotnego 
zbliżenia się do obiektywnej prawdy.

Najogólniejszy zarzut, jaki szereg głosów na Konferencji Opawskiej postawiło 
Konspektowi, to jego w wielu wypadkach schematyczność i ogólnikowość. Równo
cześnie badacze czechosłowaccy stwierdzają, że zadania, jakie postawili sobie pol
scy historycy Śląska, to program maksymalistyczny (Šebánek), od którego pełnego 
wykonania dzieli ich potrzeba rzetelnego materiałowego studium archiwalnego 
i przygotowania szeregu monografii, których brak tak w polskiej, jak czeskiej lite
raturze historycznej. W bogatych danych o czeskich archiwaliach, jakie zawierają 
nadesłane materiały, ze szczególnym naciskiem trzeba podkreślić opracowanie 
urbarzy, bogatych już od XIV w. (Macůrek), oraz potrzebę wnikliwszego opraco
wania dyplomatycznego licznych formularzy XIV w., bez którego nie podobna jest 
rozróżnić fikcji literackich od rzetelnych danych faktograficznych (Šebánek). 1

1 K otázkám dějin Slezska. Diskuse a materiály z konference, red. A. Grobelny, 
Ostrava 1956.



Autorzy Konspektu są w pełni świadomi, że w chwili jego> opracowania zawie
rał on i mógł jedynie zawierać w wielu w y p a d k a c h  nie sformułowania oddające 
wykończone już osiągnięcia badawcze, ale raczej tematykę badawczą, którą auto
rzy uznawali za ważną. Stąd sformułowania oddające nie pogląd na dane zjawisko, 
ale ograniczone do skonstatowania jego istnienia. W chwili obecnej praca postąpiła 
oczywiście znacznie naprzód, a przeprowadzone badania archiwalne pozwalają na 
wiele zagadnień, zwłaszcza z dziejów wsi w Konspekcie ledwie zaznaczonych, wy
robić sobie określony pogląd.

Nowa sytuacja w historiografii marksistowskiej, której cechą charakterystycz
ną jest postulat krytycznej analizy wielu dotąd popełnianych błędów2, analizy, 
którą zresztą zaledwie zdołaliśmy- rozpocząć, wymaga poważnego przemyślenia 
niejednej, z tez Konspektu „Historii Śląska“. Odnosi się to również i do epoki 
feudalnej, choć szczególnie silnie łączy się z opracowaniem dziejów najnowszych. 
Jesteśmy świadomi, że zwłaszcza w związku z podwyższonymi wymogami, które 
ostatnio stawia sobie badawcza myśl marksistowska, trudności związane z opraco
waniem nowej poważnej syntezy dziejów Śląska są bardzo wielkie. Mimo to za
sadnicze na'sze założenia badawcze nie uległy zmianie, nie znikła potrzeba kry
tycznego, choć wnikliwszego niż dotąd, podejścia do badań dotychczasowych, nie 
znikło pilne zamówienie społeczne. W tej sytuacji mimo wszystkich istniejących 
nadal trudności przystępujemy do redakcji ostatecznego tekstu I tomu Historii 
Śląska w oparciu o dotąd przeprowadzone badania, choć oczywiście szereg tema
tów, zagadnień pozostanie nadal do wyświetlenia w przyszłych badaniach.

Spośród zagadnień dyskusyjnych podniesionych przez historyków czechosło- 
słowackich dwa noszą charakter ogólniejszy. Jest to sprawa zasięgu geograficznego 
pojęcia „Śląsk“ jako przedmiotu opracowania podjętego przez historyków polskich 
oraz sprawa periodyzacji dziejów Śląska.

Co do pierwszego zagadnienia zwrócono w dyskusji opawskiej uwagę na za
gadnienie pojęcia Śląska we wczesnym średniowieczu w związku ze sprawą przy
należności etnicznej Golężyców (L. Jisl), sprawę przynależności Kłodzka oraz 
sprawę państwowoprawnej przynależności Opawszczyzny, stawiając postulat wy
raźnego podkreślenia, że do połowy XIV w. była ona częścią Moraw, a do początku 
XVII w. stanowiła osobne księstwo w ramach Korony Czeskiej, po czym dopiero 
ustabilizował się jej związek ze Śląskiem (Macurek).

Trzeba się zgodzić z tym, że sformułowania Konspektu nie były dostatecznie 
jasne pod względem pojęcia geograficznego Śląska. Jest to jednak problem nie
łatwy. Śląsk stanowiąc jako dorzecze górnej i średniej Odry całość geograficzną od 
najstarszych czasów nie stanowił nigdy administracyjnej, wyodrębnionej całości 
obejmującej wszystkie jego części porozgradzane raz w ten, raz w inny sposób 
granicą polityczną. W grę wchodzi tu nie tylko Opawszczyzna i Kłodzko, których 
sprawę podnoszą koledzy czescy, ale terytoria graniczne z Łużycami, a także obszar 
Wschowy czy Zatora i Oświęcimia, peryferyjne w stosunku do Wielkopolski czy 
Małopolski i z nimi związane. Wydaje się, że w tych warunkach ustawicznej 
zmienności przedmiotem Historii Śląska muszą być również szeroko pojęte teryto
ria pograniczne, bowiem bez uwzględnienia stosunków w nich panujących szereg 
problemów nie tylko politycznych, ale również gospodarczych i kulturalnych byłoby 
nie do wyjaśnienia. Z drugiej strony sprawa przynależności administracyjno-poli-

2 W. Ku l a ,  W sprawie naszej polityki naukowej (Kwartalnik Historyczny, 1956, 
nr 3, s. 151—166).



tycznej w poszczególnych okresach winna być i oczywiście będzie jasno posta
wiona.

Dłuższych niewątpliwie studiów językoznawczych wymaga kwestia języka 
pogranicznych szczepów śląskich (Golęszyce, Cieszyńskie). Przy dzisiejszym stanie 
wiedzy o nim wypadnie się oprzeć z naszej strony na pracach dialektologicznych 
Nitscha, który uważa je za przejściowe z silniejszym nalotem polskim niż czeskim 
względnie morawskim. Przytoczone w referacie A. Lamprechta przykłady z dzie
dziny leksykograficznej przemawiające za morawską przynależnością języka na 
Śląsku nie zawsze są przy obecnym stanie wiedzy w Polsce przekonywające, gdyż 
podają niekiedy na poparcie swej tezy wyrazy używane w całej Słowiańszczyźnie 
lub przynajmniej w Polsce (gumno, chlew, sworzeń, otawa, byk, jazwiec itp). Choć 
kwestia ta wymaga dalszych badań ze strony językoznawców polskich i czeskich, 
w Historii Śląska będzie musiała być postawiona na gruncie obecnych w tej mie
rze poglądów językoznawców polskich.

W odniesieniu do zagadnienia periodyzacji, w tym wypadku wewnętrznej pe- 
riodyzacji okresu feudalnego, referat J. Macůrka wysunął zastrzeżenia, czy można 
negować wpływ politycznej więzi Śląska z Koroną Czeską na jego rozwój gospodar
czy i przyjmować dla Śląska periodyzację taką samą, jak dla reszty ziem polskich. 
W dalszych wypowiedziach zakwestionowano (S. Spevaček) właściwość przeciąga
nia rozdrobnienia feudalnego na Śląsku do połowy XIV w. wobec wcześniejszego 
panowania tego okresu w Polsce i w Czechach. Wysunięto również zagadnienie 
odrębności przebiegu procesu dziejowego w poszczególnych rejonach Śląska.

Szczególnie wielkie wątpliwości wzbudziła cezura na r. 1576 przy równoczesnym 
stwierdzeniu istnienia w historiografii czeskiej nie rozstrzygniętych sporów co do 
początków regresu w stosunkach ekonomicznych w samych Czechach, początków 
akumulacji pierwotnej, rozrostu folwarku pańszczyźnianego itd. Wskazano na po
trzebę silniejszego uwypuklenia znaczenia powstania • w Krzywoklatach w 1517 r. 
oraz podkreślono niesłuszność założenia, że walka klasowa wzmaga się na Śląsku 
w całym okresie 1526—1576. Ma to miejsce tylko w pierwszej części tego okresu.

Periodyzacja przyjęta przez nas w Konspekcie i utrzymana w  tekście pracy 
jest periodyzacją roboczą, z której dyskusyjności zdajemy sobie w pełni sprawę. 
Założeniem naszym było znaleźć rozgraniczenia chronologiczne wynikające z rozwo
ju i warunków życia Śląska, nie przenosząc mechanicznie ani periodyzacji przyję
tej dla innych ziem polskich, ani też periodyzacji przyjętej dla kraju, z którym 
przeważna część ziem śląskich pozostawała od połowy XIV do połowy XVIII w. 
w politycznym związku, tj. Czech. Z drugiej strony założeniem naszym było, uzna
jąc podstawowe znaczenie, jakie ma dla periodyzacji rozwój sił i stosunków wy
twórczych, uwzględnić również i stosunki polityczne, i ich wpływ, jak i nadbu
dowę kulturalną, zwłaszcza że chodzi o wewnętrzny podział epoki na okresy. Wśród 
autorów Historii Śląska podnosiły się w związku z tym zdania, że cezurę opartą 
przede wszystkim na kształtowaniu się faktycznych stosunków społecznych dla 
Śląska cofnąć by należało raz bliżej przełomu w. XIII i XIV, po raz drugi zaś 
bliżej połowy w. XVI, a nadto wydzielić jako osobny okres od połowy XIV do po
łowy XVII w.

Z drugiej strony kilka uwag na temat daty 1576. Przyjmując ją jako datę 
orientacyjną pragnęliśmy wskazać, że początek wyraźnego regresu gospodarcze
go związanego z nasileniem się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej datuje się 
właśnie dopiero od ostatniej ćwierci XVI w. W zakresie stosunków społeczno-go



spodarczych zachodzące w tym czasie zmiany były bez porównania ważniejsze niż 
wydarzenia z czasów wojny trzydziestoletniej, które tylko pogłębiły regres, ale nie 
wpłynęły w decydującym stopniu na rozwój struktury społeczno-gospodarczej 
Śląska. Już na lata sześćdziesiąte przypadają ostatnie postanowienia ugruntowujące 
gospodarkę folwarczno-pańszczyźnianą na Śląsku. Zaznacza się ■wyraźnie upadek 
górnictwa, z którego wycofuje swe kapitały kupiectwo; produkcja płóciennicza 
uzależniana jest w coraz silniejszym stopniu od feudałów i zagranicznego kapitału 
kupieckiego. Zarazem występują ważne zmiany w zakresie stosunków politycznych 
i ideologicznych. Po śmierci Maksymiliana II i biskupa K. v. Logau wzrasta na
tężenie kontrreformacji. Przybywają jezuici, przyjmuje się uchwały soboru try
denckiego, rozpoczynają się pierwsze akty gwałtownej rekatolizacji. Odpowiedzią na 
nie staje się wzmożony opór mas ludowych. Odnawia się fala powstań chłopskich, 
których pierwszym etapem stają się walki w Kowarach i w Jeleniogórskiem w la
tach osiemdziesiątych. A więc właśnie w końcowych dziesięcioleciach można obser
wować wzrastające uwstecznienie bazy i nadbudowy, którego skutkiem będzie upa
dek Śląska w pierwszej połowie XVII w.

Przyjęcie daty 1576 r. nie jest więc prostym upodabnianiem periodyzacji Śląska 
do periodyzacji historii Polski, ale ma i swoje umotywowanie lokalne. Dyskusyj
nym zagadnieniem wydaje się zresztą, czy i w historii Czech już w drugiej poło
wie XVI w. nie nastąpił silny zwrot regresywny. Wprawdzie w „Československým 
Casopisie Historyckym“ (II, nr 2) wyodrębnia się raczej okres od 1526, ale lata 
1576—1605 występują jako „počátek nástupu feudalne katolické reakce“ (s. 49). 
Mówi się tam (s. 47) o stagnacji i kryzysie w stosunkach gospodarczych w  ostat
niej ćwierci XVI w. Wydaje się więc, że na całym szerokim obszarze czesko-pols- 
ko-śląskim w ostatniej ćwierci XVI w. przebiegają podobne zmiany. Ostatecznie 
więc w sytuacji, w której cały szereg zagadnień dotyczących periodyzacji tak dzie
jów Polski, jak Czech jest jeszcze sporny, zdecydowaliśmy się — również ze 
względów naukowo-technicznych — pozostawić w przygotowywanej obecnie re
dakcji tomu I cezury periodyzacyjne przyjęte w Konspekcie.

Przejdźmy z kolei do omówienia niektórych uwag szczegółowych, wysunię
tych przez kolegów czechosłowackich w stosunku do poszczególnych zagadnień. 
Wypowiedzi historyków czeskich dotyczą przede wszystkim okresu 1350—1764; okres 
wcześniejszy został potraktowany bardziej sumarycznie, choć w odniesieniu do 
niego nadesłano cały szereg ważnych i ciekawych spostrzeżeń. Na szczególne pod
kreślenie zasługują uwagi prof. J. Sebanka na temat stosunków polsko-czeskich 
w czasach Henryka IV Probusa; są one nadzwyczaj cenne i, dodać trzeba, idą po 
linii poglądów autora odpowiedniej partii Historii Śląska.

W zakresie dziejów XIV w. niektóre głosy historyków czechosłowackich prze
ciwstawiają się sprowadzeniu odpadnięcia Śląska od Polski do agresji feudałów 
niemieckich i dążności patrycjatu Wrocławia. W monarchii Karola IV widzi Mi- 
kulka narodową czeską monarchię stanową ożywioną czeskim duchem patriotycz
nym. Śląsk pozostający 300 lat pod panowaniem Piastów zrósł się z tą monarchią 
w każdym razie tak silnie, że opór, jaki w XVIII w. stawiał przejściu pod rządy 
pruskie, był wynikiem również śląsko-czeskiej więzi politycznej. Jesteśmy jak 
najdalej od tego, aby negować wpływ przynależności politycznej Śląska do krajów 
Korony Czeskiej. Niemniej jednak trzeba stwierdzić, że pewne problemy, jak np. 
ocena monarchii Karola IV, są sporne w samej historiografii czeskiej3.

3 J. M a c e k ,  Národnostní otázka v husitskérň revolučním hnutí (Česko
slovenský Časopis Historický, 1956, nr 1, s. 8 ).



Bardzo dużo miejsca poświęcono tak w referacie prof. Macůrka, jak w dyskusji 
zagadnieniom etnicznym. Podkreślono z całym naciskiem niesłuszność tez nie
mieckich o wczesnej germanizacji Śląska, zwłaszcza Górnego, gdzie jeszcze w XVI w. 
dokonuje się wyraźna kolonizacja na pustkach. Prof. Macůrek podkreśla również 
dobitnie siłę elementu polskiego i wskazuje najistotniejsze w tym zakresie materiały 
archiwalne znajdujące się na terytorium Czech, a dotyczące nie tylko Górnego 
Śląska, ale również okręgów wrocławskiego i cieszyńskiego.

Z drugiej strony został przez historyków czechosłowackich z wielkim naciskiem 
wysunięty postulat szerszego zobrazowania w Historii Śląska siły żywiołu czeskiego, 
tak ną Śląsku Cieszyńsko-Opawskim, jak i na Śląsku Górnym, oraz wpływów kultu
ry czeskiej. Zarzucono, że Konspekt widzi tylko walkę polsko-niemiecką i jedno
stronnie interesuje się związkami Śląska z Polską. Silne zastrzeżenie wzbudziło 
zwłaszcza wyrażenie Konspektu, jakoby Śląsk Cieszyński w XIV — XVIII w. był 
całkowicie polski. J. Macůrek wskazał na istnienie odrębnych cechów czeskich 
w Cieszynie w XV—XVIII w. oraz na sytuację na wsi w świetle źródeł od dru
giej połowy XVI do XVIII w. W urbarzu frydeckim przeważają imiona czeskie; 
to samo da się stwierdzić na podstawie źródeł kościelnych dotyczących dóbr ka
mery cieszyńskiej na przestrzeni XVI—XVII w. J. Macůrek podkreśla, że w XVII w. 
spotykamy szereg czeskich imion i na Górnym Śląsku. Autor wskazuje na urbarze 
rybnickie i urbarz dóbr zakonu maltańskiego. Podkreśla też fluktuację elementu 
ludzkiego, a jako jej przykład dołącza zestawienie imienne emigrantów z Górnego 
Śląska na Morawy. '

. Na istnienie żywiołu czeskiego na Górnym Śląsku wskazuje również Jirásek 
na podstawie materiałów archiwum państwowego w Kromieryżu, dotyczących ma
jątków biskupów ołomunieckich na Śląsku Górnym. J. Kolejka przypomina ogólne 
stwierdzenie Heneliusa, Schickfussa oraz Ordunku Górnego, a J. Grobelny cytuje 
przykłady, w których polska nacjonalistyczna literatura wręcz przeinaczała dane 
o języku czeskim, cytując je jako dane o języku polskim. Tak np. cytowano wyra
żenia Jerzego Trzanowskiego w jego’ wydanej w 1626 r. książce stwierdzającej, że 
w Cieszynie „progenies prima Bohemica fuit“.

Prof. Macůrek oraz Šebánek podnoszą również kwestie istotnego charakteru 
językowego zabytków śląskich, uznawanych dotąd przez badaczy polskich (m. in. 
Rosponda) za teksty polskie (zdanie w Księdze henrykowskiej, modlitwy wrocław
skie z r. 1475, księga miejska Woźnik). Zaznaczono też potrzebę podkreślenia, 
zwłaszcza na Śląsku Opawskim, istnienia elementów słowackich i ruskich względ
nie wołoskich.

Postulat uwzględnienia w tekście Historii Sianka również roli żywiołu czeskie
go na Śląsku jest oczywiście sam w sobie słuszny. Istnieje jednak pewne niebezpie
czeństwo jednostronnego przesądzania wielu spornych problemów, zwłaszcza zakresu 
filologicznej interpretacji materiału źródłowego.

Głosy badaczy czeskich podniosły, że zagadnienie zabytków językowych wy
maga dalszych szczegółowych wspólnych badań językoznawczych.

J. Grobelny podkreślał ogólną trudność badań stosunków etnicznych w XVI— 
XVII w., bowiem nawet o formie imion własnych i miejscowych decyduje panujący 
język urzędowy, a z drugiej strony, wtórnie, narodowość pisarza. Często więc 
można mówić jedynie ogólnie o słowiańskości. Trzeba przy tym dodać, że i czeskie 
wydania niektórych źródeł grzeszą dowolnościami. Przykładem dowolnej czechi- 
zacji brzmienia imion i nazwisk może być wydanie przez V. Davidka urbarza cie
szyńskiego ż r. 1577 4.

4 V. D a v i d e  k, Osídlení Těšínská Valachy, Praha 1940-



Ogólnie biorąc właśnie we wnioskach * zdążających do oceny roli każdego 
z dwóch elementów słowiańskich, polskiego i czeskiego, w życiu Śląska badacz 
musi być szczególnie ostrożny i wnikliwy.

W zakresie stosunków kulturalnych podniesiono na Konferencji Opawskiej 
potrzebę silniejszego uwzględnienia wpływów kultury czeskiej na Śląsk Górny od 
połowy XV w. (np. sprawa języka urzędowego i dworskiego), a dla okresu wcze
śniejszego silniejszego podkreślenia wpływu kulturalnego na cały Śląsk Pragi. Rów
nocześnie prof. Macůrek wskazał na p.otrzebę uwzględnienia, obok związków Śląska 
z uniwersytetem krakowskim, związków z imiwersytetami niemieckimi i budziń- 
skim.

Sporo uwagi poświęcono też wpływowi reformacji i kontrreformacji na sto
sunki narodowościowe, polemizując z pewną jednostronnością ujęć Konspektu 
i wskazując, że tak reformacja, jak kontrreformacja miewały dwojakie oblicze na
rodowościowe i że zwłaszcza kontrreformacja w XVII i XVIII w. kładła niejedno
krotnie tamę germanizacji (M. Smerda, Kolejka).

Bardzo wartościowym wkładem materiałowym do Historii Śląska jest wypo
wiedź M. Smerdy, którą w oparciu o źródła drukowane i archiwalne omawia 
J. Leszczyński na innym miejscu tego numeru. Pod wpływem artykułu Smerdy 
można do Konspektu wprowadzić poprawkę o tyle, że w niektórych wypadkach 
w wyniku oddolnej reakcji społeczeństwa polskiego czy polskich proboszczów ka
tolickich kontrreformacja przyczynić się mogła do wzmacniania żywiołu polskiego.

Natomiast zarówno Smerda, jak i F. Hejl w ciekawym głosie o roli uniwersy
tetu ołomunieckiego słusznie podkreślili pominięcie przez autorów wzrastania 
wpływów czeskich czy wprost na niektórych terenach czechizację Ślązaków jako 
wj-nik przynoszenia na Śląsk kontrreformacji z Czech. Ten aspekt wpływów kontr
reformacji na stosunki narodowościowe śląskie wymaga bliższego zbadania. Ten
dencje w tym kierunku przejawiały się także w podporządkowywaniu się zakonów 
prowincji czeskiej, w napływie kleru zakonnego ną Śląsk (np. we Wrocławiu) itd.

Z innych zagadnień podniesionych przez historyków czechosłowackich wątpli
wości budzi wysuwana przez F. Mainusa teza o wzrastającym w XVII. w., w miarę 
wytwarzania się ogólnoczeskiego rynku narodowego, związku gospodarczym między 
Śląskiem a Morawami, że pierwotna akumulacja kapitału na Śląsku tkwiła swymi 
korzeniami także w czeskich ziemiach. Pewnego zbliżenia między niektórymi ter- 
renami śląskimi, zwłaszcza Opawszczyzny, Kłodzkiego' i Cieszyńskiego, a Czechami 
nie można negować. Należy' jednak traktować Śląsk jako pewną całość gospodar
czą i dopiero na tle rozwoju tej całości oceniać wagę związków gospodarczych 
z poszczególnymi krajami sąsiednimi. Otóż w świetle badań zarówno niemieckich 
(Wendt), jak i ostatnich polskich (Wolański), które zajmowały się całym Śląskiem, 
a nie tylko np. jednorodnością obszaru sudeckiego (jak to czynił np. w wiadomym 
celu Kühn), widać jasno, że zasadniczą rolę dla rozwoju gospodarczego Śląska od
grywał w XVII w. handel z Polską czy przez Polskę. Nieprzypadkowo w począt
kach XVIII w. kupcy wrocławscy domagali się utrzymania czy zwiększenia ceł na 
pograniczu z Czechami przy jednoczesnym obniżaniu opłat celnych na granicy 
polskiej. Niewątpliwie błędem byłoby pominięcie roli handlu i związków handlo
wych Śląska z Czechami i Morawami; brak jednak danych, które pozwalałyby na 
przypisywanie im specjalnie ważnego miejsca. Nie można także zapominać, że od 
początków XVIII w. władze austriackie czyniły starania o tworzenie wspólnot 
gospodarczych, m. in. taką wspólnotę miały stanowić Czechy, Morawy i Śląsk. Tym



zapewne dadzą się wytłumaczyć niektóre posunięcia Kolegium Handlowego i jego 
ożywiona korespondencja z Morawami.

Niniejsza wypowiedź daleka jest oczywiście od omówienia wszystkich zagad
nień poruszonych przez historyków czechosłowackich. Z natury rzeczy na wiele 
szczegółowych problemów i wątpliwości da odpowiedź dopiero tekst pracy. Z dru
giej strony coraz żywsze — jak wierzymy — kontakty naukowe historyków pol
skich i czechosłowackich pozwolą nie tylko na dalszą wymianę zdań, ale i na 
bezpośrednią współpracę przy rozwiązywaniu wielu zagadnień.
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