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SLĄSK CIESZYŃSKI 1918-1945. PRZEGLĄD LITERATURY 
PRZEDMIOTU 

Uwarunkowane położeniem geopolitycznym, bogate dzieje Śląska: 
Cieszyńskiego od dawna przyciągały uwagę badaczy. Upadek monarchii 
habsburskiej i powstanie rywalizujących o władanie krajem państw 
sukcesyjnych. - Polski i Czechosłowacji, umocniło istniejące zaintere
sowania poznawcze. Okoliczność powyższa wycisnęła jednak na nich 
swoiste piętno politycznego utylitaryzmu. Ciśnieniu !temu podlegał za

równo dobór problematyki badawczej, jak i: treść rozwiązań. Ten stan 
rzeczy przetrwał całe dwudziestolecie międzywojenne i dał o sobie znać 
jeszc.ze po II wojnie światowej. Zmianę istniejącej sytuacji przyniosło 
dopiero ustanowienie dyktatury proletariatu w Czechosłowacji w 1948 r. 
Zaczęły się kształtować nowe stosunki polsko-czechosłowackie, a mniej

szość polska za Olzą uzyskała minimalne zabezpieczenie swej egzystencji. 
Interesujące nas historyczne terytorium Śląska Cieszyńskiego uległo 

rozpadowi w następstwie polsko-czechosłowackiej rywalizacji o władanie 
krajem. Kształtujący się od listopada 1918 r. rozpad został ostatecznie 

- przypieczętowany decyzją Rady Ambasadorów z 28 VII 1920 r. o podziale
spornego terytorium. Z tą chwilą Śląsk Cieszyński jako rzeczywistość
polityczno-przestrzenna przestał istnieć. Odtąd historyk ma do czynienia
ze śląsko-cieszyńskimi powiatami w Polsce (m'iasto Bielsko, bielski, cie
szyński) i w Czechosłowacji (cieszyński, frydecki, frysztacki). Ten stan
przetrV{ał do października 1938 r., kiedy w następstwie polskiego ulti
matum do Pragi zostały wcielone do Rzeczypospolitej powiaty: czesko
-cieszyński (zachodniocieszyński) i frysztacki powiększone o skrawki po
zostałego przy Czechosłowacji powiatu frydeckiego. Anektowane przez.
Polskę terytorium było nieco większe od tego, o którego posiadanie ubie
gała się po I wojnie światowej. Strona polska ten sporny obszar nazywała
Zaolziem, podczas gdy strona czechosłowacka używała na jego oznacze
nie nazwy Tesinsko.

Na cz.olo interesującej nas literatury przedmiotu wysuwają się pu
blikacje źródeł historycznych. Większość z nich powstała w związku 
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:z polsko-czechosłowackim konfliktem o Cieszyńskie, stąd też odnoszą się 
prz€de wszystkim do wypadków z lat 1918-1920 i 1938. r. 

Podstawowe dokumenty i inne materiały żródłowe odnoszące się do 
pierwszej fazy sporu o władanie tymi ziemiami w latach 1918-1920 
opublikował W. Dąbrowski 1. Ważnym uzupełnieniem tego zbioru źródeł 
stała się publikacja K. W. Kumanieckiego 2. Po II wojnie światowej pu
.blikację źródeł podjął Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który 
w trzech tomach ogłosił zredagowane przez R. Hierzanka i J. Kukułkę 
podstawowe źródła odnoszące się do sprawy polskiej na paryskiej kon
ferencji pokojowej w 1919 r.a Do kwestii cieszyńskiej odnosi się przede 
wszystkim 25 dokumentów i ·innych źródeł historycznych ogłoszonych 
w tomie II tego cennego wydawnictwa. Jego wartościowym uzupełnie
niem są wydane przez A. Wadowskiego paryskie relacje ks. J. Londzina 
i T. Regera 4. 

Również strona czechosłowacka wydała po II wojnie światowej pu
blikację źródłową pr.zedstawiającą dzieje dyplomatycznej i zbrojnej walki 
o granice, w tym także o Śląsk Cieszyński 5

• W pewnej mierze zagad
nienia interesującego nas dotyczy także zbiór źródeł do dziejów orientacji
politycznej T. G. Masaryka 6. 

Ważnym uzupełnieniem edycji źródłowych jest memuarystyka, 
szczególnie obfita do dziejów walki o odbudo�anie państwa polskiego 
i utworzenie Czechosłowacji. Na czoło, wysuwają się pamiętniki polskich 
i czeskich przywódców politycznych - E. Benesa, R. Dmowskiego, 
T. G. Masaryka, M. Seydy 1. Z obcych na uwagę zasługuje tom wspom
nień F. Tommasiniego s. 

W wymienionych pamiętnikach znajdziemy często ciekawe osobiste 
poglądy na źródła konfliktu oraz elementy jego międzynarodowego tła, 

1 'W. D ą tb r o  wsk i, Kwestia cieszyńska. Zbiór dokumentów z okresu walki
o Sląsk Cieszyński 1918-1920, Kartowioe 119,23.

2 K. W. Ku m -a n ie c k  i, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze do-
1wmenty 1912-styczeń 1924, Warszawa 1·9·214. 

3 Sprawa polska na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty 
i materiały, t. I, Warszawa 1965, t. II, Warszawa 1967, t. III, Warszawa 1968. 

4 A. W a <i o w ,s ki, Relacje dwu delegatów Rady N a rodowej Księstwa Cie
szyńskiego na konferencję pokojową w Paryżu w latach 1919 ,i 1920 {!Pamiętnik 
cieszyński, t. I, Katowice 1961). 

s Boj o smer vyvoje ceskoslovenskeho statu, t. I: fijen 1918-ćerven 1919,

Praha 1965; t. II: ćervenec 1919-kveten 1921, Praha 1969. 
6 Dokumenty o protilidove a protinó.rodni politice .T. G. Masaryka, •Praha 1953. 

1 Be n e s, Boj o Teśinsko. Problemy nove Evropy o zahranicni poLitika
Ceskoslovenska, Pr aha 1924; te goż, Svetova valka a naśa revoluce, t. I-II, Praha 
1927; R. Dm owski, Polityka polska i odbudowanie państwa, ,Warszawa •1'925; 
T. G. M as aryk, Rewolucja światowa, itłum. polskie, .Warszawa ,(bdw); M. Se yd a, 
Polska na przełomie dziejów, t. II, Poz.nań ·1931.

s F. Tom ,as si IIl i, Odrodzenie •Polski (tłum. pol,skie), War szawa 1928. 
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ale jeśli idzie o jego przebieg i związane z nim realia, pierwszeńS'two 
dać należy wspomnieniom polityków i wojskowych związanych bezpo
średnio z terenem ich działań. Do tęj kategorii pamiętników zaliczyć 
należy prace: E. Brzuski, A. Buzka, W. Dąbrowskiego, M. Jarosza, 
K. Latinika, K. Matusiaka, F. Pelca i J. Szczurka 9. 

Istnieją także publikacje żródeł odnoszące się do drugiej fazy sporu
o Śląąk Cieszyński, ściślej rzecz biorąc o tzw. Zaolzie. Ze strony polskiej
podstawowe źródła ogłosili: J. Chudek, B. Kożusznik, S. Stanisławska
i S. Zabiełło 10. Z pozostałych publikacji źródłowych na szczególną uwagę
historyka zasługuje wydana na emigracji trzytomowa praca J. Szembeka,
podsekretarza stanu w polskim Ministerstwie Spraw Zagraniczych 11• 

Stosunek polskiej i czechosłowackiej opinii publicznej wobec konfliktu
znalazł natomiast pewne odzwierciedlenie w źródłach powstałych w kręgu
lewicy rewolucyjnej obu zainteresowanych krajów 12.

Literatura pamiętnikarska odnosząca się do dziejów kwestii zaolziań..:. 
skiej w 1938 r. jest natomiast uboga. Składają się na nią pamiętniki, 
głównych co prawda przeciwników w sporze, a mianowicie J. Becka 
i E. Benesza 13, ale odczuwa się zupełny brak publikowanych wspomnień 
proweniencji regionalnej. 

Podobnie jak wydawnictwa źródłowe z okresu 20-lecia międzywo
jennego, również opracowania dziejów Śląska Cieszyńskiego powstałe 
w tym czasie obarczone są piętnem bezpośredniego utylitaryzmu poli
tycznego. Zarzut iten odnieść należy zarówno do opracowań publicy
stycznych i informacyjnych, jak i do pierwszych prób naukowego ujęcia 

9 E. B r z u s k a, Śląsk Cieszyński na przełomie (Księga o ślą sku wydana
z okazji jublileuszu 35-letn(iego) istnienia „Znicza", pod red. A. Targ a, Cieszyn 
1929); A. Bu z e k, Z ziemi piastowskiej. Wspomnienia, ,Warszawa 1963; 'W. D ą
b ro w s k i, Rok walki o rządy na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn ·191'9; M. J a ro s  z, 
Wędrówki po ścieżkach wspomnień, Warszawa 1963; K .  M a t  us i a k, Walki o ziemię 
cieszyńską w latach 1914-1920. Pamiętniki, Cieszyn 1930; te g oż, Wspomnienia 
sprzed 10 lat •Wolska Zachodn,ia, 19,28 nr 302); 1F. Pe 1 c, O Te§'insko. Vzpominky 
a uvahy, ślezska Ostrava 1928; J. S z c z  ur e k, Z wielkich dni śląska Cieszyń
skiego, cz. III, Cieszyn 1928; cz. IV, Cieszyn 1930; cz. V, Cieszyn 1933. 

10 J. C h udek, Sprawa Bogumina w dokwmentach polskich (Sprawy Między
narodowe, 1958, nr 9); B. K ożus zni k, Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 
1939-1945 ('Polska i świat, J946, '11T 6-7); ·S. St a n is la w s k a, Wymiana korespon
dencji Benesz-Mościcki (Polityka, 11959 nr 7); S. Z ab :ie l l o, Sprawa polska 
podczas II wojny światowej w świetle pamiętników, :Warszawa 1958. 

11 J. S z e mb e k, Dariusz i teki... 1933-1945. Oprac. Tytus Komarnicki, t. I-II,

Londyn 1964; t. III, 'LondyJl 1969. 
12 ChteLi jsme bojovat. Dokumenty o boji KSC a lidu na obranu Ceskoslovenska, 

.Praha 1963; K.PP w obronie niepodległości Polski. Materiały i dokumenty, Warszawa 

1954. 
13 J. Be c k, Dernier rapport. Politique polonaise 1926-1939, Neuchatel-P aris 

1951; E. Be n es, Pameti. Od Mnichowa k nove va.lee a k nove-mu vitezstvi, 

Praha 194'7. 
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polsko-czechosłowackiego sporu o Cieszyńskie. Z tego też powodu opra
cowania dotyczące dziejów politycznych zdecydowanie przeważają nad 
pozostałymi działami historii. 

Najwcześniej, nieomal u zarania jego istnienia, stronę polityczną 
sporu na użytek czytelnika zachodnioeuropejskiego przedstawił J. Bu
zek 1,. Później zaczęły się ukazywać prace mające ambicję bardziej peł
nego ujęcia zagadnienia. Poza pracami pamiętnikarskimi, o których była 
już mowa, należały do nich opracowania pióra J. Przybylskiego, 
F. Sla�hty, K. Witta, P. Lamatscha i P. H. Seraphina 15_ Trzy ositatnie
prace napisane są z pozycji niemieckich zainteresowań Śląskiem Cie
szyńskim. Najpełniejszą historię polsko-czeskich zmagań, napisaną z pra
wie 20-letniej perspektywy, �:lał F. Szymiczek 16• Koniecznie jednak pa
miętać należy, iż praca ta powstała pod mocnym ciśnieniem trwającego
od 1935 r. antyczechosłowackiego kursu polityki polskiej.

Z zagadnieniem walki o granice wiąże się ilościowo dosyć pokaźna 
literatura na temat położenia mniejszości polskiej w czechosłowackiej 
części Śląska Cieszyńskiego. Spośród prac tej kategorii dotąd wartości 
poznawczej nie utraciły publikacje pióra: F. Kulisiewicza, W. Sworakow
skiego oraz przedstawiające sprawę z pozycji czeskich zbiorowa praca 
J. Chmelafa, J. Auerhana, A. Bohaca 11. Ze względu na ilość zgromadzo
nych danych nadal na uwagę zasługuje również wydany nakładem
Polskiego Instytutu W spólpracy z Zagranicą memoriał o położeniu
mniejszości polskiej na Zaolziu 1s.

Sprawą rozpadnięcia się historycznego terytorium Śląska Cieszyń
skiego zajmowali się i przeb'ieg zaszłych delimitacji opisali S. Raub�l 
i A. Wrzosek 1s. 

Do prac napisanych z pozycji ,trwającego polsko-czeskiego konfliktu 
o Zaolzie zaliczyć trzeba jeszcze powstałe już yo IT wojnie światowej

a J. B u z e  k, La question de la Siiesie de Cieszyn, Paris 1919.

15 A. Pe kare k, Obsazeni Tesina a utok na Skocov (Vojenske rozhledy, 
1924, V); J. Pr z y b y l ,s ki, Walka o Slqsk Cieszyński w styczniu 1919 r. (Bellona, 

1932, XL); F. S 1 a c h  ta , Tesinsko na mezindrodnim foru, Karvinna 1932; K. W itt, 

Die Teschener Frage, Berlin rn.35; P. Lam a ts c h, Der Teschener Korridor 
(Schlesisches Jahrbuch, Breslau 1193>1); P. H. S er a p  h i  n, Teschener Schlesien, 
Konigsberg 1938. 

16 F. S z y muc z e k, Walka o Slqsk Cieszyński w latach 1914-1920, Kaitowice

1938. 

11 J. C hm e I a r-J. A u e r  h a  n-A. Bo ha(:, Polska mensina v Ceskosloven-

sku, Praha 1936; F. Ku 1 is ie w i cz, Polacy w Czechosłowacji. Zarys informacyjny, 
Frysztat 1929; W. S w or ako w ski, Polacy na Sląsku za Olzą, War-sza wa 1937. 

1s Polacy w Czechosłowacji w świetle faktów i liczb. Memoriał Komisji Studiów 
nad Stosunkami Polsko-Czechosłowackimi przy Polskim Instytucie Współpracy z Za
granicą, Warsza wa 1935. 

10 S . Ra ub a 1, Granica poUtyczna polsko-czechosłowacka, Warszawa 1927; te n-

że szerzej: La formation de la frontier entre la Pologne et la Tchechoslovaquie, 

Paris 1928; A. W r z osek, Nowe granice województwa śląskiego, K atowice 1938. 



Śląsk Cieszyński l!H.8�1945 269' 

prace F. Slachty i F. Uhlira 20. Znacznie spokojniej przedstawił zagadnie

nie piszący na emigracji podczas II wojny światowej B. Kożusznik 21• 

O tonie pracy zadecydował na pewno nie tylko fakt, iż powstała w okre
sie trwania działań wojennych przeciw wspólnemu wrogowi, Niemcom 
hitlerowskim, lecz także nadal .niewygasłe jeszcze nadzieje na zawarcie 
konfederacji polsko-czechosłowackiej. 

Bez porównania mniej liczne są prace ·historyczne traktujące o pro
blemach wewnętrznych: gospodarczych, politycznych i kulturalnych Ślą
ska Cieszyńskiego po obu· stronach granicy politycznej. 

Czołową pozycję wśród nich -zajmuje niewątpliwie sumienne studium 
W. Sahanka o losie dóbr Komory Cieszyńskiej w nowych warunkach
politycznych 22. Nartomiast bardziej informacyjny charakter mają prace
o tematyce ekonomicznej wydawane przez Instytut Śląski w Katowicach.
Spośród nich na uwagę zasługują opracowania komunikacji kolejowej„
robót publicznych i przemysłu w cieszyńskiej części województwa ślą-·
skiego 2s. Bardziej ogólny obraz stosunków gospodarczych oraz "ich ten
dencji rozwojowych przyniosła zbiorowa publikacja wydana staraniem
cieszyńskiego Komitetu Opieki nad Uchodźcami z Czechosłowacji 24

. 

Gospodarcze, polityczne i kulturalne położenie mniejszości niemiec
kiej, napisane z pozycji niemieckich, przyniosła praca zbiorowa zreda
gowana przez V. Kaudera 25• 

Z organizacji politycznych działających w polskiej części Śląska Cie
szyńskiego tylko Związek śląskich Katolików doczekał się opracowań 
historycznych J. Galicza i E. Grima (Ślązak) 26. Z innych organizacji 
kulturalno-oświatowych cząstkowo znane są dzieje Macierzy Szkolnej, 
,,Znicza", ,,Siły", ,,Sokoła", Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Rol-

20 F. S 1 a ch ta, Tesinsko. Jeho prvni a druhe deleni, Karvinna 1946; 

E. U h 1 i r, Tesinske Slezsko, Moravska Ostra va 1945. 
21 B. K o ż u s z n i k, The Problem of Cieszyn Silesia. Facts and Documents„

London 1943. 
22 W. S aha nek, Spór o dobra cieszyńskie (,Roczniki Towarzystwa •Przyjaciół 

Nauk na Śląsku, t. III, Katowice 1931). 
2s J. R. K r z yż a, Rozwój kolejnictwa w województwie śląskim i jego znaczenie

dla Polski, Kaitowiice 1939; S. K a uf ma n, R. Mar y n i ar c z y 'k, Roboty publiczne
w województwie śląskim, Katowice 1936; S. Le s z c z y  c k  i, Znaczenie gospodarcze
ruchu uzdrowiskowo-turystycznego na Sląsku, Katowice 1937; Z. Miło b ę d z  k i„ 
Przemysł w województwie śląskim, Katowice 1938; te g oż, Przemysł w wojewódz
twie śląskim, część II: Przemysł na odzyskanych ziemiach Sląska Cieszyńskiego„ 
Katowice 1'939. 

2� Sląsk Cieszyński. Z życia gospodarczego, Cieszyn 1937. 
2S Das Deutschtum in polnisch Schlesien. Ein Handbuch ii,ber Land und Leute. 

Herausgegeben v on V. Kauder, Plauen i. V. 1932. 
2& J. G a ,1 i c z, Związek Sląskich. Katolików 1883-1933, Cz. Cieszyn 1933; 

E. G r i m (Ślązak), Rzut oka na pięćdziesięciolecie polsko-katolickiej organizacji
politycznej ziemi cieszyńskiej Związku Sląskich Katolików, Cieszyn 1933. 
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niczego i Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra 27, Poza pracą W. Ogrqdiiń
.skiego o przeszłośCi ruchu „sokolego" mamy tu jednakże do czynienia 
z twórczością popularnonaukową o bardzo zróżnicowanym poziomae. 

Z pozostałych instytucji cząstkowych opracowań doczekały się ko
ścioły. Dziejami Kościoła katolickiego zajmował się J. Londzin, a o hi
.storii Kościoła ewangelicko-augsburskiego pisał J. Berger 28• 

Poza omówionymi pozycjami na uwagę zasługują jeszcze regionalne 
kompedia informacyjne. Należy do nich wydana staraniem Śląskiej Rady 
Wojewódzkiej praca o a_dministracji samorządowej, będąca równocześnie 
reklamą osiągnięć dokonanych przez wojewód71two śląskie pod rządami 
wojewody M. Grażyńskiego 29. Podobny informacyjny charakter mają 
również okolicznościowe prace J. Kavuloka i S. Janickiego 36. Zarówno 
pod względem konstrukcji, jak i sposobu przedstawienia zgromadzonego 
materiału odbiega od wymienionych powstała z inicjatywy Zarząd.u 
•Głównego Macierzy Szkolnej zbiorowa monografia śląsko-małopolskiego
Podbeskidzia 31. Jest to bodajże pierwsza praca napisana z pobudek ma
jących na uwadze zintegrowanie wymienionego terytorium.

Problematyka wewnętrznej integracji polskiego Śląska oraz dz:iieje 
-zrastania się województwa śląskiego z organizmem państwowym Rze
·czypospolitej były jednakże przedmiotem przede wszystkim zaintere
.sowań publicystyki międzywojennej. Spośród prac opublikowanych na
ten temat w prasie i periodykach (np. ,,Ga:zieta Polska", ,,Kurier Po
znański", ,,Kuźnica", ,,Polska Zachodnia", ,,Powstaniec Śląski", ,,Straż
nica Zachodnia", ,,Zaranie Śląskie"), na szczególną uwagę zasługuje
praca ogłoszona przez K. L. Konińskiego w „Przeglądzie Współczesnym",

21 Jubileusz 50-lecia istnienia Macierzy Szkolnej Ks(ięstwa) Ciesz(yńskiego). Jed
nodniówka, Cieszyn 1935; A. T arg, Zarys historii „Znicza" tKsięga -0 Sląsku ... , 

,Cieszyn ,1929); ·F. Tr om bal a, Na 60-lecie „Dziedzictwa bł. Jana Sarkand'T'a''. Opis 

jego prac i wysicków w latach 1923-1933, Cieszyn 1934; W. Ogro dzi ń s ki, 

Dzieje Dzielnicy Sląskiej „Sokola", Katow.i<:e 1937; Jednodniówka wyd(ana) z okazji 
40-lecia „Sokola" w Cieszynie. Red. J. Szczurek, Cieszyn 1931; Jednodniówka

strzelecka. IO-lecie pr'1CY Związku Strzeleckiego w pow(iecie) ciesz(yńskim) 1926-1936.
•Cieszyn ·1936; Na zlot młodzieży robotniczej Sląska Ciesz(yńskiego) z okazji 20-lecia
rob(otniczego) stow(arzyszenia) kult(uralno)-oświat(owego) ,,SHa" 1908-1928, Cieszyn
19.28; Jednodniówka „Siła". Trzydzieści lat „Siły" 1908-1938, Cieszyn 1938.

28 J. L o n, dz i n, Historia Generalnego Wikariatu w Cieszynie, Cleszyn 19.26; 

.J. Berger, Ewangelicki zbiór cieszyński po podziale Sląska w r. 1920, Cz. Cie

szyn 1930. 

te Województwo śląskie 1918-1928. Rozwój administracji samorządowej woje
wództwa śląskiego w zarysie, Kat-OWi ce 1929. 

30 J. Ka v u 1 ok, Deset let ceskoslovenskeho Slezska, 28 ćervance 1920-1930, 
Moravska Os•trava 1920; S .  Ja n i c k i, Dziesięć lat przynależności Sląska do Rzeczy
.pospolitej, Katowice 1932. 

3t Kronika Sląska Cieszyńskiego i powiatu Biała, żywiec, Cieszyn 1932. 
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a pamiętać iteż należy o książce P. Hulki-Laskowskiego poświęconej 
Śląskowi za Olzą s2. 

W końcu trzeba nadmienić, że ze względu na swój politycznie aktual
ny charakter niektóre elementy historii najnowszej Śląska Cieszyń
skiego weszły nawet do pierwszych systematycznych ujęć historii od
ro.dzonego państwa polskiego ss. 

Wygaśnięcie polsko-czechosłowackiego sporu granicznego, będące na
stępstwem ustanowienia dyktatur proletariatu w obu krajach oraz coraz 
większe oddalenie w czasie od lait pełnych napięć i konfliktów sąsiedz
kich, wywarło szczególnie pozytywny wpływ na rozwój badań histo
rycznych. Zachodzące przemiany nie tylko zobiektywizowały przedmiot 
badań, lecz także znacznie poszerzyły jego zakres. Podjęto badania nad 
historią społeczną, w szczególności nad dziejami klasy robotniczej. Nie
mniej jednak dominującym przedmiotem badań nadal pozostawały za
gadnienia historii politycznej. Pewnego rodzaju nowością było natomiast 
ś�isłe powiązanie problematyki bilateralnych stosunków polsko-czecho
słowackich w kontekście sprawy cieszyńskiej z kwestią narodowościową. 
Równocześnie kwestię narodowościową zaczęto rozpatrywać w sposób 
porównawczy, jako zjawisko typowe dla tej części Europy. Szczególnie 
wiele miejsca w badaniach poświęcono zachowaniu się mniejszości nie
mieckiej, co z czasem nawet doprowadziło do pewnego wyparcia z pola 
widzenia historyków losów mniejszości polskiej na Zaolziu. 

Historia początków polsko-czechosłowackiego sporu o Śląsk Cieszyń
ski doczekała się solidnego, źródłowego opracowania czeskiego badacza 
J. Valenty, który dzieje przedmiotu sporu omówił na tle stosunków

społeczno-gospodarczych. Znajomość dziejów polsko-czechosłowackiego
sporu o Cieszyńskie znacznie posunęli również naprzód A. Brożek
'i A. Kastory. Poza wymienionymi, dziejami narodzin sporu zajmowały
się w swych rozprawach poświęconych dyplomatycznym stosunkom
polsko-czechosłowackim dwie historyczki: amerykańska - D. Ferman

polska - A. Szklarska-Lohmannowa 3•. Kwestia cieszyńska jest też 

u P. H ulk a-L a sk o w sk:i, Śląsk za Olzą, KatowJce 193·8; K. L. K oni ń sk i ,  
Kart>ki z dziejów polskości Śląska Cieszyńskiego (iprzegląd Współczesny, 1935, 
nr 1157-11'58; 19::35 nT 1:63; 'l'9C36, nr 165). 

as S .  K utr z eb a, Polska Odrodzona 1914-1922, Kraków 19.22; M. Bobrz y ń
s ki, Dzieje J'olski w zarysie, t. III, Warszawa 1931; lA. P ró c h nik, Pierwsze pięt
nastolecie Polski niepodległej, Warszawa 1957, II wyd.; W. S obi e ski Dzieje Pol
ski, t. III, Warszawa 1938.

34 J. V a Ie n t a, Tesinska otazka 1918-1919. Pfispevek k cesko-polskym poli

tuckym vztahum v obdobi imperialismu (Ke vzniku CSR. Sbornik stati k ohlasu 
:8.ijnove revoluce a ke vzniku CSR, Praha 1958); te n że, Cesko-polske vztahy v le

tech 1918-1920 a Tesinske Slezsko, Ostra va 1961; Rec.: J. Le w a n do w ski 

(Kwartalnik Historyczny, 1965, nr 2); A. Brożek, Miejsce ziem śląskich w poli
tyce środk-Owoeuropejskiej po I wojnie światowej (1918-1921) ,(Dzieje Najnowsze, 
1970, nr l); A. K a s t  o r  y, Rola Górnego Sląska w polsko-czechosiowackim kon-
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obecna we wszystkich innych pracach traktujących o polskiej polityce 
zagranicznej wobec południowego sąsiada. W takim ujęciu liczne cenne 
dane, chociaż w osądzie nieraz kontrowersyjne, podał J. Kozeński, a sporo 
interesujących danych przyniosły także książki pióra S. Stanisław
skiej 35

• Wszyscy '}'ymienieni autorzy traktowali kwestię cieszyńską 
jako ważny ujemny czynnik w czechosłowackiej polityce Warszawy. 
Zwracali też uwagę na rolę, jaką odegrało Cieszyńskie w polskich za
interesowaniach irredentą słowacką. Nieco inne, bez porównan'ia mniej 
ważne miejsce w stosunkach polsko-czechosłowackich, wyznacza spra
wie cieszyńskiej K. Lewandowski w swej pracy o kwestii ukraińskiej 
w czechosłowackiej pontyce wobec Rzeczypospolitej 36. 

Na szerszym tle stosunków międzynarodowych, w związku z hHle-· 
rawskim naporem na Czechosłowację Cieszyńskiem zajmowali się rów-· 
nież K. Piwarski i zwłaszcza H. Batowski 37. 

Także wewnętrzna problematyka Śląska Cieszyńskiego znalazła od-· 
zwierciedlenie w podejmowanych po II wojnie światowej b�daniach 
z zakresu dziejów Polski i Czechosłowacji. Znaleźć ją można zarówno, 
w opracowan'iach określonych dziedzin życia gospodarczego, społecznego, 
i politycznego w skali obu sąsiednich państw, jak też w pracach szcze
gółowych, traktujących o wybranych zagadnieniach polskiego i czeskie-· 
go Śląska. 

Dzieje gospodarcze i związana z nim'i problematyka społeczna polskiej 
części interesującego nas terytorium były przedmiotem zainteresowań 
kilku autorów. Przemiany, jakie zaszły na wsi śląskiiej i w gospodar-· 
stwie rolnym, opisał F. Serafin, historią górnictwa węglowego zajmował 
się J. Jaros, a włókiennictwu śląskiego Podbeslmdzia sporo miejsca 

fŁikcie o Slqsk Cieszyński w latach 1918-1921 (Przegląd Historyczny, 1970, nr 4);.

D. P e r m  a n, The Shaping of the Czechoslovak State. Diplomatic Bistory of the·
Boundaries of Czechoslovakia. 1914-1920, Leiden 1962; A. S z k '1 ar ,s ka - Lohma n
n o va, Sprawa polskiej mniejszości narodowej na Sląsku Cieszyńskim w roko
waniach polsko-czechosłowackich, luty-kwiecień 1925 (Zaranie Sląskie, 1966, nr 4);

t e jże, Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne � latach 1918-1925, Wro
cław 1967; tt e j że, Polska wobec sprawy słowackiej w latach 1919-1921 (,Studia
z Najnowszych Dziejów Powszechnych, 1963, t. V).

35 J. K o z eń s k i, Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 
1932-1938, Poznań 1964 (rec. tej pracy: J. Jur k i ewi c z  a, ,,Acta Polonia.e Histo
r ica", 1966, t. 13, oraz J. V a le n t y  „Sobótka", 1966, nr 2; por. też: J. Chl e b  o w
e z y k, Niektóre problemy mniejszości polskiej w Czechosłowacji w okresie między
wojennym (Zara<niie Sląskie 1966, .nr 4); S. S t  an.is ła w ska, Wielka i mała po

lityka Józefa Becka (marzec-maj 1938), Warszawa 1962; ,t e jże, Polska a Mo
nachium, Warszawa 1967. 

ss K. L e w  a n d-0 ws k 'i, Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosło-
wacji w latach 1918-1932, Wrocław 1'914. 

37 K. Pi w a T s ki, Polityka europejska w okresie pomonachijskim (X 1938-
III 1939), Warszawa 1960; H. Ba t o ws ki, Kryzys dyplomatyczny w Europie. Je
sień 1938-wiosna 1939, Warszawa 1962; te go ż, Zdrada monachijska, Poznań 1972.
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:poświęcił K. Bajer. Warunki materialne egzystencji robotniczej były 

przedmiotem badań porównawczych Z. Landaua i J. Tomaszewskiego. 

Miejscem Zliem śląsk'ich w polskiej polityce gospodarczej w przededniu 

II wojny światowej interesował się M. Drozdowski se. 

Z prac czechosłowackich o analogicznej problematyce na uwagę za

sługuje zbiorowe opracowanie dziejów gospodarczych I Republiki, 

książka A. Chyby o położeniu klasy robotniczej w dobie między wiel

kimi wojnami, a także zbiory prac szczegółowych o problemach okrę

gów przemysł,owych wydane przez Slazsky ustav w Opawie 39. · 

Sprawami życia politycznego w Cieszyńskiem w skali województwa 

.śląskiego zajmował śię przede wszystkim H. Rechowicz 40, a interesujące 

<lane przedstawiające udział społeczeństwa w poszczególnych kampa

niach wyborczych opracował i opublikował J. Pabisz. 

Pozostałe prace z tego zakresu mają pod względem przedmiotowym 

i chronologicznym charakter ujęć fragmentarycznych. Na czoło spośród 

nich wysuwają się opracowania z zakresu historii ruchu robotniczego, 

.z dziejów klasy robotniczej. Należą do nich prace o dość zróżnicowanej 

tematyce, ukazujące złożone problemy robotniczej ruchliwości orga

nizacyjnej, pióra S. Ajznera, L. Hassa, J. Kępskiego i J. Pabisza. 

Nieco odmienny charakter posiada praca zachodnioniemieckiego histo

ryka, będąca przeglądem niemieckiego ruchu robotniczego w Polsce «1. 

Wszyscy wymienieni autorzy zagadnienia śląsko-cieszyńskiego traktują 

w ramach szerszego terenu. 

SS F. Ser a fi n, Wieś śląska w latach międzvwo;ennych 1922-1939, Katowice 

1977; J. J a ros, Historia górnictwa węglowego w zagłębiu górnośląskim w latach 
1914-1945, Katowice '1'969; K. Bajer , Przemysł włókienniczy na ziemiach polskich 
-0d początku XIX w. do 1939 r., Łódź 1969; Z. Lan d a u ,  J. Tom as ze w s k i ,  
Robotnicy przemysłowi w Polsce. 1918-1939. Materialne warunki bytu, •Warszawa 
1971; .t y chże, Gospodarka Polski międzywojennej w dobie inflacji 1918-1923, 

Warszawa 19617; M. D r-0 z do ws 'k i , Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-

1939, Warszawa 1963. 
39 R. O l s o v s k y ,  V. Pr u ch a, H. G e bauer o v a, A. Do b r y, A. Pr a z

s k y ,  Pfehled hospodcirskeho vyvoje Ceskoslovenska w letech 1918-1945, Praha 
1965; A. Ch yb a, Postaveni delnicke tfidy v kapitalistickem Ceskoslovensku, Praha 

1972, II wyd.; Stud.ie o vyvoji pru.myslu a pru.myslovych oblasti,, Opava 1972, 

s v. 1-2; Uhelne reviry a pru.myslove oblast�, Opava 19,73. 
40 H. Recho w i c z , Sejm Sląski 1922-1939, Katowi ce 1971 (II wyd.); J. Pa

b is z, Wyniki wyborów parlamentarnych (do Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej oraz 
do Sejmu Sląskiego) na terenie województwa śląskiego w latach 1919-1939 (Studia 
i ma•teriały z <dziejów śląska, t .  VII , Wroc ław 1966). 

41 S. A j  z n er ,  Polska a wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939, Warszawa 
1968; L. Has s, Układ sil i zasięg oddziaływania ruchu zawodowego wśród klasy 
robotniczej w latach Drugiej Rzeczypospolitej (Polska klasa robotnicza. Stud'ia hi
storyczne, t. IV, WaTszawa 1973); tegoż, Rozmieszczenie robotników przemysło
wych w Polsce w drugim dziesięcioleciu międzywojennym (Polska k lasa robotni cza. 
Studia his toryczne, t. VI, Warszawa 1974); t e  g oż, Kształtowanie się lewicowego 
nurtu w PPS na tle sytuacji wewnątrzpartyjnej (XI 1923-V 1926) (Kwartaln ik Hi-
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Z analogicznego punktu odniesienia ujmowano także kwestię nie

miecką w polskiej części Sląska Cieszyńskiego. Z licznych prac poś

więconych temu zagadnieniu wymienić trzeba przede wszystkim opra

cowania M. Cygańskiego, K. Griinberga, L. Meissnera S. Potockiego, 
R. Staniewicza i A. Szefera 42. 

Z dziejami niemieckiej grupy narodowej w znacznej mierze waąze

się tematyka książki P. Dobrowolskiego o ugrupowaniach separatys

tycznych na Sląsku, którą w wąskich ramach Zaolzia zajmował się już 

wcześniej A. Szefer. Językowymi determinantami zajmował się filolog 

czeski L. Pallas 43. 

Przedmiotem badań historycznych stała się również w Polsce Lu

dowej położona na pograniczu polityki i kultury problematyka wyzna

niowa polskiego Sląska. Pod redakcją A. Schletza powstał pokaźnych 

rozmiarów tom studiów napisanych z pozycja. katolickich, a mówiących 

o historii diecezji katowickiej. Prawie równocześnie, ale tym razem

z pozycji marksistowskich, na historię stosunków wyznaniowych w wo

jewództwie śląskim starał się spojrzeć B. Reiner 44.

Najpoważniejszym opracowaniem z zakresu historii kultury pozosta

je ńatomiast dzieło Z. Hierowskiego o życiu li�erackim polskiego 
Sląska 45, w którym na tle panoramy przemian kui.turalnych autor dał 

także obraz usiłowań literackich podejmowanych w Cieszyńskiem 
i przez Cieszyniaków. Ważnym uzupełnieniem tych informacja. sq opra-

storyczny,. 1961, nr 1); t e g oż, PPS Lewica 1926-1931 (Na jnow s z e  Dzieje Polski 
1914-1939, t. IV, Warszawa 196U; J. Kęps k i, Polska Partia Socjalistyczna na

Sląsku 1918-1922 (W Za głębiu Dąbrowskim i na Sląsku Górnym u pro gu i na po
czątku niepodległości (1918-1922), Ka towice 1968); J. Pa bis z, Walka klasy robot
niczej województwa śląskiego w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, Katowice-
1972; O. H e  i k e, Die deutsche Arbeiterbewegung in Polen 1835-1945, Dort mund 
1969. 

42 M. Cy g a ń s ki, Hitlerowska V kolumna w województwach śląskim i kra

kowskim, Opole 1972; K. Gr il nb e r g, Nazi-Front Schlesien. Niemieckie organi

zacje polityczne w województwie śląskim, Katowice •1963; L. ,Meissn er, Nie

mieckie organizacje antyfaszystowskie w Polsce 1933-1939, Warszawa 1973; S. P o
t o c k i, Położenie mniejszości niemieckiej w Polsce 1918-1939, Gdańsk 1969� 
R. St a n i e w i c z, Mniejszość niemiecka w województwie śląskim w latach 1922-

1933, Ka towice 1965; t e g oż, Mniejszość niemiecka w województwie śląskim
w okresie przygotowań do hitlerowskiej agresji na Polskę (15 III-10 VIII 1939), 
(Przegląd Za chod ni, 1964, nr 4); A. Sz efer, Mniejszość niemiecka w Polsce i Cze

chosłowacji w latach 1933-1938, Katowice 1967.
43 P. D o ,b r o w o 1 s 'kii, U grupowania i kierunki separatystyczne na Górnym.

Slqsku i w Cieszyńskiem w latach 1918-1939, Warszawa 1972; L. P a  11 as, Ja
zykovli otazka a podmtnky vytvlireni narodneho vedomi ve Slezsku, Ostrava 1970� 

44 „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kulitury ka tolickiej w Polsce".
Reda ktor: Alfons Schletz, t. X!LIV, Krak ów 197 5; B. R einer , Wyznania i związki
religijne w województwie śląskim 1922-1939. (Wybrane zagadnienia), Opole 1977. 

45 Z .  Hi er o w ,ski, Życie literackie na Sląsku, Katowi ce 1969; ,,Zaranie Slą
skie", 1967, nr 2. 
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cowania i materiały wspomnieniowe, ogłosz·one w jubileuszowych nu
merach „Zarania Śląskiego". Jeśli idzie o życie kulturalne mniejszości 
niemieckiej, to na uwagę zasługuje praca T. Kowalaka o dziejach 
prasy niemieckiej w Polsce międzywojennej 46. 

Nadmienić jeszcze należy, iż różne elementy histonii Śląska Cie
szyńskiego występują również w opracowaniach popularnonaukowych. 
i podręcznikach. Do tych pierwszych zaliczyć należy przede wszystkim 
książki A. Ajnenkiela, J. Holzera .i J. Molendy, H. Jabłońskiego oraz 
czeską pracę R. Prasila 47. Z polskich ujęć syntetycznych zwrócić trzeba 
uwagę na odpowiedni tom dziejów Polski zredagowany przez L. Gros
felda i H. Zielińskiego oraz na prace K. Piwarskiego i K. Popioł
ka z dziejów Śląska 48. Wiele interesującego materiału z dziejów Śląska 
Cieszyńskiego przynoszą również prace innych autorów 49. Z prac c�echo
słowackich poza ujęciami podręcznikowymi, jak np. książka V. Olivovej 
i R. Kvacka, na szczególną uwagę zasługuje drugi tom syntezy polsko
czeskich stosunków w dobie kapitalizmu napisany pod redakcją V. Zac-
ka so. 

Najogólniejsze informacje o historii Śląska Cieszyńskiego i jego roli 
we wzajemnych stosunkach w okresie dwudziestolecia międzywojen
nego przyniosły również popularne ujęcia dziejów sąsiadujących z sobą 
krajów s1. 

Podstawowym źródłem wiedzy o przeszłości Śląska Cieszyńskiego 
są opracowania różnych fragmentów jego historycznej rzeczywistości. 
Liczba ich jest wcale pokaźna, chociaż nadal odczuwa się niedostatek 
wiedzy o licznych ważnych zjawiskach i procesach. 

Na czoło i w tym wypadku wysuwają się opracowania z zakresu 

46 T. Ko w a I a k, Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939. Powiązania i wpływy, 
Warszawa 1971. 

•1 A. Aj n en 'kie I, Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dzie
jów politycznych Polski 1918-1926, wyd. II, Warszawa 1968; J. Ho I z e r, J. Mo-
1 e n d  a, Polska w pierwszej wojnie światowej, wyd. II, Warszawa 1967; H. Ja
bło ń s ki, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1'961. 

48 Historia Polski, pod red. L. Grosfelda i H. Zielińskieg-0 rt. IV: 19.18-U939, 

cz . 1: 1918-1936, 1Warszawa 1969, K. •Pi w a r s  ki, Historia śląska w zarysie, Ka·
towice-,Wrocław 1947; K. Pop i o ł e k, Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku, 
Katowke 1972. 

49 M. Kuk i e  I, Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921, Londyn 1963;

T. P .is z c z  k o  ws ki, Odbudowanie Polski 1914-1921. Historia i polityka, Londyn
1969; W . Po b 6 g - Ma ł i n o ws ki, Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, 

t. 11, Londyn ,1956. 
50 V. O 1 i v o va, R. K va I: e k, Ceskoslovenske dejiny 1918-1945, t. I-II,

Praha 1966; por. t ychże, Ceskoslovensko-polske vztah y v letech 1918-1939 

(Z dejin /;eskoslovenko-polskych vztahu, Praha 1963); Cesi a Połaci v minulosti. 
Obdobi kapitalismu a imperialismu, red. V. źal:ek, Praha 1967. 

51 Dejiny Polska (Pr . zb. pod red. V. Melichara), Praha 1975; R. H e c k,
M. Or z e  c h o  ws k i, Historia Czechosłowacji, Wrocław 1969.
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tzw. historii politycznej. Zmianie uległa jednak .ich tematyka. Zaprzes
tano przede wszystkim eksponować dzieje konfliktu polsko-czeskiego, 
.a zainteresowania badawcze skierowano ku tym elementom procesu 
historycznego, które łączą sąsiednie narody. Zainteresowano się stosun
kiem ludności niemieckiej wobec rywalizujących o władanie ziemią 
-cieszyńską sukcesyjnych państw słowiańskich, zaczęto podkreślać dzieje
współdziałania czeskiej i polskiej lewicy politycznej na tym terytorium.
Do pierwszej grupy prac należy artykuł E. Kopcia o objęciu Bielska
-Białej w polskie władania oraz źródłowe wystąpienia dyskusyjne
E. Buławy i J. Króla o stosunku mieszkańców Cieszyńskiego do walki
o polską przynależność. państwową pruskiego Górnego Sląska s2

• Drugą
grupę tworzą prace poświęcone przejawom polsko-czeskiej współpracy
w rejonie Sląska Cieszyńskiego. Ten nurt badań historycznych zapo
-czątkowała właściwie rozprawa A. Pilcha o próbach współdziałania
polskich i czeskich robotniików w okresie walki o Cieszyńskie. Konty
nuowali g-0 natomiast J. Langer, E. Kopeć i O. Proudel, pisząc o współ
,działaniu polskich i czeskich rewolucjonistów. Najpoważniejszym jed
nakże osiągnięciem w tym zakresie była praca J. Chlebowczyka o walce
i tragicznych losach głównego orędownika polsko-czeskiego współdzia
łania, polskiego rewolucjonisty Karola Sliwki 53.

Zrozumieniu, a co zatem idzie rozładowaruiu historycznie uwarun
kowanych napięć służą także prace J. Chlebowczyka poświęcone dzie
jom świadomości społecznej ludzi pogranicza M. 

n E. B u ł a w a, Polska ludność Sląska Cieszyńskiego wobec plebiscytu. i po
wstań (Powstania śląskie, Katowice 1963); J. Kr 61, Stanowisko niemieckich miesz
kańców Sląska Cieszyńskiego wobec plebiscytu i powstań (tamże); E. Ko p eć, 
Bielsko-Biała w początkach drugiej niepodległo§ci (listopad 1918) (Zaranie Sląskie, 
19!f9, nr 2). 

u A. Pi I c h, Z dziejów walk polskich i czeskich robotników na Sląsku Cie

szyńskim w latach 1918-1920 (Z pola walk.i,, 1959, nr 2); por. też wcześniejszą pracę:
J. Ko 1 e j  k a, Tfidni boje na Ostravsk.u v letech 1917-1921 (D�lnicke hnuti na
Ostravsku. Sbornik prace, Ostrava 1957); J. V a Ie n ta, Internacjonalizm czy na
cjonalizm. Z dziejów ruchu robotniczego na Sląsku Cieszyńskim i w Ostrawskiem
w pierwszym okresie po Rewolucji Październikowej (Studia z dziejów ZSRR i Euro
py Srodkowej, t. III, Wrocław 1967); J. La n g e r, Polsko-czechosłowacka współ
praca na terenach pogranicza w latach 1918-1938 (Sobótka, 1968, nr 1); E. Kopeć,
Z dziejów rewolucyjnej współpracy polsko-czechosłowackiej w rejonie Sląska: Cie
szyńskiego w okresie międzywojennym (Pamiętnik cieszyński, Wrocław 1972); t e

goż, Rewolucjoniści XII Kraju KSC wbec wyborów „brzeskich" w Polsce (Rocz
nik Cieszyński, t. III, Cieszyn 1976); O. Pr ud e 1, Karol Sliwka (Zaranie Sląskie,
1968, nr 4); J. C h 1 e b o w c z y k, Karol Sliwka i towarzysze walki. Z dziejów
1'Uchu komunistycznego na Zaolziu, Katowice 1972.

G4 J. C h Ie b o  w c z y k, Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Srod
kowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Warszawa 
1975, oraz szczegółowsze studium: Kwestia cieszyńska na początku. XX wieku (Dzie

je Najnowsze, 1970, nr 1). 



Sląsk Cieszyński 1918-1945 277 

Nauka czeska ześrodkowała natomiast swe zainteresowania głównie 
na dziejach separatyzmu mmeJszosc1 narodowościowych Zagłębia 
Ostrawsko-Karwińskiego oraz na zagadnieniach obrony Republiki przed 
niebezpieczeństwem faszyzmu. Za szczególnie typowe opracowania tej 
problematyki uznać należy książki O. Kani 55.

Dzieje społeczne i gospodarcze omawianego terytorium słabiej 
przyciągały uwagę historyków. Ruchem robotniczym polskiej wschod
niej częśći zajmował się E. Kopeć - w książce poświęconej dziejom 
bielsko-bialskich włókniarzy w okresie wielkiego kryzysu gospodar
czego, oraz J. Pabisz - w obszernym artykule o ruchu strajkowym 
na Śląsku Cieszyńskim w 1936 r. Dokładną chronologię akcji strajko
wej opracował E. Kopeć. Powstały też prace o problemach społecznych 
Śląska Zaolziańskiego. Mamy tu na uwadze zwłaszcza opracowania 
J. Chlebowczyka i J. Steinera. Położeniem robotników. Zaolzia pod
władzą polską zajmował 'się J. Tomaszewski 56., Poza tym społeczna
i gospodarcza problematyka jest w pełni reprezentowana w istnieją
cych źródłowych monografiach zakładów pracy, napisanych pr21ez
J. Chlebowczyka, A. Pilcha i S. Zahradnika 57.

Najmniej uwagi przykładano natomiast do badania· dziejów kul
tury. Z wartościowych opracowań naukowych można tu wymienić tylko 
prace biograficzne Z. Obrzuaa i A. Radziszewskiej. Istnieje poza tym 
będące ·na wpół wspomnieniem opracowanie K. Matusiaka o szkolnic
twie bielskim oraz kilka innych analogicznych prac ogłoszonych 
w szkolnych księgach pamiątkowych 5s_ 

&S O. Ka n a, KSC na Ostravsku v zetech bo;e proti nebezpeci faśt2mu a valky, 
Ostrava 1962; tegoż, Mnichov na Ostravsku. K udalostem roku 1938 ve Slezsku 
a na Hlucinsku, Ostrava 1963. 

ss E. K o p eć, Włókniarze bielsko-bialskiego okręgu przemysłowego w okresie 
wielkiego kryzysu 1929-1933, WaTszawa 11973; J. P a  bi s z, Z dziejów walk straj

kowych na Sląsku Cieszyńskim (1936) (Studia i mat.eriały z dziejów Sląska, t. IV,

Wrocław 1962), J. C h 1 e bo w c z y k, (red.), Materiały do ruchu strajkowego w wo
jewództwie śląskim i w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym. Sząsk 
Cieszyński, oprac. E. Kopeć, (Studia i materfały z dziejów Sląska, Wrocław 1968, 
t. IX); J. C h 1 e bo w c z y  k, Polskie środowisko robotnicze Zaolzia na tle struk
tury narodowościowej i socjalno-zawodowej regionu w latach 1921-1930 (Polska
klasa Tobotn icza. Studia historyczne, t. II, Warszawa 19711); J. S te i n e r, Za jed
notnou frontu proti kapitału. Zakladni otcizky vedenf tfidnich boju a polityki KSC
v ostravske prumyslove oblasti v letech 1924-1925, Ostrava 1969; te oż, Nektere
otazky charakteru ostravske prumyslove oblasti a postaveni proletariatu na po
catku dvaccitych Zet (Slezsky sborn ik, 1966, nr 3); J. -To ro as ·ze w s k i, Położenie
klasy robotniczej Sląska Zaolziańskiego {Kwartal n ik Historyczny, 1968, nr 2).

57 S. Z a h r  ad n i k, Trinecke zelezcirny. Obdobi Bcinske a hutni spolecnosti 
1909-1938, Praha 1969; A. Pi 1 c h, 50 lat Fabryki Maszyn Elektrycznych CELMA 
w Cieszynie ( 1920-1970), Katowice 1970; J. C h Ie bo w czy k, Dwa wieki Kuźni 
,.Ustroń", Katowke 197·2. 

5s Z. Obr z u d, Gawędziarz wsi cieszyńskiej (rzecz o Walentym Krzqszczu), 
Katowice 1959; A. Rad z ds ze w ,sk a, Jan Wantuła jako pisarz ludowy i spolecz-

8 - Sobótka 2fl9 
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Ważnym uzupełnieniem występujących w literaturze przedmiotu 
niedostatków są na pewno monografie regionalne. W Polsce ukazały się
dwie zbiorowe: Bielska-Białej i powiatu pod redakcją H. Rechowicza, 
i powiatu cieszyńskiego pod redakcją J. Chlebowczyka oraz zbiór szki
ców poświęconych Czechowicom-Dziedzicom napisanych przez E. Kop
.::ia 59, Fragmenty wymienionych prac, mówiące o 20-leciu- międzywo
jennym, zostały napisane na podstawie źródeł archiwalnych i prasy. 

Również czechosłowacka część Śląska Cieszyńskiego doczekała się kilku 
analogicznych monografii. Ze względu na rozmiary opracowania i spo
sób ujęcia tematów na uwagę zasługują przede wszystkim monografia 
czeskiego Cieszyna, opracowana pod redakcją B. Cepelaka i A. Grobel
nego, oraz Orłowej, zredagowana przez V. Placka 60. 

Próbę uogólniającego spojrzenia na wewnętrzne i zewnętrzne pro
blemy międzywojennego Śląska Cieszyńskiego podjęli z pozycji cze
skich R. Prasil, O. Kana i R. Pavelka, a ze stanowiska polskiego pisał 
na ten temat J. Chlebowczyk 61• Uwagę autorów w obu wypadkach przy
kuły jednak przede wszystkim problemy terytoriów bezpośrednio 
przylegających do granicy państwowej, przy czym opracowanie czeskie 
ograniczyło się do przedstawienia spraw polsko-czechosłowackiego te
rytorium spornego. 

Spośród istniejących wartościowych opracowań wymienić należy 
przede wszystkim ogłoszone materiały biograficzne, których najwięcej 
ukazało się na kartach „Zwrotu", ale znaleźć je można także w „Zara
niu Śląskim", ,,Pamiętniku Cieszyńskim", w czeskim „Tesinsko". 

nik (Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym, red. T. Wojak; 
Warszawa 1974); K. Mat us i a k, Szkolnictwo polskie na terenie mtasta i powiatu 
Bielsko w latach międzywojennych. Szkice i wspomnienia, Katowice 1969; SO-lecie 
pracy. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Białej Krakowskiej - Li
ceum Pedagogiczne im. G. Piramowicza w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1958; Księ

ga pamiątkowa wydana z okazji SO-lecia Męskiego Seminarium Nauczycielskiego 
i Liceum Pedagogicznego im. Pawła Stalmacha w Cieszynie, Cieszyn 1959; Księga 
pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie, obecnie Szkoły 
Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cie
szynie, wydana z okazji 65 rocznicy założenia szkoły, Katwice 1960; ,,Zaranie Slą

skie", 1957, nr 1; 1967, nr 2.

59 Bielsko�Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Red. H. Rechowicz, Katowice 
1971; Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu. Praca zbiorowa pod red. J. Chle
bowczyka, Katowice 1973; E. K opeć, Szkice z przeszlo§ci Czechowic-Dziedzic, Ka

towice 1977. 
Go Cesky Te§i11. Red. Bohumil Cepelak i Andelin Grobelny, Ostrava 1973; Orlova 

1223-1973. Historie a soucasnost mesta (Red. Vilem Plafek), Orlova 1973. 
a1 R. pr as i 1, Kraj kde tece Olza, Karvinna 1965; O. K a  n a, R. P a  v e I k a, 

Te!insko v polsko-ćeskoszovenskych vztaztch 1918-1939, Ostrava 1970; J. C h 1 e
b O w c zy k, Nad Olzą. Slqsk Cieszyński w wiekach XVIlI, XIX i XX, Katowdce 

1971. 

. ...
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Autorami pokaźnej części ogłoszonych życiorysów są często znakomici 
badacze i znawcy przedmiotu (m. in. L. Brożek, J. Chlebowczyk„ 
A. Grobelny).

Poza omówioną bibliografią przedmiotu znajduje się pewna ilość·
wartościowego materiału przyczynkarskiego opublikowanego w lokal
nych organach prasowych i w regionalnych periodykach. Do tych 
pierwszych zaliczyć trzeba przede wszystkim „Głos Ziemi Cieszyń
skiej", ,,Kronikę Beskidzką" i „Kronikę", na'tomiast te drugie reprezen
tuje, poza wymienionymi już wyżej, ,,Cieszyński Rocznik Muzealny"

,. 

,,Kalendarz Beskidzki" i „Slezsky sbornik". 
Stan badań nad przeszłością Śląska Cieszyńskiego w okresie 1918-

1939 jest na pewno zaawansowany. Czynnikiem, który stymulował za
interesowania poznawcze przeszłości tej ziemi, były jej tragiczne dzieje 
i tocząca się na niej walka narodowościowa. Okoliczność• ta wywarła: 
swoiste piętno na podejmowanych pracach badawczych, które mimo 
postępującego zanikania jeszcze dzisiaj jest tu i ówdzie widoczne. 

Okoliczności powyższe spowodowały też, że podstawową część ist
niejącej literatury przedmiotu stanowią prace w zakresie historii poli• 
tycznej, omawiającej tzw. kwestię cieszyńską głównie jako przedmiot 
bilateralnych stosunków polsko-czechosłowackich. Bez porównania 
mniej natomiast wiemy o wewnętrznych stosunkach politycznych po 
obu1 stronach dzielącej Cieszyńskie granicy państwowej. Odczuwa się
niedostatek informacji Ó polskich, czeskich, niemieckich stronnictwach 
i grupach politycznych. Pomimo postępu naszej wiedzy o procesach 
zachodzących w świadomości grup etniczno-językowego pogranicza, bę
dącego dziełem J. Chlebowczyka, nadal brak dostatecznej znajomości 
genezy i konsekwencji istnienia różnych stanów i faktów. Do słabo 
znanych należą zwłaszcza problemy ksenofobii narodowości-owej, wy
znaniowej, dzielnicowej oraz sprawy występującego na tym obszarze 
solidaryzmu grupowego. Słabo znamy funkcje kulturowe, społeczne 
i polityczne, jakie pełniły kościoły i związki wyznaniowe, na tym tak 
bardzo zróżnicowanym pod względem świadomości społecznej i naro
dowej obszarze. Na opracowanie czeka zagadnienie migracj[ ludnościo
wych oraz ich następstw w nowych warunkach politycznych. Widać 
potrzebę opracowania zjawiska zrastania się Śląska Cieszyńskiego 
z ,organizmami państwowymi Polski f Czechosłowacji. 

Brak wielu koniecznych opracowań poświęconych dziejom przed
siębiorstw przemysłowych i handlowych, w tym ciekawych przedsię
wzięć ruchu spółdzielczego. Na zbadanie czeka historia zinstytucjona
lizowanego życia kulturalnego. Przebadać należy dzieje niemieckiego 
kręgu kulturalnego w nowych warunkach politycznych, jakie zaistniały 
w tej części Europy z chwilą powstania państw słowiańskich. 
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Pomimo istnienia pewnych prac z zakresu geografii historycznej 62,
widać potrzebę prowadzenia badań w tym kierunku, szczególnie w za
kresie przemian, jakim w następstwie uprzemysłowienia i urbanizacji 
podlegał krajobraz naturalny. 

Ciążenie założeń politycznych dominowało również w nie mniejszym 
stopniu nad historiografią poświęconą dziejom Śląska Cieszyńskiego 
podczas II wojny światowej. Świadczy o tym rń. in. przewaga liczbowa 
prac z zakresu historii politycznej i militarnej przy prawie całkowitym 
niedostatku ,opracowań z historii gospodarczej. Brak prac poświęconych 
wyłącznie dziejom Śląska Cieszyńskiego tłumaczyć należy następstwem 
daleko posuniętego zintegrowania się tego obszaru z resztą Śląska 
i z innymi terenami sąsiednimi. Po prostu, pomimo pewnych odręb
ności historycznych warunkujących nieco odmienną politykę okupanta, 
polski Śląsk Cieszyński żył wtedy życiem typowym dla całych połud
niowo-zachodnich kresów Rzeczypospolitej wcielonych przemocą do 
III Rzeszy. Pewną specyfiką wyróżniało się Zaolzie, co było wynikiem 
jego bardziej złożonej historii najnowszej. 

Spośród publikacji odnoszących się do dziejów hitlerowskiej oku
pacji Śląska Cieszyńskiego najpierw wspommec należy, nieliczne 
zresztą, wydawnictwa źródłowe. 

Poczesne miejsce wśród nich zajmuje zbiór, źródeł do dziejów ruchu 
oporu w rejencji katowickiej, który - uzupełniony przez B. Kobu
szewskiego wyborem niemieckich raportów o tzw. kolejówkach 63 -

tworzy bogaty zasób informacji o rzeczywistości okupacyjnej. Kolejno 
wymienić należy odnoszący się wyłącznie do spraw cieszyńskich wybór 
tajnych raportów hitlerowskich władz politycznych spor.ządzony przez 
M. Myskę 64. Ciekawe materiały źródłowe do dziejów lewicy konspira
cyjnej i związanej z nią partyzantki, działającej szczególnie w Biel
skiem, ogłosił H. Rechowicz, którego zasługą jest również ·opublikowa-

82 Istniejąca z tego zakresu literatura przedmiotu dotyczy prawie wyłącznie 
przemian administTacyjnych, por.: H. Ba t o w s ki, Terytorium Śląska w wiekach 
XVIII-XX. Zmiany granic i powierzchni 1740-1950 (Przegląd Zachodni, 1953; nr 9-
10); Przemiany podziału polityczno-administracyjnego na obszarze dzisiejszego wo
jewództwa katowickiego, pod red. J. Chlebowczyka (Studia i ma.teriały z dziejów
Sląska, t. X, Wrocław 1970); F. M ar oń, Rozwój granic administracyjnych Śląska 
(Górny Sląsk, Materiały geograficzne, Kraków 1955); B. K u m  o r, Granice me
tropolii i diecezji polskich (968-1939) {Archiwa, Bi!bliotem !i Muzea Kościelne, 1971,

i.. 22). ZaróW1110 przedmiotem, jak i sposobem przedstawienia materiału rzeczowego
róinri się praca: E. K o p  e ć, Zasięg przestrzenny bielsko-bialskiego okręgu przemy

słowego. Próba lokalizacji historycznej (Zaranie Sląskie, 1970, nr 2).
63 Ruch oporu w rejencji katowickiej 1939-1945. Wybór dokumentów. Oprac. 

Z. Boda-Krężel, B. Kobuszewski, J. Osojca, M. Wrzosek, Warszawa 1972; Hitle
rowcy o dywersji kolejowej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1943-1944). Wy
bór dokumentów. Wstęp, wyb. -i oprac. B. Kobuszewski, Katowice 1972.

M M. M y� k a, Z tajnych zprav NSDAP o Te§insku, Ostrava 1964. 
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nie wojennych wspomnień działaczy Polskiej Partii Robotniczej 6s. 
Początków okupacji hitlerowskiej dotyczą wydane przez A. Szefera 
źródła do dziejów Freikorpsu w Bielsku i jego okolicy 66. Interesują
cym przyczynkiem do poznania dziejów ruchu oporu w Beskidzie Ślą
skim w jego końcowym stadium są wspomnienia radzieckiej telegra
fistki A. Anisimowej 67. Na uwagę historyka zasługują także, stojące 
na pograniczu publikacji źródłowej i opracowania, różnorodne zesta
wienia, jak np. rejestry strat kultury polskiej, miejsca straceń itp. 68 

, Z opracowań ogólnych, umożliwiających poznanie miejsca Śląska
Cieszyńskiego w systemie hitler-owskiej polityki wobec narodu pol
skiego, na szczególną uwagę zasługuje dzieło C. Madajczyka 69. W dd
niesieniu do ziem śląskich analogiczną funkcję pełni poświęcona ich 
przeszłości książka K. Popiołka 10. Zwrócić też trzeba uwagę na dwie 
czeskie prace zbiorowe, przydatne głównie jako źródło informacji 
o sprawie polsk·o-czeskiego sporu o Zaolzie w stosunkach polsko-cze--
chosłowackich na emigracji 11.

Dzieje kampanii wrześniowej na Śląsku Cieszyńskim przedstawione 
zostały w opracowaniac� P. Dubiela, J. Zielińskiego i w na wpół 
wspomnieniowej książce J. Rzepeckiego. Obok nich na szczególną 
uwagę zasługuje książka W. Steblika, stanowiąca źródłowe i możliwie 
pełne opracowanie działań armii „Kraków" 12. Początki niemieckie} 
administracji okupacyjnej na interesującym nas obszarze przedstawił� 

GS H. Recho wicz, Wybór materiałów archiwalnych dotyczących działalności 
V obwodu PPR w okresie VI 1944-I 1945 (Zaran ie Sląskie, 1960, m la); t egoż, 
(wspóln ie z A. K ał u ż ą .i J. Ka n lt y ką ), Wspomnienia peperowców śląskich,
Katowice 1964; ,te goż, Z lat walki. Wspomnienia śląskich peperowców, Katowice
1966. . . . . 

... . 
GG A. Szefer, Nieznane dokumenty o działalności tzw. Freikorpsu w· rejonie 

bielskim w przededniu drugiej wojny światowej (maj-wrzesień 1939) (Zar anie Slą
skie, 1965, nr 2). 

e7 A. A n is im o w a ,  Na falach krótkich, Katowice 1966. 
68 L. B :r oż e k, R. Ha j d u k, H. Re c ho w i cz, A. Ta r g, Materiały do .lt

sty strat kultury polskiej na Slqsku w latach 1939-1945 (Zaranie Sląskie, 1960, 
n-r 4); A. Szefer, Miejsca straceń ludności cywilnej województwa katowickiego 
(1939-1945), Katowice 196:}. 

69 C. M a d a j cz y k, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, ,t. I-II, War.
szawa 1970. 

7
° K. P o  p:i o ł e k, Historia. Sląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 197.2.

n Cesi a Pola.ci v minulosti. Obdobi kapitalismu a imperialismu, sv. 2, (re d.) 
V. żatek, Praha 1967; Stfednf. a jihovychodni Evropa ve valce a v revoluci 19�9-
1945, (red.) V. Kc,;yk, Praha 1969.

12 P. Du bi e I, Wrzesień 1939 r. na Sląsku, Katowice 1960; J. Z i.e Il, fis ){:i,
Obrona Sląska i Zagłębia Dąbrowskiego w kampanii wrześniowej 1939 r„ Katowice 
1967; J. Rze pe ck i ,  Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszaw.a , 1956; 
W. St e b 1 i k, Armia „Kraków" 1939, War szawa 1975. • ..., 



' 

:282 Eugeniusz Kopeć 

w swej rozprawie I. Srokowa 1s. O dziejach polsko-czeskiego współ
.działania w wojnie z hitlerowskimi Niemcami mówi nadal głównie 
:zbiór materiałów opracowany pod redakcją S. Wrońskiego u .. Ł 

Pierwsze prace poświęcone hitlerowskiej okupacji Śląska pojawiły 
się wcześnie, już w 1946 r. Były to książki A. Targa i Z. Izdebskiego 75. 
A. Targ dał w ujęciu publicystycznym przegląd głównych wydarzeń
.zaszłych w granicach b. województwa śląskiego, natomiast Z. Izdebski
przedstawił studium sprawy Volkslisty na Śląsku. Chociaż obie prace
.miały na uwadze stosunkowo wąski cel utylitarny i nie są (szczególnie
ta pierwsza) wolne od sądów zabarwionych emocjonalnie, t-o jednakże
nadal mają dużą wartość poznawczą, również w odniesieniu do Śląska
Cieszyńskiego.

W ślad za nimi poszła pierwsza wersja książki K. Popiołka. o oku
:pacji hitlerowskiej na śląsku, która, z czasem udoskonalona i posze
rzona, stała się najbardziej dostępną sumą wiedzy źródłowo udokumen
towanej na ten temat 76. 

Problematykę, która najmocniej przykuwała uwagę historyków, 
:stanowiła hitlerowska polityka narodowościowa oraz udział Śląska 
w walce zbrojnej z okupantem. Obie dziedziny śląskiej okupacyjnej 
:.rzeczywistości są obecne we wspomnianych opracowaniach i obie też 
.stały się przedmiotem szczegół·owych rozpraw. 

Ambitnej próby -opracowania całości polityki narodowościowej oku
:panta podjął się E. Serwański, ale efekt wieńczący jego wysiłek okazał 
się kontrowersyjny 77. Poza nim nikt w tak szerokim zakresie nie usi
łował ·opracować tego zagadnienia. Z prac szczegółowych, traktujących 
o tej istotnej dla dziejów okupowanego Śląska problematyce, na uwagę
:zasługuje, poprzedzona kilkoma artykułami, książka Z. Body-Krężel 1s.
Aspektami językowymi hitlerowskiej polityki okupacyjnej zajmował
.się wspomniany już wyżej filolog czeski L. Pallas 79.

W ścisłym powiązaniu z polityką narodowościową okupantów po-

73 I. Sr ok o w a, Górny Sląsk i Zagłębie DąbTowskie pod okupacyjnym zarzą
-.dem wojskowym, Katowice 1975. 

1, Polsko-czechosłowackie braterstwo broni w drugiej wojnie światowej 1939-
.1945. Zebrał i opracował 'S. Wroński, Warszawa 1960. 

75 A. Ta rg, Sląsk w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945), Poznań 1946;
'Z. I z.cie b s k i, Niemiecka Zista narodowa na Górnym Sląsku, Katowi<:e 11946. 

78 K. P o p i o ł e k, Sząsk w oczach Gestapo, Katowice 1948; tego ż, Sząsk

·w oczach okupanta, Katowice 1960 (II wyd.).
77 E. Se r w a ń ski, Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Sząsku,

·warszawa 1963; por. art. polemic zne: M. Or ze cho w ski , W sprawie hitlerow
:$kiej polityki narodowościowej na Górnym Slqsku w latach 1939-1945 (Zaranie
'.Śląskie, 1964, nr 3); H. Recho wic z, O Slązakach w okresie okupacji (tamże).

7s Z. Bod a - K rę ż e  I, Sprawa Volkslisty na Górnym Sląsku, Opole 1978. 
79 L. P a  11 a s, Slonza.ctvi a vznik tzv. volkslisty (Slezsky sbornik, 1968, s. 327-

�41); por. też przyp. 43. 
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.zostaje ich polityka kościelna, która stała się pr�edmiotem syntetycznej 
pracy J. Szilinga 80. Poza nią dysponujemy dwoma ujęciami materia
łowymi. Pierwsze z nich, pióra E. Wichury-Zajdla, poświęcone zostało 
okupacyjnym dziejom kleru katolickiego w diecezji katowickiej, 
podczas gdy opracowanie drugie, zredagowane przez T. Wojaka, 
traktuje o losach Kościoła ewangelicko-augsburskiego, głównie w cie
·szyńskiej części b. województwa śląskiego, chociaż książka dotyczy
całej Polski s1. Również i w tym wypadku na uwagę zasługuje wsporo-.
niany już wyżej tom studiów z historii diecezji katowickiej, wydany
przez A. Schletza.

Polityka osadnicza okupanta w rejencji katowickiej była przedmio
tem badań A. Szefera, co znalazło wyraz w pracy o przesiedleńcach 
niemieckich na Górnym Śląsku, włącznie z jego częścią cieszyńską 82• 

Sprawą wysiedleń ludności polskiej zajmował się przy okazji historii 
.. obozów dla Polaków R. Hrabar 83. Dzieje innych typów obozów zakła
•danych przez okupanta ·nie posiadają tak wyczerpującego opracowania 84. 

Sprawy oświaty polskiej pod rządami hitlerowców były przedmio
tem zainteresowań badawczych K. Popiołka i A. Targa, podczas gdy 
-oświatą jako instrumentem hitlerowskiej polityki i propagandy zaj
mowała się J. Molendowa ss.

Najpełniej opracowaną dziedziną okupacyjnej rzeczywistości są na 
pewno dzieje lewicy konspiracyjnej i partyzantki skupionej wokół Pol
.skiej Partii Robotniczej. Osiągnięte na. tym polu efekty są głównie 
-dziełem H. Rechowicza 86: Dziejami Polskiej Partii Socjalistycznej zaj-

· eo J. Szi li n g, Polityka okupanta httierowskiego wobec kościoła katoUckiego
1939-1945. Tzw. okręgi Rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i Regencja 
Katowicka, Poznań 1970, por. rec.: F. Mar oń, ,,Sląskie Studia Historyczno-Teolo
giczne", 1972. 

s1 E. W i c h u r a - Z a j <i e 1, Z dziejów duchouńeństwa śląskiego w czasie wojny 
1939-1945, Warszawa 1968; T. W oj a k (red.), W cieniu śmierci. EwangeUcy -
.ofiary prześladowań w czasie II wojny światowej, War,szawa 1970. 

st A. S z efer, Przesiedleńcy niemieccy na Górnym Śląsku w latach 1939-
1945, Katowice 1974. 

sa R. H r ab a r, Niemieckie obozy dla Polaków na śląsku w czasie II wojny 

Jwiatowej, ,,Polenlager", Katowice ·1972. 
s4 Por. Z. K o  n ec n Y, iF. Ma -i n us, Obozy jenieckie na Górnym Śląsku 

'(Z dziejów stalagu cieszyńskiego), pod red. A. Szefera, Katowice 1969; W. Go d ul a, 
Obóz koncentracyjny w Skrochowicach (Pamiętnik Cieszyński, t. II, Wrocław 1972). 

s5 K. Po pd o ł e k, Z dziejów tajnego nauczania na Śląsku pod hitlerowską 
,okupacją (Zaranie Slą,skie, 1·960, n� la); A. Ta rg, Z dziejów tajnego nauczania 
na Śląsku w okresie okupacji (!Zaranie śląskie, 1962, nr 4); J. Mo,l end o w a, 
.Szkolnictwo w rejencji katowickiej w latach okupacji hitlerowskiej, Katowi·ce rn76. 

aa H. R e  c h o w i c z, Działalność Polskiej Partii Robotniczej w V Obwodzie 

(PPR na Górnym Sląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Materiały z sesji nauk-owej 
poświęconej XX roc7JI1icy powstania PPR, Kat.owice 25-27 stycmia 1196,2, pod red. 
K. Popiołka i H. Rechowicza, cz. I i II, Katowi-ce 1962); t egoż, Polska Partia Ro
,botnicza w śląsko-Dąbrowskim Obwodzie, Katowice 1973.
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mował J. Kantyka 87• W pracach tych historyków wiele rmeJsca po
święcono losom ruchu robotniczego na Sląsku Cieszyńskim. 

Próbą przedstawienia dziejów prawicowego ruchu oporu w skali 
całego Sląska jest książka Z. Waltera-Jankego. Spod pióra tego autora 
wyszedł jeszcze zarys dziejów konspiracji prawicowej na obszarze za
chodniej części Pogórza Beskidzkiego, który od ujęcia książkowego różni 
się większą szczegółowością wykładu 88, Wszystkie opracowania Z. Wal
tera-Jankego, byłego uczestnika walk z hitleryzmem, stanowią przy
kład twórczości hist·orycznej z pogranicza literatury pamiętnikarskiej. 
Do tej pierwszej zbliża je wykorzystanie dostępnych źródeł, a z tą 
drugą wiąże osobisty stosunek do opisywanych wypadków. 

Poza wymienionymi istnieje jeszcze kilka drobniejszych prac mó
wiących głównie o dziejach walki zbrojnej z okupantem na terenie 

� rejencji katowickiej, przy czym większość opisywanych akcji miała 
miejsce w Beskidzie Sląskim. Do nich należą opracowania K. Popiołka 
i A. Szefera 89. 

Wstępną próbę globalnego spojrzenia na dzieje województwa śLą
skiego i obszarów przyległych w okresie 1939-1945 stanowi opubliko
wany dorobek sesji naukowej zorganizowanej w 30 rocznicę najazdu 
hitlerowskiego na Polskę przez Sląski Instytut Naukowy w Katowi
cach 90, Liczne z zamieszczonych tam prac przynoszą nowe szczegóły 
do dziejów Sląska Cieszyńskiego. 

Opracowania odnoszące się wyłącznie do dziejów Sląska Cieszyń
skiego podczas II wojny światowej należą, jak to już powiedziano, do 
rzadkości i są reprezentowane przez nieliczne tytuły. Do nich należy 
praca zbiorowa, w której zamknięto dorobek sesji naukowej zorganizo
wanej w 1967 r. w Cieszynie przez Sląski Instytut Naukowy i Zarząd 
Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Katowi-

87 J. K a  n tyk a, Z dziejów ruchu socjalistycznego na. Śląsku i w Zagłębiu I 

Dąbrowskim w latach hitlerowskiej okupacji, Katowice 1972; t e n że, Polska Par-
tia Socjalistyczna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1948, Ka
towice 1975. 

88 Z. W a 1 te r - Ja n k e, W Armii Krajowej - w Łodzi i na Śląsku, War
szawa ,1969; te n że, Służba Zwycięstwu Polski-Związek Walki Zbrojnej-Armia 
Krajowa na zachodnim Podgórzu Beskidzkim (1939-1944) (Najnowsze Dzieje Polski, 
1968, t. XII).

89 K. P o p i o ł e k, Z dziejów walki zbrojnej z okupantem w byłej rejencji 

katowickiej w roku 1944 (Studia i Materiały z Dziejów śląska, t. III, Wrocław 
1960); tegoż, Z dziejów partyzantki w Beskidzie Śląskim w latach 1943-1944 
(Pamiętnik Cieszyński, t. I, Katowice 1961); A. S z efe r, Z dziejów walki zbrojnej
z okupantem w byłej rejencji katowickiej w 1943 roku w świetle sprawozdań żan
darmerii (Studia d Materiały z Dziejów śląska, t. XI, Wrocław 1971). 

90 Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w walce z okupantem hitlerowskim 1939-1945. 
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 30 rocznicę najazdu hitlerowskiego 

na Polskę, Katowice, 11-12 IX 1969. Pod redakcją A. Szefera, Katowice 1970. 
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cach, oraz opracowanie sporządzone przez czeskiego historyka R. Pra-
sila 91• ,

Poza omówionymi pozycjami, źródłowo udokumentowany i niejedno
krotnie bardzo wartościowy materiał rzeczowy przynoszą wspomniane 
i wykazane już wyżej monografie zakładów pracy, miast i powiatów. 

Przedstawiony stan wiedzy o przeszłości Śląska Cieszyńskiego pod 
okupacją hitlerowską uznać należy za daleki od wyczerpania przed-· 
miotu. Znamy właściwie tylko nieliczne fragmenty tamtej rzeczywi
stości historycznej. Szczególnie dotkliwy jest zupełny brak opracowail. 
z zakresu historii gospodarczej, tak przecież ważnej do poprawnego 
poznania każdego procesu historycznego. Odczuwa się niedostatek opar
tej na źródłowych badaniach wiedzy o przemianach politycznych za
chodzących w niektórych środowiskach konspiracyjnych znajdujących 
się w kręgu oddziaływania obozu londyńskiego (szczególnie w schyłko-· 
wym okresie okupacji). Na poznanie czeka zjawisko wpływu wojny 
i okupacji na kształtowanie się różnych form świadomości i więzi spo-· 
łecznej. Bardzo mało wiemy o obozach jenieckich i stosunku ludności 
cywilnej do nich. Uwzględnić by w końcu należało dzieje wojenne· 
miejscowej ludności niemieckiej, zarówno tej, która entuzjastycznie 
stanęła w obozie Hitlera, jak również losy niemieckich opozycjonistów 
i antyfaszystów. Napisać też trzeba dzieje eksterminacji Żydów. 

Przedstawiony przegląd publikacji z zakresu historii Śl1ąska Cie
szyńskiego w latach 1918-1945 nie jest pełny. Autor pominął w nim 
wszystkie te opracowania cząstkowe, których treść się zdezaktualizo
wała lub weszła w skład szerszych, pełniejszych ujęć przedmiotu. 

CIESZYNER SCHLESIEN 1918-19<15. tlBERLICK tJBER DIE 

GEGENSTANDSLITERATUR 

Vor dem Hdnitergrund der Geschichte des Cieszyner Schlesien dn der Zwischen
kriegszeit stiellt der Autor die wesent1ichsten Errungeru;chaften der polnischen, 
tschechischen und slowakischen Historiographie dn bezug auf diese Region dar. 

Der Autor begdnnt se.inen tJ.berblick mit der Vorstellung von Quellen,verof
fentlichungen, wobei er besondere Beachtung den publiz'ierten Memoiren schenkit .. 
Ferner prasentiert er die Forschungen iiber verschiedene Aspekte der inneren 
Situation (wirtschaftliches, gesellschaftliftliches und politisches Leben, Probleme 
der nationalen Minderheiten, Glaubensfragen und eine weitverstandene kulturalle
Pr-0blematik). Betiicklsichtigt werden auch strittige Fragen und solche, die griinrdli
cherer Studien bed(irfen. Hierzu gehoren u.a.: die Fremdenfeindlichkeit gegenilber 
anderen Nationalitaten, Konfessionen und Menschen aus anderen Regionen, der 
in diesem Raum auftretende Gruppensolidarismus, Fragen der Bevćilkerungswande
rung und deren Folgen Ulllter den !Ileuen polittschen Bedingungen, sch1iess1ich die· 
zu beobachtende Verschmelzung des Cieszyner Schlesien mit den staatlichen 
Organ:i.smen Polens und der Tschechoslowake.i. 

91 Ruch oporu .w Beskidzie Śląskim w latach 1939-1945. Materiały z sesji nau- · 
kowej, Cieszyn, 30 czerwca 1967. Pod redakcją K. Popiołka i H. Rechowicza, Ka
towice 1968; R. P r  a si 1, Czynna walka narodowowyzwoleńcza na śląsku Cieszyń
skim w latach 1939-1945, l{,atowice !1969. 

I 




