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Vlastivćdny ćasopis okresu Frydek—Mistek a Karvina. R. XL, 1997, nr 1—3.

Tradycyjnie wielkie bogactwo treści niesie ze sobą lektura kolejnego jubileuszo
wego (bo czterdziestego) numeru Teśinska. Omówienie wszystkich artykułów 
i materiałów, zamieszczonych we wszystkich 4 numerach rocznika zajęłoby wiele 
miejsca, toteż owo bogactwo poruszanej problematyki pokażemy na przykładzie 
pierwszego zeszytu „Teśinska” . Już bowiem lektura tego zeszytu potwierdza naszą 
konstrukcję, zwłaszcza dla czytelnika interesującego się —  jak  m a to miejsce 
w przypadku piszącego te słowa — starszymi epokami. Zeszyt zawiera tekst 
historyka z polskiego Cieszyna, członka PTH, Janusza Spyry, który wyrasta do 
pozycji niekwestionowanego na naszym terenie lidera badań nad późnymi czasami 
nowożytnymi. Tekst ten stanowi kontynuację jego badań nad udziałem Żydów 
w tworzeniu dorobku materialnego dawnego księstwa cieszyńskiego: w tym 
przypadku autor przybliża czeskim czytelnikom losy rodziny Singerów (s. 1—5).

W ramach tematyki nowożytnej mieści się też tekst wybitnego znawcy herbów (i 
godeł) oraz pieczęci miejscowości Śląska Cieszyńskiego, Karela M ullera, dyrektora 
Archiwum Państwowego w Opawie. Tym razem autor dokonał przeglądu, opisu 
i wyjaśnienia funkcji herbów i pieczęci Orłowej i miejscowości przyłączonych do 
tego miasta.

Uwagę naszą zwraca również tekst Vratislava Janaka, „Archeologicky vyzkum 
v Chotebuzi-Podobore” (s. 30—32). Niezależnie od informacji przydatnych 
badaczom czasów, do których badania w Podoborze się odnoszą, dla czytelnika 
będzie pouczająca dyskusja na temat ułomności marksistowskiego pojmowania 
historii, która to rzecz ma nie tylko słabe rozeznanie wśród czeskich uczonych. 
W  tym też tekście Janak pokazuje niezwyczajne miejsce Okresniho Muzeum 
w Czeskim Cieszynie we współorganizowaniu badań.

D la historyka i miłośnika najnowszej historii ważną będzie lektura tekstu 
Mećislava Boraka, „Humanitarni akce nebo provokace” (s. 10— 14). Tekst 
wykracza poza oferowany tytuł, gdyż autor nie tylko analizuje charakter i cele 
polskiej pomocy humanitarnej dla mieszkańców Zaolzia po wyparciu stamtąd 
wojsk hitlerowskich w roku 1945, lecz także wzmiankuje o zabiegach strony 
czeskiej (w tym także militarnych) by między innymi zająć Raciborszczyznę (s. 11). 
A utor wskazuje między innymi na rolę generała Jeremienki z IV F rontu  Ukraińs
kiego w doprowadzeniu do stabilizacji granicznej pomiędzy Polską a Czechosłowa
cją na odcinku raciborskim (analogicznie zatargi graniczne miały wówczas miejsce 
i na innych odcinkach granic pomiędzy tymi państwami) pokazuje też na 
stanowczość strony polskiej, która była skłonna bronić swych granic przed
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Czechami zbrojnie. Konstatuje też, że polska akcja pomocowa w 1945 roku na 
Zaolziu mimo wszystko wykraczała poza czysto hum anitarne cele. N a łamach 
„Pamiętnika Cieszyńskiego” publikowaliśmy już artykuły poświęcone tej p ro
blematyce (m.in. pióra K. Nowaka i P. Pałysa). Należy oczekiwać, że temat ten 
będzie kontynuowany.

Za niezmiernie ważny należy uznać artykuł M ilana Myśki dotyczący statystyki 
organizacji politycznych i społecznych działających na Śląsku Austriackim w 1870 
roku: „Statistika spolku ve Slezsku roku” 1870 (s. 7— 10). Tekst ten należy 
traktować jako wprowadzenie do tematu. Tuszymy, że będzie on kontynuowany 
i w przyszłości doczekamy się pełnego opracowania tej kwestii przynajmniej od 
Wiosny Ludów do 1918 r.

Interesujący nie tylko dla zawodowego historyka polskiego będzie tekst Stanis- 
łava Vincoura poświęcony 01drichovi Sterbie, urodzonemu w Brnie, który przybył 
na Śląsk Cieszyński po 1921 r., zaspo 1939, po demobilizacji, osiadł w Morawskich 
Budziejowicach. Na Śląsku Cieszyńskim organizował on czeskie harcerstwo, 
a także działał na niwie szkolnej: tak jak  w całkowitej większości fragmentów życia 
społecznego, tak i te były organizowane przez przybyszów z Czech i M oraw. Wielce 
wymowna jest informacja dotycząca ostatnich chwil życia Sterby. Został on 
aresztowany przez Niemców, skazany na karę śmierci i 16 VI 1942 r. rozstrzelany 
w Brnie. Jest to przypomnienie, że również Czesi ponosili daninę krwi w czasie 
ostatniej wojny. Z drugiej jednak strony — czego autor nie eksponuje — byli 
jedynym krajem zajętym przez wojska hitlerowskie, w których życie toczyło się 
niemal normalnie i bezprzecznie spokojniej niż w samej Rzeszy. Przykładem tego 
może być fakt, że czeski organizator skautinu, a takim był Sterba, mógł być 
kierownikiem szkoły w czasie wojny, a nawet organizować skauting! Takiego 
komfortu nie posiadała żadna społeczność okupowanej Europy. Tylko niewielu 
spośród jemu podobnych angażowało się w działalność podziemną, co tym łatwiej 
można było przypłacić życiem, jak to miało miejsce w przypadku Sterby. Większość 
społeczeństwa ówczesnych Czech nie chciała przyjąć do wiadomości, że również 
i oni byli w planach nazistowskich przeznaczeni do eksterminacji (patrz plany 
Heydricha), tyle tylko, że miało stać się to po zwycięskiej dla hitlerowców wojnie.

Podniesione tu teksty nie wyczerpują w całości tomu. Interesujące, choć 
lapidarne są uwagi J. Jendriśaka dotyczące pożarnictwa w Cieszynie na przełomie 
XIX i XX wieku (problematykę te kontynuuje w zeszycie 3-cim, s. 29—30). 
W dziale wspomnieniowym wiele ciepłych (i zasłużonych) słów poświęcono 
badaczowi obecności Wałachów w Czechach, na Słowacji i na Śląsku Cieszyńskim, 
Józefowi Macurkowi (autorstwa J. Prohazki). W dziale przyrodniczym natom iast 
dowiadujemy się o bogactwie roślin chronionych w okręgu Karwina, a także 
o obecności wydry w dorzeczu Górnej Olzy. Tom dopełniają ważkie teksty 
poświęcone problematyce ludoznawczej (pióra Ludmiły Śimonowej, a także 
biograficzny, odnoszący się do innego morawianina, Franciszka K olanka, auto
rstwa Jany Sedivy).

Jeśli chodzi o pozostałe zeszyty naszą uwagę przykuwają teksty Jiricho Stibora 
dotyczące dziejów Wędryni w średniowieczu i w czasach nowożytnych: „Z dćjin 
obci na uzemi mesta Trince” , s. 1—6. Tradycyjnie już wiele miejsca ten znako
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mity znawca problematyki genealogicznej poświęca powiązaniom genealogicznym 
szlachty siedzącej w różnych okresach czasu na Wędryni.

J. Spyra kontynuuje tematykę żydowską: tym razem omawia dzieje rodziny 
M unko z Frydku (s. 7—9).

Dla wszystkich interesujących się dziejami najnowszymi polecamy artykuł pióra 
Radima Prokopa: „Slovaci jako narodni pospolitost Teśinska” , (s. 9— 16). 
Dowiadujemy się z niego w jaki sposób władze czechosłowackie doprowadziły do 
umocnienia zmiany struktury etnicznej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. W arto 
podnieść, że w grę nie wchodziły U tylko cele polityczne. D la mieszkańców 
z uboższej Słowacji (a i innych części Czechosłowacji) już sam fakt, że rozrastający 
się przemysł wydobywczy i ciężki potrzebowały rąk do pracy, stanowił wystar
czającą przyczynę napływu tutaj nowych osadników.

Lektura 3 zeszytu „Teśinska” nasuwa podobne uwagi, jakie poczyniliśmy przy 
omawianiu zawartości zeszytu 1. Tym razem pragniemy zwrócić uwagę na dwa 
teksty: pierwszy z nich dotyczy. Drugi z tekstów, zatytułowany „Studijici mladeż 
o Teśinsku” , pióra Blaźeny Gracovej, docent Uniwersytetu Ostrawskiego, kore
sponduje z badaniami Społecznego Zespołu Badań Pogranicza, działającego przy 
Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, pod kierunkiem profesora Tadeusza 
Lewowickiego z Uniwersytetu Warszawskiego, gościnnie wykładającego w Filii, 
pomysłodawcy i organizatora tegoż Zespołu (który opracował już 10 tomów 
tekstów): Blażena Gracova wskazuje na opinie studentów dotyczące najróżniej
szych aspektów jego przeszłości (głównie lat 1918— 1939) i niektórych aspektów 
współczesności.

Dla badaczy historii XX wieku ważnym jest też tekst Miroslavy Noskovej 
„Jablunkovsko ve volbach v roce 1938” (s. 15— 19). Wbrew oczekiwaniom, które 
niesie tytuł, nie dowiadujemy się nowych informacji, jako że autorka praktycznie 
w całości oparła swoje wywody o dane znane już w literaturze przedmiotu, na którą 
zresztą się w większości powołuje. Tym niemniej tekst może stanowić pomoc dla 
tych, którzy nie posiadają dostatecznego dostępu do tejże literatury. W arto też 
wskazać na artykuł Very Kfenovskiej „Z kroniky 8 ćeskoslovenskeho streleckeho 
Slezskeho pluku” (s. 9— 15). Tekst ten wprowadza między innymi w kulisy 
formowania się czeskosłowackich wojsk w Rosji pod koniec I wojny światowej i ich 
drogi do Czech, lecz także udział w walkach przeciw bolszewikom.

Ostatni z zeszytów, 4, wzorem poprzednich, prezentuje teksty odnoszące się 
zarówno do starszych czasów, jak i współczesności. W tym miejsu pragniemy 
zwrócić uwagę na bardzo ważny artykuł Jindricha Benatzky’ego, Policejni poradek 
pro Slezsko 1578. Zasadne uwagi autora osłabia brak odniesienia się do konkret
nych, jemu samemu dobrze znanych źródeł.

Dla historyków zajmujących się XX stuleciem polecamy zaś niezwykle ważny 
temat Karela Sommera, „Teśinsko-predmosti slovenske iredenty” . (5— 12). Oka
zuje się, że Śląsk Cieszyński był nie tylko terenem zmagań o jego przynależność 
pomiędzy Polską a Czechosłowacją, lecz również regionem, w którym znajdowali 
oparcie zwolennicy utworzenia samodzielnego państwa słowackiego.

Idzi Panic
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