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Lata 1918— 1920 na Śląsku Cieszyńskim 
w opiniach historyków i polityków czeskich
Złożoność zagadnienia sporu o Śląsk Cieszyński między Polską i Czechosłowacją 

w latach 1918— 1920 ma swoje odbicie również w różnorodności jego ocen. 
Zadaniem mego przyczynku będzie przedstawienie punktu widzenia i oceny 
wydarzeń czołowych czeskich historyków, a także bezpośrednich uczestników 
sporu i czołowych polityków czeskich.

Nie sposób zajmować się tu  głębiej wszystkimi wypowiedziami na ten temat, bo 
literatura historyczna, poświęcona temu zagadnieniu jest dosyć obszerna, zaś 
interpretacja faktów na przestrzeni minionych dziesięcioleci była znacznie pod
porządkowana zmieniającym się ustrojom społecznym. Pomijamy tu również 
teorie i poglądy „pseudohistoryków” (na przykład Joża Yochala), chociaż ich 
koncepcje służyły i częściowo jeszcze służą do wypaczania prawdziwego obrazu 
przeszłości Śląska Cieszyńskiego. W naszych rozważaniach skoncentrujemy się 
głównie na obecnych historykach czeskich — Jaroslavie Valencie i Danie Gawrec- 
kim, z polityków na Tomaśu G. M asaryku i Edvardzie Beneśu, z bezpośrednich 
uczestników na Ferdynandzie Pelcu i Josefu Snejdarku i na politologu Frantiśku 
Uhliru. Właściwie to między nimi nie ma istotnych różnic poglądowych, różnią się 
tylko w szczegółach.

Czołowy historyk czeski, uznawany obecnie za eksperta do spraw Śląska 
Cieszyńskiego — Zaolzia, Jaroslav  Valenta — zajmuje się omawianą problematyką 
już od lat pięćdziesiątych i wydał szereg prac na ten tem at1. Dla naszych celów 
posłuży nam przede wszystkim praca z 1990 roku2, która pozbawiona jest już 
nalotów ideologicznych marksizmu-leninizmu, którymi są obarczone jego wcześ
niejsze prace. Przytoczmy poglądy autora na podstawowe momenty tematu. Cały 
spór charakteryzuje w ten sposób:3 „Formalnie był to spór dwóch doktryn: 
etnograficznej i historyczno-prawnej. N a pierwszej opierała się akcja polska, na 
drugiej czechosłowacka. Oba państwa posługiwały się rozległą i wielostronną 
argumentacją. Polacy także operowali — przykładowo — dowodami historycz
nymi, a strona czeska używała argumentów narodowościowych. W działaniach 
czechosłowackich kładziono jednak coraz większy nacisk na dowody (z uwagi, że 
konferencja pokojowa zasadniczo nie respektowała praw motywowanych w spo
sób historyczny) stanowiące o ekonomicznym i strategiczno-komunikacyjnym
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znaczeniu spornego obszaru o ścisłej zależności i niepodzielności dla całej czecho
słowackiej gospodarki. Wskazywano również na potrzebę wojskowego chronienia 
północnych dróg komunikacyjnych, łączących ziemię czeską ze Słowacją” .

Umowę między Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego i Zemskym Narodnim 
Vyborem pro Slezsko z 5 XI 1918 uważa tylko za umowę lokalną, bez większego 
znaczenie:4 , je s t więc podstawową pomyłką twierdzić, z czym na bieżąco spotyka
my się w literaturze polskiej, że umową tą zrobiono wszystko co należało, obszar 
sporny rozdzielono i tak miało pozostać. Była to tylko tymczasowa umowa 
dotycząca działań administracji, aprowizacji itd., nic więcej” . J. Valenta jest 
przekonany o tym, że zajęcie siłą Śląska Cieszyńskiego przez wojsko czeskie 
w styczniu 1919 było spowodowane wyłącznie ogłoszeniem wyborów na spornym 
obszarze przez Sejm Polski; żadne inne względy nie kierowały tu rządem 
czechosłowackim:5 „Czechosłowacka akcja wojskowa była na pewno godną 
pożałowania sprawą, lecz uważam, że była nieunikniona, jeżeli Warszawa ob
stawała, rozumiejąc polityczne znaczenie wyborów do manewrowania i argumen
towania w Paryżu, na przeprowadzeniu ogłoszonych wyborów. Nie widzę, jakie 
inne wyjście jeszcze rządowi praskiemu pozostało, oprócz całkowitej kapitulacji 
i pozostawieniu wolnemu przebiegowi wyborów, co oznaczało dostarczyć Polsce 
dla konferencji pokojowej bardzo przekonywujący argument” . Wreszcie sposób 
zakończenia sporu, decyzję o podziale Śląska Cieszyńskiego ujmuje w ten sposób:6 
„Wytyczona granica była, bądź co bądź, granicą kompromisową, nie zaspakajała 
programu maksymalnego żadnej ze stron. Dlatego po obu stronach odezwały się 
głośne protesty. Nie jest słuszne przedstawiać wynik, jak często dzieje się, jako 
'czeskie zwycięstwo’; była to  tylko realizacja programu minimalnego, zabezpieczają
cego Republice dwie życiowe konieczności, węgiel i kolej, spośród nich wydajne 
połączenie ze Słowacją, którą należało uważać za nieustannie zagrożoną węgierskim 
programem rewizji, posiadało w ogóle decydujący priorytet (...) Nowa granica 
równocześnie oznaczała, że w interesie respektowania przytocżonych życiowych 
państwowych interesów Czechosłowacji, uniemożliwiono samookreślenie i przyłą
czenie do własnego kraju narodowego bardzo licznej grupie polskiego społeczeństwa, 
częściowo autochtonicznej, częściowo napływowej i potomkom imigrantów z Galicji 
do ostrawsko-karwińskiego zagłębia, w ciągu ubiegłych 40 lat” .

Z publikacji historycznych J. Valenty, przedstawionych w cytatach wynika jego 
autorytatywny sposób przedstawiania swojej wizji, korzystania nieraz z niepełnych 
źródeł, omijania takich, które nie odpowiadają jego punktowi widzenia, brak 
krytyki postępowania strony czeskiej, jej racje były słuszne i jedynie możliwe.

Dan Gawrecki
Dan Gawrecki, pracownik Instytutu Śląskiego w Opawie, w swych badaniach 

historycznych uwagę poświęcał także Śląskowi Cieszyńskiemu, względnie Zaolziu. 
Skorzystamy tu z jego opracowania, będącego częścią najnowszej publikacji 
historyków czeskich, mającej być już innym - obiektywnym i nowym spojrzeniem 
na przeszłość Śląska Cieszyńskiego.7 Twierdzi, że początkowo oba organy Rada 
Narodowa i Zemsky N arodni Vybor czyniły sobie nadzieję na zawładnięcie całym 
Śląskiem Cieszyńskim, dalej podkreśla fakt, że po zawarciu umowy z 5 XI 1918 
żadna ze stron nie była zadowolona. Natomiast „Strona polska świadoma
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z korzyści płynących z osiągniętego podziału administracyjnego zaczęła, chociaż 
nieoficjalnie, podkreślać rzekomo definitywny charakter lokalnej umowy z 5 XI 
1918 roku” . W kwestii zbrojnej napaści podziela całkowicie punkt widzenia J. 
Valenty, twierdząc:8 „Zadaniem działań wojskowych nie było, jak się często mylnie 
twierdzi, zdobyć lub anektować Śląsk Cieszyński, ale tylko uniemożliwić prze
prowadzenie wyborów do sejmu (...) Minister spraw zagranicznych E. Beneś od 
początku wychodził z założenia, że sporny Śląsk Cieszyński należy podzielić między 
Republikę Czechosłowacką a Polskę, dlatego na początku wiosny 1919 r. podczas 
osobistych rozmów z polskimi dyplomatami w Paryżu proponował kompromisową 
granicę na górnej Wiśle. To znowu było niemożliwe do przyjęcia przez Polaów, co 
jest zrozumiałe. Wiosną 1919 r. Beneś opracował koncepcję nowego kompromisu, 
uwzględniającego mniej więcej pokrywającą się z dzisiejszym stanem, na którą 
zgodził się i którą poparł prezydent M asaryk” . W mającym się odbyć na spornym 
obszarze plebiscycie zdaniem Gawreckiego strona czeska była pewna zwycięstwa:9 
„Chociaż strona czechosłowacka życzyła sobie plebiscytu i wierzyła w swoje 
zwycięstwo, Beneś wyraził zgodę na rozwiązanie sporu w sposób arbitralny zaraz 
po tym, kiedy w Paryżu zaproponował mu to polski przedstawiciel Piltz” . 
Przyczyny takiego właśnie rozwiązania sporu uzasadnia w ten sposób:10 „Upadek 
politycznego prestiżu Polski, ekonomiczne zainteresowania koncernu Schnei- 
der-Creuzot i przemysłowca Larischa oraz nie bez znaczenia także francuskie i ze 
strony Ententy uznanie trafności strategicznego argumentu komunikacyjnego 
Republiki Czechosłowackiej (o podstawowym dla niej znaczeniu kolej koszyc- 
ko-bogumińska) miały wpływ w fazie końcowej na decyzję Konferencji Am
basadorów Ententy z 28 VII 1920 r. Przy Czechosłowacji pozostała kolej 
koszycko-bogumińska i zagłębie węglowe. W Polsce decyzja ta  była ostro 
skrytykowana jako  ’nowy rozbiór Polski’, w Czechosłowacji przeważało spokojne 
zadowolenie z wyjątkiem postawy grup politycznych reprezentujących program 
historycznoprawnego radykalizmu” .

T. G. M asaryk
Rolą T G. M asaryka, jego poglądami i udziałem w sporze o Śląsk Cieszyński 

zajmowało się szereg historyków polskich i czeskich. Główne pozycje w tym 
względzie są przytoczone w pracach J. Valenty i polskiej historyczki A. Szklars- 
kiej-Lohmannowej". Jednakowoż wypowiedzi T. G. M asaryka na ten temat 
nigdzie nie zostały całościowo opublikowane m.in. dlatego, że wciąż odnajdują się 
nowe materiały archiwalne. Przed rozpoczęciem sporu Masaryk wypowiadał znane 
powiedzenie, że bez wolnej Polski nie będzie wolnych Czech i na odw rót12. 
W konkretnych warunkach sporu jego stosunek uległ zmianie — zażarcie walczył 
o pozyskanie możliwie największej części spornego obszaru dla Czechosłowacji, 
chociaż zdawał sobie sprawę z tego, że argument granic historycznych nie będzie 
można w pełni przeforsować. Zwięzłe, często fragmentaryczne notatki, uwagi 
Masaryka, niełatwo należycie odszyfrować. Świadczą o tym pewne fragmenty 
w korespondencji M asaryka z Beneśem i inne wystąpienia Masaryka. Pod ko
niec grudnia 1918 pisał E. Beneśowi:13 „Polacy nasi dla nas: boją się być w Polsce, że 
tam nie będzie porządku. Z Bielska Niemcy, Cieszyna itd. proszą, abyśmy ich 
nie dawali Polakom. M ają strach z gospodarki polskiej (...) Polakom poli
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czek (danie po gębie) nie szkodziłoby, na odwrót, usunąłby niebezpiecznych 
szowinistów” .

W kolejnym liście pisał:14 „Francja i inni przekonują się, że jesteśmy lojalni, że 
jesteśmy silniejsi niż drudzy; zwłaszcza pozna, jak  Polacy i in. są słabsi (...) 
Stanowisko wobec Polaków: wypowiedziałem się w Posłaniu i w odpowiedzi na 
życzenie Zgromadzenia Narodowego: Polacy nie posiadają jeszcze własnego 
państwa, usiłowania o państwo; okupacja Śląska (prawdopodobnie chodzi o ad
ministrowanie przez Radę Narodową części Śląska Cieszyńskiego według umowy 
z 5 XI 1918, przyp. S. Z.), nielojalna i anarchistyczna — anonimowa, prywatna. 
Musimy postępować od kraju do kraju. Ustąpimy im dosyć. Przez okupację 
osiągnęli rozkład i bolszewizm. I Polacy proszą nas o okupację. Aliowani (nie udało 
mi się tego przetłumaczyć — S. Z.) mogą powiedzieć Polakom, aby ustąpili od 
okupacji; umowę terytorialną zawrze się, ale formalnie administracyjnie (stać się 
państwem). Musimy mieć Karwinę (węgiel): jeśli będziemy mieli dostatek węgla, 
będziemy mogli zaopatrywań Wiedeń, Budapeszt i Bawarię, i w ten sposób 
będziemy mieć wpływ na te państwa. Amerykanie są w kwestiach naród. (Terytor.) 
zbyt abstrakcyjni: dlatego uwaga i przedkładać ciągle nie tylko etnogr.. lecz i gosp. 
argumenty (...) Polacy przesyłają kłamliwe informacje i oskarżenia!” Najbardziej 
wyraźnie przedstawił M asaryk swój pogląd, praktycznie równający się minimal
nemu programowi strony czeskiej w prywatnej rozmowie z politykiem galicyjskim 
Zygmuntem Lasockim 29 IV 1919, kiedy m.in. powiedział:15 „M iasto Cieszyn 
chyba mogliby mieć (rozumiej Polacy — S.Z.), (my dworzec)” .

Z przytoczonych cytatów wypływa, że Masaryk wbrew pozorom, nie pałał 
specjalną przyjaźnią do Polski, w sporze wykorzystywał wszystkie argumenty dla 
uzyskania dla strony czeskiej korzystnego wyniku.

Edvard Beneś
Główny twórca polityki międzynarodowej młodego państwa czechosłowac

kiego, dyplomata, minister spraw zagranicznych, Edvard Beneś, był równocześnie 
czołową osobistością strony czeskiej w sporze o Śląsk Cieszyński. Jego umiejętności 
dyplomatyczne, wykorzystanie wszystkich możliwości, nie przebierające w for
mach postępowanie w dużej mierze zaważyły na ostatecznym rozstrzygnięciu 
sporu. Swoją działalność, poglądy polityczne opublikował później w kilku 
pracach.16 Dla ilustracji przytoczymy kilka charakterystycznych jego myśli. 30 IX 
1919 w Zgromadzeniu Naród owym powiedział:17 „Stwierdzam, że przy rozmowach 
o Śląsku Cieszyńskim z delegacją polską postępowano z naszej strony z maksymal
ną lojalnością, uczciwością i otwartością, że podejmowano kilka prób z Polakami 
domówić się wprost, pomimo tego, że byliśmy świadomi, jak cennym prawem jest 
nasze prawo historyczne. Pamiętaliśmy ciągle o możliwości przyjacielskiej i brater
skiej polityki z Polakami w przyszłości i pragnęliśmy uczynić wszystko możliwe, 
abyśmy dali im dowód naszej dobrej woli (...) Z całego serca żałuję, że w naszym 
wzajemnym konflikcie nie porozumieliśmy się sami, przecież oba państwa są tak 
bardzo zainteresowane w tym, aby żyły w przyjaźni.” 4 VIII 1920 w Zgromadzeniu 
Narodowym w ten sposób ustosunkował się do decyzji o podziale:18 „Polska nie 
potrzebowała obszaru, który przez 600 lat nieprzerwanie należał nam. Polska jest 
dużym krajem a kwestia Śląska Cieszyńskiego, Spiszą i Orawy jest dla niej
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zagadnieniem drugorzędnym i nie może odgrywać decydującej wagi. Węgla 
posiada Polska więcej niż dosyć. D la CzSR węgiel i koleje były kwestią niemalże 
egzystencyjną” .

Sądzę, że przy omawianiu opinii osobistości czeskich dotyczących losów Śląska 
Cieszyńskiego w latach 1918 1920 nie można pominąć osób bezpośrednio
biorących udział w zabiegach o ten rejon, to jest Ferdynanda Pelca, faktycznego 
przywódcy Zemskego N arodniho Vyboru pro Slezsko a zarazem prezesa Slezskiej 
Maticy Osvety Lid owej na Śląsku Cieszyńskim oraz Josefa Śnejdarka, głów
nodowodzącego czeskich wojsk okupacyjnych w styczniu 1919 roku. Ciekawe, że 
historycy czescy niechętnie sięgają po ich opublikowane pamiętniki i mało 
korzystają z nich.

Sytuację na Śląsku Cieszyńskim przed sporem kreśli F. Pelc następująco:19 
„Wówczas wszystko, co posiadało moc, było przeciwko nam! Państwo, ziemia, 
powiaty, większość gmin, urzędy szkolne i kościelne, duży kapitał i majątek 
węglowy, hutniczy, lasy, wielkie majątki ziemskie, koleje żelazne, wszystko było 
nieprzyjacielskie dla nas. Górnicy i hutnicy dużych zakładach przemysłowych byli 
w znacznej mierze Polakami i Niemcami albo hołdowali międzynarodówce. Całe 
dziesiątki tysięcy górników z Galicji przybyły w tych czasach na Śląsk Cieszyński 
i w Ostrawskie i zapędzały nas w naszych odwiecznych siedzibach do znikomej 
mniejszości” . Lecz wytężona praca zdobywania terenu dla ducha czeskiego 
przynosiła owoce:20 „Sukces uzyskany w tym krótkim czasie przed wojną 
charakteryzowałbym krótko w ten sposób: Polacy zostali odparci od Ostrawicy, 
a my stanęliśmy na brzegach Olzy” .

W odróżnieniu od niektórych czeskich historyków ( J. Valenty) w innym świetle 
przedstawia przyczyny zbrojnego najazdu Czechów na Śląsk Cieszyński w styczniu 
1919:21 „W tym czasie (w połowie stycznia) wyjechałem za zgodą Zarządu 
Narodowego do Pragi i wymogłem sobie audiencję u pana prezydenta M asaryka 
(...) Przedstawiliśmy p. prezydentowi sytuację, która nastała na Śląsku Cieszyńskim 
i domagaliśmy się, aby rząd dokonał interwencji i Śląsk Cieszyński zajął (...) I tak do 
tego kroku, który na pierwszy widok mógł wyglądać jako absurdalny i bratobójczy, 
musiało dojść i doszło naprawdę w godzinie dwunastej! W znacznej mierze już zbyt 
późno!” Poniekąd w specyficzny sposób oceniał okupacyjne wojsko czeskie i jego 
dowódcę Josefa Śnejdarka:22 „Gdybyśmy mieli to wojsko zaraz po przewrocie, nie 
byłoby już być może kwestii cieszyńskiej! Może! (...) Podpułkownik Śnejdarek, 
który był dowódcą naszego wojska, zyskał sobie od razu zaufanie żołnierzy, którzy 
poszliby za nim do ognia. Myślę, że wykazał znaczny talent strategiczny, ponieważ 
zajęcie przeprowadził w stosunkowo krótkim czasie ze względnie małymi siłami 
i niedużymi własnymi stratami. Dlatego przez lud cieszyński był wkrótce jako 
bohater i wyzwoliciel szanowany i ubóstwiany!”

Pisząc swe wspomnienia po wydarzeniach z pewnym odstępem czasu, Pelc doszedł 
do przekonania,23 „że wszystkim naszym odpowiedzialnym politykom było już przed 
przewrotem jasno, że w kwestii cieszyńskiej musi widocznie dojść do kompromisowe
go rozwiązania, ponieważ nieustępliwe wymaganie naszego prawa na cały Śląsk 
Cieszyński wydawało się z powodu sprzeciwu Polaków nie do przeprowadzenia, 
a z powodu tego, że chcieliśmy po wojnie żyć z Polakami w zgodzie, niestosowne” .
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Josef Snejdarek
W sposób arogancki, lekceważący, zarozumiały i buńczuczny przedstawia swój 

udział w wydarzeniach na Śląsku Cieszyńskim wspominany już Josef Śnejdarek:24 
„Dnia 16 stycznia 1919 zawezwano mię do pracowni Vaclava Klofaća, ministra 
obrony narodowej. W jego kancelarii był obecny również dr Josef Scheiner, 
inspektor generalny i jak  wiadomo naczelnik Sokola. Minister Klofać zagaił. 
Skarżył się na postępowanie Polaków na Śląsku Cieszyńskim, mówiąc że 'Polacy 
już zabrali Cieszyn, kopalnie karwińsko-orłowskie, że zabrali Bogumin i zbliżają się 
do Morawskiej Ostrawy’. Zakończył tymi słowy: T a k  to już nie może iść dalej! 
Rada ministerialna zadecydowała, że należy zająć Cieszyńskie, a głównie zabez
pieczyć całkowicie kolej Koszycko-Bogumińską. Zadecydowała, że zajęcie to 
przeprowadzicie Wy, jako najwyższy dowódca operujący armią’. Scheiner potwier
dził owe słowa. Odpowiedziałem, że potrzebuję wiedzieć, jak daleko mam postąpić 
i oglądałem się za jakąś mapą. Ponieważ żadnej nie było pod ręką, wziąłem ze stołu 
rozkład jazdy pociągów, który tam leżał i na znanej mapce ustaliliśmy z grubsza 
najważniejsze dane. Owe spotkanie z ministrem i generalnym inspektorem było 
podstawą kampanii wojskowej, podczas której w ciągu 10 dni wyparłem generała 
Latinika, zdobyłem Śląsk Cieszyński i zyskałem dla republiki kopalnie węgla 
miliardowej wartości (...) Generał Latinik był bardzo zdolnym oficerem. Lecz 
przypadkowo wojenne szczęście mi sprzyjało — a za 10 dni byłem już za Wisłą (...) 
Nikt nie rozumiał, dlaczego nakazano zwycięskiemu wojsku wycofać się. Nie 
rozumieli temu ani żołnierze, ani cywiliści. Ani mnie sprawa ta nie była jasna, a nie 
jest mi całkowicie jasna ani dziś” .

Frantiśek Uhlir
N a koniec przytoczymy kilka charakterystycznych ujęć politologa Frantiśka 

Uhlira nie tylko ze względu na ich wartość historyczną, czy dokumentalną, ile 
raczej na jego pozycję w czołowych władzach państwowych po II wojnie światowej, 
gdzie uchodził za eksperta do zagadnień cieszyńskich i jako taki wywierał 
zasadniczy wpływ na kształtowanie warunków bytu narodowego Polaków na 
Zaolziu i w Czechosłowacji. Jego zdaniem wyrządzono krzywdę Czechosłowacji, 
przydzielając wschodnią część Śląska Cieszyńskiego Polsce. Był święcie przekon
any o tym, że Polacy w Cieszyńskiem to element napływowy z Galicji i Małopolski 
w drugiej połowie XIX wieku. Pisał:25 „Ów państwowotwórczy związek Śląska 
Cieszyńskiego z K oroną Czeską nie został przerwany zniesieniem formy lennej 
1862 roku, lecz trwał aż do przewrotu, względnie do 28 VIII 1920, kiedy po raz 
pierwszy owe prawo historyczne naruszono decyzją Rady Alianckiej Konferencji. 
Po 585 latach trwałej i nienaruszonej przynależności Śląska Cieszyńskiego do Ziem 
Korony Czeskiej, został on podzielony, a jego wschodnia połowa za rzeką Olszą 
przydzielona Polsce (...) Przegraliśmy swe prawo historyczne i prawo naturalne. 
Przyczyn było więcej. Przede wszystkim błędy, których dopuścili się przy roz
wiązywaniu tej kwestii nasi krajowi politycy, a które nam zaszkodziły na 
konferencji pokojowej, będące bezbłędnie wykorzystane przez Polaków przeciwko 
nam, po drugie znaczenie, które przypisywały ówczesne zwycięskie mocarstwa 
Polsce, jako przeciwbolszewickiej barierze” .

Dalej na podstawie własnych „dociekań” doszedł do przekonania, że zdecydo-
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wana większość ówczesnych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego była przeciwko 
podziałowi obszaru i opowiadała się za przynależnością do Czechosłowacji:26 „Z 
433 921 mieszkańców Cieszyńskiego opowiadało się poprzez swych przedstawicieli 
politycznych przeciw podziałowi Śląska Cieszyńskiego i przeciw jego połączeniu 
z Polską 275 470 osób, tj. 63,5%. Tylko 150 900 Polaków nie wysłowiło się za tym 
rozwiązaniem i można przypuszczać, że byli za przyłączeniem części historycznego 
Księstwa Cieszyńskiego do Polski” . Działania Uhlira w ministerstwie szkolnictwa 
i kultury oraz na innych stanowiskach opierały się na zasadach, które sam 
przedstawił następująco:27 „Czechosłowacja: miała i ma prawo historyczne do 
całego Śląska Cieszyńskiego; miała i ma prawo do Śląska Cieszyńskiego według 
prawa naturalnego; starała się o najściślejszą współpracę z Polską; w całej pełni 
zabezpieczyła swobodny rozwój mniejszości polskiej; Polska: rozpoczęła ataki 
przeciwko integralności Czechosłowacji; poprzez te ataki służyła interesom berlińs
kim; pogwałciła nasze prawo historyczne do Śląska Cieszyńskiego; pogwałciła 
i nasze prawo naturalne przez zabór pomonachijski powiatów cieszyńskich; 
wykorzystała dla tych celów polską mniejszość na Śląsku Cieszyńskim. Mniejszość 
polska: nie chciała do Polski; odrzucała tendencje antyczechosłowackie; wiodło się 
jej dobrze i była tego świadoma. Nie ma ani jednego powodu ku temu, aby 
jakakolwiek część, chociażby najmniejsza, ze Śląska Cieszyńskiego, przypadła 
Polsce. Dlatego jakikolwiek postulat polski tego rodzaju należy zdecydowanie 
odrzucić jako  bezpodstawny i nieuzasadniony” .

Na szczęście historia nie przyznała racji p. Fr. Uhlirowi i jego zwolennikom, 
którzy po upadku komunizmu gdzieniegdzie zaczynają znów podnosić swój 
głos.
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