
Vít Banasinský, Lidovýchovná činnost a menšinové školství Slezské Matice osvěty lidové 
v česko-těšínském okrese ve 20.letech 20.století 

Novodobé dějiny Těšínska jsou citlivou látkou, hlavně přičiněním určité polské politiky, 
publicistiky a historiografie. Také čeští nacionalisté a Petr Bezruč přijali svého času arbitrážní 
výrok ze Spa s hlomozným nesouhlasem. Těšínsko bylo třeba pro československý stát 
"získávat", posilování českého etnika k tomu patřilo, nebylo však jedinou metodou. České 
národovci to neměli v oblasti snadné, v 19.století a dokonce i po vzniku Československa. 
Jejich vedoucí muže charakterizovala obětavost, kterou si dnes už těžko jen představujeme, 
oddanost přesvědčení, že rozvoj češství je obecněji prospěšný, vzdělanostně, kulturně, 

názorově, politicky. Výrazem a naplňováním měla být také činnost Slezské Matice osvěty 
lidové. Jedno její údobí, ve dvacátých letech 20.století, zvolil za téma bakalářské práce Vít 
Banasinský. 

Přistoupil k jeho zpracování nanejvýš vážně, svědčí o tom bádání v archívech (v seznamu 
měly mít fondy dobové určem'). Dosavadní literatura (M.Habrmannová) je sice 
"zakladatelská", ale zatím spíše orientační. Bakalářská práce je vhodně rozvržena, druhá 
kapitola měla však dostat přesnější název. Respektuji její stručnost, vymezila tématiku. 
V hlavních částech práce postupoval autor od obecnějšího obrazu Matice k některým 
konkrétním náplním jejího působení. Je to možné rozvržení, které dovolilo naplnit 
nejdůležitější odborné záměry práce. Podrobnější oddíl o stanovách by mohl obsahovat více 
rozbor a posouzení (také srovnání s obdobnými spolky), než jen sdělení. Vztah kjiným 
spolkům by totiž mohl být zaměřen i na kooperaci se spolky jinonárodními. 

Z práce je zřejmé, na jaké obtíže a překážky "matiční" Češi naráželi, ,jinonárodní" aktivity 
však nejsou mezi těmito komplikacemi zaznamenány a pojmenovány. Budoucí téma! Cením 
detailnější zachycení různých matičních činností, které se mohou zdát "prostými", přitom 
měly význam a ohlas trvalý - mám na mysli práci s loutkovými divadly, rozšiřování 

matičních kalendářů a specifiku jedinečnou, řezbářství. Matice se samozřejmě, jak bylo náplní 
a posláním takových spolků, starala o školství. V.Banasinský to zdokumentoval na několika 
příkladech, v různých místech. Podíl Matice se propojoval i se školskou politikou státu, pro 
regionální situaci byl zároveň nezbytný a velmi prospěšný. Matice přispěla k 
"českoslovenství" Těšínska, bakalářská práce to dokázala nesporně. Je věcná, výrazově 
uměřená, formulace jsou ale někdy kostrbaté (,,z této příčiny silného bržděnÍ. .. "), někde chybí 
interpunkce, do literatury jsou zařazeny i prameny. Celkové znění a vyznění je však pozitivní, 
jde o samostatnou, pramenně vhodně připravenou a odpovědně zpracovanou studii. 
Bakalářskou práci Víta Banasinského doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení: Výborně Prof.PhDr.Robert Kvaček, CSc. 


