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Úvod 

Díky vzájemné geografické i kulturní blízkosti českého a polského národa se nezřídka 

stávalo, že se cesty obou etnik protnuly. Střetávání obou národů pak dosahovalo jak 

negativních, tak také pozitivních dimenzí a výsledků. Celkově lze říci, že vzájemné česko -

polské vztahy měly podobu jakési rivality, v níž nemalou úlohu sehrál ještě živel německý a 

A p r á v ě -g, těphto d ů v o d ů b y l o j e n o tázkou času, kdy z a č n o u desko — p o l s k ý m v z t a h ů m a je j ich 

vývoji věnovat pozornost historici z obou zemí. Zájem o dějiny sousedního národa existoval 

již před druhou světovou válkou, ovšem právě po jejím skončení se díky změně poměrů mezi 

Československem a Polskem tento zájem prohloubil a došlo ke zintenzívnění kontaktů mezi 
členy obou národních historických obcí. A priivě tyto kontakty bych chtěl ve své práci 
alespoň částečně zmapovat. 

Jak česká tak polská moderní historiografie mají své kořeny zhruba ve stejné dobé a byly 
ovlivněny stejnými vlivy. U obou těchto historických včd je silně patrné dědictví 

myšlenkových proudů, j ež prošly Evropou na přelomu XVIII. a hlavně v první polovině XIX. 

století. A právě v této době můžeme zaznamenat jakési oživení ve vzájemných kontaktech 

mezi oběma slovanskými národy, i když to byla právě myšlenka slovanské vzájemnosti, která 

j e nejen spojovala, ale i rozdělovala. Zde je nezbytně nutné zmínit odlišný poměr, který měly 

český a polský národ k Rusku, kdy pro jeden bylo soužití s Rusy realitou a pro druhé 

vzdálenou chimérou. Hlavní úlohu pak v prosazování myšlenky slovanské vzájemnosti sehrál 
František Palacký, který přispěl díky svému postoji k polskému lednovému povstání roku 

1863 nejen k ochladnutí česko - polských vztahů, ale také k rozkolu uvnitř naší společnosti, 

jež se rozdělila na polonofily a rusofíly, a tento spor vydržel pak po celé XIX. století. Ve 

druhé polovině tohoto století pak zaujala v české historiografii dominantní postavení takzvaná 

Gollova škola a je j í žáci, z nichž řada mluvila i psala polsky a udržovala kontakty 

s představiteli historiografie polské. Zatímco centrem české historické obce byla Praha a zde 

Karlova univerzita, centry polského vědeckého života se staly Krakov, Varšava a Lvov, kde 
také vznikla Polská historická společnost. A právě mezi Prahou a Lvovem panovaly čilé 

kontakty j iž v první polovině XIX. století a hlavní podíl na tomto stavu včci mělo pražské 

Národní muzeum a lvovské Ossolineum, jejichž práce začala zhruba ve stejnou dobu. 

Až do roku 1918 byl zájem o dějiny sousedního státu spíš jen okrajový a historici v obou 
zemích popsali české nebo polské dějiny jen při práci na syntézách vlastních národních dějin. 

Vznik dvou nezávislých států a s ním spjaté události přinesly prudké zhoršení ve vzájemných 
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česko - polských vztazích, i když právě ve dvacátých letech se na scéně objevil náš 

nejvýznamnější polonista Josef Macůrek, jehož dílo nebylo dosud překonáno, a začal jako 

vůbec první bádat v polských archivech. Také Macůrek si začal jako první pohrávat 

s myšlenkou vzniku jakéhosi společného orgánu historiků obou zemí, ale i tato úvaha nakonec 

díky politickým okolnostem vyzněla doztracena. Odlišnost v politice Beckova Polska a 

Benešova Československa nabrala totiž ve třicátých letech takový rozměr, že jakákoliv 

spolupráce mezi oběma národy byla prakticky nemožná. 

K jistému oživení pak došlo v době válečné, z níž jsou známa jednání o jisté formě 

konfederace mezi oběma zeměmi, ovšem ta skončila roku 1943, kdy se opět projevil odlišný 

poměr obou zemí k Sovětskému svazu. Navíc vědecký život v polských podmínkách byl 

nemožný a vzdělávání se opět přesunulo do ilegality a to do ,podzemního školství'. Tady 

získala vzdělání nebo pracovala řada osobností poválečné i předválečné polské historiografie 

a je nutno říci, že tradice tohoto tajného vzdělávání sahá v Polsku již do doby silné rusifikace 

v XIX. století. Polská historiografie navíc v důsledku válečných operací ztratila řadu 

knihoven archivů i uměleckých sbírek, které shořely nebo byly vyvezeny okupanty či 

,osvoboditeli'. Asi nej známněj šíje v této souvislosti příběh obrazu Wita Stwosza, který se do 

krakovského mariánského kostela vrátil teprve několik let po skončení války. Situace 

v českých zemích byla nesrovnatelně mírnější, existovalo jak střední školství, kde byl dějepis 

jedním z výukových předmětů, zachována však byla i Akademie věd, v jejímž čele stál Josef 

Šusta. Právě v době války pracovali čeští a polští vědci na prvních syntézách dějin obou 

národů a vzájemných vztahů mezi nimi, které se objevily hned v prvních poválečných letech. 

V polském podzemí vznikla práce Polska - Czechy, Deset věků sousedství a Josef Macůrek 

pracoval na publikaci Dějiny polského národa, která vyšla roku 1948. 

Doba, kterou chci ve své práci popsat, změnila život nejen obyčejných lidí, ale i život 

vědecký. Postupný přechod ke komunismu zbavil vedoucího postavení v obou národních 

historiografiích představitele předválečné vědy a na jejich místo nastoupila generace historiků 

marxistů, jejichž pojetí dějin bylo absolutnč odlišné, a oni sami viděli historii jako nikdy 

nekončící dějiny třídního boje. V Polsku se tak vzdělávání opět po krátké pauze vrací do 

podzemí, kde jsou známy létající university a tajná vydavatelství, jejichž produkty se mnohdy 

dostávaly i na naše území. Hlavní roli sehrála v podzemí zejména hnutí jako Solidarita nebo 

Hnutí na podporu práv dělníka a občana, které bylo jejím předchůdcem. I v Československu 

fungovaly díky Chartě 77 známé bytové semináře, kde se o historii mluvilo velmi často a 

můžeme říci, že hlavním tématem české i polské podzemní historiografie se stalo hledání 

místa obou národů v Evropě a jejich postavení mezi východem a západem. Oficiální 

2 



marxistická věda se zaměřila zejména na popis dějin dělnického hnutí a komunistických stran. 

Nemalá pozornost byla rovněž věnována vymazávání nepohodlných historických témat a 

osobností z paměti občanů, k čemuž byly užity nejrůznější prostředky. 

Tento vývoj zasáhl i vzájemné česko - polské vztahy, ty se po počátečním ochladnutí a 

přešlapování na místě upravily v rámci socialistického internacionalismu a mezi lidovým 

Polském a lidovým Československem přestaly existovat jakékoliv spory. Došlo i k přátelské 

spolupráci vědců obou zemí a právě ta, jež se odehrála mezi našimi a polskými historiky, se 

stala předmětem mého zájmu. O vzájemných vztazích mezi oběma národy totiž vznikla právě 

v poválečném období celá řada prací, ovšem žádná nezachytila spolupráci historiků obou 

zemí tak, jak se chci pokusit zachytit ji ve své práci. 

Hned v úvodu se pokusím zachytit vzájemné vztahy mezi českými a polskými historiky 

v rovině nejosobnější a to v jejich pamětech a vzpomínkách. Zde chci použít zejména 

memoárovou literaturu ale i vzpomínky, jež jsem získal z rozhovorů s některými představiteli 

české historické obce. Druhou oblastí ve vzájemných vztazích českých a polských historiků, 

jíž se chci zabývat, je publikační činnost, kterou vyvíjeli doma či v sousedním státě a která se 

týkala zájmu o dějiny sousedního národa. V této rovině chci použít hlavní práce, které 

v daném období vyšly, a dále časopisecké články, historické sborníky a sborníky výroční. 

Množství historických periodik je však tak velké, že i zde vyberu jen ta nejznámější. A to tak, 

že na české i polské straně po jednom z časopisů, jež věnovaly problematice vzájemných 

vztahů největší pozornost. Pokusím se také při svém výběru, aby i mezi těmito byl rozdíl, a to 

tak, aby jeden reprezentoval odbornou vědeckou činnost a druhý byl příkladem spíše 

popularizace vědy. U sborníků se pokusím vybrat pro svou práci zejména ty, které vycházely 

u příležitosti konání vědeckých konferencí či nejrůznějších výročí. Chci se také pokusit 

zachytit alespoň v rámci již zmíněných dvou historických periodik recenzní činnost našich a 

polských historiků na vzájemné vědecké práce. Také zde je však třeba říci, že množství těchto 

příspěvků jde do stovek a není možno je zachytit všechny. Ve všech případech jak u 

publikací, sborníků, časopisů i recenzí chci použít hlavně rozsáhlých fondů Slovanské 

knihovny v Praze. 

Část své pozornosti chci rovněž zaměřit na společnou účast historiků obou zemí na vědeckých 

konferencích, které se konaly v Polsku nebo v Československu a to z nejrůznějších důvodů a 

při nejrůznějších příležitostech. Hlavním pramenem pro tuto práci jsou zprávy, které o těchto 

konferencích vycházely v odborných historických časopisech. Zde jmenuji například: 

Slovanský přehled, Slezský sborník, Sobotka - Slaski Kwartalnik Historyczny, Przeglad 
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Zachodni, ČsČH nebo Kwartalnik Historyezny. Také zde musím výběr omezit, protože jen 

toto téma by stačilo na samostatnou práci. 

Hlavní pozornost chci ovšem věnovat práci česko /československo/ - polské historické 

komise. Také zde pak použiji zprávy z odborných historických časopisů, které informovaly o 

pravidelných schůzkách této rady. Tady chci popsat hlavně náplň těchto setkání, zastoupení 

členy obou historických obcí a témata, jež byla projednávána. Zároveň se pokusím zachytit i 

vývoj, jímž společná historická komise prošla od roku 1959, kdy zasedala poprvé. V této 

souvislosti bych rád věnoval pozornost i hlavním představitelům české polonistiky a polské 

bohemistiky, kteří měli zásadní podíl na práci komise i na prohloubení spolupráce mezi 

historiky obou zemí. Hlavním pramenem mi zde budou zprávy, jež vycházely u příležitosti 

nejrůznějších životních jubileí, ale bohužel i nekrology, které často shrnovaly přínos toho či 

onoho vědeckého pracovníka. 

Okrajovou pozornost chci také věnovat problematice dějin Slezska a jejich místu ve vztazích 

polských a českých historiků. Právě zde totiž probíhala jejich spolupráce vždy nejtěsněji a 

není proto možné ji opomenout, i když zájem polské historiografie o dějiny tohoto regionu 

byl vždy silnější. Pokusím se zmínit některé hlavní syntézy slezských dějin vyšlé po roce 

1945, některé vědecké osobnosti, které se věnovaly danému tématu a také instituce, jež 

přispěly k výzkumu dějin Slezska. Tady použiji jako pramen regionální historická periodika: 

Slezský sborník a Sobotku, i když právě Sobotka překročila svým významem a kvalitou 

hranice regionu. 

Svoji práci bych také rád doplnil přehledem nejdůležitějších polonik, bohemik a silezik, která 

vyšla v Československu a v Polsku v letech 1945 až 1989. Pro tuto práci chci použít některé 

články, které zmapovaly publikační činnost historiků obou zemí, a přehledy, které oni sami 

občas uváděli jako doplněk svých prací. Hlavním pramenem zde mi bude práce Češi a Poláci 

v minulosti, jež zachycuje publikované práce našich a polských historiků do roku 1965 a to 

takřka vyčerpávajícím způsobem. Zmínit musím i to, že ze svého výběru vynechám 

německou či jinou zahraniční literaturu a použiji jen práce českých a polských historiků 

vydané v češtině a v polštině. Svůj výběr také zúžím na samostatně vydané práce a vynechám 

kapitoly z publikací, které se nevěnovaly přímo tématu česko - polských vztahů, ale někdy 

bývají uváděny jako polonika či bohemika. U bibliografických citací je ovšem nutno počítat 

s odlišným přístupem některých autorů a to hlavně na polské straně, kde byl u práce často 

vynechán údaj o množství stran nebo rok vydání. Pokusím se tedy hlavně u časopiseckých 

článků zjistit alespoň rok, kdy daná studie vyšla, podle něhož je později snadnější ji dohledat. 
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Chci také práci doplnit alespoň několika fotografiemi, aby si čtenář utvořil konkrétnější 

představu a nevnímal historika a historii jenom jako něco imaginárního. 

Vím již předem, že nebude možné zachytit obraz vzájemných vztahů polských a 

československých historiků úplně ve všech formách, které jsem zde zmínil, ale chci, aby byl 

obraz vzájemných kontaktů co nejpestřejší a ukázal hloubku celého tématu, jež nebylo dosud 

zpracováno a kterému bude ještě nutno pozornost věnovat. Do své práce jsem již nezahrnul 

spolupráci univerzit, archivů nebo muzeí a to jednoduše proto, že pro toto téma již nebyl 

prostor. Byl bych také rád, kdyby si čtenář mojí práce uvědomil jistou vývojovou linku, 

kterou je možné vysledovat na vzájemných vztazích historiků z obou zemí a získal i kritičtější 

pohled na danou problematiku. Přidáním seznamů polonik a bohemik chci také usnadnit práci 

případnému zájemci o problematiku česko - polských vztahů tak, aby nemusel pro danou 

potřebu shánět několik publikací zároveň. Byl bych také rád, kdyby čtenář mojí práce získal 

alespoň rámcový obraz vývoje naší a polské historiografie po druhé světové válce a zejména, 

aby si uvědomil některé rozdíly, které v něm panovaly. Zde chci zdůraznit hlavně poněkud 

svobodnější vývoj polské vědy, která v daném období nikdy nepřerušila kontakty se západem 

a pro mnohé české historiky se práce v polštině staly jakýmsi oknem do světa v době, kdy 

jejich vydání v Československu bylo nemyslitelné. Svou prací chci také ukázat, jakým 

tématům věnovali čeští a polští historikové svou pozornost, a pohled, jež vůči nim zaujímali. 

Chtěl bych, aby čtenář pochopil, že obě historické vědy, česká i polská, si byly, jsou a mohou 

být vzájemnou inspirací a že vzájemné přátelství mezi historiky obou zemí je nutno rozvíjet a 

že je možné navázat na jistou bohatou tradici. 

L 
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Čeští a polští historici po druhé světové válce. Vzpomínky, paměti a realita 

Jedním z pramenů, které nám mohou posloužit k bližšímu proniknutí do problematiky vztahů 

mezi českými a polskými historiky jsou vzpomínky a paměti jednotlivých představitelů obou 

historických obcí. Právě v poválečném období a zejména v období komunismu byl vytvořen 

silný politický tlak na sbližování a vzájemnou spolupráci vědců obou zemí, a tak vzpomínek 

na toto období, kdy se k sobě česká a polská historiografie dostaly za dobu své existence 

zatím nejblíže, najdeme nemalé množství. 

A snad i proto jsem hned na začátku této práce sáhl po vzpomínkách jedné z nejvýraznějších 

osobností poválečné české historiografie profesora Josefa Polišenského, jehož nedávno vyšlé 

paměti patří k jedněm znejlepších a zároveň nejčtivějších ze všech dosud vyšlých prací na 

dané téma. /1/ 

Jak jsem již napsal dříve, patří Josef Polišenský k vůbec nej výraznějším představitelům české 

historické obce let 1945 - 1989, a tak je nezbytné alespoň několika slovy zmínit jeho práci 

v tomto období. Profesor Polišenský se zapsal do podvědomí české veřejnosti zejména jako 

historik, jehož hlavní badatelský zájem přitahovaly dějiny XVII. století, a to zejména období 

počátků třicetileté války, jejichž dějištěm se stalo území českého státu a zápalnou šňůrou 

české stavovské povstání. Polišenský však nevidí toto období čistě jen z vojenského či 

politického hlediska, ale všímá si zároveň každodenního života lidí té doby a zejména života 

osobností, které této době vtiskly její charakter. Jeho práce je však důležitá i z toho důvodu, 

že dokázal zasadit události našich dějin do celoevropského kontextu a nechápe je jen jako cosi 

vzdáleně izolovaného. Již za svého života si pak svou prací získal uznání nejen doma, ale i 

v zahraničí, kde mnohokrát hostoval jako přednášející na universitách či konferencích a 

odkud si přivezl řadu ocenění i zkušeností, jež dále ve své práci zhodnotil./2/ 

A právě období, jímž se Polišenský zabýval ve svých pracích, ho nutně muselo přivést a také 

přivedlo do kontaktu s polskými kolegy. Jedním z nich je Stanislaw Arnold, který stejně jako 

Polišenský patří k výrazným osobnostem polské historiografie a snímž se poprvé setkal 

v roce 1955. V tomto roce se spolu s několika přáteli vydává do Polska, aby zde pracoval na 

přípravě konference, která měla být věnována Komenskému a na níž se podílel i Arnold. Ten 

se stal průvodcem svých českých kolegů na cestě z Poznaně, kde navštívili místní archiv, přes 

Lešno do Varšavy. V této souvislosti vzpomíná Polišenský na fakt, že Arnoldowa rodina žila 

v Lešně již za časů učitele národů, s ním samým však příliš dobré vztahy neměla./3/ 

Cestou do polského hlavního města se však Arnold od skupiny oddělil a dorazil s předstihem, 

Polišenského a jeho kolegy však provázela smůla a jejich autobus se rozbil. Jejich polští 
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kolegové, kteří je očekávali ve varšavském hotelu Bristol, se poněkud nudili a krátili si tedy 

čas způsobem pro Poláky leckdy příznačným - popíjením vodky, a tento fakt se stal 

Arnoldowi osudným. Dále budu raději jen citovat: „Čekal nás akademik Arnold z toho 

polského komitétu a s ním tam byli dva zaměstnanci ministerstva školství a kultury. Poněvaě 

neměli co dělat, popíjeli vodku, nálada byla rozjařená, my jsme měli hlad jak vlci, proto jsme 

ani nehleděli na ty aperitivy. Dostali jsme do sebe myslím v nejlepším případě předkrm, ale 

potom zaklepal Arnold lžičkou na talíř, povstal, zahájil naše zasedání, a protože měl v hlavě, 

všechno se mu pletlo, a vždycky, když nevěděl dál, zaúpěl - Otče Komenský... Nakonec však 

přeci jen skončil a to k velké radosti náměstků." /4/ Potom prý akademik Arnold ještě ukončil 

večeři přípitkem, ale to prý byla jeho poslední akce na konferenci o Komenském /5/. V této 

souvislosti mě snad napadá otázka: Byli ti dva ministerští úředníci snad vůči vodce odolnější 

než jeden akademik? 

I přes tuto úsměvnou historku však Stanislaw Arnold nezmizel z polského vědeckého života, 

ba právě naopak. Svoji kariéru začal již před válkou /narodil se roku 1895/ a to nejen studii na 

universitě ve Varšavě, kde začínal a později přednášel, ale dál pokračuje ve Vídni a Florencii. 

Fakt, že patřil mezi žáky nej uznávanějších polských předválečných historiků nemarxistů, mu 

nijak nebránil v tom, aby se po válce plně oddal práci ve stranickém aparátu, a to doté míry, 

že vyučoval i na školách, které přímo sloužily PSDS. Z jeho prací zde můžeme například 

uvést: Supliki chlopskie XVIII. wieku z roku 1954 nebo Geografia historyczna Polski z roku 

1951./6/ 

V roce 1957 měl profesor Polišenský možnost poznat Polsko o něco lépe, tentokráte 

v doprovodu Jerzyho Topolského, společně nejprve zavítali do Wroclawi, kde měl Polišenský 

poprvé možnost setkat se s Ewou a Karolem Maleczynskými a jejich dcerou, která zde 

pracovala v universitní knihovně. Zde je nutno zmínit fakt, že manželé Maleczynšti stáli u 

zrodu poválečné universitní tradice města Wroclawi, které bylo do roku 1945 stejně jako jeho 

universita ryze německé. Konference o poválečném uspořádání Evropy však přiřkly Wroclaw 

stejně jako celé německé Slezsko Polsku jako kompenzaci za územní ztráty na úkor 

Sovětského svazu. A právě z těchto východních oblastí pocházeli vysídlenci polského 

původu, kteří po roce 1945 doslova kolonizovali nově získaná území na hranici řek Odra a 

Nisa. Mezi tyto kolonisty patřili také manželé Maleczynšti, kteří pocházeli z oblasti Lvova, a 

právě zdejší vědecká centra i se svými pracovníky byla přesunuta do Slezska. Jedním z úkolů 

polské poválečné historiografie se krom jiného stal i úkol legitimizovat polské nároky na nově 

získaná území, pro která se vžilo několik označení - Ziemie odzyskane, ale zejména Stare 

ziemie Piastowské. Tento terminus technicus poukazoval na skutečnost, že jediným obdobím 
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dějin polského státu, kdy k němu náležely tyto oblasti, bylo období takzvané první piastowské 

monarchie a zejména období vlády Boleslawa Chrabrého. S tímto faktem se polská 

historiografie vyrovnávala jen velmi těžce a mnohdy za cenu absolutního zkreslení historické 

pravdy, i dnes patří otázka poválečné změny polských hranic k otázkám velmi ožehavým, a to 

zejména v polsko-německých vztazích. Hmotnými důkazy těchto legitimizaěních snah nám 

mohou býti různé sochy Polonií či bílích orlů, které dodnes zdobí mnohá slezská náměstí, a to 
H f l t e i i i t ' 

ne vždy příliš vkusným způsobem. 

K roli manželů Maleczynských na tomto místě jen krátce. Jak jsem již uvedl, i oni se zapojili 

do polonizační kampaně a některé jejich práce jsou toho jasným důkazem. Podařilo se jim 

však vybudovat historické pracoviště velkého významu a to i pro vzájemné kontakty, které 

udržovali s českými historickými pracovišti zejména v oblasti severní Moravy. Ewa 

Maleczynska se pak stala vůbec nejvýznamnější polskou bohemistkou své doby a můžeme ji 

přirovnat například k jejímu protějšku na české straně, jímž byl profesor Josef Macůrek. 

Zpět ale k roku 1957 a k cestě Josefa Polišenského, ten se z Wroclavi vydal směrem na sever, 

do Gdanska, Elblagu a Malborku. Tedy po místech, která sehrála v polskách ale i českých 

dějinách nejen XVIII. století významnou úlohu. Z jeho vzpomínek však jasně plyne, že doba, 

kdy tato města navštívil, nesla ještě dozvuky války, jež tolik poznamenala tvář polských měst. 

Polišenský totiž vzpomíná, jak ještě dvanáct let po válce tvořila centrum Elblagu hromada 

trosek nahrnutá do výšky osmi metrů. Jiným poznatkem, který si z této cesty přivezl, byla 

skutečnost, že v polských obchodech je daleko lepší přístup k západní literatuře než byl 

v tehdejším Československu. V Polsku sice v této době docházelo k uvolňování poměrů, které 

bylo výsledkem mocenské změny na vedoucích postech strany, ale fakt, že polští historici 

nikdy neztratili úplně kontakt se západem, je platný pro celé poválečné období. 

/7/ 

Padla zde jména dvou významných osobností polské historiografie, Jerzyho Topolského a 

Karola Maleczynského, a tak se k nim nyní vraťme, Jerzy Topolski sice nebyl tak důležitou 

osobností ve vztazích polsko-českých, ovšem je jednou z nej výraznějších osobností polské 

historiografie a to zejména díky svým syntézám polských dějin, těm, které připravil sám, ale i 

těm, které pomohl spoluvytvářet - z mnoha jeho prací zde uveďme alespoň Dzieje Polski 

z roku 1975. Osobností mnohem zajímavější je Karol Maleczynski. Karol Maleczynski se 

narodil roku 1897 u města Tarnobrzeg a jeho vědecká kariéra je spojena s kdysi významným 

polským kulturně-vědeckým centrem, jímž bylo město Lvov. Tady Maleczynski studoval a 

později také pracoval na zdejší universitě Jana Kazimíra a Osolineu, které bylo rovněž 

přeneseno do Slezska. Maleczynski však čerpal své vědecké zkušenosti i ve Vatikánu, Paříži a 
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samozřejmě ve Varšavě. Po válce, a to až do roku 1968, pracuje na universitě ve Wroclavi, 

kde mimochodem založil koncem čtyřicátých let Slezský institut a místní pobočku TMH -

Společnost přátel historie. Byl známým mediavistou, ale pracoval také v oblasti diplomatiky a 

vydával edice pramenů. Pro českého čtenáře jsou zajímavá některá jeho bohemika věnovaná 

zejména soužití národností ve Slezsku - uveďme například - Polska i Czechy w 

šredniowieczu /1947/ aj./8/ 

Rovněž na Ewu Maleczynskou Polišenský vzpomíná, a to v souvislosti s konferencí, jež se 

konala v pražském Karolinu roku 1960. V této době právě vrcholil konflikt mezi skupinou 

historiků, kteří byli označováni za novopozitivisty, a Josefem Mackem. V Mackem 

kritizované skupině byl i Josef Polišenský a právě této příležitosti Macek využil a pořádně se 

do svých oponentů opřel takovým způsobem, že se nad ním pozastavovala i Maleczynska, 

která po Mackově projevu přišla za Polišenským a řekla mu doslova: „Pane kolego, Macek se 

zbláznil, myslí si, že je na kostnickém koncilu a zatracuje kacíře Polišenského"./9/ 

Maleczynska již tehdy Macka znala, byl znám díky svým pracím o husitství, jemuž se 

věnovala i Maleczynska a tak můžeme soudit, že velmi dobče věděla, proč s Mackem 

nesouhlasí. O osobě Ewy Maleczynské jsem se zde již několikrát zmínil a tak by bylo dobré 

podívat se na její osudy blíže. 

Také osudy Maleczynské jsou spojeny s oblastí kolem města Lvova. Tady se roku 1900 

narodila, na zdejší universitě Jana Kazimíra studovala a ve Lvově také začala pracovat jako 

středoškolská učitelka. Po roce 1945 odchází do Wroclavi, kde se plně rozvinula její vědecká 

kariéra. Zakládala Slezský ústav Akademie věd a od roku 1950 vedla asi nejznámější časopis, 

který pojednává o dějinách Slezska - Šlaski kwartalnik historyczny známý též jako Sobotka. 

Krom této bohaté činnosti vědecké se Maleczynska po celý svůj život věnovala učitelské 

profesi, a to již od dvacátých let. Své poznatky k problematice výuky dějin a dějepisu rovněž 

shrnula v několika vědeckých pracích. Původně se věnovala dějinám Polska od XIV. do 

XVII. století, ale po příchodu do Slezska se její pozornost obrací nejen k dějinám tohoto 

regionu, ale také k dějinám českého státu, zejména k době husitské. Maleczynska se rovněž 

stává vůdčí postavou polské bohemistiky, stála nejen u zrodu polsko - československé 

historické komise, ale dík jejím snahám byla také podepsána dohoda o vzájemné vědecké a 

pedagogické spolupráci universit v Brně a ve Wroclavi. Roku 1969 byly její zásluhy oceněny 

doktorátem právě brněnské university. Ewa Maleczynska si již za svého života vychovala 

zdatné nástupce, zde zmiňme zejména Romana Hecka a Mariana Orzechowského, který byl 

právě v době její smrti rektorem wroclawské university. O těchto dvou postavách polské 

historiografie zde ještě bude řeč, ale nyní bych rád zmínil fakt, že právě tito dva připravili 
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jedinou poválečnou syntézu českých dějin, která v Polsku vyšla /Historia Czechoslowacji -

1969/. Prací samotné profesorky Maleczynské by bylo mnoho a tak zde zmíním jen ty 

nejznámější, jež se týkají našich dějin - Ruch husycki w Czechach i w Polsce /Varšava 1959/, 

Jan Hus /Varšava 1965/ a sborník studia zdziejów polskich i czechoslowackich 1. /Wroclav 
1960/./10/ 

Jinou osobností, jež se podílela na rozvoji česko - polských vědeckých vztahů a na kterou 

profesor Polišenský nezapomněl, je slavista a literární historik Karel Krejčí. Krejčího 

Polišenský zmiňuje, když chválí jeho práce, které jsou prý důležité nejen pro 

historickoliterární kvalitu, ale jsou navíc jakousi sociologickou studií./l 1/ Našemu čtenáři 

bude zřejmě nejznámější Krejčího práce věnovaná dějinám polské literatury, která vyšla 

počátkem padesátých let a je něčím podobným jako na české straně práce pánů Vlčka či 
Jakubce. 

Také Krejčí shrnuje ve své práci dějiny polské literatury od jejích prvopočátků až po dvacáté 

století, ovšem je nutno počítat s tím, že práce je poznamenána dobou svého vzniku a stejně 

tak i některé autorovy názory. Celkově je ale možno říci, že svého druhu je prací jedinou, 

když nepočítáme nedávno vyšlý Slovník polských spisovatelů./12 / I přes výhrady, které 

můžeme ke Krejčího práci mít, nelze popřít fakt, že správně nalézá základní osu polské, resp. 

polsky psané literatury. Ta dosáhla svého vrcholu nejprve v XVI. a později v XIX. století, a 

co se týká osobností, pak jsou to otcové polské literatury jako Kochánowski a Rej a jejich 

pokračovatelé Mickiewicz a Slowacki. Souhlasit musíme s autorem, že významnou brzdou 

kulturního a také společenskoekonomického vývoje polského státu a národa byla vysoká 

šlechta, která si za cenu stagnace ve vývoji státu a společnosti držela svá stará práva a výhody 

a de facto její neschopnost najít konsensus s dalšími společenskými vrstvami znamenal konec 

nezávislého Polska roku 1795. Krejčí si také všímá významného faktoru, jež ovlivnil a vlastně 

ovlivňuje dodnes polskou společnost, a to povstání, ke kterým došlo v letech 1830 a 1863. 

Obě byla namířena proti carskému režimu a přinesla nemalé oběti, stala se však tím, co 

ovlivnilo polskou kulturu a její tvůrce, a odkazy na tyto vzpoury najdeme v řadě divadelních 

her, básní i románů. Také dobová česká společnost na tato volání po svobodě polského lidu 

reagovala a zejména druhé ze zde uvedených povstání polarizovalo českou společnost druhé 

poloviny XIX. Století./13/ 

Zajímavou vzpomínkou je návštěva profesora Polišenského na kalifornské universitě 

v Berkley, konkrétně katedry východoevropských studií, kterou vedl Zbygniew Brzezinski a 

která byla podle Polišenského vzpomínek v žalostném stavu, protože hlavní slovo zde měli 

zejména maďarští emigranti. Jako pozitivum pak autor vzpomínek hodnotí setkání se svým 
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žákem Vojtěchem Mastným a finanční přínos, jež mu přinesla práce v Kalifornii, protože za 

vydělané peníze si mohl pořídit automobil /mimochodem polské výroby/, který mu pak 

sloužil celých 25 let./14/ 

Člověkem, na kterého vzpomíná Josef Polišenský velmi často a velmi vřele, je legenda a 

vůbec zakladatel české polonistiky profesor Josef Macůrek. Macůrka poznal Polišenský již při 

svém příchodu na pražskou universitu, kde pracoval spolu se Zdeňkem Kalistou jako asistent 

historického semináře. Jejich spolupráce však netrvala dlouho, protože krátce nato odchází 

Macůrek do Brna, kde se stává významnou postavou tamní university./15/ K další vzájemné 

spolupráci dochází až vletech 1947 a 1948, kdy Polišenský vyhověl Macůrkově žádosti a 

dojížděl přednášet do Olomouce, kde se chystala filosofická fakulta./16/ Roku 1960 pak 

Macůrek přednesl na mezinárodní konferenci ve Stockholmu část Polišenského referátu, 

protože sám autor se tam pro, jak uvádí, malou politickou angažovanost nedostal, a my se 

dnes můžeme jen dohadovat, bylo-li to pro konflikt s Josefem Mackem. V jednom 

z následujících Macůrkových sborníků pak uveřejnil plné znění tohoto referátu./17/ 

Polišenského vztah k Macůrkovi byl skutečně velmi vřelý a Macůrek často zdůrazňoval, že 

jsou krajané a že i jejich badatelský zájem je stejný, jen s tím rozdílem, že Macůrek zkoumá 

daný problém ve vztahu k Polsku a Polišenský k Anglii a Nizozemí. Polišenský se dokonce 

zúčastnil oslav Macůrkových padesátin v Opavě, kde, jak vzpomíná, společně vedli vědecký 

spor s Václavem Chaloupeckým o vztahu Valachů a Slovenska./18/ 

Mluvil-li jsem o Ewě Maleczynské jako o vůdčí osobnosti polské bohemistiky, pak jejím 

českým protějškem a vůbec hlavní postavou a iniciátorem česko - polské vědecké spolupráce 

na poli historiografie je Josef Macůrek. Macůrek začal svou kariéru již ve dvacátých letech a 

od počátku patřil k výrazným osobnostem katedry dějin na pražské filosofické fakultě. Stal se 

žákem Bidlovým a patřil tedy mezi pokračovatele Gollovy školy, ale právě díky Bidlově 

přílišnému zájmu o jeho osobu Macůrek ve třicátých letech opouští Prahu a odchází do Brna, 

kde se stává vůdčí osobností tamní university. Macůrek však spolupracoval s celou řadou 

historických pracovišť, jako nejvýznamnější zde můžeme uvést Slezský ústav či Akademii 

věd, a samozřejmě spolupracoval i s řadou polských institucí, z nichž můžeme jmennovat 

například universitu ve slezské Wroclawi. Již počátky Macůrkovy vědecké práce jsou spojeny 

s dějinami východní Evropy, zejména Maďarska a Rumunska, kde mohl po jistý čas pobývat 

v místních archivech a získat tak potřebnou pramennou základnu pro další práci. Zakrátko se 

však jeho zájem obrací i k dějinám Polska a východních Slovanů vůbec. Zvláštní pozornost 

pak věnoval dějinám regionálním, zejména dějinám Valašska, původu Valachů a dějinám 
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Slezska. V rámci regionalistiky pak dlouho působil jako redaktor jednoho z nej významnějších 

časopisů, jež se problematikou regionálních dějin zabývá - Pod Hostýnem a Křídlem. 

Macůrkova práce polonistická pak dosahuje vrcholu v roce 1948, kdy vychází jeho syntéza 

polských dějin a práce věnovaná dějinám východních Slovanů. Tyto práce, zejména 

Macůrkovy Dějiny polského národa zůstávají i dnes nepřekonány, i když byla učiněna řada 

pokusů nastínit podobnou problematiku, ale práce, které vyšly, byly většinou poznamenány 

dobou a výrazně zkreslovaly nebo úplně opomíjely některá dějinná údobí a osobnosti. Ve 

svých dějinách Polska pak Macůrek nejen nabízí pohled, někdy poměrně obsáhlý, do 

kulturních dějin státu, ale velice dobře si všímá zásadního problému dějin polského národa a 

státu, a to sporu dvou monarchií .piastovské a jagellonské. Tento spor se dá označit jako spor o 

smysl polských dějin, protože zásadně určuje směr, kterým se Polsko vydalo, a problémy 

s tím spjaté, zejména vztah k dvěma největším polským sousedům Německu a Rusku. Abych 

tento spor alespoň nastínil, pokusím se ho stručně popsat. Počátky polského státu jsou spjaty 

s vládnoucí dynastií Piastovců, která se pokoušela o výboje západním směrem a těžiště své 

zahraniční politiky spatřovala v orientaci na západní sousedy. Po nárazu na silnou 

provýchodní politiku říše a po konsolidaci českého státu, jež byla způsobena krizí uvnitř 

dynastie Přemyslovců, se však polská politika mění a obrací se směrem na východ. 

Definitivní změnu pak znamená vymření Piastowců a nástup nové vládnoucí rodiny 

Jagellonců. Ti byli původem Litevci a jejich politika byla spjata spíše s Evropou východní, tu 

také prosazovali, ač nezanedbávali ani západ, a zde můžeme zmínit jejich pobyt na českém 

trůně a dynastickou politiku vůči Habsburkům. Těžištěm zahraniční politiky polského státu se 

však definitivně stává od XV. století, kdy byl ukončen spor s řádem německých rytířů, 

východ, zejména oblast Ukrajiny, kde Poláci logicky postupem času narazili na mocenské 

zájmy Ruska. Macůrek pak ve svých pracích věnuje pozornost nejen oběma hlavním etnikům 

v polsko-ruském sporu, ale všímá si i národů, které měly tu smůlu, že stály mezi oběma 

znesvářenými stranami, hlavně Ukrajinců a Bělorusů. Hlubší pozornost pak Josef Macůrek 

svými pracemi věnoval dějinám XVI. A XVII. století, z nichž dvě nejobsáhlejší zachycují 

styky habsburské monarchie a polského státu právě na přelomu těchto dvou století, kdy se 

Habsburkové nejprve snažili prosadit po vymření Jagellonců na polském trůně, kterýžto 

pokus končí neúspěchem, a později uzavírají s Polskem dohodu o vzájemné pomoci a 

přátelství. Macůrek však věnoval pozornost nejen dějinám východní Evropy, ale i lidem, kteří 

je psali, tedy dějepiscům, a to vůbec v nejrozsáhlejší práci, která na toto téma vznikla, 

v jejímž úvodu se snaží vůbec o vymezení pojmu východní Evropa. Dochází zde k názoru, že 

vymezení určitého regionu a jeho hranic se liší v závislosti na tom, odkud ho pozorujeme, 
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protože například Angličan bude jako východ spatřovat již území našeho státu, kdežto Čech 

se nikdy jako obyvatel východní Evropy neoznačí. 

Vrcholem Macůrkovy práce však byla syntéza vzájemných česko-polských vztahů, která 

vyšla v šedesátých letech ve dvou dílech pod názvem Češi a Poláci v minulosti. Na prvním 

svazku ještě pracoval sám a zachytil zde vůbec nejplodnější období vzájemných styků obou 

národů od počátku existence nezávislých států až do záborů Polska koncem osmnáctého 

století. Druhý díl je pak dílem Macůrkových nástupců a mnohdy jejich psaní postrádá lehkost 

a čtivost s jakou on sám psal, na druhou stranu však zachycuje období, kdy se vzájemné styky 

obou národů odehrávaly spíš v rovině každodenní než na úrovni velké mocenské politiky. I 

tato práce je dodnes jedinou svého druhu a rozsahu, a to jak na české, tak na polské straně, a 

byla zároveň vyvrcholením zájmu české strany o dějiny Polska a jejich vzájemných vztahů, a 

také jedním z úkolů, které si vytyčila společná česko-polská historická komise, vzniknuvší 

roku 1958. Je smutné, že podobná práce nezachycuje polský pohled na daný problém, což je 

možno vidět jako úkol do budoucna stejně tak jako nutnost zpracování nejnovějšího období 

dějin obou národů a jejich vzájemných vztahů./20/ Vědecká činnost profesora Macůrka je tak 

bohatá, že je jen těžko zachytitelná, byl redaktorem několika sborníků a zejména hrál hlavní 

roli ve vedení již zmíněné komise českých a polských historiků, o níž bude ještě řeč. 

Jinou významnou osobností poválečné české historiografie, jejíž paměti si dovolím na tomto 

místě použít, byl František Kafka. Kafka se svou badatelskou prací zaměřil na období 

vrcholného středověku a známé jsou zejména jeho práce věnované období vlády císaře Karla 

IV. Také on byl členem česko-polské historické komise a tohoto faktu vzpomněl ve svých 

pamětech stejně jako svých setkání s Josefem Macůrkem a Karlem Krejčím. /21/ V době, kdy 

se Kafka stává členem komise, byl právě profesor Macůrek předsedou její české sekce a 

Kafka vzpomíná, jak mu jeho členství usnadnilo práci při výzkumu problematiky 

hospodářských dějin, zejména možnost seznámit se s prací a poznatky svých polských kolegů 

/22/. Kafka dále vzpomíná, jak využil Macůrkovy zkušenosti a rady při své studijní cestě do 

Rumunska roku 1954, protože Macůrek byl tehdy údajně jediným českým historikem, který 

měl zkušenosti s prací v rumunském prostředí, a to, jak jsem zde již zmínil, ze svých pobytů 

ještě v období předválečném /23/. 

Roku 1960 se Kafka spolu s Macůrkem vydávají do švédského Stockholmu na vědeckou 

konferenci, o níž již byla řeč v souvislosti se zákazem profesora Polišenského. Kafka 

vzpomíná, že jejich účast byla možná jen díky postupnému uvolňování společenských poměrů 

v tehdejším Československu a díky snaze prezentovat marxistickou historiografii a její 

výsledky světu. Zároveň se však naši vědci měli seznámit s metodami historické práce svých 

13 

L 



západních kolegů. Po období let padesátých, kdy účast na konferenci podobného typu byla 

takřka nemožnou, šlo skutečně o pokrok, ale i ten byl jen pozvolný. Každou takovou delegaci 

totiž doprovázel politický dozor a právě na tohoto člověka Kafka vzpomíná, také na politická 

školení, která musela celá delegace povinně každý večer podstupovat. Jejich součástí byl 

rozbor daného dne a příprava na den další, jejíž součástí byla rovněž nezbytná podpora kolegů 

z tábora socialistických zemí. Nejednalo se v tomto případě o nijak ojedinělou metodu, 

podobný ideový vůdce doprovázel každou takovouto delegaci směrem na západ a politické 

postoje byly mnohdy hlavními kritérii výběru jejích členů. Ani oficiální svolení úřadů však 

ještě nemuselo nutně znamenat účast na zahraniční konferenci, byly případy, kdy státní 

bezpečnost doslova v poslední chvíli vytáhla nepohodlnou osobu přímo z letadla nebo vlaku 

těsně před odjezdem. Tedy jeden z klasických žertů státní moci. /24/ Poslední vzpomínkou na 

Macůrka, kterou Kafka uvádí, jsou jeho snahy o zapojení se do reformního hnutí kolem roku 

1968. Uveden je jako příklad jeden zMacůrkových článků, který vyšel již roku 1967 a 

v němž autor odvážně volal po demokratizaci a apolitičnosti české historiografie, což, jak 

víme, je obtížný úkol i dnes v období demokracie. 

Styky českých a polských historiků se odehrávaly i v rovině neosobních kontaktů. Zde mám 

na mysli vzájemnou inspiraci, která pramenila ze znalosti poznatků obou národních 

historiografií. K zajímavému srovnání dochází v této souvislosti Martin Nodl, jež je autorem 

doslovu českého vydání knihy Slitování a šibenice známého polského autora Bronislawa 

Geremka. /25/ Sám autor této práce dnes patří k nejuznávanějším historikům střední Evropy a 

proslavil se rovněž svou politickou kariérou, která je spojena s odborovým hnutím Solidarita 

vzniknuvším v Polsku roku 1980. Geremek stál spolu s jiným významným polským 

historikem Adamem Michnikem v čele skupiny intelektuálů, jež tvořila jednu z frakcí tohoto 

hnutí a významným způsobem se podílela na dialogu s tehdejší komunistickou vládou. Svou 

politickou kariéru však profesor Geremek neukončil rokem 1989, ale zapojil se jako 

Představitel liberálů do života nového Polska, zde nejprve zastával funkci ministra zahraničí a 
v současné době vykonává funkci europoslance. Nodl porovnává práci Geremkovu s pracemi 

významného představitele české historiografie Františka Grause, který se pustil stejně jako 

Bronislaw Geremek do problematiky sociálních dějin středověku. Oba si vybrali za střed 

zájmu svých prací okrajové vrstvy společnosti - zloděje, cikány a další. Vzali tak na sebe 

nelehké břímě, protože pramenů k dějinám těchto společenských vrstev není mnoho a nikdo 

Před nimi se daným tématem hlouběji nezabýval. Geremek pak doslova uvádí, že to byly 

právě práce Grausovy, jež mu byly inspirací a pomocníkem. Sám Graus patřil 

k nejvýraznějším osobnostem naší historiografie let padesátých a šedesátých, ale po roce 1968 
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a sovětské invazi odchází do Německa, kde se také záhy stává uznávanou autoritou ve svém 

oboru. Geremek se pak proslavil zejména v prostředí francouzském, jemuž také věnoval 

některé své práce. 

Jednou ze zajímavých kapitol v rámci vztahů obou národních historických věd je pohled na 

dějiny sousedního státu. V daném období, tedy letech 1945 až 1989, vyšly pouze dvě syntézy 

národních dějin a my se nejprve podívejme na tu, která vyšla v polovině sedmdesátých let 

v tehdejším Československu a je věnována dějinám Polska. Tato práce je silně poznamenána 

duchem doby svého vzniku a dnes prakticky nepoužitelná. Dějiny polského státu zde byly 

upraveny pro potřeby marxistické historiografie, tedy spíše zkresleny a řada faktů byla úplně 

vypuštěna./26/ Najdeme zde však i několik zajímavých poznatků, které jsou platné dodnes. 

Jedním z nich je fakt, že Polsko leželo od počátku své existence mezi dvěma mlýnskými 

kameny, kterými bylo Rusko a Německo, a stálo v cestě jejich zahraniční politice. Samotná 

vnitřní situace polského státu, který byl od XVI. století plně v rukou vysoké šlechty a 

magnatérie, spolu s faktem, že země nebyla chráněna jako český stát přírodní hranicí lesů a 

hor, pak celou situaci ještě více zhoršily a usnadnily postup nepřátelských armád do nitra 

státu. Jak jsem již napsal v souvislosti s pracemi Karla Krejčího a jak rovněž zdůrazňují autoři 

této publikace, byla to právě vládnoucí šlechta, která pro vzájemné sváry s králem a mezi 

sebou na nejrůznějších sněmech a sněmících nedokázala reflektovat vývoj, který probíhal 

v okolní Evropě, a ve druhé polovině XVIII. století přivedla zemi do stavu totální vnitřní 

anarchie, čehož dokonale využili ve svůj prospěch sousedé polského království a zemi 

vymazali z mapy Evropy. 

Protože jde o práci marxistické historiografie, je zde pochopitelně nadhodnocena role 

lidových vrstev a to zejména v povstáních XXi. století. Přitom je však velmi dobře znám fakt, 

že zejména v průběhu povstání roku 1863 stála nejširší vrstva společnosti, takzvaní chlopi, 

prakticky úplně mimo dění a celá akce se stala záležitostí šlechty. Znám je rovněž fakt, že 

veškerá povstání, ke kterým se Poláci odhodlali, měla silný protiruský nádech, což 

samozřejmě polská historiografie poválečného období dezinterpretovala jako boj proti 

carismu, nikoliv však jako boj proti pokrokovým vrstvám ruské společnosti. Do rozporu 

s realitou se pak často marxističtí historici dostali, když se pokusili interpretovat vývoj 

polského dělnického hnutí. To se samozřejmě v zemi vyvíjelo stejně jako v ostatní Evropě, 

ovšem v daleko menší míře, protože Polsko bylo vždy hlavně zemědělským státem a továren, 

v nichž by pracovali dělníci, bylo poskromnu. Hlavní představitelkou polských dělníků pak 

byla polská socialistická strana pod vedením Josefa Pilsudského, který se stal otcem druhé 

polské republiky, na komunismus bylo vždy v Polsku nahlíženo jako na ruský produkt, tedy 
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značně negativně. Osudy polské komunistické strany jsou pak velmi dobře známé. 

Zajímavým způsobem pak autoři pohlíží na vztahy meziválečného Polska a Československa, 

jejichž negativní polohu vidí ve faktu, že obě země jsou pod vlivem buržoazních vlád a tedy 

v naprostém protikladu s dobovou realitou, jež byla založena na socialistickém 

internacionalismu, který byl jakousi formou nám velmi doře známých panslavistických teorií 

XIX. století. 

Obdobnou prací je na polské straně publikace již zmíněných historiků Hecka a 

Orzechowského, která vyšla ve druhé polovině šedesátých let /27/ a byla vůbec první svého 

druhu v Polsku. Autoři se stejně jako jejich čeští kolegové pokusili o syntézu dějin 

sousedního státu od počátků jeho existence až do dvacátého století a je nutno dodat, že polský 

pokus o dějiny Československa byl mnohem úspěšnější, i když ani v tomto případě se autoři 

nevyhnuly požadavkům dobové interpretace dějin. Autoři věnovali a také nejvíce ocenili 

období husitských válek a vývoje tohoto hnutí vůbec, přičemž stejně jako někteří další polští 

historici převzali mylnou interpretaci českých marxistických historiků, jež viděla v Husovi a 

jeho následovnících zejména sociální a nikoliv náboženské reformátory. Silný je rovněž 

protiněmecký akcent některých pasáží knihy a zde chtěli zřejmě autoři zdůraznit společného 

nepřítele, kterého Češi a Poláci v Němcích měli. Polská historiografie vůbec všeobecně velmi 

vysoko oceňovala české dějiny první poloviny patnáctého století a to proto, že právě v této 

době se charakterově naše národní dějiny podobají těm polským, které jsou plné bitev a 

vzdoru proti nepřátelům vlasti, kterým je třeba se postavit za jakoukoliv cenu a to i v předem 

ztraceném boji. Z tohoto hlediska je pak polskou historiografií a zejména veřejným míněním 

nejhůře hodnoceno období mnichovské krize a nepochopitelná nečinnost československé 

armády, protože pro Poláka je historicky obrana vlasti na prvním místě. 

Nyní bych se však ještě naposledy rád vrátil ke vzpomínkám profesora Josefa Polišenského, 

ten totiž zmiňuje ve svých pamětech osobnost, která sice nemá s historiografií nic společného, 

ovšem můžeme ji považovat za vpravdě historickou a je našim štěstím, že si ji a její činy 

všichni ještě velice dobře pamatujeme, protože i v českých dějinách zanechal tento člověk 

svůj otisk. Jedná se o polského kardinála Karola Wojtylu - pozdějšího papeže Jana Pavla II. 

Tento člověk je osobností plnou rozporů, jedněmi bývá zatracován a jiní ho bezmezné 

obdivují, ať tak či onak faktem zůstává, že přispěl jistou měrou k pádu komunismu ve střední 

a východní Evropě a zejména v Polsku, i když jiným faktem zůstává skutečnost, že bez 

politických změn uvnitř Kremlu by k pádu komunistů nikdy nedošlo. Vraťme se však zpět 

k Polišenskému, ten v souvislosti s papežem vzpomíná na rok 1992, kdy probíhaly oslavy pěti 

set let od objevení Ameriky a mezi odbornou i širší veřejností začala debata o důsledcích 
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conquisty na původní obyvatelstvo amerického kontinentu. Papež samozřejmě viděl jen 

positiva jako představitel katolické církve, která tak rozšířila své řady, zapomíná ovšem jakou 

cenu museli původní obyvatelé zaplatit a právě negativní stránky kolonizace Polišenský 

zmiňuje a mluví zde doslova o papežově základní neznalosti, přičemž ho odkazuje na jednoho 

z jeho krajanů historika Janusze Tazbira, kterého označuje za kompetentní osobu v otázkách 

právě dějin conquisty. /28/ 

Jinde zase Polišenský vzpomíná na papežovu neochotu uznávat kněží, kteří sve vzdělání či 

nižší svěcení získali buď neúplné, nebo tajně v období komunismu, jak si mu postěžoval 

právě jeden z těchto lidí. /29/ Jinou významnou osobností polských dějin, kterou profesor 

Polišenský zmiňuje ve svých pamětech, je nositel Nobelovy ceny za literaturu Czeslaw 

Milosz. S ním se Polišenský setkal roku 1969 při svém pobytu v americkém Berkley, kde byl 

jeho sousedem v universitním campusu a kde se mu také představil jako Litevec píšící polsky. 

Polišenský se v této souvislosti zamýšlí, jak se asi cítil Milosz v průběhu bouřlivých oslav, 

které mu později Poláci přichystali, a když byl zařazen mezi velikány polské národní 

literatury. Nebyl by však prvním Litevcem, který by do této společnosti patřil, stačí si jen 

vzpomenout na skutečnost, že Adam Mickiewicz byl vlastně také Litevec píšící polsky a jeho 

vzpomínky na litevskou krajinu a životní údobí zde prožité tvoří základ jeho díla. O 

zakladateli moderního polského státu se snad ani zmiňovat nebudeme, jak se asi cítil on. /30/ 

Když tu již byla řeč o polském papeži a jeho vztahuje světovým dějinám, podívejme se nyní 

alespoň krátce na jeho pohled na některé milníky dějin polských, protože je typický pro jisté, 

nikoliv nepočetné vrstvy polské společnosti. Čerpat můžeme například ze souboru jeho 

poselství krajanům nazvaném Nauki zpolskich dziejow. /31/ Prvním klasickým rysem 

polského pohledu na vlastní národní dějiny je typický mesianismus, který lze asi nejlépe 

vyjádřit slovy - nad námi bdí Bůh a panenka Čenstochowská a ti přeci nedopustí, aby náš 

statečný národ zůstal poražen. Ve své řeči ke krajanům z pátého května 1982, kterou jsem 

namátkou vybral, se podobně vyjadřuje také papež, který Čenstochowskou Madonu označuje 

spolu se svatými Vojtěchem a Stanislawem jako patronku polského národa a jako tu, díky níž 

národ nezahynul a nezahyne ani ve chvílích nejtěžších. Mělo se sice jednat o řeč k výročí 

květnové ústavy, ale o ní se papež moc nezmiňuje. /32/ V souvislosti se zmínkou o svatém 

Vojtěchu je třeba upozornit na fakt, že v Polsku je vojtěšská tradice mnohem silnější než 

v Čechách samotných a Vojtěch se zde stal nedílnou součástí národního panteonu světců. 

V posledních letech je pak velmi často zmiňován jako postava, která spojuje národy střední 

Evropy. 
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O jiné významné události - varšavském povstání ze srpna 1944, kdy byl polský odboj 

obětován sovětskou mocí Němcům, se papež vyjadřuje jako o „velké oběti, kterou přinesl 

národ, která nesmí nikdy být zapomenuta, protoře měla stát na počátku cesty ke svobodě 

polské země". Apeluje dále na všechny Poláky doma i v cizině, aby neustále připomínali 

pravý průběh a důvody neúspěchu celé akce. /33/ 12. října 1986 vzpomíná papež kulatého 

výročí poznaňských událostí a propuštění kardinála Wišinského roku 1956, jež se staly 

předvojem krátkého uvolnění. Tyto události vidí Jan Pavel jako období velké naděje, kdy 

všichni věřili, že s pomocí boží se Polák opět stane hospodářem ve vlastní zemi, ovšem je 

nutno zdůraznit, že tato představa byla a je značně iluzorní a to zejména ve srovnání 

s maďarskými událostmi téhož roku a rovněž s ohledem na globální politickou situaci. /34/ 

Zvláštní místo v dějinách novodobého polského státu a národa zaujímá druhá světová válka, 

stala se dobou největšího utrpení a její výsledky změnily tvář země a společnosti natolik, že 

mnozí Poláci se s nimi nevyrovnali dodnes. Také papež se velmi často k této problematice 

vracel ve svých promluvách k národu a zdůrazňoval roli, kterou sehrálo Polsko a zejména 

utrpení polského lidu v období války. Invazi německých vojsk do Polska prvního září 1939 

pak označuje jako krvavou předehru hrůzám, jež postupně zachvátily celou Evropu. U papeže 

jako Poláka je zvláštní jeho vztah k utrpení Židů a zejména Židů polských v průběhu války. 

Zmiňuje se často o hrůzách holokaustu a mluví i o událostech ve varšavském ghettu roku 

1943, opomíná však přiznat, že na některých zvěrstvech, která byla na židovském národě 

spáchána, se mnohdy podíleli sami Poláci. Podobně pak zapomíná na některé fakty z dějin 

katolické církve a zejména na některé skutečnosti ze života Pia XII., jenž byl právě v letech 

války a krátce po ní jejím nejvyšším představitelem. Neměli bychom totiž v této souvislosti 

zapomenout nato, kdo požehnal německé armádě zbraně a kdo umožnil útěk řady nacistů do 

Španělska či Jižní Ameriky. /35/ Když tedy pohlížíme na papežův pohled na dějiny polského 

národa, nemůžeme se zbavit dojmu, že profesor Polišenský měl pravdu, když mu doporučoval 

konzultaci s některým z historiků. Jeho náhled na některé historické problémy je totiž až příliš 

povrchní a neoprošťuje se od klasických historických stereotypů, jež jsou pro polský pohled 

na vlastní dějiny typické. Často totiž vidí Poláky jako ochránce evropské civilizace a některé 

události, které sice byly klíčové v dějinách Polska, příliš nadhodnocuje ve významu dějin 

celoevropských. Abychom však shrnuli papežovu úlohu v dějinách Polska, je nutno říci, že 

výrazně přispěl nebo se alespoň snažil přispět k urovnání vztahů polského a jiných národů -

zejména Židů. Otázkou však zůstává do jaké míry se mu to podařilo, ale jisté je, že pro Poláky 

zůstává nedotknutelnou osobností, jejíž slova se stala svatými, což mnohdy stejně jako vztah 
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Poláků kvíře budí na tvářích cizinců a zejména Čechů, kteří prošli jinou historickou 

zkušeností, až mrazivý úsměv. 

Vraťme se ale nyní ke vztahům českých a polských historiků. Jednou z mých osobních 

vzpomínek je ta na rozhovor s doktorem Valentou, který byl rovněž jednou z výrazných 

postav české polonistiky, i když postavou velmi kontroverzní, nemohu totiž zapomenout na 

často zmiňovanou Valentovu spolupráci se státní bezpečností a na pseudonym Ječmínek, 

který údajně měl. Nicméně při našem telefonickém rozhovoru působil velice ochotně, i když 

se stačil vyjádřit ke všemu možnému jen ne k problematice česko - polských vztahů, ale 

alespoň něco. Valenta vzpomínal na poslední návštěvu Jana Dombrowského v Praze roku 

1960, tedy tento rok mi alespoň po dlouhém přemýšlení určil a snad i odpovídá realitě. Tehdy 

se prý chtěli Češi před Poláky vytáhnout a tak je pozvali na prohlídku podzemí Pražského 

hradu, kde zrovna probíhal archeologický průzkum a Valenta vypravoval, jak byli všichni 

účastníci překvapeni faktem, že prosakující déšť mezi dlaždicemi jednoho z nádvoří vytvořil 

doslova síť krápníků. /36/ Na tuto událost Jaroslav Valenta nezapomněl ani po letech a ještě, 

když mi tento příběh vypravoval, vypadalo to, jakoby se to stalo včera. Doktor Valenta se ve 

svých pracích zaměřil zejména na období dvacátého století a na vzájemné česko - polské 

vztahy, byl členem Akademie věd a z některých jeho počinů zde uveďme například - Česko-

polské vztahy vletech 1918 - 1920 a Těšínské Slezsko /Ostrava 1961/, Krátký nástin 

československo - polských vztahů 1918 - 1937 /Slovanský přehled 1966/ a z prací o dějinách 

Polska, například - Hodina Ypsilon /Praha 1967/, která podrobně a velmi poutavým způsobem 

popisuje první dny války a boj polských vojáků v Gdaňsku roku 1939. Jan Dombrowski, na 

kterého Valenta vzpomínal, byl pak jedním znejlepších polských mediavistů vůbec a 

mimochodem člen čéško - polské komise. Z jeho prací zmiňme alespoň okrajově - Kronika 

krolewstwa polskiego w XIV. wieku /Wroclav 1956/ nebo Kazimierz Wielki, Tworca korony 

krolewstwa polskiego /Varšava 1964/. 

Jinou osobností polské bohemistiky, kterou jsem již dříve zmínil, byl žák a spolupracovník 

profesorky Maleczynské Roman Heck. Heck stejně jako Maleczynská žil a pracoval ve 

Wroclawi a zaujala ho nejen problematika dějin Slezska, ale hlavně česko - polské vztahy 

v XV. století. V nich se pak Heck zaměřil na dva zásadní problémy a to na pronikání husitské 

ideologie do Polska, různé její formy a osudy jejích představitelů a zejména na mocenský boj 

o uprázdněný český trůn po smrti Zikmunda Lucemburského, do něhož se poprvé zapojuje i 

polská vládnoucí dynastie Jagellonců. Také Roman Heck byl jedním z členů česko - polské 

komise a jeho práce mohly přinést daleko větší ovoce, kdyby v sedmdesátých letech 
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neukončil svůj život skokem z okna. Z jeho prací uveďme Tábor i kandydatura Jagiellonska w 

Czechach 1438- 1444 /Wroclav 1964/ nebo Ruch husycki w Polsce /Wroclav 1953/. 

Podívali jsme se zatím jen okrajově do vzpomínek některých historiků a krátce na osudy 

nemnoha významných představitelů české polonistiky a polské bohemistiky, forem vzájemné 

spolupráce vědců obou zemí však byla celá řada. Patří sem například články, které 

publikovali jejich autoři v periodicích sousední země, aby tak informovali o dosažených 

poznatcích svého bádání či národní historiografie, patří sem také recenzní články, jež měly 

informovat o publikovaných pracích a dále články, které informovaly o vývoji v obou 

národních historických obcích a o významných výročích, jimiž procházely. Tou hlavní 

formou vzájemné spolupráce českých a polských historiků v období let 1945 - 1989 však 

bylo pořádání nejrůznějších setkání a konferencí, kde přední místo od konce padesátých let 

zaujaly pravidelné schůzky česko - polské historické komise. Vědecké konference se však 

konaly i z jiných důvodů a při jiných příležitostech než byly debaty o vzájemných vztazích 

obou národů. V neposlední řadě také nesmíme zapomínat na studijní cesty historiků do 

sousední země. 

Ani co se týče recenzí, ani co se týče jiných forem vzájemné spolupráce, není možné 

obsáhnout úplný výčet všech aktivit, a proto jsem se zaměřil zejména na práci již zmíněné 

historické komise a zbytek tvoří namátkou vybrané články, recenze, záznamy z konferencí a 

další vzpomínky pamětníků. 

Jednou z mnoha aktivit, které se čeští a polští vědci účastnili, byla práce česko - polské 

jazykovědné komise, ta se schází poprvé roku 1957 v Krakově a to za předsednictví známého 

polského lingvisty Kazimierze Nitsche. V únoru 1959 pak tato komise zasedá poprvé v Praze, 

za českou stranu ji předsedá Bohuslav Havránek a za stranu polskou Witold Dobroszewski. 

Program vzájemné spolupráce se soustředil na několik základních úkolů - bylo to jednak 

vydávání staropolských a staročeských textů, tady se mluvilo zejména o vydání Bible 

královny Žofie, staropolského mamotrektu a staropolského žaltáře. Vzájemná příbuznost 

obou jazyků v období středověku pak umožnila spolupráci redakcí staročeského a 

staropolského slovníku. Práce komise se pak dále zaměřila na výzkum nářečí v pohraničních 

oblastech a jejich vývoj, který později ovlivnil jak češtinu, tak polštinu a to vzájemným 

prolínáním slovní zásoby. Jak česká tak polská sekce se ještě podílely na přípravě atlasu 

slovanských nářečí. Posledním bodem pražské schůzky roku 1959 byla dohoda o vytvoření 

tiskového orgánu, jenž by o práci komise přehledně informoval. /37/ 

O jiné formé spolupráce na poli literární historie nás ve svém článku z roku 1959 informuje 

Jan Svoboda. Jedná se o práci Slovanského ústavu polské Akademie věd ve Varšavě, tam 
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začal od roku 1957 docent Jerzy Slizinski se svými kolegy Barbarou Jaroszewiczowou a 

Edwardem Madanym složitou práci na registraci a kartotékování všech starých tisků v Polsku 

podle stáří, autorů a obsahu. Kritériem pro výběr do této kartotéky byl pak zejména obsah 

tisku, ten se musel týkat slovanské země, pocházet z ní a nemusel být nutně napsán jazykem 

slovanským. Touto prací začala první etapa registrace starých tisků, která se dále měla týkat 

všech archivů, veřejných knihoven a měla sem být zahrnuta rovněž práce v zahraničí. Již 

v této době se však počet bohemik registrovaných ve Varšavě odhadoval na deset tisíc a 

zdaleka tak převyšoval materiály z ostatních zemí. Svoboda dále uvádí, jak budou dané 

materiály využity v praxi. Tak například literární oddělení ústavu pod vedením docenta 

Magnuszewského začalo připravovat bibliografii literárních polonik z českých časopisů, 

literární oddělení ústavu se pak pod vedením profesora Steibera na základě rozboru 

staropolštiny XVI. století zaměřilo na pronikání čechismů do dobového polského jazyka a 

jejich setrváním či vymizením ze slovní zásoby. /38/. 

Obrovský zájem polských časopisů o české práce shrnuli roku 1960 ve svém článku J. 

Kolejka a M. Kropilák a popsali zájem o české práce v Polsku za léta 1948 - 1959. Hned 

v začátku však autoři upozorňují na fakt, že zájem o bohemika byl v Polsku již před válkou, a 

odkazují na časopis Roczniky do dziejow spolecznych i gospodarczych, právě v tomto 

časopise uveřejnil shrnutí českých prací roku 1951 Václav Žáček a za léta 1938 - 1950 zde 

informuje polskou veřejnost takřka o dvou stovkách titulů z oblasti hospodářských dějin. Jako 

další historické periodikum se zájmem o české práce je zde uveden časopis Sobotka, který 

jsem již zmiňoval v souvislosti s manželi Maleczynskými a který dokonce věnoval celé jedno 

číslo roku 1951 českým autorům. Ze známých osobností české historiografie zde publikují 

například Josef Polišenský nebo manželé Hrochovi, ti uveřejnili v Sobotce soupis 

nejnovějších prací věnovaných Komenskému/ 1959/. Za zmínku stojí dále práce V. 

Procházky, kterou publikoval v Czasopismie prawno-historycznym, a shrnuje zde české práce 

z právních dějin za léta 1948 - 1955 /1956/. 

Velkou pozornost věnovali českým pracím také časopisy Przeglad zachodni a poznaňské 

Studia zrodloznawcze, ale stranou nezůstal ani hlavní polský historický časopis Kwartalnik 

historyczny. Tady publikují E. Maleczynska a B. Zientara roku 1953 přehled českých 

vědeckých prací za léta 1950 - 1952. Autoři článku dále zmiňují fakt, že v polských 

časopisech vyšla řada prací k podobě polských dějin od takových českých historiků jako 

Macek, Kavka, Macůrek a Kočí, a uvádí zde i podíl Macůrkův na debatě o dějinách 

slezských. Skutečnost, kterou jsem zmínil již dříve a to nemožnost postihnout činnost 

recenzní na obou stranách hranice, tu autoři doplňují čísly a uvádějí, že jen za léta 1948 -
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1959 vyšlo v Polsku na tisíc osm set zpráv a recenzí o českých historických publikacích, 

studiích a článcích. Nebyl to však jen zá jem jednostranný, také na české straně byly vydávány 

práce věnované dějinám Polska a těch si bedlivě všímali jejich polští kolegové. Z recenzí zde 

uveďme alespoň dva příklady - Je to jednak recenze Karola Maleczynského na Macůrkovu 

práci Čechové a Poláci ve druhé polovině XVI. století, která vyšla v časopise Sobotka roku 

1948 a 1949 a kde Maleczynski hodnotí tuto práci celkem positivně, ale neodpustil si kritiku 

autorovy teze o malém zájmu Poláků o Slezskou otázku v období XIV. až XVII. století. Velká 

pozornost pak byla věnována českým pracím o dějinách Slezska, ale i ty byly přijaty vesměs 

kladně. Z prací dalších českých autorů si velkou pozornost získala práce F. Grause o městské 

chudině v době předhusitské, iíž recenzovala a to hned několikrát Ewa Maleczynská a to 

v časopisech Sobotka roku 1949 a Kwartalnik historyczny 1951 - opět velmi kladně. Hůře už 

na tom byla Grausova práce z dějin venkovského lidu, tu recenzovali postupně od roku 1953 

do roku 1959 všichni významní polští husitologové - manželé Maleczynští i Roman Heck a 

kritizovali ho zejména za opomenutí některých polských ale i českých husitik při práci na 

druhém díle této publikace. Práce, které věnovali čeští autoři husitství, pak byly recenzovány 

poměrně obšírně a největší pozornost jim věnovali E. Maleczynská a R. Heck a to v letech 

1953 až 1959, kdy se v polských časopisech objevovaly recenze zásadních prací Josefa 

Macka, Rudolfa Urbánka, F. M. Bartoše, Durdíka a dalších a i tyto práce byly přijímány 
kladně. 

Recenze k období českých dějin XV. až XVII. století najdeme zejména v časopise Sobotka a 

hlavním jejich recenzentem se pro období do roku 1959 stal J. Leszczynski a najdeme tu 

upozornění na práce J. Macka, V. Husy, Války, Jiráska a dalších. Českými pracemi z období 

století XVII. a XXXVIII. se v časopise Kwartalnik historyczny zabývala například Maria 

Bogucka a ttlMeme zde Jako přiklad uvést 0 . Klímu a jeho Manufakturní období v Cechách. 

Z, pochopi te lných důvodů byla v otázce dějin století X I X , století věnována největší pozornost 

Událostem roku 1848 a jako nej zajímavější mezi celou řadou prací je polskými recenzenty 

zmiňována studie A. Grobelného - Češi a Poláci ve Slezsku 1848 - 1867, jež byla 
recenzována roku 1959 v Kwartalniku historyeznem. Autoři článku dále s politováním 

konstatovali fakt, že nejméně recenzí se týkalo nejnovějších dějin, ale celkově je v článku 

vysloveno kladné hodnocení práce polské historiografie a její neméně kladné hodnocení 

Českých historiků, i když je zde zmiňováno, a to zejména v případě časopisu Sobotka, 

opomíjení prací větších na úkor těch méně důležitých. Závěrem je zde vysloven poznatek o 

blízkých badatelských zájmech obou národních historiografií. /39/ 
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Jako vrchol vzájemné česko - polské spolupráce v období před vznikem společné historické 

komise můžeme označit dvoudílný sborník česko - polských vědeckých prací, který se 

objevuje roku 1955 a to zejména díky úsilí pracovníků opavského Slezského studijního 

ústavu. Slezsko samo se pak stává hlavním zájmem autorů sborníku, ale najdeme tu i práce, 

které pojednávají o česko - polských stycích v obecnější rovině. První díl je věnován zejména 

dějinám pomocných věd historických a zachycuje období od prehistorie do doby mezi první a 

druhou světovou válkou. Z dvaceti čtyř studií je čtrnáct českých a deseti přispěli polští 

historici./ 40/ První prací, na kterou nás dobové recenze upozorňují, je studie F. M. Bartoše, 

který se zaměřil na srovnání dvou nej starších kronik obou národů - Kosmovy Kroniky české 

a polské Kroniky Galia Anonima. Dochází k názoru, že Anonimova kronika byla Kosmovi 

jakýmsi druhem inspirace, dále se Bartoš pouští až k mytickým kořenům obou národů -

konkrétně k postavám Čecha a Lecha a vyjadřuje názor, že právě postava Lecha - praotce 

všech Poláků je dílem českých kronikářů. Další dvě studie se zaměřují na česko - polské 

vztahy v období husitských válek a to zejména na spolupráci husitů ve Slezsku a léta snah 

polské strany o český trůn, tedy roky 1438 - 1439, a stím spojené snahy polské strany na 

území Slovenska /autoři A. Kopalová a M. Vach/. Obraz Slezska mezi českým a polským 

státem na přelomu XV. a XVI. století nabízí ve své studii Josef Macůrek a zajímá se nejen o 

dějiny politické, kde si všímá snah polské větve Jagellonců o průnik do Slezska, ale postupně 

si všímá i problému pronikání češtiny jako komunikačního jazyka až do vzájemné 

korespondence krakovských humanistů. 

Josef Polišenský se na rozdíl od Macůrka zaměřil na slezské dějiny v období českého 

stavovského povstání a hledá význam tohoto regionu v rámci nadcházejícího válečného 

konfliktu. Období XIX. století popisují ve svých pracích M. Tyrowicz, Z. Hájek a V. Žáček. 

První se zabývá prací jednoho z polských agentů na rakouském území roku 1848 a jeho 

cestou do Haliče, Hájek pak líčí o s u d y j e d n o h o z vůdců polského povstání roku 1 8 6 3 po jeho 

internaci v Josefově a konečně třetí z přispěvatelů popisuje Fricovu exilovou činnost, jeho 

styky s ostatními představiteli národů střední Evropy a práci při organizaci české legie na 

pomoc polskému povstání. Z období dějin století dvacátého bych zde zmínil snad jen práce J. 

Chlebowczyka, který popisuje vývoj a životní podmínky slezského dělnictva v XIX.. A XX. 

století a dále práci M. otíhala o hornické stávce roku 1920. Zbytek prací je již podrobně 

věnován tématům z dějin slezska a pomocných věd historických, zde uveďme alespoň jména 

těch nejznámějších - J. Pošvář a H. Bulín. Autor recenze prvního dílu Jaroslav Valenta dále 

upozorňuje, že české práce uvedené ve sborníku jsou prvotiny, zatímco práce polské již vyšly 

a to v roce 1954 ve sborníku ke slezské konferenci ve Wroclavi, která se konala roku 1953, a 

23 



jako příklady jsou zde uvedeny práce manželů Maleczynských zabývající se postavením 

lidových mas ve středověku. Valenta hodnotí konferenční sborník kladně a upozorňuje na 

snadnou jazykovou dostupnost všech příspěvků. /41/ 

O druhém dílu společného sborníku nás informuje Vladimír Měšťan a uvádí, že tato část je 

věnována spíše historii literární a problémům jazykovědným, na kterých se podílelo celkem 

sedmnáct autorů z Československa a Polska. Jako první téma zde uvádí problém vymezení 

česko - polské jazykové hranice a příbuznost nářečí, když jsou zde zmíněny práce F. 

Kopeckého a A. Dostála. Vlivem češtiny na utváření novodobého polského jazyka v XVI. 

století zde přináší Zdzislaw Steiber a upozorňuje na fakt, že čechismy, které pronikaly v této 

době do polštiny, jsou často mylně popsány jako průnik ukrajinštiny. Překlady polských 

autorů do češtiny se ve svém příspěvku zabýval Josef Bečka a soustředil se na dobu XVI. a 

XVII. století. Bečka dochází k závěru, že nejplodnější bylo období před Bílou horou, kdy byla 

do češtiny přeložena díla klasiků polské literatury, a v této souvislosti zmiňuje nemalou roli, 

jíž v tomto procesu sehrál Bartoloměj Paprocký zHlohol. Posledním příspěvkem, který si 

zaslouží naši pozornost, je článek V. Frančiče, v němž shrnul poválečné překlady do polštiny. 

Pětisetstránkovou práci pak Měšťan hodnotí vcelku kladně, i když upozorňuje, že chybí nový 

pohled na některé problémy česko - polských vztahů, ze svého pohledu mohu říci, že se 

shoduji s Valentou, který jako hlavní hodnotí zaměření sborníku na dějiny Slezska a zejména 

na dějiny pomocných věd, a zejména v tomto směru jsou některé články určeny pouze 

odborné veřejnosti. /42/ 

Již několikrát jsem se zde zmínil o československo-polské historické komisi, která existovala 

od roku 1959 a stala se hlavní platformou pro setkávání historiků z obou zemí. Před tím, než 

se však podrobněji podíváme na práci tohoto orgánu, je nutné zmínit několik důležitých faktů. 

Především nechci nijak snižovat podíl slovenských historiků na práci komise, ale hlavní tíhu 

její práce nesli historikové čeští a moravští a zájem největší na dobrém fungování tohoto 

sdružení pak měli z pochopitelných důvodů pracovníci slezských historických pracovišť a to 

jak na české, tak na polské straně hranice. Důvodem k odlišnému postoji slovenské 

historiografie - tedy většiny jejích představitelů - je orientace na jiný kulturně historický 

okruh, protože zatímco česká historická věda byla orientována na německy mluvící země, u 

Slováků je jasné spojení s Budapeští. Jasným důkazem postoje slovenské historické obce 

k českým kolegům nám může být delegování jediného kandidáta na sjezd historiků v Praze 

roku 1947. Jinou skutečností je fakt, že po vzniku společné historické komise, která by řešila 

sporné body v dějinách obou zemí, volali představitelé jak české,tak polské historické obce již 

ve třicátých letech, ovšem politická situace a chladné vztahy mezi oběma zeměmi nebyly 
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těmto snahám příliš nakloněny. Ovšem i v době, kdy obě národní historiografie byly pod 

vlivem marxistické ideologie, hrála politická situace v sousední zemi vždy velkou roli 

v intenzitě vzájemných styků českých a polských vědců, a tak se ideální dobou pro vznik 
společného diskusního fóra stal teprve konec padesátých let - tedy období relativního 

uvolňování v obou státech. 

K prvnímu zasedání komise došlo ve dnech 7. až 9. dubna 1959 v Krakově a hostiteli se stali 

pracovníci polské Akademie věd, konkrétně její krakovské pobočky. Právě akademie věd 

byly totiž hlavními orgány, které spolupráci měly řídit. Komise měla dvě sekce - českou a 

polskou a u jejího zrodu stáli tito historikové: Za krakovskou Jagellonskou universitu profesor 

Kazimirz Piwarski /předseda sekce/, magistr Miroslaw Francie, profesor Jan Dabrowski, 

profesor Kazimierz Lepszy, universitu ve Wroclavi zastupovali Ewa Maleczynska a Josef 

Chlebowczyk a dále byl k jednání přizván Henryk Altman - ředitel Hlavní správy archivů 

Polské lidové republiky. Ke složení polské sekce je třeba ještě dodat, že zasedání se měl 

zúčastnit profesor Henryk Batowski za krakovskou universitu, ale byl zastoupen K. Lepszym. 

Česká sekce zasedala va složení: Profesor Josef Macůrek - universita Brno jako předseda, 

doktor Josef Kočí - Historický ústav ČSAV. Praha, docent František Kavka - Karlova 

universita, doktor Josef Kolejka - Historický ústav ČSAV Brno, docent Miroslav Kropilák -

Historický ústav SAV. Bratislava a dále František Prošek - Archivní správa Praha. Úvodní 

referát přednesl Josef Macůrek a shrnul v něm dosavadní badatelskou činnost v oboru česko-

polských vztahů od roku 1945, tento referát zaujal komisi natolik, že si ho vybrala jako 

podnět pro svou další práci. Základní náplní práce obou sekcí se pak měl stát nejen výzkum 

v oblasti vzájemných vztahů obou národů, ale také studium dějin sousedního národa v dané 

zemi a jako připomínku doby zde najdeme boj proti zkreslování některých dějinných údobí 

západní revizionistickou historiografií. 

Z historických témat si jako hlavní účastníci zasedáni vytkli tyto: Počátky a vznik obou 

národních států, sociální a náboženská hnutí v obou zemích od XIV. do XVI. století, hlavní 

formy hosppodářsko-společenského vývoje od XIII. Do XVIII. století, kulturní vztahy od 

XIV. do XVIII. století a národně osvobozenecký boj v XIX. století. Při bližším pohledu na 

zvolená témata je tedy dobře patrné, že těm nejožehavějším problémům z dějin vzájemných 

česko-polských vztahů se účastníci konference vyhli a hlavním obdobím cílů svého zkoumání 

určili středověké dějiny. Dále byla projednána řada organizačních otázek, zde snad zmiňme 

jen snahu o pravidelné schůzky dvakrát ročně, kterou se později nepodařilo naplnit, vysloveno 

bylo také přání na vznik syntézy českých dějin v polštině a dějin polska v jazyce českém. To 

byl jeden z úkolů, který se komisi splnit podařilo, i když obě práce jsou marxistickou 
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interpretací historie obou národů, členové komise pak dále informovali o průběhu konferencí 

za poslední období a bylo dohodnuto, že závěry a referáty z nich budou publikovány 

sborníkovou formou. Dohodnuto bylo i další zasedání komise, které se mělo konat ještě na 

podzim téhož roku a témata, jež zde budou projednána, a zároveň byly stanoveny formy 

spolupráce vedoucí k naplnění cílů, které si komise stanovila, a zde se jednalo zejména o užší 

spolupráci archivů a knihoven, které měly usnadnit práci badatelům obou zemí, apelováno 

pak bylo i na přesné plnění vzájemně uzavřených dohod. V poslední řadě pak byla dohodnuta 

spolupráce v oblasti popularizace českých dějin v Polsku a polských v Československu, za 

tímto účelem měl být do dalšího zasedání vypracován seznam literatury určené k překladu do 

jednotlivých jazyků. Důležitou formou spolupráce pak měly být vzájemné konzultace při 

tvorbě školských učebnic dějepisu a v oblasti didaktické. /43/ 

Takto tedy informuje o vzniku a jednání komise opis z jejího prvního jednání, protože nemá 

tak podrobný charakter jako články v dobových časopisech a neinformuje ani zdaleka o všech 

účastnících akce a tématech jejich referátů, budeme se nyní držet zpráv, které nám poskytuje 

dobový tisk a to hlavně časopis Slezský sborník, jenž jako jediný podrobně informoval o 

všech zasedáních a aktivitách komise. Již v první zprávě nás její autor J. Kolejka informuje 

hlouběji o některých myšlenkách a návrzích zakládajících členů komise: Například Ewa 

Maleczynska se vyslovila ve smyslu větší potřeby srovnávání historických událostí obou 

národů a označila tento proces jako dobré východisko při řešení problémů ve vzájemných 

ěesko-polských vztazích, upozorňuje dále na vzájemnou blízkost obou národů a společné 

problémy ve vztazích s německým etnikem, jež bude třeba řešit spoluprácí s česko-německou 

a polsko-německou historickou komisí. Macůrkův referát pak kladně hodnotili profesoři 

Sieradzki a Lepszy, ten také vyslovil uznání nad zájmem české vědy o dějiny Polska a 

zároveň politování nad skutečností, že na polské straně nevznikla zatím podobná práce. 

Profesor Dabrowski jde dokonce ještě dál a vidí Macůrkův referát v souvislostech s blížícími 

se oslavami milénia polského státu, v této souvislosti pak zdůrazňuje nutnost spolupráce 

s českými archeology na problematice českého panování v Malopolsku, dále při výzkumech 

v oblasti vlády Kazimíra Velikého a vzniku krakovské university. Profesor Hoszowski nabídl 

ěeským historikům spolupráci na otázce hospodářských dějin v XVI. a XVII. století a 

možnost společného postupu v dané problematice na konferenci ve Stockholmu, jež se blížila 

a o níž jsem již dříve psal. V této souvislosti pak upozorňuje na aktivity časopisu Roczniki do 

Dziejow gospodarczych i spolecznych, který již dříve projevil velký zájem o české práce. Aby 

byla usnadněna práce českých historiků, nabídl H. Altman volný přístup do polských archivů 

a zdůraznil také nutnost spolupráce českých a polských archivářů. V otázce dějin XIX. století 
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vystoupil docent Tyrowicz a vyzdvihl práce Z. Hájka o osudech polských vězňů v českých 

zemích v XIX. století a podotkl, že jejich překlady do polštiny by mohly napomoci k osvícení 

tohoto tématu ,v Polsku ne příliš známého. J. Chlebowczyk informoval podrobně o konferenci, 

která se konala v březnu téhož roku v Katowicích a kde byla dohodnuta bližší spolupráce 

Slezského ústavu v Opavě a právě pracoviště v Katowicích a to hlavně při řešení otázek 

spojených s dějinami Těšínská. Je tedy vidět, že první zasedání komise se setkalo s velkým 

ohlasem na obou stranách a stalo se dobrým začátkem vzájemné spolupráce, ostatně tak o tom 

informuje i dobový tisk. /44/ 

Ještě téhož roku, tedy přesně jak bylo dojednáno, se konala druhá konference českých a 

polských historiků, tentokráte v Praze pod patronátem Historického ústavu Akademie věd ve 

dnech 11. až 14. listopadu. Jako odpověď na referát profesora Macůrka v Krakově přednesli 

polští účastníci konference podobný příspěvek, který shrnuje výsledky badatelské činnosti 

zaměřené na české dějiny v Polsku a to za období od konce války. O stavu recenzní činnosti 

v obou zemích pak referovali: J. Kolejka a M. Kropilák za českou a M. Francie za polskou 

stranu a z jejich příspěvků vyplynulo, že zejména polská strana jeví velký zájem o českou 

historickou produkci. Druhý den společné schůzky pak zaujaly pozornost účastníků dva 

referáty, první přednesl profesor Kazimierz Lepszy a týkal se příprav polského biografického 

slovníku. Na filosofické fakultě pak přednesl svůj referát profesor Labuda a soustředil v něm 

svou pozornost na období vzniku polských měst, konkrétně na dobu mezi nejstarším 

slovanským osídlením a počátky kolonizace země. Labudův referát přitáhl svým tématickým 

zaměřením značnou pozornost a jeho přednášky se zúčastnil i sám Zdeněk Nejedlý. Ten také 

Později přijal polské účastníky zasedání. 13. listopadu se pak společně sešli členové polsko-

české a německo-české komise, aby projednali témata blížící se vědecké konference 

v Berlíně, mezi která patří mimo jiné: německá kolonizace na východě, národnostní problémy 

v habsburské monarchii, německý imperialismus do roku 1945 a česko-německé vztahy po 

roce 1945. Na užším zasedání komise pak byly projednávány technické otázky spojené 

s archivní výměnou, probíhající překladatelská činnost, kde byla velmi kladně hodnocena 

aktivita Institutu Zachodniego v Poznani, který vypracoval seznam českých prací o období 

nejnovějších dějin, jež jsou vhodné pro překlad do polštiny. Profesor Piwarski dále 

informoval o přípravách polských historiků na oslavy šesti set let založení krakovské 

university, Josef Macůrek promluvil o přípravách českých vědců na oslavy polského milénia 

a o činnosti Slezského ústavu informoval A. Grobelný. Nakonec bylo dohodnuto další 

zasedání společné komise, které se bude konat roku 1960 ve Varšavě a bude věnováno slovy 

autora článku „patnácti letům lidové demokracie v obou zemích". /45/ 
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Členové společné historické komise se však setkávali nejen na řádných zasedáních ale i mimo 

ně. Příkladem nám může být konference, která se konala ve dnech 14. až 15. června 1960 

v Opavě a jejímž hlavním tématem se staly národnostní poměry ve Slezsku na přelomu XIX. 

a XX. století. Hlavními organizátory byly Slezský ústav Akademie věd a Instytut Slaski 

z Katowic. Pozvání však přijali vědečtí pracovníci takřka ze všech ústavů české i polské 

Akademie věd a zastoupeni byli rovněž universitní pracovníci z Prahy, Brna, Krakova a 

Wroclavi. Konference se dále mimo jiné vedle polského konsula v Ostravě K. Wieczorka 

účastnila delegace brigády socialistické práce měďárny VŽKG vedená soudruhem Blokšou -

tedy jistě ti nejpovolanější. Dnes nám sice tento fakt může připadat úsměvný, ovšem 

v kontextu doby bylo bráno propojení zástupců vědeckého života a dělnické třídy velmi 

vážně. To, že celá konference měla zejména politický podtext, nám nejlépe dokáží písemně 

zaznamenané závěry. Účastníci setkání je shrnuli zhruba v tomto smyslu: Češi a Poláci se ve 

Slezsku stali obětí německého imperialismu, který reprezentovali zejména velkostatkáři a 

liberální buržoazie. Jako jeden z úkolů si pak účastníci setkání vytkli boj proti 

západoněmeckému revanšismu a snahám západní historiografie o desinterpretaci dějin, kritice 

pak pochopitelně neušla ani buržoazní historiografie polská a česká, které údajně zneužívaly 

některých témat ze společných česko-polských vztahů k jitření národnostních problémů. 

Tomu se však snaží moderní historiografie pod vedením marxistů zabránit tím, že poukazuje 

zejména na kladná období v dějinách styků českého a polského živlu ve Slezsku. Jaká témata 

má marxistická historická věda na mysli nám mohou ukázat tituly některých příspěvků: M. 

Kudělka, Význam slovanské myšlenky pro dějinný vývoj Slezska v XIX. století, A. Grobelný, 

Školství a osvěta v období prvních národních táborů ve Slezsku 1868 -1871 nebo J. 

Chlebowczyk, Glowne problémy i etapy stosunkow polsko-czeskich na Slasku w konců XIX. 

i na poczatku XX. wieku. Podobná témata si pak zúčastnění historici vytkli jako ta 

nejzávažnější v dalším výzkumu - tedy hlavně: otázku demografického vývoje Slezska, vznik 

a vývoj národního školství, politické kontakty Poláků a Čechů s jejich národním prostředím, 

vývoj a význam slovanské myšlenky ve Slezsku a zejména vznik proletariátu v dané oblasti. 
/46/ 

Jak je tedy možné vidět, staly se dějiny Slezska nejen tím, co obě marxistické historiografie 

spojovalo, ale mohly stejně tak dobře posloužit jako bitevní pole proti buržoazní historiografii 

a to zejména historiografii západoněmecké, která pochopitelně přistupovala k problematice 

Slezska zcela jinak. Zde je nutné znovu opakovat fakt, že zejména pro polskou historiografii 

se zisk Slezska stal nemalým problémem a polští vědci museli hledat sebemenší důkazy 

Přítomnosti polského etnika v daném regionu, důraz byl v této souvislosti kladen zejména na 
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období počátku polského státu a na léta výbojů Boleslawa Chrabrého. Jedině tehdy se totiž 

polský stát poprvé a naposledy do roku 1945 dotkl svými hranicemi řek Odry a Nisy, ale byl 

poměrně brzy zatlačen německými výboji. Dominantní postavení ve Slezsku sice získala 

dynastie Piastovců, ta však byla také částečně zodpovědná za roztříštění slezského území na 

jednotlivá knížectví, která jen velmi zřídka našla společnou řeč, a v průběhu prohlubující se 

krize polského státu ve dvanáctém a třináctém století hledali jejich vládci ochranu u českého 

panovníka, ve kterém spatřovali symbol stabilního vývoje do budoucna. Velkou roli 

v postupném procesu přechodu Slezska pod českou lenní správu sehrál německý patriciát 

slezských měst a v neposlední řadě také obrat v polské zahraniční politice čtrnáctého století, 

kdy se na polský trůn dostává dynastie Jagellonců, která těžiště své zahraniční politiky viděla 

úplně jinde. 

Slezsko tedy plně přechází pod správu českého státu, avšak dominantní postavení tu sehrává 

živel německý. Ztrátou Slezska v osmnáctém století upadá zájem českého živlu o tuto oblast, 

stejně jako upadá zájem české historiografie. K oživení dochází teprve v souvislosti 

s událostmi kolem roku 1918, kdy Polsko porušením několika dohod neoprávněně nárokuje 

některá území, jež byla přiřčena Československu a dochází k vyostření vztahů mezi oběma 

národy, které poznamenalo celou dobu meziválečnou. Úkolem historiografie marxistické se 

pak stalo vymazání tohoto období zejména z paměti obyvatel Slezska a také očištění této 

oblasti od všeho německého. V tomto procesu sehrála hlavní roli polská marxistická 

historiografie a metody, které použila, můžeme nazvat falsifikací dějin, protože někteří polští 

autoři v padesátých letech nejen, že popírali právo německého obyvatelstva na podíl pn 

tvorbě slezských dějin, ale upírají toto právo i národu českému. O razantní polonifikaci 

Slezska v poválečné době mohou svědčit osudy českých komunit, které ve Slezsku žily od 

dob protireformace a přežily zde i období nacismu, ale nepřežily násilné popolštění celé 

oblasti. Jak jsem již napsal dříve, zaujímalo Slezsko ve vztazích českých a polských historiků 

mimořádnou pozici, protože právě v tomto regionu se obě etnika setkávala nejtěsněji a 

docházelo zde ke vzniku řady třecích ploch mezi příslušníky obou národů. V minulém 

odstavci jsme mohli alespoň okrajově pochopit, že hlavní boj za právo na vlastní interpretaci 

dějin Slezska sehrála po roce 1945 hlavně německá a polská historiografie, ale ani česká 

strana nenechala tento region bez povšimnutí. Rozdíl v přístupu je jen v tom, že naše 

historická věda odsunula problém slezských dějin do oblasti regionalistiky a při přípravách 

syntéz národních dějin věnovala této oblasti pozornost jen, bylo-li to nezbytně nutné. Němci a 

Poláci pak proti sobě stáli jako nesmiřitelní odpůrci, polská strana se snažila vymazat ve 

Slezsku vzpomínky na vše německé a Němci se snažili buď tento problém ze svých dějin 
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vymazat, nebo nostalgicky vzpomínali na zašlé časy. Jedno však měly obě jejich 

historiografie společné a to podceňování role dalších národností v dějinách Slezska a zde 

mám na mysli zejména roli Čechů, a nebo tak zvaných Šlonzáků, které můžeme označit jako 

původní obyvatele. 

Na české straně vzniká v lednu 1946 v Opavě specializované pracoviště, které se mělo 

zabývat studiem dějin regionu vymezeného toky řek Odry a Ostravice. V pěti sekcích v sobě 

Slezský ústav shromažďoval asi sto padesát zaměstnanců a postupem času vznikala další a 

další pracoviště. Ústav měl nahradit zaniklou Matici slezskou a roku 1958 byl sloučen jako 

jedno z regionálních pracovišť s Akademií věd, což značně omezilo autonomii tohoto 

pracoviště. /47/ Z polské strany se nejdůležitějším partnerem opavského pracoviště stal 

Instytut slaski polské Akademie věd a jeho pobočky vKatowicích a Opoli. Centrem ale 

zůstala Wroclav, kde nemalou roli sehrála místní universita a její pracovníci. Smutnou 

skutečností zůstává, že polská strana, jak jsem již poznamenal, byla v práci na dějinách 

slezského regionu mnohem aktivnčjší a došlo zde knčkolika pokusům o vytvořeni 
syntetických prací věnovaných právě Slezsku. 

Již roku 1947 vyšla v Katowicích práce K. Piwarského nazvaná Hystoria Slaska, sám autor 

tuto práci označuje jako provizorní brožuru, jež si vytkla za cíl seznámit nové obyvatele 

s dějinami jejich nové vlasti. Již úvod celé publikace zahrnující dějiny Slezska od pravěku do 

roku 1918 je pak plný tendenčních frází, které byly plně v souladu s požadavky doby a 

polských mocenských orgánů. Piwarski se zde zmiňuje o složitém návratu Slezska do lůna 

polské matky a o splněném snu tisíců Poláků, zároveň mluví o jakémsi triumfu dějinné 

spravedlnosti a potřebě vtisknout této zemi její starý charakter, který jí dali první Piastowci. 

/48/ O osm let mladší je práce kolektivu autorů pod redakčním dohledem Ewy Maleczynské 

Dzieje Slaska /Varšava 1955/. Tato publikace je mnohem skromnější než práce Piwarského, 

pouští se však dále, když její autoři polemizují o původní české držbě této oblasti, a pro nás je 

daleko zajímavější fakt, že této polemiky se účastní i význační bohemisté, jakými byli 

manželé Maleczynští./49/ Autorem, který se rovněž věnoval problematice slezských dějin, byl 

Kazimierz Popiolek. Na tomto místě zmiňme jeho dvě práce: 

Slaskie dzieje /Varšava 1976/ a Hystoria Slaska /Katowice 1972/. Popiolkowy práce jsou 

zajímavé tím, že autor jasně viní ze ztráty Slezska a nezájmu o tuto oblast polskou magnatérii, 

jejíž zájmy ležely někde úplně jinde a zároveň jsou tyto práce mnohem méně protiněmecké, 

což můžeme rovněž připsat na vrub době, která byla počátkem polsko-německého smíření, i 

když jen v určitých mezích. Práce K. Popiolka jsou navíc vybaveny poměrně obsáhlými 

bibliografiemi a tak mohou českému čtenáři pomoci v orientaci a výběru z velkého množství 
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publikací, k t e r é v Polsku k dějinám Slezska vyšly. Abychom tedy toto téma shrnuli, polské 

práce o dějinách Slezska vznikaly nejen díky badatelskému zájmu jejich autorů, ale zejména 

díky politickému tlaku, který na ně vyvíjely komunistické mocenské orgány. Tyto publikace 

jsou laděny v duchu polské marxistické interpretace dějin regionu, jsou tedy ostře 

protiněmecké a mnohdy upírají i ostatním menšinám místo, jež ve slezských dějinách sehrály. 

Není se ovšem čemu divit, protože vznikaly za jediným účelem a to, aby nejprve seznámily 

nové kolonisty z dějinami jejich nového domova a aby zároveň legitimizovaly jejich nárok na 

nově získaní území, s jejichž ztrátou se původní německé obyvatelstvo dodnes nevyrovnalo a 

to stejně tak, jako se Poláci nesmířili se změnou své východní hranice. 

Jestliže jsem se zde zmiňoval o Slezském ústavu ČSAV, rád bych se alespoň pár slovy dotkl 

činnosti podobné instituce na polské straně slezské hranice. Je jí Instytut Slaski, který 

fungoval již od roku 1934 a jehož sídlem byly Katowice, druhá světová válka však tvrdě 

zasáhla i do činnosti tohoto vědeckého pracoviště a tak jsou první poválečná léta v činnosti 

institutu věnována hlavně mapování škod, které válečný konflikt napáchal nejen v tomto 

vědeckém pracovišti, ale v celém Slezsku. Dalším úkolem institutu byla legitimizace 

polských nároků na nově získaná území a podopora zakládání nových historických pracovišť. 

Jakými prostředky toho bylo dosahováno, jsem již napsal dříve a zde si dovolím jen malou 

poznámku navíc, protože na těchto nově získaných územích vláda podporovala tvrdou 

polonizaci, byla zde volnost vědeckého života poněkud větší než v centrálním Polsku a to 

zhruba do roku 1948, kdy byla řada pracovišť institutu zrušena a tento byl sloučen se 

Západním institutem v Poznani. Ve Slezsku samotném pak byla zachována pouze pracoviště 

v Katowicích a ve Wroclavi, která se později velmi významně podílela na spoluprací 

s českými historiky /50/. 

O vztahu české historiografie k problematice slezských dějin jsem již také psal a tak bych rád 

jen znovu zdůraznil fakt, že zájem naší strany se až dodnes pohybuje spíš na bazi 

regionalistické, ovšem i zde se našlo několik výrazných osobností, které se tomuto problému 

věnovaly hlouběji a jednou z nich byl i profesor Macůrek. Jeho podíl na výzkumu dějin 

Slezska shrnul již roku 1961 ve svém článku M. Rejnuš, když vyzdvihuje Macůrkův zájem 

nejen o politické dějiny tohoto regionu ale také o dějiny sociální a kulturní, zároveň 

upozorňuje na fakt, že Macůrek chápal nutnost spolupráce jak s německými, tak s polskými 

historiky ve snaze pochopit odlišnosti pohledů na daný problém. Autor článku dále poukazuje 

na to, že Macůrek neviděl problém Slezska jako problém regionalistiky, ale snažil se vidět 

tento region jako oblast, která stála na hranici mezi Čechy a Poláky, a mezi těmito dvěma 

slovanskými národy a Němci, kteří tvořili nedílnou součást této oblasti. Tento fakt by měl 
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zaujmout i dnešní historiky a Macůrek zde hledá přínos Slezska dějinám českého státu, jehož 

bylo nedílnou součástí a česká přítomnost v dané oblasti je, jak jsem již napsal dříve, na rozdíl 

od té polské patrná na každém kroku. V neposlední řadě je pak v mnou vybraném článku 

zdůrazněn fakt, který provází celou Macůrkovu vědeckou činnost, a tím je jeho bohatá 

archivní badatelská činnost, která je zde popsána na skutečnosti, že profesor Macůrek při své 

práci nehledal archivní podklady jen v archivech slezských, ale na celém území tehdejšího 

Československa a dokonce až v Maďarsku a to nám opět dokazuje význam tohoto regionu a 

jeho provázanost s oblasti střední Evropy, protože podklady pro svou práci nacházel i na tak 

odlehlých místech, kde by před ním nikdo žádná silesika nehledal. Macůrek si výsledky své 

práce rozhodně nenechal pro sebe a často je nejen publikoval, ale také o nich referoval a to 

nejen na konferencích domácích, ale i v zahraničí. Známý je například Macůrkův referát 

Přednesený na XI. Mezinárodním kongrese historiků, který se konal roku 1960 ve Stokholmu 

a kde přednášející opět představil Slezsko jako křižovatku středoevropských dějin a sklidil 

nemalý úspěch /51/. Rejnuš pak v poslední řadě vysoce hodnotí Macůrkovu činnost 

pedagogickou a upozorňuje, že právě díky ní zájem o Slezsko neutuchá a to nejen díky 

žákům, které si profesor Macůrek vychoval, ale také díky skutečnosti, že přenesl tuto 

problematiku na půdu československo - polské historické komise, kde často otázku slezských 

dějin prosazoval na pořad jednání. Badatelsky se pak Macůrek zajímal zejména o období 

slezských dějin od XVI. do XVIII. století a z témat ho zaujal hlavně vývoj šlechtického 

velkostatku, historie těžby a zvláštní kapitolou v jeho práci byly dějiny Valašska a valašské 

kolonizace západních Karpat, kde mohl využít plně svou znalost rumunských, maďarských a 

ukrajinských dějin. U tohoto pozoruhodného etnika samotného pak Macůrka zaujalo zejména 

jeho splynutí s místním obyvatelstvem a vazby, které ho poutaly se zemí původu. /52/ Zmínil 

jsem se již o tom, že profesor Macůrek si vychoval zdatné nástupce, a tak bych se rád zmínil 

alespoň o třech nejznámějších, kteří pokračovali nejen v práci na problematice slezských dějin 

ale zaujali významné místo i v oblasti vztahů českých a polských historiků. 

Tím nejznámějším je bez pochyby Andělín Grobelný. Grobelný sám pocházel z Ostravska a 

dobře znal problematiku česko - polských vztahů v regionu, když se po válce vrátil 

z totálního nasazení, podařilo se mu dostat se na filosofickou fakultu university v Brně, kde 

studoval obor historie - český jazyk a stal se jedním zMacůrkových žáků. Navíc se mu 

Podařilo strávit studijní rok 1947/1948 na Jagellonské universitě v Krakově, po ukončení 

doktorandského studia roku 1952 nastupuje jako pracovník Slezského ústavu, odkud však 

roku 1953 odchází do Brna, kde po pět let pracuje v pobočce Slovanského ústavu ČSAV. 
V roce 1958 se však do Slezska vrací a to jak do Slezského ústavu, tak na Pedagogickou 
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fakultu ostravské university, kde přednášel. Roku 1963 se habilitoval a v roce 1970 se stal 

vedoucím oddělení pro Otázky národně-politického vývoje Slezského ústavu. V prvním 

období své vědecké kariéry se Grobelný zaměřil na období feudalismu na Těšínsku a 

v přilehlých oblastech, zkoumal však i vztahy této oblasti s okolními oblastmi Moravy, 

Slovenska a Polska. Později se však začal orientovat na období novodobých dějin a to hlavně 

na dějiny XIX. století, kde ho zaujaly národnostní a sociální poměry obyvatel Slezska. První 

velkou prací jsou Češi a Poláci ve Slezsku 1848 - 1867 /1958/. V této práci krom vzájemných 

styků obou národů v době revoluční se na sociální poměry obou etnik, ale také například na 

vývoj slovanské myšlenky u obou národů či na ohlas polského lednového povstání roku 1863 

ve Slezsku. Období následující zachycuje pak Grobelný v publikaci Slezsko v období táborů 

lidu 1868 - 1871 /1962/, zde už zachycuje poměrně pokročilou etapu v politickém životě 

obou národnostních menšin v rámci Slezska. Krom této problematiky ho však zaujal i ohlas 

ruské revoluce 1905 a vznik a vývoj lidových a dělnických hnutí na Ostravsku. Na tuto práci 

později navázal v polovině šedesátých let, kdy se intenzivně věnoval problematice dějin 

slezské průmyslové oblasti a to zejména v období druhé světové války. Zde by pak bylo 

zajímavé sledovat Grobelného reakce na články v západoněmeckém tisku, o kterých se 

dovídáme z dobových recenzí a které se týkaly právě slezských dějin. Krom této činnosti byl 

také redaktorem Slezského sborníku a to od roku 1959 a přispěvatelem do řady dalších, 

například vlastivědného sborníku Těšínsko nebo Časopisu Slezského musea. Jeho články pak 

samozřejmě najdeme i v polských periodicích jako Zaranie Slaskie, Kwartalnik Opolski a 

Zwrot. Grobelný byl také jedním ze členů české sekce československo - polské historické 

komise a jeho články se v Polsku setkávaly s poměrně příznivým recenzním ohlasem /53/. 

Dalším z žáků profesora Macůrka, který se věnoval problematice dějin Slezska, byl Milan 

Šmerda. Po studiu na brněnské universitě se věnoval jistý čas učitelské profesi na středních 

školách, později přechází do Slovanského ústavu ČSAV a od roku 1964 pracuje jako člen 

Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV, odkud odešel do Ústavu 

československo - sovětského, který rovněž pracoval pod Akademií věd. Hlavním tématem 

Šmerdových prací se staly slezské dějiny XVII. a XVIII. století, kde se nejprve zajima o 

otázky pozemkové držby na Těšínsku a v přilehlých oblastech, ale zajímá ho krom jiného i 

vývoj lidových hnutí v dané oblasti. Z řady prací zde uveďme alespoň jeho disertaci Těšínsko 

Před povstáním roku 1766, která v y š l a v Ostravě knižně roku 1962. Už v této době však 

publikoval i v polských periodicích například - Opolskie i Kozielskie majatki kameralne w 

latách 1666- 1727, Sobotka, 1958. 
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Od pozemkové držby se později Šmerdův zájem plně obrací ke vztahům poddanského lidu a 

místní šlechty, s tím souvisícími lidovými bouřemi, a ke vlivu okolních zemí na Slezsko jako 

celek. Z prací, které jsou typické pro toto období, uveďme - Postavení poddaných ve střední 

Evropě v období pozdního feudalismu se zřetelem k jejich právnímu vztahu k půdě, zvláště ve 

Slezsku, Slovanské historické studie, 1961, nebo v Polsku vydanou práci - Miedzy polska i 

czeska orientacja kulturalna, Sobotka, 1960. 

Milan Šmerda se však krom jiného výraznou měrou podílel na studiu dějin Polska a česko -

polských vztahů, pracoval jako jeden ze spoluautorů na publikaci Češi a Poláci v minulosti, 

kde věnoval svou pozornost období pozdního feudalismu. V dalších pracích se zaměřil na 

vztahy obou národů v době jejich národního obrození, popsal osudy polských emigrantů 

V době napoleonských válek, ale zaměřil se i na vztahy Čech a Haliče. Z této doby jmenujme 

práce - Polsko ruský spor a naše národní obrození /Slovanský přehled, 1986/, Zápas šlechty 

S absolutismem a česko - polské vztahy vletech 1618 - 1795 /Tisíc let česko - polské 

vzájemnosti 1., Opava 1968/ a jiné. Po práci na této problematice se autor zaměřil na studium 
vztahů Čechů a jihoslovanů a na ideologický vývoj národů střední Evropy, kam kromě Poláků 

zařadil i Uhry - Pozdně feudální lidová hnutí v Polsku a v Uhrách jako nástroj mocenského 

boje a přemět manipulace /Slovanské historické studie, 1971/. /54/ 

Posledním historikem slezských dějin, o kterém se zde chci zmínit, a také posledním 

odchovancem brněnské university je Milan Kudělka. Kudělka se narodil roku 1922 a měl 

podobný osud jako Andělín Grobelný, také on se ke studiu dostal teprve po skončení války, 

kterou prožil v totálním nasazení, a také on se dostal na studijní pobyt do Polska, ovšem až do 

Lodži. Jako rodáka z okolí Šumperka ho zaujaly dějiny Slezska a to zejména dějiny literární. 

V prvním období své práce se zaměřil zejména na vzájemnou korespondenci českých a 

Polských spisovatelů a jako vrchol jeho činnosti můžeme pro tuto dobu označit práci na 

čtyřdílné Bibliografii polských silesik, jež vycházela v Opavě v letech 1952 až 1957 a která 

vzbudila velký ohlas i v samotném Polsku. V roce 1953 odchází do Slovanského ústavu 

V Brně a plně se zaměřuje na výzkum Česko - polských vztahů v dob* našeho národního 

obrození - K otázce česko - polských literárních vztahů v počátcích českého národního 

obrození /Slezský sborník, 1957/, Zikmund Krasinski /Ostrava 1959/ a pro druhý díl Čechů a 

Poláků v minulosti /Praha, 1967/ zpracoval polsko - české kulturní vztahy do roku 1830. Ve 

své pozdější práci se Kudělka věnoval spíše slavistice a otázce slovanské myšlenky a to 

zejména po odchodu do Ústavu dějin evropských socialistických zemí. Roku 1963 se Milan 

Kudělka habilitoval pro obor srovnávací literatury v Brně a je zde nutno zároveň zmínit 
Širokou recenzní a překladatelskou činnost. Kudělka dosáhl a to hlavně svými slavistickými 
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studiemi značného úspěchu také v bývalé NDR a pro naši problematiku vztahů česko -

polských je nutno uvést, že to byl právě on, kdo redigoval Česko - polský sborník vědeckých 

prací /Praha, 1955/. /55/ 

To byl tedy alespoň krátký pohled do problematiky dějin Slezska a jeho postavení v české a 

polské historiografii, základní rozdíly si dovolím ještě jednou připomenout. Vnáší 

historiografii zaujala slezská problematika zájem spíše okrajový, zatímco Poláci se této otázce 

věnovali poněkud obšírněji. Je ovšem nutno zdůraznit, že polská historiografie na rozdíl od té 

české plnila úkoly nejen badatelské a interpretační, ale zejména úkoly politické, jejichž 

hlavním cílem bylo najít byť jen ty nejmenší stopy polského osídlení v dané oblasti a na jejich 

základě legitimizovat polské nároky na tento region. Tuto práci pak polským vědcům ztěžoval 

nejen stav vědeckých institucí, jež po válce převzali /většina z nich byla kompletně zničena/, 

ale také fakt že noví osadníci byli lidé násilně vysídleni ze svých domovů na východě a 

absolutně bez vztahu ke své nové vlasti. A snad i proto zde můžeme pozorovat řadu 

podobností s poválečným osidlováním našich Sudet. Dějiny slezska tak v řadě poválečných 

polských prací doznaly řady desinterpretací a to zejména v otázce polsko - německý vztahů a 

otázce německých nároků na Slezsko. Češi naopak stopy své přítomnosti ve Slezsku lupou 

hledat nemusí, ovšem dodnes je v české historiografii problematika dějin Slezska otázkou 

regionalistickou, i když právě český pohled na vývoj této oblasti nesmírně chybí a je potřebný 

Proto, abychom si plně uvědomili pozici Slezska jako křižovatky mezi třemi hlavními 

středoevropskými etniky, Čechy, Němci a Poláky. 

Opusťme nyní Slezsko a vraťme se opět ke spolupráci českých a polských historiků v rovině 

poněkud obecnější. Zmínil jsem zde již vznik společné historické komise a jiné mnohé formy 

spolupráce, jakými byla vzájemná spolupráce v oblasti archivnictví, překladů či recenzní 

činnosti, a nyní bych se rád zmínil o spolupráci při přípravě výstav či stálých expozic 

výstavních síní. Pro tento účel jsem zvolil spolupráci českých a polských historiků při 

Přípravě polského sálu v brněnské pevnosti na Špilberku. Jedná se zhruba o období let 1959 

až 1960 a tato nová expozice měla být otevřena v rámci oslav milénia polského státu a 

nahradit tak stávající nevyhovující připomínku na polské vězně v brněnské pevnosti. Voláním 

po změně stávající expozice mohl být i článek českého polonisty Václava Žáčka z roku 1958. 

Autor zde nejprve zmiňuje fakt, že Špilberk hostil nejen Poláky, ale také Maďary a Italy, dále 

mluví o prvních dvou vlnách polských vězňů, kdy první přichází v počtu 192 lidí již roku 

1839 a dalších 150 pak po neúspěšném povstání roku 1846. Zatímco v první vlně byly 

zastoupeny zejména vyšší vrstvy polské společnosti, vlnu druhou už tvořili lidé středních a 

nižších společenských tříd. V článku je dále zmíněna česká vstřícnost vůči polským 
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bojovníkům za svobodu a sympatie, které jim Češi nejrůznějším způsobem vyjadřovali. 

Z tohoto hlediska Žáček oceňuje zejména aktivní účast v bojích a na konspiraci, hovoří však i 

o inspiraci, kterou znamenalo setkání Čechů s polskými revolucionáři. V závěru se pak čtenář 

může setkat s několika konkrétními příklady dobové náklonnosti Moravanů k polským 

vězňům /56/. Autorovo volání po změně bylo nakonec vyslyšeno a expozice důstojně 

upravena a to zejména díky spolupráci, kterou vyvinuli členové zde již tolikráte zmíněné 

historické komise obou států. 

Když jsem napsal, že otevření nové expozice na Špilberku bylo plánováno v rámci oslav 

polského milénia, je nezbytné, se o této události zmínit podrobněji. Léta 1960 až 1966 byla 

polskou vládou oficiálně určena jako léta oslav tisíce let polského státu, právě před tisíciletím 

totiž dochází ke křtu prvního doloženého knížete zrodu Piastowců, jeho sňatku sčeskou 
princeznou a zřízení poznaňského biskupství. Z uvedených faktů je tedy vidět, že počátky 

raně středověkého polského státu jsou bytostně spjaty s českým živlem a zejména s vlivem 

katolické církve, a právě druhý fakt přispěl ke skutečnosti, že oslavy milénia rozštěpily 

v šedesátých letech polský stát na dvě poloviny. Oficiální komunistická moc se pochopitelně 

snažila eliminovat význam církve nejen v počátcích existence státu, ale v celé jeho historii. 

Její moc však již nebyla tak silná jako v době nejtvrdšího stalinismu, kdy došlo například 

k internaci arcibiskupa Wišinského a tak Polsko připomíná jakýsi dům o dvou patrech, kdy 

v prvním patře oslavuje strana a jí věrní a v přízemí absolutní většina národa. Již rok 1960 a 

tedy samotný počátek oslav přinesl jedno významné výročí. Slavilo se totiž 550 let od 

polského vítěztví v bitvě u Grunwaldu roku 1410. Česká veřejnost se k oslavám také připojila 
a o jejich průběhu byla informována již roku 1959, kdy tuto řekněme službu obstaral ve svém 

článku v časopise Slovanský přehled Boguslaw Wlodarski z Varšavy. Hned v úvodu jeho 

článku však najdeme řadu dobových desinterpretací polských dějin. Tak především bitva 

samotná byla vyvrcholením řady drobných střetnutí, která provázela boj o moc mezi dvěma 

sousedními státy - polsko-litevskou unií založenou roku 1385 a sousedním křižáckým státem. 

Jeho moc rostla stejně tak rychle jako moc jeho nového souseda, do jehož čela se navíc 

dostala ambiciózní dynastie Jagellonců a bylo jen otázkou, kdy na sebe obě mocnosti narazí. 

Dále Wlodarski nepravdivě tvrdí, že před bitvou samotnou neexistovala opozice uvnitř 

křižáckého státu, již od osmdesátých let XIV. století totiž existovalo tajné uskupení elit, které 

bojovaly o uchopení moci ve státě hnány vidinou zisků, které neproudí do jejich, ale řádových 

Pokladnic. 

Dále pak autor článku informuje o samotném průběhu oslav a zejména jejich příprav. Ty 

rozděluje do dvou fází, nejprve hovoří o výstavbě pomníku na bývalém bitevním poli. Zde je 
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zajímavý fakt, že stavba samotná nebyla f i n a n c o v á n a jen z tehdejšího státního rozpočtu, ale 

jakousi formou veřejných sbírek, kterou se do roku 1958 podařilo vybrat patnáct miliónů 

zlotých. Dále je zmíněna rozsáhlá publikační činnost, jejímž vrcholem mělo být vydání 

památečního alba. Jako druhou fázi příprav pak Wlodarski označuje terénní úpravy v místě 

oslav, jež jsou nezbytné pro vybudování infrastruktury potřebné pro konání celé akce. Tato 

pasáž je pro neznalého člověka důležitá zejména proto, že nám pomůže udělat si obrázek o 

stavu již zmíněných nově získaných území. Wlodarski se sice zmiňuje o nádherné krajině 

v okolí bitevního pole, ale zároveň mluví o absenci hotelů restaurací ale i něčeho tak 

základního jako jsou cesty. Je ovšem zajímavé, že dle dobového koloritu se neustále ohání 

staletou přínáležitostí těchto oblastí k polskému státu. Jiným problémem, se kterým se autoři 

oslav výročí měli setkat, je změna krajinného rázu místa bitvy a s ní spojené stížení lokalizace 

samotného bitevního pole. Za tímto účelem, jak nás autor informuje, dojde na jaře 1960 

k terénním úpravám a po jejich skončení bude místo bitvy vyznačeno pomocí bílých sloupů. 

Má dojít zároveň k vybudování cesty, která umožní pohyb návštěvníků, nedalekého musea a 

informačních tabulí. Pomník, o kterém jsem již mluvil, měl být umístěn na místě, kde 

osudného roku 1410 stál královský tábor. Jako každá velká stavba té doby pak mělo být celé 

místo osvětleno silnými reflektory. 

V průběhu oslav měl v okolí bitevního pole probíhat sjezd mládeže nejen z Polska, ale 

z celého tábora socialistických zemí, když už v přípravně fázi volá Wlodarski po účasti 

mládežnických brigád při přípravě celé akce a to i po účasti mládeže z okolních zemí. 

V závěru pak autor používá k označení bitvy Husova slova, jimiž chtěl bez pochyby zapůsobit 

na českého čtenáře/57/. 

Také čeští historici nenechali slavné výročí bez povšimnutí a za všechny vybírám článek 

Jaroslava Mikulky z roku 1960. Mikulka v něm nejprve upozorňuje na známý fakt, že české 

veřejnosti je bitva známa hlavně z Křižíků Henryka Sienkiewicze, jehož inspiroval známý 

Polský kronikář Jan Dlugoš. Upozorňuje však, že jak u Dlugoše, tak u Sienkiewicze najdeme 

řadu historických nepřesností a polopravd a že neustále pokračuje vědecký výzkum, jež má 

vést k objasnění těchto nepřesností.Autor článku nás dále seznamuje s celým vývojem polsko-

litevského konfliktu, zachycuje vznik řádu, jeho příchod do Polska i míru moci, které křižáci 

dosáhli. Zde zmiňme dva zajímavé postřehy, jichž si Mikulka všímá a které nebývají často 

uvedeny ani v monografiích věnovaných tomuto konfliktu. Správně upozorňuje na skutečnost, 

že uherský král nevyhnal ze Sedmihradska německé rytíře jen tak, ale že správně pochopil 

nebezpečí, které tato organizace znamenala pro jednotu jeho státu. Nebezpečí, jaké řád 

Představoval, si na počátku XV. století uvědomovaly i nejvyšší církevní autority, a tak křižáci 
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nezískali otevřenou podporu ani u papeže ani u českého krále, který se bál zasáhnout ve sporu 

dvou křesťanských států. Z tohoto hlediska je pak důležitý i druhý fakt, jehož si Mikulka 

všímá a to, že teprve spojené polsko-litevské síly mohly čelit síle řádu a že teprve křesťanský 

panovník, jímž se Jagello stal, mohl žádat o pomoc v boji proti svému nepříteli v okolních 

zemích. Co se týká bojových akcí roku 1410 a bitvy samotné jsou v našem článku správně 

zdůrazněny průtahy a lsti, kterých užila polská strana, aby donutila křižáky ke střetu 

v přehledném terénu, i nová bojová taktika, jíž bylo použito. Zde jde zejména o nasazení 

lehké jízdy na polské straně, která odlákala síly, jež mohli nepřátelé nasadit v boji. Vylíčen je 

tu i neslavný ústup českých praporců, který však autor označuje milosrdně jako taktické 

vyčkávání. Význam bitvy samotné pak Mikulka hodnotí zcela v duchu dobové rétoriky 

marxistické historiografie, tedy jako vítěztví spojeného slovanského živlu nad německým 

Drang nach osten, a zároveň tvrdí, že takovýmto podobným způsobem skončí i jakýkoliv útok 

na socialistický tábor míru. Z našeho dnešního pohledu je v rámci významového hodnocení 

užitečná jen autorem zdůrazněná skutečnost, že pro řád znamená tato porážka začátek konce a 

pro polský stát cestu knejvětší slávě, jíž Polsko dosáhlo v průběhu XVI. století. Je ovšem 

nutno zdůraznit, že polská strana tohoto svého vítěztví plně nevyužila a pád řádu trval ještě 

dlouhá desetiletí /58/. 

Jak je vidět z průběhu a přípravy oslav grunwaldského výročí, ani zde se obě národní 

historiografie nevyhnuly pro ně tak typickému protiněmeckému akcentu, který je provázel po 

léta, kdy měla marxistická historiografie navrch, a dá se říci, že byl i jednou z věcí, jež obě 

historické obce spojovala. Proto byl na obou stranách takový zájem o dějiny XV. století, kdy 

nejprve jako příklad společného boje proti německému živlu posloužila bitva u Grunwaldu, a 

Později snahy o společný postup v době husitských válek a následný boj polské strany o český 

trůn. Při podrobnějším studiu mi vždy připadalo, že polsko - německý antagonismus byl vždy 

z pochopitelných důvodů silnější, jak se toto nepřátelství projevilo v poválečné polské 

historiografii, trefně popisuje ve svém článku z roku 1994 Jiří Vykoukal. Potvrzuje jednak 

fakt, který jsem uvedl již dříve, že polská historiografie v protiněmeckém boji používala 

jakýchkoliv prostředků a to i těch, které za stejným účelem k desinterpretaci dějin použila 

historiografie německá v předválečném období. Vykoukal uvádí, a s tím nelze než souhlasit, 

že řada historických prací z prvního poválečného období se pohybuje spíš v rovině politické 

Publicistiky než v oblasti historiografie a je jasně psána na objednávku mocenských orgánů. 

Prvním obdobím polských dějin, jež bylo takto zneužito, je období prehistorie a období 

praslovanského osídlení země. Tady poválečná historiografie zdůrazňovala hned několik 

faktů - jednak, a to hlavně v případě nově získaných území, kontinuitu slovanského osídlení, 
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dále vyspělost slovanských kultur, které převyšovaly své germánské sousedy, a nulový přínos 

pozdější německé kolonizace oblastí na východ od Labe. 

Jiným sporným obdobím v polsko - německých vztazích bylo podle poválečné polské 

historiografie a jak uvádí i Vykoukal období dějin středověku. Při interpretaci tohoto úseku 

polských dějin kladla poválečná věda důraz na národní dynastii Piastowců, na její 

nejvýraznější osobnosti, na národní a tedy na Němcích nezávislý původ církevní organizace 

státu a označení Poláků jako jediných opravdových bojovníků proti německé rozpínavosti. 

Vyvrcholením tohoto boje se pak stal konflikt s řádem německých rytířů, na jehož konci je 

polskou historiografií nadhodnocený střet u Grunwaldu. Boj proti německému živlu se vůbec 

v očích poválečné polské historiografie stal něčím, co neodmyslitelně tvoří národní povahu a 

je věcí cti. Zde je nutno říci, že polská předválečná historická věda se podobným způsobem 

staví vůči jinému (ruskému) nepříteli, což je ovšem vsazeno do politického kontextu Polska 

let 1918 až 1939 pochopitelné. Všechna tato témata upravena tak, aby odpovídala dobovým 

potřebám, pak byla použita k ospravedlnění nároků na nově získaná území, pro která se 

mimochodem rovněž užíval termín staré piastowské země, aby zdůraznil odvěkou příslušnost 

k polskému státu, jež byla přetrhána jen německou zlovůlí /59/. 

Základním problémem poválečného polsko - německého antagonismu se stal posun západní 

polské hranice na linii řek Odra a Nisa a zisk nových území jako kompenzace za polské ztráty 

na východě. Druhou částí tohoto sporu byl pak jako v případě Československa hromadný 

odsun německého obyvatelstva a s tím spojený vznik etnicky čistého Polska. Těchto sporů si 

všímala také dobová česká média a reagovali na ně i naši historici. Jako první ze dvou 

Příkladů jsem vybral článek doktora Valenty zroku 1961. Při četbě této stati se nemůžeme 

zbavit dojmu, že nacistické Německo žije dál a to v hranicích Německa západního, které 

Valenta doslova označuje jako hrozbu míru ve střední Evropě a nástroj mocenských zájmů 

USA a Velké Británie. Co je však horší z pohledu dnešního, je skutečnost, že autor používá 

zastrašování čtenářů návratem Němců na ztracená území a krvavou pomstou. S těmito 

výhrůžkami se totiž u představitelů některých politických stran a sdružení můžeme setkat i 

dnes, šedesát let po válce. V článku také není opomenuto, že západoněmečtí revanšisté našli 

značný ohlas u emigrantů jak z Polska, tak z Československa, což se absolutně vymyká 

zdravému rozumu. Nová hranice je zde chápána plně ve světle argumentů, jež užívala 

dobován polská historiografie a jež jsem popsal na příkladu Vykoukalova článku, tedy důkazu 

trvalého osídlení polským etnikem v daném prostoru, které jasně svazuje tyto oblasti 

s polským státem, přičemž jejich odtržení od dávné vlasti je chápáno jako výsledek agresivní 

východní politiky německého státu. Můžeme však pozorovat i postupné uvolňování vztahů 
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socialistických zemí s některými státy západní Evropy. Zejména je zde vyzdvihnuta role 

Francie, jíž Valenta jako jedinou z vítězných mocností nenapadá, i když je patrno, že spolu 

s nástupem nového nesocialistického režimu ji ani příliš nechválí. Jako jednu z neustálých 

západních provokací a snah o zpochybnění platnosti Postupimské dohody uvádí autor fakt, že 

nově získaná území nejsou označována jako Polsko, ale jako bývalá německá území, což 

může přispět k myšlence, že nová situace je pouze stavem dočasným. Právní ospravedlnění 

platnosti nové hranice pak podle Valenty najdeme ve smlouvách uzavřených mezi Polskem a 

NDR V letech 1950 až 1951 jakožto právním n á s t u p c e m jednotného německého státu. Dále je 

zde poukázáno na skutečnost, že v textu Postupimské dohody byly užity stejné právní termíny 

pro hranici východní a západní, a tudíž je z tohoto hlediska hranice na Odře a Nise právně 

nenapadnutelnou. V závěru článku je pak znovu užito ospravedlnění nového státu quo ve 

střední Evropě jako výsledku dějinné odplaty za německou agresi v průběhu staletí a nová 

hranice je pak označena jako mírová hranice, na které závisí budoucnost a mír ve 

středoevropském prostoru /60/. 

O rok později vychází na stejné téma článek jiného českého historika a polonisty Václava 

Žáčka. Ten postupuje poněkud jinak než Valenta a snaží se najít ospravedlnění posunu hranic 

lidového Polska směrem na západ za pomoci historických faktů. Žáčkův článek je o poznání 

srozumitelnější a informuje čtenáře o řadě historických faktů, jež byly pozměněny jen 

nepatrně a je zde vidět určitý posun. Autor uvádí, že území kolem Odry a Nisy se stala 

místem vzájemných polsko - německých střetů již v době vzniku polského státu ve druhé 

Polovině X. století, kdy se Měšek 1. snažil zabezpečit západní hranici svého státu, ale linie 

Odry ještě jeho panování nedosáhlo. To se podařilo teprve jeho nástupci, ovšem tuto událost 

Posouvá Žáček již do panování Měškova. Smutnou pravdou, kterou však autor neopomíná 

zdůraznit, je to, že hlavní obětí vzájemných vojenských konfliktů se staly slovanské kmeny, 

které byly vystaveny dvojí agresi. Ty n e j s o u jako v řadě jiných prací označovány jako kmeny 

takřka polské a je zde navíc uveden fakt, že řada z nictyzejména Veleti se připojila na 

německou stranu, což nesmíme opomíjet. Autor dále uvádí, že střežení západní hranice proti 

nájezdu německých feudálů probíhalo jak pomocí terénních překážek, tak za přispění systému 

Pevností a podává také strukturalizaci tehdejšího vojska, kdy hlavní tíhu boje klade nikoliv na 

Panovnickou družinu, nýbrž na zemskou hotovost. Na rozdíl od pojetí Valentova, které vidí 

hranici na Odře a Nise jako hranici mezi dvěma světy a jako hranici, již je třeba hájit všemi 

Prostředky, pro Václava Žáčka je to naopak hranice mírová, která jíž nesymbolizuje nenávist 

a není třeba zde užívat složitých válečných mechanizmů, protože na druhém břehu žije 

bratrský národ a hájit je třeba jeho západní hranice /61/. 
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Na závěr této části moji práce jsem vybral jeden z článků, který se zabývá z dobového 

hlediska bojem polské vědy proti údajným snahám západoněmeckého revanšizmu 

ospravedlnit nárok německého národa na ztracená území na východě. Jeho autorem je nám již 

známý Jaroslav Valenta a ani zde nenechal na soudobé západoněmecké historiografii nitku 

suchou. Hovoří zde o dlouhé tradici německých historikků, kteří se dali do služeb expanzivní 

politiky již v XIX. století a pracují pro ni dosud. Přirovnává práci některých vědeckých 

pracovišť ke známým nacistickým ústavům pro studium východní evropy a jejich pracovníky 

srovnává například se známým Hansem Frankem. Jako dobrý příklad boje proti těmto 

vědcům a jejich snahám pak uvádí putovní výstavu Věda ve službách Drang nach osten, 

kterou společně připravili historici z tehdejší NDR a z Polska a která roku 1960 navštívila 

všechna polská universitní města. Tato akce měla přiblížit právě zločinné metody a cíle vědy, 

která se tentokrát řečeno dobovou terminologií dala do služeb imperialistických válečných 

štváčů. Jako hlavní nástroj revanšistických s n a h , jejichž hlavním cílem se podle Valenty stalo 

československé pohraničí a polská západní území, je masivní goebellsovská propaganda, 

která je přímou pokračovatelkou třetí říše. Polská věda si však slovy autora článku hravě 

s takovýmito padělateli historie dokáže poradit a jako příklad je zde uvedena publikace 

Achtung falschungen! Uwaga falszerstwa, kterou roku 1959 vydala v Poznani Západní 

tisková agentura a která plně odhalovala zločinnost buržoazní vědy. Navíc má nové Polsko 

v rukou takovou zbraň, jakou je poznaňský Institut zachodni, který byl založen těsně po válce 

a jehož činnost se zaměřuje slovy autora nejen na dějiny polských západních území, ale 

hlavně na monitoring činnosti německé revanšistické vědy. Západní institut od roku 1946 

vydával časopis Przeglad zachodni, ve kterém najdeme řadu bohemistických studií, ovšem 

Valenta si spíše všímá faktu, že pracovníci ústavu se zaměřili na takzvané niemcoznawstwo, 
c ° ž j e kompletní zájem o vše německé, a tak věnovali z pochopitelných důvodů pozornost i 
sPoru o československé pohraniční oblasti. Úkolem tohoto vědeckého pracoviště pak bylo 

nejen jako v případě Instytutu Slaskiego legitimizovat polský nárok na nové hranice, ale také 

Přiblížit úspěchy, kterých bylo na nově získaných územích dosaženo. Řečeno lidově dokázat 

Prostě, že to jde i bez Němců a mnohem lépe. Polská vláda krom jiného nechala jako 

informační orgán o nově získaných územích a jejich rozvoji již zmíněnou Západní tiskovou 

agenturu, která krom jiného vydávala také brožury v angličtině a francouzštině, aby mohla 

svou práci prezentovat v dalších západoevropských zemích. Jako příklad vzájemné spolupráce 

historiků Polska, NDR a československa uvádí pak Valenta konferenci, která se konala roku 

1961 v Katovicích a byla věnována právě západoněmeckému revanšizmu /62/. 
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Zde jsem uvedl jen několik ze záplavy článků, které česká strana věnovala polsko -

německému sporu, je však nutno znovu zdůraznit a zopakovat, že společný postoj byl právě 

tnn, co spojovalo českou a polskou historiografii let poválečných. Obě strany měly jasného 

společného nepřítele a postupovaly proti němu stejnými metodami, které se mnohdy nelišily 

°d metod těch, jež kritizovaly. Je ovšem nutno říci, že také na straně opačné najdeme 

negativní tvůrce dějin, kteří musí být právem kritizováni a kteří se dodnes ozývají v podobě 
neJ různějších krajanských spolků. Pravda je ovšem taková, že to bylo právě Západní 

Německo, které učinilo jako první v sedmdesátých letech krok ke smíření prosazováním své 

východní politiky. A právě z tohoto pohledu je dle mého názoru dodnes nedoceněna osobnost 

kancléře Brandta. Z dnešního pohledu prodělala střední Evropa několik otřesů doprovázených 

vždy jistým posunem hranic, který nikdy nebyl spravedlivý a vždy měl své oběti. Polsko sice 

Poslední změnou roku 1945 získalo velké průmyslové zázemí, ovšem na druhé straně ztratilo 

oblasti se silnou národní tradicí. To se snad dá chápat jako kompenzace, ovšem viděno 

dnešníma očima byla tato kompenzace spíše danajským darem než čímkoliv jiným. Co se pak 

týče změn hranic a odsunů, které tak tragicky poznamenaly osudy střední Evropy, je nezbytně 

nutné zdůraznit skutečnost, že ani československá ani polská strana nemohly politiku změn a 

vysidlování nijak ovlivnit, protože v době, kdy k rozhodnutím o změnách docházelo, nebyly 

už nezávislými státy. 
V 

a 2 článků, které jsem zde uvedl výše, vyšla při příležitosti oslav tisíce let polského státu -

takzvaného polského milénia. I v tehdejším Československu si tato událost vyžádala velkou 

Pozornost a byla s ní spjata řada kulturních akcí od již zmíněného otevření nové expozice na 

Pilberku po konferenci věnovanou tisíci letům vzájemných česko - polských vztahů, která se 

konala roku 1965 jako vyvrcholení oslav polského milénia na území našeho státu. Mezi tím 

však proběhla řada konferencí a vyšlo několik důležitých publikací, kterým bych teď rád 

věnoval pozornost. O průběhu oslav v samotném Polsku referoval už roku 1960 v jednom ze 
svych mnoha článků Jaroslav Valenta. 25. dubna 1959 schválil polský sejm oficiální průběh 
0slav a jako období jejich trvání určil léta 1960 až 1966. Z deklarace přijaté v tento den pak 

můžeme číst „Slavné dějiny rozvoje a budování státu prvních Piastovců, ukáží dědictví 

tvůrčího politického myšlení, které po deset století bylo činitelem upevňujícím pospolitost 

národa a sjednocovalo jeho úsilí v obraně vlasti a později o její osvobození". A. Zawadzki -

Přeseda Státní rady pak zdůvodnil v sejmu návrh zákona o oslavách milénia takto „Pohlížejí-li 

národy zpět na dějinnou cestu, kterou kráčely, sahají-li do svých nejlepších tradic, činí tak 

Pr°to, aby připomínka velkých okamžiků minulosti a úhrn práce a tvorby širokých lidových 

mas, vlastních tvůrců dějin, upevnily vědomí věčně živých a trvalých národních svazků". 

42 

L 



Takto tedy zaznamenal autor článku projevy polských oficiálních orgánů, z nichž je dobře 

vidět, jaký slovník byl v takovýchto případech využíván. Dále Valenta líčí vznik 

samostatného Polska, který vidí jako výsledek dlouhodobého procesu sjednocování kmenů, 

které žily na území mezi Odrou a Bugem. Neopomíná zdůraznit, že u zrodu této první polské 

monarchie stál český živel a do této doby klade počátky česko - polské vzájemnosti. 

Neodpouští si však narážky na hranice na Odře a Nise, které již v této době jako v roce 1060 

tvořily západní hranici Polska. Zajímavé však je, že jasně definuje hranici východní a to již 

zmíněnou řekou Bug, když dnes již víme, že raně středověké Polsko sahalo ještě dále na 

východ a udržovalo přímé kontakty s Kyjevskou Rusí. Okrajově pak je v článku připomenuta 

skutečnost, že jedním a je možno říci, že nejdůležitějším krokem k osamostatnění a možné 

existenci polského státu, bylo přijetí křtu Měškem a řadou polských feudálů. Valenta dokonce 

tvrdí, že latinské křesťanství zpozdilo vývoj kultury v národním jazyce a upozorňuje na fakt, 

že bylo elementem namnoze cizím. Odsouvání role církve při vzniku polského státu do pozadí 

je pro naši i polskou marxistickou historiografii typické a obě zdůrazňují spíše vzájemný boj 

Poláků s Němci. Valenta sám pak (i když nepřímo) stáví výše pravoslaví a to 

z pochopitelných důvodů. Podíváme-li se dnes na dějiny Polska bez jakýchkoliv 

ideologických předsudků, musíme konstatovat, že i když církev přišla do země s cizími živly, 

stala se později právě katolická víra jediným prvkem, který dokázal Poláky sjednotit v dobách 

ohroření existence jejich státu. 

Jiným výročím, které si připomínal polský národ v 60. letech, bylo 600 let od vzniku 

vysokého učení v Krakově. Valenta stejně jako řada polských historiků označuje tuto školu 

vzniknuvší roku 1364 jako universitu, což je velmi zavádějící, protože ta vzniká teprve o 

Půlstoletí později. To, co vzniká v Krakově z popudu Kazimíra 111-, můžeme označit jen jako 

studium generále, protože v Krakově neexistovala teologická fakulta. Jinou skutečností, které 

si můžeme v článku povšimnout, je Valentovo tvrzení, že na pražské universitě studovalo 

v době vzniku obecného učení krakovského zhruba 300 Poláků. Tady zřejmě ve svem 

antiněmectví zapomíná upřesnit, že ne všichni studenti Karlovy university, kteří náleželi 

ktakzvanému polskému národu, byli etničtí Poláci a že příslušnost ktéto skupině studentu 

označovala spíše jen fakt, že přišli ze severovýchodu. 

Dále Valenta připomíná mnou již zmínénýoh 550 le. od výroéí grunwaldské bitvy, o kterém 

Í * m již m y s l i m s i n a p s a l d o s t ; a tak vénujme pozornost akei poslední, která je v5iánku 

Připomenuta a to oslavé sta le. od posledního z velkých polských povstání - lednového 

povstání roku 1863. V souvislosti s touto událostí se autor dopouští snad nejvétš, 

desinterpretace déjin, když se snaží maximáíné eliminovat vliv Šlechty na události le, 1863 a 
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1864 a hledá jakousi pokrokovou vrstvu polské společnosti a navíc se ji snaží zavlést do 

spolupráce s podobnou sociální skupinou tehdejší ruské společnosti. Již předem je nutno říci, 

že to byla právě polská šlechta, která sehrála v této ozbrojené a silně protiruské akci vedoucí 

úlohu a že právě nejpočetnější skupina polské společnosti, známí chlopi, zůstala stranou. 

Naprosto absurdní je pak mluvit v této souvislosti o jakémsi polském proletariátu, Polsko bylo 

totiž v této době ryze agrárním státem /tedy jeho ruský zábor, kde k povstání došlo/ a pokud 

se zde počala utvářet skupina dělnictva, šlo o tak úzkou společenskou vrstvu, že nemohla 

národní hnutí takřka ovlivnit. Valenta také velmi odvážně rozvíjí myšlenku, že cílem 

povstalců se stalo dosažení sociální spravedlnosti, což je asi nejnepravděpodobnější. Vůdcové 

ozbrojené akce si snad uvědomovali špatné poměry, které v polské společnosti panovaly, ale 

jejich hlavním cílem bylo vytvoření nezávislého Polska, které by navázalo na předzáborové 

tradice a v němž by hlavní slovo zřejmě opět hrála šlechta. Stačí si jen připomenout, jak 

vypadalo obnovené Polsko roku 1918, také zde si šlechtické rody udržely významná 

postavení a o nějaké sociální spravedlnosti nemůže být ani řeči. I v této době zůstává polský 

stát státem agrárním a teprve ve 30. letech dochází k budování takzvaného centrálního 

Průmyslového okruhu, který ovšem nebyl nikdy dokončen. Co se týká polského dělnického 

hnutí, to si nachází vlastní cestu a komunismus byl vždy jako ruský výmysl odmítán, protože i 

v novém Polsku byli Rusové nepřáteli státu číslo jedna/63/. 

Tolik tedy prozatím k oslavám polského milénia a nyní se vraťme k práci československo -

Polské historické komise - konkrétně k jejímu čtvrtému zasedání, které se konalo ve dnech 

23. až 25. listopadu v Bratislavě. Polskou delegaci vedl na této schůzce profesor K. Piwarski a 

delegaci našich zástupců pak Josef Macůrek, z dalších zúčastněných pak jmenujme - F. 

Kavku, K. Lepszyho či J. Chlebowczyka. Hlavním tématem konference, jak bylo ostatně 

v oněch letech zvykem, se stal německý Drang nach osten. Polští historici vystoupili v teto 

souvislosti s řadou referátů, ve kterých se pokusili o periodizaci německých výbojů směrem 

na východ a to od dob nejstarších do roku 1945. Jak ale zaznamenala česká kritika, nedotkli 

^ polští účastníci zasedání meziválečného období a ze strany české pak nezazněl na podobné 

téma referát žádný. František Kavka dále vystoupil s připraveným soupisem českých prací, 

jenž byl p ř ip r a Ven do t i s k u v souvislosti s výročím vzniku krakovské university, zástupci 

*rany polské na tuto skutečnost reagovali slibem, že také oni sestaví podobny soupis, a 

úkolem byl pověřen K. Lepszy. Dále pak J. Kořalka informoval o práci české strany ohledně 

Problematiky česko - německých vztahů v reakci na referáty polské, A. Grobelný pozval 

všechny účastníky zasedání na konferenci o německém revanšizmu, která se podle plánu měla 

konat na podzim 1961 vKatowicích, J. Měšťan informoval o připravené výstavě nazvané 
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Tisíc let vzájemných česko - polských kulturních kontaktů a nakonec J. Valenta informoval o 

průběhu slavnostního otevření nové polské expozice na Špilberku, které bylo součástí 

posledního dne společného zasedání historické komise /64/. 

Z publikační činnosti českých a polských historiků je pro rok 1960 nejdůležitějším počinem 

vydání dvoudílného sborníku S t u d i a z dziejow polskich i czechoslowackich, který obsahuje 

referáty z konference konané ve dnech 14. až 15. června 1957 v Těšíně. Tato konference je 

pro nás důležitá tím, že právě zde padlo definitivní rozhodnutí o založení společné historické 

komise, jejíž první zasedání se pak konalo roku 1959 v Krakově, ale to už ostatně víme. 

Sborník sám byl vydán zásluhou wroclawské Společnosti přátel historie a já bych teď rád 

nabídl čtenáři této práce pohled na některé příspěvky z prvního dílu, který redigovali manželé 

Maleczynští. 

Jako první se podívejme na několik studií Hynka Bulína, jež nás zavedou do období X. a XI. 

století. První má název Česko - veletské a polsko veletské vztahy ve druhé polovině X. století 

a Bulín si zde všímá zejména vztahů dvou slovanských kmenů Veletů a Obodriců s jejich 

sousedy - Čechy, Poláky,ale i Němci. Nejprve podává poměrně přesnou charakteristiku obou 

kmenů, jejich vojenskou, politickou i náboženskou organizaci a zmiňuje jejich neúspěchy 

v boji nejprve s Jindřichem 1. a později s Otou. Jako první důkaz česko - veletské spolupráce 

Pak uvádí účast veletských jednotek na českém tažení proti Měškovi roku 990. Nebyla to však 

První spolupráce mezi Čechy a Velety, sám Bulín vidí počátky těchto vzájemných vztahů ve 

sňatku Vratislava a Drahomíry, která pocházela s kmene Stodoranů, jenž údajně patřil do 

veletského kmenového svazu. Staré přátelství pak přetrvalo a to i v bojích Veletů s Otou I., 

% se projevilo českou neutralitou. Narušení vzájemných vztahů znamenalo teprve nove 

spojenectví česko - polské protože se neslučovalo s odvěkým polsko - veletskym 

nepřátelstvím, kdy obrat přinesl až první konflikt M ě š k a s Čechy roku 990. Spor polsko -

veletský měl podle Bulína příčinu v odvěkých vojenských srážkách mez: kmeny, ktere 

obývaly území kolem Odry a mezi Polány. Poslední kapkou však byla veletská podpora 

^aběU Wichmanovi, který upadl v n e m i l o s t v říši a útočiště našel právě na území Veletu. 

^ m se pak bohatě odměnil tím, že vedl jejich vojsko do boje proti Měškovi dokonce dvakrát, 

nejprve roku 963 a následovně roku 964 Poláky porazil. V této situaci pak hledá polsky 

Panovník ochranu ve spojenectví s mocným českým knížetem a to jednak jako hraz proti 

Velétům, ale také z obavy před úderem českých oddílů, jejichž spojenectví právě s Velety y 

*ejmě znamenalo rychlý konec nově se rodícího státu. Toto spojenectví, jak Bulín uvadl 

Přineslo Polsku okamžité výhody, protože za české pomoci se Měškovi podařilo roku 967 

Velety porazit a jejich situace se značně zhoršila. V této době není o spojenectví Cechu a 
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Veletů známo nic a to ani v době, kdy proběhlo velké povstání polabských Slovanů proti říši 

/983/. Zde však můžeme vidět pozvolna se měnící vztah mezi českým a polským panovníkem 

a důvodem byla zřejmě smrt kněžny Doubravky. Jak dále vyplývá s uvedeného textu, 

posledním rokem, kdy byly polsko - české vztahy ještě na jakési přijatelné úrovni, byl rok 

984, kdy ještě český kníže a polský kníže společně podporovali kandidaturu Jindřicha 

bavorského na císaře. V pozdějších letech se pak Měšek plně postavil na stranu jeho odpůrce 

a to i v boji proti Veletům, v němž český panovník zachovával neutralitu. K otevřenému 

spojenectví Veletů a Čechů dochází, jak jsem již napsal, roku 990, kdy společný postup 

pomohl ve vítěztví nad polsko - říšskými oddíly, i když ne přímo ve vojenském střetnutí. 

V závěru své studie líčí její autor tragédii polabských Slovanů, ke které dochází jejich 

germanizací, a jako jedinou možnost jejich přežití vidí spojení s jedním z mocných 

západoslovanských států té doby - Čechy nebo Polskem Boleslava Chrabrého /65/. 

Pro nás je tato studie zajímavá hned ze dvou důvodů, jednak nám poskytuje pohled do 

počátků polsko - českých vztahů a odkrývá smysl tohoto spojenectví, a jednak popírá veškerá 

tvrzení již zmíněných negativních tvůrců dějin, jakým byl například J. Valenta. Stran 

vzájemných vztahů českého a polského etnika nám tento článek jasně ukazuje, že šlo o 

oboustrannou vypočítavost a to zejména ze strany polského knížete Měška. Ten se totiž 

spojenectvím s Čechy nejen zbavil možnosti jejich útoku, ale pozdějším přijetím křtu se stal 

zároveň přítelem německého císaře. Obratnými kroky dostal svůj stát nejen z kleští, ale 

Polabské Slovany uvrhl do nepříjemné pozice, kdy museli čelit dvojímu tlaku a to ze strany 

«še a ze strany polsko - českých oddílů. Těmito kroky zajistil klidný vývoj svému státu, jenž 

byl nezbytný pro jeho vnitřní konsolidaci a učinil zněj stát, snímž bylo nutno ve 

středoevropském prostoru počítat. Dále se zde potvrzuje skutečnost, že jak český tak polský 

^át byly závislé na říši a ke v z e s t u p u jednoho či druhé státního útvaru a jeho moci, docházelo, 

ochladí vztah jeho souseda k císaři. Ten však zároveň chytře udržoval vzájemnou 

rivalitu mezi oběma státy tak, aby z této skutečnosti mohl vytěžit sám co nejvíce. Z dobového 

hlediska je tato studie důležitá také proto, že popírá teze o odvěkém nepřátelství Poláků a 

Němců. Když se totiž podíváme podrobněji na situaci vzniknuvší ve druhé polovině X. století, 

zjistíme, ž e největším nepřítelem Polska nebyli Němci, ale právě kmeny polabských Slovanu, 

které se snažily dostat z německého sevření. Naopak dobový polský stát udržoval 

• německým etnikem čilé kontakty a byl spojencem císařovým. T o h o t o spojenectví pak Poláci 

využili nejen v bojích s dalšími slovanskými kmeny ale později i ve své expanzivní politice 

namířené vůči českému státu. 
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v dalším článku, který jsem pro svou práei z daného sborníku prací vybral, nacházíme pohled 

na léta 966 až 986, ale tentokráte očima polského historika Karola Maleczynského. Autor si 

nejprve všímá vývoje obou států, když popisuje vnitřní vyspělost českého státu prvních 

Přemyslovců, ale všímá si i jeho slabin, kde mezi jednu z hlavních klade decentralizaci moci, 

tedy fakt, že o hlavní postavení v zemi se stále dělí dva vládnoucí rody. Polsko pak vidí jako 

zaostalejší ale daleko centralizovanější, protože Piastowci neměli žádného soupeře, který by 

stejně jako Slavníkovci usiloval o vládu v zemi. Jako počátek česko - polské spolupráce vidí 

Maleczynski stejně jako Bulín rok 965 jako důsledek dvojí polské porážky Velety a jejich 

novým vůdcem Wichmanem. Nabízí zde také podobnou periodizaci společných vztahů obou 

národů v letech 965 ař 986. Jako první etapu v těchto vztazích můžeme podle Maleczynského 

označit léta 965 až 971. Tehdy a to zejména po Wichmanově porážce roku 967, na které měly 

podíl i české oddíly, končí bezprostřední ohrožení Měškova státu a mění se poměr Boleslava 

k císaři. Podle Maleczynského se tak stalo zdůvoů nenaplněných snah českého knížete o 

založení pražského biskupství. Následovala řada vojenských konfliktů Čechů s císařem 

podpořených navíc přátelským vztahem Boleslava s Jindřichem Bavorem, přičemž Poláci 

zůstali, ač spojenci čeští, úplně stranou a naopak se sblížili se stranou císařskou. Jako zlom 
v česko - polských vztazích je pak i na naší i na polské straně chápána smrt kněžny 

Doubravky roku 977, od tohoto okamžiku vládne ve společných vztazích obou národů spíše 

než aktivní spolupráce jakási laxnost a ke spojení obou panovníků již dojde jen jednou a to 

roku 984 při podpoře Bavorovy kandidatury na říšský trůn. Po roce 986 se však krátké 

spojenectví ztrácí v odlišnosti cílů obou stran a to zejména v poměru k říši a dalším, zejména 

slovanským sousedům. P r á v ě v událostech osmdesátých let X. století pak vidí Maleczynski 

Počátek konfliktu, který vyvrcholil roku 1003 a 1038 a vážně poškodil vztahy mezi oběma 

^ o d y . Všímá si také kladného poměru Čechů k polabským Slovanům a toho, že jejich 

spojenectví bylo zřejmě přirozenější než spolek česko - polský a také bylo ihned po jeho 

rozpadu obnoveno. Je zde však patrno, že se Maleczynski pokouší polsko - slovanským 

sporům vyhnout a že za jejich tvůrce viní hlavně německé feudály, což odpovídá skutečnosti, 

^ dobová polská historiografie se při legitimizaci svých nároků na novou oderskou hranici 

odvolává právě na slovanské kmeny, které žily v této oblasti v X. století, jako na kmeny, ktere 

^ l y součástí polského státu, ovšem skutečnost je zcela jiná. Jak jsem již napsal dříve, byly to 

^tiž právě slovanské kmeny z oblasti labsko-oderské, které stály v otevřeném nepřátelství 

* * rodícímu se polskému státu, který se neváhal proti nim s p o j i t s německým císařem a 

koneckonců i spojení česko - polské bylo namířeno proti nim /66/. 
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v předcházejících dvou příspěvcích jsme si mohli všimnout poměrů česko - polských, 

poměry, které panovaly na území dnešní Moravy v první třetině XI. století nám ve svém 

referátu přibližuje Lubomír Havlík. Ten označuje Moravu jako území stojící hned mezi 

několika tlaky - mezi Čechy, Bavory, Uhry a Poláky, jejichž vliv se však zvyšuje teprve 

s mocenskou expanzí Boleslava Chrabrého. S tím údajně Moravané podepsali jakousi 

spojeneckou smlouvu a aktivně se pak účastnili jeho bojů s Jindřichem 11. Chtěli se tak 

vymanit z vlivů svých sousedů a to zejména Čechů a Uher, které pak autor označuje jako 

dědice velkomoravských tradic. Havlín si také velmi dobře všímá mnou již zmíněné 

skutečnosti, že mocenský vzestup českého či polského státu byl umožněn pouze vnitřní krizí 

uvnitř sousední země, která byla v prvních letech XI. století v našem případě spojena 

s mocenským bojem uvnitř vládnoucí dynastie Přemyslovců. Této krize Boleslav Chrabrý 

využil a krom Čech opanoval na zhruba dvacet let také Moravu. Jeho vláda a posádky, které 

zde zanechal, sice jistým způsobem ochránily Moravany, jejich země však jako celek tímto 

spojenectvím utrpěla. Již kolem roku 1007 totiž Chrabrý ztrácí východní oblasti Moravy za 

řekou Váh, které byly nejen součástí Velké Moravy, ale později také českého státu, jehož 

expanze dosáhla vrcholu v době vlády Boleslava I. Tehdy drželi Češi ve svých rukou nejen 

Moravu, ale dále také Slezsko, Krakovsko, část Malopolska a území Slovenska, která zřejmě, 

jak uvádí autor studie, sahala až za řeku Váh. Český stát se tak v době své největší expanze 

zřejmě dotkl i území Kyjevské Rusi. Za Boleslavovou ztrátou stál vzestup panovmcKe 

Prvních Arpádovců a zřejmě také nezájem Chrabrého o danou oblast. Nově se tvořící uherský 

^át tak získal na takřka tisíc let do držby území dnešního Slovenska a tedy společnou hranici 

se státem polským. Na jihu Moravy pak sahal Boleslavův vliv zřejmě až k levému břehu 

Dunaje a na jihozápadě pak k Českému lesu. Tady se moc moravsko - polská střetla se 

silným vlivem bavorským, který je zde reprezentován hlavně kolonizačními snahami 

biskupství v Pasově Vliv český byl z důvodů oslabení přemyslovské moci dočasné 

minimalizován, ale již roku 1018 po uzavření míru v Budyšíně máme podle Havlíka zmínku o 

Předání moci na Moravě českým knížetem Oldřichem synovi Břetislavovi. Studie dale uvadl, 

^ jestliže k návratu čeké moci na území Moravy nedošlo v této době, pak nepochybne 

v Průběhu dvacátých let XI. století a nejpozději roku 1030, kdy došlo k výpravě proti 

Polskému knížeti Měškovi II. /67/. 

Pomineme-« veSkerá autorem uveden* fakta, je pro nás jeho studie krom jiného dOležttá tím, 

te popisuje poslední období, kdy ve střední Evropé doehází k větším zrninám hranic. Od této 

chvíle dostává jak 6eský, uherský, tak i polský stát svou trvalejší podobu. Ke státu 

Přemyslovců je připojena trvale Morava, uherský stát získává Slovensko a Poláci Krakov 
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s Malopolskem a dočasně také Slezsko. Mír v Budyšíně roku 1018 pak definitivně zastavd 

polskou expanzi západním směrem a naopak odstartoval germanizaci polabských Slovanu. 

Moravané si pak nepochybně dobře spočítali, že jejich spojenectví s polským státem by jim 

nepřineslo většího prospěchu a podrobují se moci pražské. 

Na referát Havlíkův navazuje známý polský historik Gerard Labuda ve své studii zaměřené na 

ztrátu Moravy polským knížetem Měškem II. Labuda nejprve zmiňuje osudy Moravy v X. 

století, podle jeho názoru maďarský vpád do střední Evropy a porážka velkomoravské nse 

roku 907 neznamenaly nutně kompletní zánik celé rozsáhlé říše. Morava si slovy autora 

zachovala nejen jistou formu autonomie, ale přetrvala zde státní organizace z dob posledních 

Mojmírovců. Knížata, která se zde udržela a která Labuda přirovnává rozsahem jejich moci 

k českým Slavníkovcům, byla pak nucena Uhrům platit zřejmě formu jakéhosi tributu. Take 

církevní organizace oblasti byla závislá na Bavorsku spíš než na Praze a tato nezávislost se 

udžela podle Labudy až do XI. století. Z polského panování na Moravě je zde zmíněn 

zejména rok 1014, kdy Boleslav Chrabrý předal vládu nad tímto územím svému synovi 

Měškovi I. Ten zde údajně čelil hned několika tlakům - českému, německému a uherskemu. 

Stejně jako Havlík i Labuda bere jako jižní hranici Boleslavovy říše břeh řeky Dunaj a 

centrum polského panování na Moravě klade zhruba do okolí Olomouce. Jako léta, kdy 

polský stát ztrácí vládu nad Moravou, nabízí se pak podle autora hned několik letopočtů - rok 

1018, 1021, 1029 a konečně 1031. Hned první časový údaj však Labuda odmítá. Je to 

letopočet, s nímž se můžeme setkat již v referátu Havlíkově a kdy uzavřením míru v Budysine 

Schází k jistému oslabení moci polského státu. V této době se měl moci na Moravě ujmout 

^ a d ý Břetislav, avšak právě jeho mládí a i přes porážku silnou moc Chrabrého, uvádí studie 

jako doklad udržení se polské moci na Moravě. Rok 1021, který uvádí Kosmas, je podle 

autora výsledkem kronikářova chybného zápisu a posunutím o deset let dříve. Leta 1028 a 

1029 pak souvisí s německou výpravou proti Polsku, ale té se podle Labudy české oddíly 

neúčastnily a nevyskytly se ani na Moravě. Již o rok později se však české voje aktivně 

Podílely na tažení císaře proti uherskému panovníkovi Štěpánovi I. a při této příležitosti 

Protáhly Moravou. K jejímu ovládnutí pak došlo zřejmě roku 1031, kdy polská moc byla 

o^abena domácími událostmi - povstání proti Měškovi II. a panovník dokonce vyhnán ze 
zeniě. Polský stát se dostává do krátkého období vnitřní krize, jejíž příčinu vidí Labuda 

neschopnosti nástupců Boleslava Chrabrého udržet stát s tak velkými územně politickými 

Z č e r n i v rozsahu, v jakém ho jeho tvůrce zanechal. Ztráta Moravy pak nebyla jedinou, 

Připomeňme posun západní hranice polského státu směrem na východ po roce 1018 a take 

'•trátu takzvaných červených hradů, k níž došlo důsledkem rostoucí moci Kyjevské Rus, 
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Právě její panovníci se v této době zapojili poprvé do dění ve středoevropském prostoru a 

sehráli zde důležitou roli /68/. 

Do oblasti pomocných věd historických zavádí čtenáře našeho sborníku Jaroslav Pošvář, ten 

si všímá období konce XIII. a počátku XIV. století, kdy v Čechách dochází k rozsáhle 

měnové reformě a vlivu této reformy na finanční trh soudobého Polska. Jako hlavní příčmu 

reformy vnáší zemi vidí autor rostoucí poptávku po penězích v každodenním obchodním 

styku, jež byla zapříčiněna úplným zánikem obchodu směnného a také snadnější manipulací 

s mincí v procesu její směny. Objev kutnohorského ložiska stříbra pak Václavovi II. umožnil 

sáhnout k tak náročnému k r o k u , jakým byla měnová reforma. K tomu došlo roku 1300, kdy se 

objevují první grošové mince a to nejen u nás, ale také ve Slezsku a s expanzí panovnické 

moci směrem na sever také v Polsku. V obou těchto oblastech se údajně již ve XIII. století 

objevovaly mince brakteátového typu, které byly silně inspirovány tehdejší měnou českou a 

Panovníci slezských knížectví se dokonce kolem roku 1300 začali bránit vlivu českého groše 

ražbou takzvaného kvartníku, který ovšem nápor kvalitní české měny nevydržel. České groše 

se v Polsku začaly později hojně využívat a to nejen spolu s šířením moci Václava II., ale 

^ y čilým obchodním stykům obou zemí zde přetrvaly i dlouho po konci české vlády v zemi. 

Václav zřejmě poslal do Polska krom mincí i italské odborníky, kteří se podíleli na reforme u 
nás, a ti zde konkrétně v Krakově založili mincovnu a plánovali zřejmě i reformu horního 

P^va. K prosazení grošů pak dochází nejprve ve Slezsku, Malopolsku a Velkopolsku, ve 

druhém desetiletí pak groš proniká zřejmě až na Volyň. Václavovi nástupci v Polsku se 

Pokusili razit vlastní mince, když se nejprve objevují dukáty Vladyslava Lokietka a to kolem 

^ku 1320 - tedy v době jeho korunovace, a později jsou to kvartníky Kazimíra Vehkeho. 

Pošvář zde zmiňuje, že Lokietkovy dukáty byly sice první zlatou mincí raženou na uzenu 

s^dní Evropy, ale ani ony ani Kazimírovy mince se déle neudržely a groš obíhal v Polsku 

v běžném obchodním styku ještě v XV. století /69/. 

Postavení slezských mést v období XIV. století si všiml ve svém rcferátn dali, ucastmk 

konference Miloš Rejnnš, když se pokusil najit důvody inklinování slezských mést k ceskemu 

Nejprve srovnává právní systém zemépanských měst ve slezském regionu s okohm na 

^ o u s , r a n 4 c h h r a n l c e _ t e d y v Cechách, na Moravé a v Malopolsku. Jako výsledek teto 

komparace pak nabizi popis stavu udílení mílového práva, kdy podobná s i t u a c e panovala ve 

Slezsku a v českých zemích. Mílové právo zde bylo udíleno zejména na ochranu rcem. 
o v š e m u případu, kdy je tato výsada udělena řemeslníkům, uvádí autor jak na straně siezske 

* » M * jen zhruba deset případů. V oblasti malopolské pak podobnými p r a v ý disponoval 

» • » Krakov, jemuž byly tyto výsady a to jen v oblasti pohostinství nděleny jeste Vaclavem 
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II. Jako důvod je zde uvedena nízká úroveň mimoměstských řemeslníků vnově se 

sjednocujícím Polsku a značný konkurenční boj v oblasti výroby a distribuce piva ve Slezsku, 

jenž dosáhl takového stupně, že krčmy vyžadovaly vysoký stupeň ochrany, čímž převyšovaly 

drobné řemeslníky. Jiným znakem, jenž odlišoval česká a polská města, byl podle Rej nůše 

vztah města a jeho vlastníka. V případě měst královských byla situace v Čechách asi taková, 

že panovník se vzdal části své právní moci, ovšem důsledně dbal na finanční odvody ze strany 

svých měst. To autor dokládá skutečností, že na rozdíl od polských měšťanů směli jejich čeští 

kolegové zadržovat dlužníky a to i v případě, že šlo o šlechtice. Naopak města polská neměla 

takové pravomoci, ovšem panovník se zde vzdal nutnosti odvodu cla. Autor v této souvislosti 

Poukazuje na rozdílný vztah panovníka a šlechty v obou zemích, kde v našem prostředí šlo o 

odvěkou rivalitu, kdežto v Polsku Lokietkově byl panovník jen prvním mezi feudály. V této 

situaci se slezská města pochopitelně přiklonila na stranu českého panovníka, který jim 

Přinesl větší užitek a dal jim více rozhodovacích pravomocí, a když se městská politika 

Polských panovníků začala měnit, mluvíme o období vlády Kazimíra Velkého, bylo již 

Slezsko pro polský stát ztraceno. Jak ale z uvedeného článku vyplývá, polská strana nejevila o 

daný region takový zájem jako o výboje směrem na východ a ani národnostní otázka zde 

nehrála příliš velkou roli, protože etničtí Poláci zde byli v menšině. Pro stát posledních 

Piastowců to však byla citelná ztráta, neboť Slezsko představovalo ekonomicky velmi 

vyspělou oblast a jeho metropole Wroclav byla důležitým kulturně-hospodářským centrem 

/70/. 

Roman Heck seznámil účastníky konference v poměrně obsáhlém referátu s polsko - českou 

spoluprácí v počátku šedesátých let XV. století. Tehdy se Jiří z Poděbrad pokusil sjednotit 

některé evropské monarchy proti hrozícímu tureckému nebezpečí. Heck si v této souvislosti 

všímá celkové politické situace, která panovala v Evropě po pádu Cařihradu, dále pak 

Problému vztahů papežského státu s některými evropskými panovníky a nakonec geneze 

myšlenky českého panovníka a jejího skutečného významu. Fakt, že vztahy husitských Čech a 

kurie byly napjaté, není třeba zdůrazňovat, ovšem koncem padesátých a počátkem šedesátých 
let XV. století se do podobné roviny dostaly rovněž vztahy francouzského krále Ludvíka XI. a 

Polského panovníka Kazimíra IV. Zatímco Ludvíkovi šlo o pragmatickou sankci a možnost 

kontroly nad duchovenstvem, Kazimír stál právě uprostřed poslední etapy polsko -

křižáckého konfliktu, jenž vyvrcholil konečnou porážkou řádu roku 1466. Polská zahraniční 

Politika se navíc mnohem intenzivněji začala orientovat jihovýchodním směrem do oblasti 

Valašska a Moldávie, kde pochopitelně narazila na turecké sousedy. Papež Pius II. se 

v probíhajícím polsko - křižáckém konfliktu postavil na stranu řádu stejně jako německý 
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císař. Můžeme zde tedy pozorovat hned několik prvků, které sjednotily tři významné 

panovnické dvory tehdejší Evropy. Do popředí však nejintenzivněji vystupují dva - snaha 

omezit definitivně papežskou moc a nepřátelství vůči císaři. Obě tyto myšlenky však 

potřebovaly nějaký jednotící prvek, který by zakryl otevřené nepřátelství vůči těmto autoritám 

tehdejšího křesťanstva, a tím se stala myšlenka jednotné obrany proti turecké hrozbě. Ta měla 

také přitáhnout zájem některých dalších států, zejména Korvínových Uher a Benátek. To se 

však nikdy nepodařilo a obě tyto mocnosti stanuly pevně na papežské straně. Dále si Heck 

všímá vrtkavé podpory francouzského dvora celému projektu a také francouzkého původu 

jeho tvůrce. Když totiž Ludvík odmítl prvně slíbenou podporu celé akce, ocitl se Poděbradův 

Plán v troskách. Důvodem bylo posílení papežovy moci a zřejmě také procitnutí 

francouzského krále, který si nemohl neuvědomit fakt, že měl hrát především jakéhosi garanta 

bezpečnosti středoevropských monarchií, zatímco zisk Francie samotné by v případě uzavření 

takové smlouvy byl prakticky nulový. A opravdu profitovat měl zejména český stát a Polsko, 

jejichž politika se ostatně v této době velmi sblížila a jak je známo, toto sbližování vrcholí 

Později nástupem Jagellonců na český trůn. Co je v této souvislosti snad jako jediné možno 

Heckovi vytknout, je jeho nezájem o český podíl na konečném vyřešení sporu Polska s řádem 

německých rytířů, jinak je však jeho pohled na celý problém velmi ucelený a navíc nabízí 

Plné znění celého českého projektu /71/. 

Leokadia Matusik nabízí ve svém příspěvku zajímavý pohled na náboženské poměry ve 

Slezsku na přelomu XV, a XVI. století a to s ohledem na kontakty této oblasti s českými 

zeměmi. Všímá si také vývoje některých náboženských skupin v Čechách a na Moravě, 

zejména Jednoty bratrské a zbytků valdenských, zachycuje pak nejen jejich hodnotový systém 
a kořeny, ale také vývoj vnitřní organizace a pronikání jejich myšlenek do Slezska a 
Velkopolska. Církevní poměry v těchto regionech hodnotí autorka jako velmi špatné a to do 

té míry, že je můžeme srovnat s poměry v českých zemích před husitskou revolucí. Jako 

hlavní zdroj tohoto stavu pak uvádí životní styl příslušníků katolické církve a zejména 

neúnosné daňové zatížení obyvatelstva ze strany duchovních. Jejich nároky pak byly tak 
vysoké, že se proti nim stavěli mnohdy i místní šlechtici, když jako nejliberálnější oblast 

Slezska uvádí Klodsko se svým pánem, synem Jiřího z Poděbrad Jindřichem. Jako hlavní 

Příčiny pronikání myšlenek husitství a později i myšlenek Jednoty jsou uvedeny nejen 

blízkost Slezska a české kotliny, ale také šíření myšlenek reformace díky kupcům, kteří přes 

tuto oblast procházeli a nesli myšlenky reformy církve dále do Polska. Jako jeden z možných 

způsobů, kdy se obyvatelé Slezska mohli setkat s myšlenkami české reformace, uvádí autorka 

článku disputaci, kterou vedlo poselstvo bratří, které směřovalo do Branibor a které se roku 
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1480 zastavilo v Klodsku. Zde pak po několik dní vedlo učenou debatu s místními 

augustiniány a zřejmě se setkalo i s Jindřichem. Dalšího pronikání bratrských idejí do Slezska 

a dále do Velkopolska si Matusik všímá v souvislosti se zostřeným postupem českého krále 

proti Jednotě v počátku XVI. století. Zostření protibratrských postojů v Čechách si pak 

autorka všímá v souvislosti s příchodem luteránských kazatelů. S těmi se čeští bratři spojili, 

aby tak mohli čelit tlaku katolíků a utrakvistů, v této souvislosti jsou pak ve studii popsány 

snahy bratří legnického knížete F r i e d r i c h a jako svého kandidáta na český trůn roku 1526. 

Slovy autorky se právě touto volbou chtěli domoci jisté formy náboženské tolerance, kterou 

Postrádali. Ve Slezsku samotném pak právě příchod nové vlny reformace znamenal oslabení 

vlivu Jednoty, kteréžto hlavní sídlo Matusik klade do oblasti obce Kudov. Další větší akcí 

bratří na území Slezska pak byla disputace, kterou vedlo jejich poselstvo roku 1540 

s wroclawským proboštem Janem Hessem, jenž byl velkým příznivcem Lutera, a chtěl se 

blíže seznámit s myšlenkami Čechů a stejně tak zamýšlel i zde již zmíněný Friedrich 

Legnický, který si dokonce u Jednoty vyžádal několik expertů, kteří by ho hlouběji seznámili 

s jejich vírou a to konkrétně roku 1546. Toto poselstvo se však do Legnice dostalo až roku 

1548, ale význam, který mu byl členy této církve připisován, podtrhuje fakt, že ho vedl sám 

biskup Augusta. Léta 1548 až 1549 jsou pak ve Slezsku známa jako doba přechodu prvních 

bratrských emigrantů z Čech, kteří se dostali do značných problémů po porážce povstalců 

z roku 1547. Mezi těmi byla totiž řada pánů, kteří s Jednotou sympatizovali a jejím členům 

Poskytovali na svých državách ochranu. /72/ Celkový pohled, který nám autorka této studie 

Poskytuje na činnost Jednoty ve Slezsku, nás tedy přivádí hned k několika závěrům, jednak 
nám opět ukazuje tuto zemi jako významnou křižovatku na mapě Evropy, kde se však stýkaly 

nejen obchodní cesty, ale také myšlenkové proudy hned hned několika směrů evropské 

civilizace. Zároveň nám však ukazuje Slezsko jako útočiště českých emigrantů, kteří se z této 

oblasti vydávali dále na sever do Polska nebo do Pruska. Také čeští bratři zde hledali útočiště 
a jejich zájem o slezský region zesiluje vždy, když se začne zhoršovat jejich pozice v Čechách 

a na Moravě. Jejich osídlení pak můžeme najít hlavně v malých vesnických komunitách, i 

před nástupem reformace Luterovy máme podle autorky doklady i o jejich přítomnosti 
V e městech. 
Také Ewa Maleczynska věnovala svoji pozornost Slezsku, konkrétně v referátu o jedné 
2 významných osobností tohoto regionu první poloviny XVI. století Friedrichu II. 

Legnickému. Friedrichovi kolovala v žilách česká krev, jeho matka Ludmila byla dcerou 

Jiřího z Poděbrad a on sám měl to štěstí, že přežil své dva bratry a mohl se tak ujmout vlády 
nejen vLegnici samotné, ale t a k é vBřegu a dalších panstvích, která postupem času ovládl. 
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Friedrich byl mužem neklidné doby i povahy, jeho vládu lze podle Maleczynské rozdělit do 

několika období. Nejprve se snažil jako katolík vycházet se všemi svými sousedy, dokonce 

podniká cestu do Palestiny. Nástup Luterovy reformace však zcela mění jeho pohled na svět. 

Nejprve se roku 1523 pokouší o jakousi vlastní reformaci vydáním manifestu o nutnosti 

kázání slova božího podle pravdy a roku 1525 definitivně přestupuje k protestantizmu. Jeho 

činnost však přesahuje hranice Slezska a zejména se snažil najít společnou řeč se sousedním 

Braniborskem či v Prusku vládnoucími Hohenzollerny, jimž pomáhal jako mediátor ve sporu 

s polským králem. Sám Albrecht Hohenzollern byl pak postavou, která Friedricha velmi 

ovlivnila a nelze vyloučit skutečnost, že právě díky němu přešel k protestantizmu. Spolu 

s Albrechtem také držel společnou frontu proti tlaku Ferdinanda Habsburského, jenž žádal na 

Friedrichovi, aby vyhnal z Legnice novokřtěnce, kteří přicházeli jako noví osadníci a utečenci 

jak ze západu, tak z Moravy, kde po roce 1427 sílí tlak panovníka na jejich vyhnání. Legnice 

se v této době stává vůbec nejsvobodnějším panstvím a tvořila jakési kulturně náboženské 

centrum regionu, ani legnický panovník však tlak krále neustál a poté, co se zřekl 

novokřtěnců, zavedl roku 1534 jedinou luteránskou víru jako státní náboženství. Vztahy 

s Ferdinandem to však nezlepšilo a novokřtěnecké osady se na Piastově panství udržely. /73/ 

Ve dvou předchozích příspěvcích se autoři zaměřili na popis náboženské situace ve Slezsku, 
kde jak jsme se mohli přesvědčit, sehrály důležitou roli různé náboženské skupiny a mezi 

nimi zaujala jedno z předních míst i Jednota bratrská, jejíž členové se zde usazovali zřejmě již 

°d druhé poloviny XV. století. Významný polský historik Jerzy Slizinski se ve svém 

Příspěvku na katowické konferenci zaměřil na osudy druhé generace členů Jednoty, kteří jak 
uvádí, byli již definitivně popolštěni. Jedněmi z nich byli i synové Jana Ryby, význačného 

seniora Jednoty, který přichází do Slezska roku 1546. Maciej a Jan přijali jméno Rybinski a 

významným způsobem ovlivnili vývoj polské národní kultury. V této krátké studii je však 

věnována pozornost Janu Rybinskému, ten po s tud i í ch v Gdaňsku působil spolu s několika 

dalšími členy Jednoty jako učitel nejprve v Toruni a později se opět vrací do Gdaňska. Z jeho 

kolegů byl zřejmě nejznámější Jerzy Gryk, jenž patří stejně jako Jan do druhé generace 

Potomků českých emigrantů. Z Gdaňska se počátkem devadesátých let XVI. století vrací 

%binski zpět do Toruně a stejně jako prve v Gdaňsku i zde pracuje pro městskou radu. Ta ho 

dokonce vyslala jako posla ke královskému dvoru Zikmunda III. Augusta. Je tedy vidět, že 

lenové Jednoty nebyli jen pronásledovanými lidmi na okraji společnosti, ale dokázali udělat 

kariéru i za hranicemi své původní vlasti. Rybinski se navíc prosadil i jako autor veršů, jimiž 
s i získal obdiv tehdejší polské šlechty, a to do takové míry, že zřejmě dožil na šlechtických 

dvorech jako vyhledávaný veršotepec. /74/ Slizinského referát je pro českého čtenáře důležitý 
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hned z několika důvodů. Jednak ukazuje, jak jsem již napsal, že členové Jednoty nehráli 

významnou úlohu ve společenském životě jen ve Slezsku, ale pronikali až do Prus, druhou 

skutečností, které si můžeme povšimnout, je fakt, že bratrské školství a to již před 

Komenským patřilo k nejkvalitnějším v Evropě a sám učitel národů byl pouze jakousi špičkou 

ledovce. Tato studie je dále důležitá v tom, že nabízí ukázku náboženských poměrů v polském 

státě druhé poloviny XVI. století, kdy se zde vytvořilo poměrně příznivé klima pro šíření 

nových církevních proudů a míra tolerance dosáhla té výše, že i člen Jednoty bratrské, jakým 

byl Rybinski, spolurozhodoval o žádosti jezuitů usadit se v Toruni. 

Období působnosti Jednoty bratrské v Polsku a to zejména v XVII. století upoutalo pozornost 

řady českých i polských historiků a to již v XIX. století. Nejlépe nám to dokazuje ve svém 

referátu Josef Tichý, ten se zaměřil na studium dvou pramenů k dějinám polské větve Jednoty 

bratrské. Tyto prameny, jež obsahují zprávy o synodách Jednoty, se jak Tichý uvádí, nachází 

od roku 1943 v knihovně Národního musea v Praze, jako první na tento dokument upozornil 

však již Antonín Gindely roku 1865, to se však ještě nacházel v Lešně. Roku 1909 však již 

Přesně s tímto dokumentem pracuje Jaroslav Bidlo a poměrně detailně popisuje jeho obsah, 

kterým jsou synodální záznamy Jednoty z let 1586 až 1700. K této složce, jak autor uvádí, 

bylo roku 1943 zřejmě konfiskací získáno několik kopií dalších synodálních záznamů a to 

z let 1629 až 1658. V další části svého příspěvku se pak autor obrací k obsahu obou 

dokumentů, z něhož podle jeho názoru jasně plyne morální i duchovní úpadek Jednoty 

v Polsku po roce 1620. Polemizuje zde tak s polským historikem Januszem Tazbirem, který 

vydal roku 1956 knihu Swit i zmierzch polskiej reformacji, kde se podle Tichého dopouští 

Přílišné kvality bratrské školy v Lešně. Z dokumentů, o jejichž obsahu a původu ve svém 

referátu autor mluví, totiž jasně vyplývá hned několik smutných závěrů. Jde zejména o 

^jednotnost polské reformace, kde jinou víru vyznávala šlechta a jinou německé měšťanstvo. 
Zde je z historických faktů dobře známo, že jako výraz odporu k německému patriciátu, jenž 
s e klonil kLuterovi, tíhla polská šlechta spíš k učení Kalvínovu. Ta část šlechty, která se 

honila k Jednotě, žila pak život nekřesťanský a navíc se často její mužští příslušníci ženili 
s katoličkami, takže odpady od víry nebyly žádnou výjimkou. Navíc si čeští bratři stěžovali na 

velkou zaostalost a otupělost chlopů, které nebylo prakticky možno pro jejich ideály získá,t a 

byla tu také stále silná pozice katolíků, jež nebyla reformací příliš otřesena. Stalo se navíc, jak 
Tichý uvádí, že všechny nekatolické církve se přidaly na stranu Švédů v době jejich vpádu do 

Polska roku 1655 a tím se jejich členové definitivně odstřihli od zbytku polské společnosti. 
Jako nejznámější akt odplaty pak samozřejmě vidíme vypálení Lešna, jež bylo hlavním 
sídlem polské větve Jednoty bratrské. Když navíc odhlédnuvše od zde rozebírané studie 
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uvážíme, že jako obrat ve válce s okupantem byla chápána obrana kláštera v Čenstochové, 

nebylo pak pro polskou protireformaci těžké vysvětlit toto vítěztví jako výsledek duchovního 

boje. /75/ 

Tolik tedy největší vydavatelský počin roku 1960 roku, kdy začaly oslavy milénia polského 

státu a zároveň se naplno rozběhla práce společné československo - polské historické komise. 

My se však nyní dostáváme již do roku 1961 a začínáme opět zasedáním společné komise 

historiků obou zemí, které se konalo v polské Poznani od 10. do 12. května. Hlavním tématem 

veřejné části zasedání se staly vzájemné vztahy obou národů za druhé světové války a 

v období po roce 1945. Úvodní referáty pak přednesli J. Kolejka: Česko - polské vztahy za 

druhé světové války aj., Kozenski: Legion Čechů a Slováků v Polsku v roce 1939,. M. 

Stanislawska pak přednesla p ř í s p ě v e k k problematice plánovaného vzniku československo -

Polské konfederace, o níž se uvažovalo zhruba od roku 1939, K. Jonca naproti tomu referoval 

o činnosti gestapa ve Wroclavi, kde v průběhu války údajně zahynulo asi tisíc Čechoslováků. 

A. Wrzosek popsal naše vzájemné hospodářské kontakty v letech 1945 až 1960, přičemž jeho 

referát doplnil B. Dopierala, když popsal tok zboží přes Štětin do tehdejšího Československa. 

V následující diskusi se pak naplno projevila marxistická interpretace období války, kde byla 

zdůrazněna role komunistů obou zemí a důrazně odmítnuta činnost Benešovy a Sikorského 

vlády, stejně tak jako jejich plán na vytvoření zde již zmíněné konfederace, jenž byl podle 

zástupců marxistické historiografie obou zemí jasně protisovětský. Z dnešního pohledu víme, 

že vztah obou londýnských vlád k SSSR hrál opravdu ve vzájemných vztazích velkou úlohu, 

ovšem plán konfederace otevřeně protisovětský nebyl a sám Beneš se viděl jako prostředník 

v Procesu urovnání špatných polsko - sovětských vztahů. Dále pak účastníci konference 

vyzdvihli roli jednotek bojujících po boku rudé armády i vzájemnou spolupráci partyzánských 
skupin. Z organizačního plánu bylo dále dohodnuto další zasedání komise a to na podzim 
r°ku 1961 do Brna, kde měli polští historici přednést referáty o stavu historické vědy v Polsku 
a oslav milénia a dále měly být projednány vzájemné vztahy obou národů v minulosti a jejich 

°draz v učebnicích dějepisu. /76/ 
J*ko takřka okamžitou reakci na zasedání historické komise v Poznani můžeme chápat článek 
n ám již známého historika dějin Slezska J. Kolejky, který vyšel roku 1961 v ČsČH a v němnž 

autor představil polské práce o období okupace ve Slezsku. Zmiňuje zde na prvním místě 

Práci K. Popiolka - Slask w oczach okupanta /Katowice 1958/. Tato práce zachycuje na 

P°zadí materiálů gestapa řádění okupantů, jež bylo spojeno s výslechy, zatýkáním a 

Popravami a to jak Čechů, tak Poláků. Kolejka nás dále seznamuje s formou pramenů, které 
Popiolek ve své publikaci použil, jednalo se hlavně o týdenní hlášení gestapa o náladách 
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obyvatelstva, jeho reakcích na nacistickou propagandu a v neposlední řadě i o informace 

čerpané z udání. Dochované materiály rovněž podávají zprávy o národnostních menšinách, 

takže v Popiolkově práci najdeme i doklady o odbojové činnosti Čechů žijících v Ratibořsku a 

na Těšínsku. Většina materiálů pak pochází z archivů v Katowicích a Wroclawvi, kde bylo 

zároveň hlavní sídlo gestapa pro oblast Horního Slezska. Popiolek také popisuje německou 

politiku vůči oběma menšinám, jež se vyznačovala zejména zákazem užívání rodného jazyka 

a v případě Poláků jejich nucením k podpisu volksliste. Jinde v této práci najdeme popis 

různých forem odporu proti okupantům od šíření letáků až po útoky na důležité dopravní 

uzly. Jinou Popilkovou prací, která je v našem článku rozebrána, je publikace Z dziejow 

waalki zbrojnej z okupantem w bylej rejencji katowickiej w 1944 roku /Studia i materialy 

z dziejow Slaska, tom 111., s. 337 - 375./, v níž pak autor podrobně rozebírá partyzánský boj 

v Horním Slezsku na základě hlášení policie a četnictva, život partyzánů, složení jejich oddílů 

a počet ozbrojených akcí těmito skupinami provedený. Sám Kolejka oceňuje na těchto 

Publikacích zejména autenticitu německých dokumentů, z nichž Popiolek cituje, a konstatuje, 

že právě tato skutečnost jim dodává na popularitě. Jako další polské práce jsou zde uvedeny -

Opolszczyzna przeciw faszyzmowi S. Migdala /Katowice 1960/ nebo Wrzesien 1939 r. na 

Slasku P. Dubiela /Katowice 1960/. Kolejka však nezapomíná ani na zmínku o edicích, které 

se zaměřily na vydávání dokumentů z období okupace a uvádí zde Documenta occupationis a 

Biuletyn glownej komisji badania zbrodni niemieckiej w Polsce /77/. 

Jako příklad obdobné práce jsem z české strany použil publikaci historika Slezského ústavu 

ČSAV v Opavě Mečislava Boráka, která pomocí podobných metod, které použil Popiolek, 

Popisuje válečné zločiny gestapa na Těšínsku a to od věznění až po masové vyvražďování 

obyvatelstva. Krom materiálů místní policie a gestapa však autor ve snaze po objasnění 

některých zločinů použil i materiálů československé vládní komise pro stíhání nacistických 

zločinů ustavené po skončení války. Také Borák si všímá podobných problémů jako Popiolek, 

jde zejména o národnostní politiku okupantů ve Slezsku a jejich snahu o germanizaci celé 

strategicky důležité oblasti. Stejně tak jako u Popiolka je zde jako nejrychlejší způsob 

germanizace uvedeno podepsání volksliste, ovšem Borák si navíc všímá odlišného postavení 

Čechů, kterým nehrozila konfiskace majetku ani okamžité vysídlení směrem na východ. 

Upozorňuje ovšem na skutečnost, že poměry na Těšínsku, jež bylo přímo vtěleno do říše, byly 

daleko horší než v protektorátu. Jako posledního si pak všimněme důkladného popisu 

justičních orgánů na Těšínsku, jejichž centrum bylo, jak již zmiňuje Popiolek, v Katowicích. 

Borák pak dokonce tvrdí, že trestání a postup německých orgánů proti menšinám a zejména 

Proti Polákům bylo tvrdší než v Generálním guvernemantu, jehož nejvyšší představitel Hans 

57 



Frank byl všeobecně znám svou brutalitou. Vysvětlení tohoto stavu věci však může být 

poměrně jednoduché - Těšínsko bylo přímo říšským územím a to územím, které mělo 

strategický význam pro chod válečného hospodářství Hitlerova Německa, a pokud by zde 

docházelo kjakýmkoliv problémům, bylo by toto hospodářství a sním i průběh války 

ohroženo. Z tohoto důvodu byla eliminace veškerého odporu a to již v prvních jeho náznacích 

nutností. Jediným východiskem, jak Borák uvádí, byl pro neněmecké obyvatelstvo podpis 

volksliste, protože Němci nemohli tak rychle nahradit zdejší kvalifikované dělníky pracovní 

silou z říše. Brzy však bylo odhaleno, že řada přestupů k německé národnosti byla fingována, 

a navíc ani podpis nezaručoval novým Němcům stejná práva jako těm rodilým kromě nutnosti 

služby ve wehrmachtu. /78/ 

Tolik tedy práce k dějinám okupace ve Slezsku. Ve stejném čísle ČsČH jako práce Kolejkova 

se objevuje zajímavé pojednání Kazimierza Lepszyho o polských pracích zachycujících 

dějiny vzájemných česko - polských vztahů v období XVI. a XVII. století. Hned v úvodu 

však autor článku vyjadřuje smutný fakt, že na polské straně je podobných prací nedostatek a 

když se nějaká objeví, pak je součástí větší syntézy polských dějin. Lepszy se ovšem 

vyjadřuje i v tom smyslu, že také počet prací k samotným dějinám Polska pro toto období je 

nedostačující. Na straně české pak velmi kladně hodnotí práce J. Macůrka a M. Rejnuše, ze 

strany polské vidí jako jedinou práci Lehra-Splawinského, K. Piwarského a Z. 

Wojciechowského - Polska Czechy, Dziesiec wiekow sasiadztwa /Katowice 1947/, i tu však 

hodnotí jako zastaralou. Z polských syntéz národních dějin pak poukazuje na první svazek 

Dějin Polska, které vydala polská Akademie věd roku 1957 a kde najdeme zmínky o 

Politických kontaktech obou zemí, hospodářské a kulturní svazky obou národů tu však 

zachyceny nejsou. Lepszy v této souvislosti poukazuje zejména na význam obchodních 

vztahů obou zemí, kde hrál hlavní roli krakovský trh a uvádí nevyužité množství pramenů, 

které se k problematice obchodní výměny mezi českými zeměmi a Krakovem dochovaly a to 
nejen v Krakově samém, ale i v řadě českých archivů. Vysoce pak Lepszy hodnotí práci 

Slezského institutu PAN a jeho pracovníků K. Piwarského, K. Maleczynského a E. 

Maleczynské, když výslovně zmiňuje referát Karola Maleczynského na téma Úloha lidových 

ntas v dějinách Slezska v období feudalismu. Stran dějin polsko - slovenských vztahů jsou 

Pak zmíněny práce W. Sejmkowicze jako Slovensko a Slováci, jež je hodnocena jako silně 

Protičeská, a Osídlení Horní Oravy, která vyšla ještě před válkou v Zakopaném a kterou 

Lepszy označuje jako vůbec první svého druhu. K dějinám vesnice pak autor doporučuje 

Práce F. Popiolka - Črty z dějin poddaných ve Slezských Beskydech/Sobotka 1954/, S. 

Szczotki - Z dziejow stosunkow polsko - morawskich /Gromie 1939/ či Z. Dziewolskeho -
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Walka klasowa chlopow czeskich /Sobotka 1952/. Zajímavou kapitolou jsou pak dějiny 

zbojnictví v karpatské oblasti, kde docházelo rovněž ke vzájemným stykům příslušníků obou 

národů, a zde Lepszy uvádí pro příklad práce W. Ochmanskeho, který ovšem vidí slovy 

autora zbojnictví jako třídní boj a nerozlišuje mezi skutečným zbojnictvím a prostou 

kriminální činností. My zde zmiňme například práci Zbojnictwo gorolskie, Z dziejow walki 

klasowej na wsi polskiej /Warszawa 1950/. 

Také prací k dějinám měst je podle autora velmi málo a zmiňuje tu hlavně Krakov a Wroclav, 

když z polské strany upozorňuje na publikace A. Maczaka a ze strany české na J. Janáčka. Co 

se týče dějin politických svazků obou zemí v XVI. a XVII. století, je zde opět poukazováno 

na práci J. Macůrka o účásti Jindřicha z Rožmberka v boji o polský trůn ve druhé polovině 

XVI. století. Podobnou problematikou se z polské strany zabýval W. Zakrzewski, ovšem ještě 

Před první světovou válkou - Po ucieczce Henryka, Dzieje beozkrolewia 1574 - 1575 

/Krakow 1876/. Také Lepszy sám se zabýval problematikou vzájemných vztahů mezi Čechy a 

Poláky ve druhé polovině XVI. století a to v práci - Walka stronictw w pierwszych latach 

Panowania Zygmunda 111. /Ktakow 1929/. Polské emigraci v českých zemích pak věnovali 

Pozornost Karel Krejčí, který zpracoval osudy B. Paprockého, a Lepszy dále informuje o 

Připravované práci lublinského historika prof. Humnického o osudech alchymisty Sedziwoje 

na dvoře Rudolfově. Velkou pozornost pak podle autora upoutalo u polských historiků české 

stavovské postání a to již na počátku století, z období poválečného jsou zde uvedeny práce W. 

Czaplinského. Slask i Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej 1618 - 1620 

/Sobotka 1947/ nebo Z. Grota - Ferdynand Kudelka i jego badania nad rola Lisowczykow w 

bitwie pod Biala gora / Zycie i mysl 1951/. Problematika kulturně - ideologických vztahů je 

Prý slovy autora v Polsku ještě nezmapována a jako příklad zde uvádí náčrt této problematiky, 

který přednesl ve svém referátu na VII. sjezdu polských historiků poznaňský slavista Vrtel-

Wierczynski, podobnou problematikou se však zabývala i E. Maleczynska v práci -

Z dziejow postepowej ideologii na Slasku w XIV. - XVI wieku /Warszawa 1956/. Z autorů, 

kteří se zabývaly dějinami českých náboženských exulantů v Polsku, pak jmenujme i 
v Čechách známého Janusze Tazbira. Velká pozornost byla samozřejmě věnována 

Komenského práci v Polsku, již před válkou na tomto tématu pracovali například A. 

Sadzkiewicz nebo S. Parasiewicz, kteří se zaměřili hlavně na Komenského didaktické dílo, 

Poválečná marxistická historiografie pak zkoumala zejména Komenského pohled na svět a 
2de Lepszy zmiňuje například M. Lutmanovou a její práci Jan Amos Komenski - Comenius 

/Instytut Slaski 1947/. Polský zájem o Komenského pak zřejmě vyvrcholil roku 1956, kdy se 
v Lešně konala konference k výročí založení gymnázia, na kterém Komenský přednášel. 
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Z dalších autorů, kteří jsou zde uvedeni, jmenujme Lukasze Kurdybacha, B. Suchockého a L. 

Chmaje. H. Barycze zaujaly vzájemné vztahy Polska a Karlovy university, jímž věnoval 

pozornost v práci - Dziejowe zwiazki Polski z Uniwersitetem Karola w Pradze /Przeglad 

zachodni 1948/, naopak dějinám umění věnovali pozornost T. Dobrowolski, J. Szablowski aj. 

Ross. Je tedy patrno, že zájem polské historické obce o dané období nebyl zas až tak malý, jak 

si Kazimierz Lepsy stěžoval v počátku své studie, ovšem jedno je jisté, a to skutečnost, že ani 

v této oblasti nebylo dosud překonáno dílo profesora Macůrka. /79/ 

Byla by škoda, kdybychom se nyní alespoň krátce nepodívali na tak výraznou osobnost 

polské poválečné historiografie, jakou byl Kazimierz Lepszy. Lepszy se narodil roku 1904 

v Krakově a zde také studoval historii na Jagellonské universitě. Již v průběhu studií se 

specializoval na dějiny XVI. století, roku 1928 získává doktorát a roku 1939 se habilitoval. 

Válka narušila Lepszyho osud stejně tak jako řady jiných krakovských vědců. 6. listopadu byl 

Lepszy zatčen v rámci známé sonder- aktion Krakau a do roku 1941 byl vězněn. Po svém 

návratu z lágru se stejně jako mnoho dalších polských historiků zapojil do tajného 

Podzemního školství, které mělo v zemi dlouhou tradici již od dob carského Ruska a kterým 

Prošla řada vynikajících polských historiků. Po válce pracoval hlavně jako pedagog a to 

v Krakově a v Katowicích, od roku 1957 vedl na katedře dějin krakovské university oddělení 

Pro výzkum dějin XVI. a XVII. století. Pracoval rovněž jako redaktor časopisu Odrodzenie i 

reformacja, byl rovněž vedoucím oslav výročí založení Jagellonské university a archivářem 
v archivu Zamojských. Některé jeho práce jsem již zmínil a tak snad jen na doplnění: Prusy 

ksiazece w latach 1576 - 1578 /1932/ nebo Dzieje floty polskiej /1947/. /80/ 

%ní se ale vraťme zpět k práci společné československo - polské historické komise, jejíž 

další setkání, kterému bych rád věnoval pozornost, se konalo od 25. do 27 října 1961 
v Prostorách brněnské university. V úvodu bylo předneseno několik referátů polských 

historiků na téma oslav tisíce let polského státu, následně se účastníci rozdělili do dvou 

skupin. První se zaměřila na téma nejstarších dějin a hlavní referát zde přednesl G. Labuda na 

téma Nejnovější poznatky polské vědy o počátcích polského státu, potom se mohli hosté 

seznámit s nejnovějšími nálezy z Hradiště u Mikulčic. K. Lepszy poté přednesl referát 
k výročí založení krakovské university a polské delegaci byly předány fotokopie několika 

eenných dokumentů, které se týkaly právě historie této školy. Sekce druhá se zaměřila na 

období nejnovějších dějin a z přednesených referátů zmiňme alespoň - K. Popiolka - Význam 

hornoslezských povstání vletech 1919-1921. Brněnská universita při příležitosti konání 

konference podepsala smlouvu o družbě s Jagellonskou universitou v Krakově a představitelé 

Slezského ústavu se dohodli se svými kolegy z Katowic o účasti na konferenci k dvaceti 
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letům polské dělnické strany. Projednány byly dále stálé organizační úkoly jako přípravy 

syntéz obou národních dějin a další již na předchozích konferencích zmíněná témata. 

Dohodnuto bylo i konání již VII. zasedání komise, jež se následně konalo v květnu 1962 ve 

Wroclawi a kde čeští historikové měli přednést své příspěvky o boji se západoněmeckým 

revanšizmem. /81/ 

Významným periodikem, jež věnovalo svou pozornost vzájemným česko - polským vztahům 

a v němž publikovala své práce řada významných českých polonistů a polských bohemistů, 

byly a jsou Slovanské historické studie. Tento sborník vydával od roku 1955 Slovanský ústav 

ČSAV a obsahově se zaměřil na výzkum problematiky dějin slovanských národů nebo, jak 

doslovně praví podtitul tiráže, na práce ze slovanských dějin a vzájemných vztahů mezi 

jednotlivými slovanskými národy i jejich sousedy. Redaktorem sborníku byl od jeho počátků 

roku 1955 profesor Oldřich Říha a členy redakce pak Václav Čejchán a Josef Macůrek a další. 

Sborník věnoval svou pozornost problematice česko - polských vztahů v minulosti již dříve, i 

když nebyla nikdy hlavním tématem, teprve roku 1961 se redakce rozhodla věnovat tomuto 

Problému celý svazek a přispět tak k oslavám tisíce let polského státu. Lubomír Havlík, jehož 

studie z nejstarších česko - polských vztahů si všimneme nejdříve, se navíc rozhodl věnovat 

svůj příspěvek profesoru Macůrkovi k jeho šedesátinám. Havlík se v poměrně obsáhlé studii 

zaměřil na období od příchodu prvních Slovanů po vládu Boleslava Chrabrého, tedy jak sám 

říká, na období existence tří velkých slovanských říší - Velké Moravy, Českého státu 

Boleslavů a Polského státu Boleslava Chrabrého. Jako prostor, ve kterém docházelo 

k nejužším česko - polským stykům, vidí oblast Moravy, Slezska, Krakovska a Velkopolska, 

kdy nejprve nastupuje na scénu Velká Morava. Jako hlavní důvod vzájemného ovlivňování 

těchto teritorií pak vidí ekonomicko - sociální vzestup každého z nich, který umožnil jeho 

vládci expanzi do okolních oblastí. Pochopitelná je zároveň i jeho myšlenka, že vzájemné 

vztahy obou národů nabývaly postupně s vývojem feudální společnosti jiných forem a že 

v obdobích nejstarších nelze hovořit o vztazích česko - polských, ale o vztazích jednotlivých 

západoslovanských kmenů, které se dostaly do prostoru střední Evropy. Jestliže Havlík uvádí 

možnosti, které vedly k expanzi jednotlivých státních útvarů, všímá si zároveň i skutečností, 

které vedly k jejich pádu. V této souvislosti pak poukazuje na dva hlavní faktory. Nejprve na 

způsob, jakým bylo poměrně rozlehlé území spravováno a později na rozdíl v kulturním a 

sociálním vývoji takovéto rané středoevropské říše. Forma správní závisela zejména na 

vojenské síle, jíž disponoval daný vládce, a s jejím postupným ochabováním slábla i jeho moc 
a jednotlivé země od centra státu odpadaly. V oblasti kulturně - sociálního vývoje pak 

logicky nejvyspělejší oblastí bylo centrum státu, kde se sdružoval veškerý kulturní život, na 
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rozdíl od vzdálených provincií. Jiným faktem, na který autor stati poukazuje, je skutečnost, že 

ke vzniku prvních velkých říší v tomto prostoru mohlo dojít až ve chvíli, kdy byly pevně 

sjednoceny veškeré kmeny žijící na území střední Evropy, a když se tyto kmeny usadily 

v alespoň trochu stabilních hranicích. Autor ovšem uvádí, že tento proces sjednocování zdola 

nebyl v žádném případě specifikem středoevropským a ani slovanským, ale můžeme ho 

pozorovat prakticky u všech evropských národů. Ani v jednom ze tří období velkých říší 

v našem prostoru se pak slovy autora nepodařilo jejich vládcům vytvořit jednotnou velkou 

národnost. Ani Velkomoravané, ani Velkočechové či Velkopoláci tak nevznikli a k etnicky 

nejčistším oblastem z národnostního hlediska tak patřila jen centra jednotlivých státních 

útvarů, jejich okolí nebo oblasti s nimi sousedící. Zajímavé je dále to, že Havlík si poměrně 

Podrobně všímá změn hranic jednotlivých států, jež v prostoru střední Evropy vznikaly a 

zanikaly, takže zde například můžeme najít poměrně přesné vymezení východní hranice říše 

českých Boleslavů, která v době kolem roku 981 sahala až na Volyň. /82/ 

Dalším historikem, který se rozhodl přispět do jubilejního sborníkuje nám již známý Hynek 

Bulín. Podobně jako v předchozích letech také tentokrát obrátil svůj zájem ke druhé polovině 

X. století, kdy dochází k těsnějšímu spojení českého a polského státu. Opřeme-li se o 

Předchozí článek Havlíkův pak jde o období, kdy poprvé můžeme hovořit o česko - polských 

vztazích, nikoli o vztazích jednotlivých slovanských kmenů či jiných státních útvarů 

vzniknuvších ve střední Evropě. Havlík nás v počátku své studie informuje o dosavadním 

bádání polské historiografie o dané problematice a počátky zájmu polských vědců klade již do 

XIX. století, tedy do časů takových osobností polské vědy, jakými byli - J. Lelewel, K. 

Smolka či Z. Wojciechowski. K oživení zájmu o tuto problematiku pak dochází v době 

meziválečné, kdy se o počátky polského státu hlouběji zajímali S. Arnold nebo L. Koczy, 

ovšem česká historiografie zůstala poněkud stranou. Z pochopitelných důvodů dochází 

k největšímu zájmu o dané téma po druhé světové válce a po posunu polských hranic směrem 

na západ. Jako první přelomovou práci zde autor uvácí publikaci G. Labudy Studia nad 

Poczatkami panstwa polskiego /Poznan 1946/, která se věnuje tématu vztahů Čechů a Poláků 

ke kmeni Veletů, tedy problematice, která nebyla cizí ani Bulínovi samotnému. Také 

historickou vědu českou po roce 1945 podrobuje Bulín kritice a tvrdí doslova, že zaspala a je 

třeba vrhnout nové světlo na naše národní dějiny X. století. Uvádí zde sice práce Macůrkovy a 

Vaněčkovy, ovšem ty označuje jako dílčí v porovnání z pracemi polských autorů, jakými byli 

například - J. Dabrowski - Studia nad poczatkami panstw polskiego /Rocznik krakowski 

1958/ nebo J. Natanson-Leski - Panstwo Mieszka Pierwszego /Studia 
wczesnosredniowieczne IV. 1958/. Je ovšem zajímavé, že i tyto práce podrobuje Bulín 
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oprávněné kritice. Jak Dabrowski tak také Natanson-Leski se zapojili do sporu, který rozdělil 

historickou obec zabývající se problematikou dějin X. století. Jednalo se o otázku rozsahu 

českého státu, kdy někteří polští historikové popírali panování Boleslavů ve Slezsku a 

Malopolsku. Jak uvádí autor studie sám, Dabrowski údajně označil Český stát jako malé 

panství zhruba v okruhu západních a severních Čech, jemuž v cestě stálo mohutné panství 

Slavníkovců. K těmto názorům pak Dabrowski došel tím, že označil některé prameny 

k dějinám X. století jako nevěrohodné a jinde se dopustil chybné interpretace. Z dnešního 

Pohledu je smutné, že jeho názoru se přidrželi někteří polští autoři a došlo tak v jejich pracích 

k mýlce. 

Samotná studie Bulínova se poměrně obšírně zabývá polsko - českým spojenectvím v letech 

965 - 990 a navazuje v mnohém na již zde zmíněný článek, který vyšel v Polsku roku 1960. 

Autor zde však mnohem otevřeněji hovoří o příčinách prvního česko - polského spojenectví i 

o tom, že tím kdo měl z tohoto svazku větší prospěch, byl kníže polský, který získal nejen 

otevřenou vojenskou podporu Boleslava, ale výrazně se poučil z chyb, které český kníže 
v minulosti učinil a to zejména ve vztahu k říši. Bulín dále uvádí, že podobných chyb se 

Měšek I. vyvaroval i v případě formování církevní organizace svého státu, kdy požádal přímo 

Papeže o založení misijního biskupství v Polsku. V této souvislosti pak zřejmě sehrála, jak 

autor píše, nezanedbatelnou roli Boleslavova dcera Mlada a její přímluva u papeže. Novým 

Poznatkem, s nímž Bulín přichází, je i skutečnost, že na spojenectví obou středoevropských 

Panovníků nezměnila nic ani smrt Doubravky roku 977 a oba ještě v této době společně 

Postupují zejména ve vztahu k říši Oty II. Ještě po jeho smrti roku 983 existují podle autora 

jasné důkazy o česko - polském spojenectví, které ovšem narušil pozdější vztah Měškův k říši 

a jeho expanzivní politika směrem do Slezska a Krakovska. Polský kníže však obracel svou 

Pozornost i směrem východním ke Kyjevské Rusi, která roku 981 začala své výboje směrem 
na západ a později také k novému státu uherskému. V izolaci se tak ocitl kníže český a byl 

nucen oživit své spojenectví s Velety. Jak však velmi dobře víme, ani polská expanze neměla 

dlouhého trvání. /83/ 

° o zcela jiné problematiky zasvěcuje čtenáře tohoto sborníku profesor Macůrek, který se ve 
Své studii zabývá procesem pronikání spisovné češtiny na polské území v XV. a XVI. století, 

kdy dochází k významnému kulturnímu vzestupu našeho národa a čeština sama se začala 

užívat nejen jako jazyk literární ale také jako jazyk úřední. Z autorů, kteří se zaměřili na 

Podobnou problematiku, uvádí Macůrek na prvním místě B. Havránka a V. Kyase -
K rekonstrukci české předlohy staropolské bible /Česko - polský sborník 1. 1955/, Za českou 

Předlohu staropoolské bible/Slávia 1952/ a jiné. Zejména Kyas si podle autora všímá forem, 
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jakých nabyla čeština a to zejména v překladech užívaných v církevní oblasti, kde často 

docházelo k jejímu znetvoření. Z dalších prací pak studie uvádí hlavně práce z konce XIX. a 

přelomu XX. století o českých listinách na území Polska J. Pervolfa, A. Rezka a V. 

Chaloupeckého. Na straně polské mluví Macůrek o skutečnosti, že u starších prací hlavně 

z XIX. století najdeme přetisky českých listin, ale souvislejší pozornost problematice 

pronikání češtiny do Polska zatím nikdo nevěnoval, a navíc zmiňuje skutečnost, že v polských 

archivech jsou česky psané listiny a dokumenty často označovány jako polonika. Z období 

Poválečného se pak nejvíce o vlivu našeho jazyka zmiňuje K. Piwarski - Historia Slaska w 

zaryszie /Katowice 1947/. Jinak se úsilí polských autorů zaměřilo hlavně na výzkum a původ 

bohemismů v polské literatuře nebo na jejich interpretaci v dokumentech, zde S. Rospond -

Zabytki jezyka polskiego na Slasku /Wroclaw 1948/, T. Lehr-Splawinski - Jezyk polski 

/Warszawa 1947/ nebo S. Urbanczyk - zdawnych stosunkow jezykowych polsko - czeskich 

/Krakow 1946/. Ve svém článku se pak Josef Macůrek zaměřil nejen na pronikání češtiny do 

Polska, ale také do oblastí s etnickým Polskem úzce spojených, zde se jedná hlavně o Slezsko, 

Slovensko a západní Ukrajinu. Časově pak jako období nejhojnějšího pronikání jazyka 

českého na území polské vymezuje druhou polovinou XV. a první polovinou XVI. století, i 

když doklady o česky psaných listinách máme již z počátku století XV. Naopak druhá půle 

XVI. století je již poznamenána nástupem spisovné polštiny a tedy zbytečností nahrazovat 

latinu češtinou. Podle Macůrka se v této době nejvíce spisovná čeština logicky prosazuje na 

slezském území a do Polska samotného se dále šíří několika proudy. Bylo to jednak díky 

Čilým obchodním stykům obou zemí, dále díky účasti českých žoldnéřů v bojích s řádem 

německých rytířů a v poslední řadě sehrály důležitou roli kontakty diplomatické. Sama 

čeština se stala jazykem vyšších společenských vrstev a jako hlavní zdroj vydávání česky 

psaných listin Macůrek označuje polskou královskou kancelář, která užívala češtiny nejen 
v interní korespondenci, ale hlavně v korespondenci diplomatické a to s jihozápadem Polska, 

Slezskem, územím dnešního Slovenska a dokonce i se západní Ukrajinou. Ve studii se 

můžeme dozvědět, že tedy do oblasti Ukrajiny rovněž čeština, i když jen lehce, pronikla, ale 

narazila tu poměrně záhy na zárodek spisovného jazyka ukrajinského a nestačila se zde 

prosadit tak, jako v Polsku. Krom procesu pronikání spisovné češtiny do Polska si ovšem 

Macůrek všimá i trendu opačného, kdy polští autoři česky psaných listin vkládali do textu ať 

již nevědomky či z prosté neznalosti jazyka polonizmy, jež se později usadily v jazyce Čechů. 

Závěrem si pak povšimněme několika dalších faktů, ke kterým Macůrek ve svém příspěvku 

dochází. Čeština, která pronikala východním směrem, se na těchto územích uchytila jako 

náhražka složité a cize znějící latiny, kterou bylo samozřejmě mnohem obtížnější se naučit 
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než jazykově velmi příbuznou češtinu. Zejména v Polsku se pak nesetkáváme podle autora jen 

s češtinou užívanou k liturgickým účelům (bible, traktáty a jiné), ale nacházíme tu i množství 

světských listin a to i na nejvyšších místech polské společnosti. Důležitým je zároveň fakt, že 

Čeština nebránila vývoji polštiny a nebyla tedy jazykem nijak vnuceným, naopak lze hovořit o 

jisté formě obdivu k našemu jazyku jako k lingvisticky nejvyspělejšímu v západoslovanské 

kulturní oblasti. Svá tvrzení pak Macůrek dokládá jakousi miniedicí 67 listin a listů, které jak 

sám říká, mají posloužit k ukázce pronikání spisovné češtiny v XV. a počátkem XVI. století 

východním směrem. /84/ 

Do problematiky právního postavení poddaných ve střední Evropě nás ve své studii zavádí 

známý historik dějin Slezska Milan Šmerda. Také on nejprve nabízí pohled dobové 

historiografie na daný problém a dochází k závěru, že z polské strany je publikovaných prací 

k danému tématu mnohem více a že srovnání domácího a cizího prostředí zde probíhá 

mnohem lépe. Z české strany zmiňuje na prvním místě článek J. Války - K současnému stavu 

otázky druhého znevolnění ve středoevropských zemích /Časopis matice moravské 1954/. 

Válkova práce nabízí srovnání vývoje v oblasti Čech, východního Německa a Polska v období 

od XV. do XVIII. století a autor v ní dochází k závěru, že ekonomicky se tyto oblasti vyvíjely 

velmi podobně a převzaly řadu prvků ze západoevropských zemí - zejména princip 

zákupního práva. Jako dělící prvek mezi západem a východem pak Válka uvádí přesun těžiště 

hlavních obchodních tras a silné postavení šlechty na úkor měšťanstva. Z polské strany pak 

Šmerda nabízí pro srovnání práci B. Zientary - Z Zagadnien spronych tzw. Wtorneg 

Poddanstwa w Europie Srodkowej /Przeglad historyczny 1956/, také on vidí jako hlavní 

Příčiny druhého nevolnictví zvýšenou poptávku po zemědělských produktech v západní 

Evropě a silné postavení šlechty, která zabránila dalším vrstvám společnosti v přístupu na trh, 

jež plně ovládla produkce jejích velkostatků. Jako další příklad polské historické produkce 

jsou zde uvedeny práce K. Orzechowskeho - Chlopskie posiadanie ziemi na Gornym Slasku u 

shcylku epoki feudalnej /Opoloe 1959/ a R. Hecka - Studia nad polozeniem ekonomicznym 
ludnosci wiejskiej na Slasku w XVI. wieku /Wroclaw 1959/. Obě práce pak podle autora 

dochází ke shodným závěrům a to, že postavení poddaných bylo celkově lepší v oblasti 

Slezska než v Čechách a kromě faktorů politicko - společenských, které tuto skutečnost 
ovlivnily, uvádí i nezanedbatelnou roli faktorů geografických a přírodních. K těmto dvěma 
Pracím pak ze strany české přirovnává Šmerda práci F. Matějka - Feudální velkostatek a 

Poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska /Prahal959/, již 
rovněž hodnotí jako velmi zdařilou. Šmerda sám se pak ve svém článku také soustředil na 
vývoj poddanské otázky zejména ve Slezsku a to proto, že tato oblast, jak tvrdí, odrážela 
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V sobě vlivy všech tří okolních zemí, tedy Čech, Polska a Pruska. Stejně tak jako jeho 

kolegové velmi pečlivě odlišuje mezi Horním a Dolním Slezskem, kde hlavní rozdíl vidí 

v právním připoutání poddaných k půdě. Zatímco ve Slezsku dolním platilo právo zákupní a 

oblast byla hlavně pod vlivem německých oblastí, území Horního Slezska fungovalo bez 

tohoto práva a bylo podobné svými poměry hlavně oblasti polské. V Horním Slezsku se tyto 

poměry pokusil změnit až Friedrich II. v XVIII. století, ovšem bez většího úspěchu. Závěrem 

pak autor vyslovuje myšlenku, že i když jsou jisté rozdíly v právní držbě půdy, a to hlavně 

díky zákupnímu právu, jež však nebylo nutně zárukou pokroku, vyvíjela se oblast střední 

Evropy poměrně konsolidované a větších rozdílů v postavení poddaných zde nebylo. /85/ 

Posledním článkem sborníkuje příspěvek Václava Žáčka, který se zaměřil ve svém pojednání 

na zájem polské emigrace o husitství v šedesátých letech XIX. století. Chceme-li mluvit o 

husitství a zájmu polské historiografie všeobecně, je možné říci, že právě toto historické 

období vývoje českého státu zaujalo naše sousedy nejvíce. Polákovi je husitství a zejména 

období husitských válek velmi blízké, protože revoluční tradice povstání jsou v polském 

národě velmi silné, zde bych rád připomenul jen povstání let 1830 a 1863. A právě v této 

době, jak autor popisuje, se poprvé setkáváme se zájmem polských emigrantů o husitství a 

zejména o postavu Jana Žižky a husitské válečnictví. Jako první příklad uvádí Žáček kontakty 

Mickiewicze a Hanky, kdy si zřejmě tehdejší reprezentace českých obrozenců přála kolem 

roku 1830, aby známý polský básník věnoval pozornost Žižkovi v jedné ze svých prací, a zdá 

se, že i on o tom chvíli uvažoval, ovšem k naplnění tohoto přání nikdy nedošlo. Léta šedesátá 

jsou pak poznamenána kontakty J. Friče a jedné z čelných osobností polského povstání z roku 

1863 generála Mieroslawského. Ten zejména po své porážce a po porážce povstání věnoval 

jistou pozornost husitské válečnické tradici a podílel se spolu s Fricem na vydání sborníku, 

jenž byl věnován českým dějinám a vyšel v šedesátých letech XIX. století ve Francii. Ve 

vztazích Poláků k husitství můžeme pak pozorovat jeden důležitý fakt, který jsem již částečně 

zmínil,,a to skutečnost že na rozdíl od Žižky stál Hus jako kacíř vždy poněkud stranou zájmu 

Přísně katolických Poláků, jejichž katolictví dosáhlo v XIX. století až jakéhosi mysticizmu, 

jak to můžeme pozorovat na příkladu Mickiewiczově. Žáček si však krom toho, co Čechy a 

Poláky spojovalo, všímá i toho, co je dělilo, a zde se již v této době jednalo o vřelý vztah části 

České společnosti k Rusku, které bylo polským úhlavním nepřítelem. Ve studii je dokonce 

uvedena báseň, kterou Poláci apelují odvolávajíce se právě na husitské tradice na českou 

výpravu a zrazují ji od návštěvy Moskvy roku 1867. Je jenom škoda, že autor plně podléhá 

marxistické interpretaci nejen v otázce významu husitství, kde upozaďuje Husovu snahu 

výlučně o reformu církve, ale také při výkladu významu polského povstání roku 1863. /86/ 
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Tolik tedy další z příspěvků české historiografie k oslavám polského milénia, který nás 

pomalu ale jistě přenesl do roku 1962. Také v tomto roce pokračovaly, jak byl tento proces 

nazýván, všelidové oslavy tisíce let trvání polského státu a na české straně bylo toho 

využíváno i nadále k zdůraznění česko - polské vzájemnosti. Jedním z příspěvků k těmto 

oslavám byla i výstava, jež probíhala od června 1962 v Památníku národní písemnictví 

v Praze. Autoři této akce si kladli za cíl přiblížit řadovému občanovi tisíc let česko - polských 

kulturních vztahů a v této souvislosti i nejvýznamnější události z politických dějin 

vzájemných kontaktů obou národů. Jak se ovšem dovídáme z dobových zpráv, vysloužila si 

výstava hlavně kritiku odborné i laické veřejnosti. Důvodů bylo hned několik: jednalo se 

v první řadě o umístění výstavy v odlehlých prostorách Památníku, který jeden z návštěvníků 

označuje dokonce za "bludiště", dále se jednalo o nesystematičnost celé expozice, která navíc 

nebyla opatřena kvalitním průvodcem, a některé exponáty nebyly vůbec označeny. Celkově 

byla zřejmě, jak vyslovuje svůj názor jeden z nepodepsaných kritiků, výstava připravena 

odborníky, jejichž vize byla neodborným zásahem zničena, a výstava je spíše polovičatou 

ukázkou, která nenabízí srovnání českých a polských exponátů. To dokazuje autor na příkladu 

středověké iluminace, jejíž české exponáty jsou tu označeny jako výrazná inspirace pro 

dobovou polskou tvorbu, ovšem ukázky z Polska zde chybí. Jako poslední kapka je pak 

označen absolutní nedostatek exponátů, jež by zachycovaly vztahy polsko - slovenské, a 

totální selhání v oblasti propagace celé výstavy. /87/ 
Jinou daleko úspěšnější formou spolupráce českých a polských historiků byl jejich podíl na 

chodu polského kulturního střediska v Praze, jak o tom hovoří jeho ředitel zpočátku 

^desátých let J. Nyka. Ten v jedné ze zpráv o činnosti tohoto centra uvádí skutečnost, že již 

°d roku 1948 pracovala v Praze polská informační kancelář, která se krom služby informační 

zaměřovala hlavně na promítání filmů. V roce 1958 pak došlo k rozšíření provozu střediska a 
t o zejména na prodej polských knih, časopisů a dalšího zboží. Nyka uvádí, že ročně se prodá 

zhruba za dva a půl miliónu korun zboží, z toho vědecká literatura tvoří ze zhruba deseti tisíc 

Prodaných titulů 90% - cenově asi půl miliónu korun. Jak dále uvedl ředitel střediska, 

disponuje tato instituce knihovnou čítající zhruba 6500 svazků, kterou navštěvuje asi 500 

stálých čtenářů. Na příkladu knihovny ukazuje pak obrovský zájem o polskou literaturu 

zejména časopisy, které se i zde často ztrácely. Zmiňuje ale i fakt, že nové rozšíření činnosti 

eentra by nebylo možné bez pomoci českých přátel, přičemž na prvním místě jmenuje 

Pracovníky ČSAV. /88/ O významu této instituce a jejím přínosu k upevnění vzájemných 

kontaktů českého a polského národa není pochyb a vím z vyprávění řady českých historiků, 

jak cenným zdrojem informací byly pro ně knihy a časopisy z polského kulturního centra. 

67 



Hlavním důvodem tohoto zájmu byla skutečnost, že Poláci nikdy neztratili kontakt se 

západem, což je patrno i v oblasti historiografie, kde se i v padesátých letech objevují 

v polských historických časopisech v hojném měřítku recenze prací západoevropských 

historiků a publikace, které v Československu nemohly vyjít tiskem se na polských knižních 

pultech, objevovaly celkem běžně. A právě jednou z cest, jak se český čtenář mohl k těmto 

pracím dostat, bylo polské kulturní centrum v Praze. Kromě těchto funkcí však plnilo 

středisko i funkci informační, když informovalo zejména o politickém dění v Polsku 

v dobách, kdy situace v zemi byla oficiální československou propagandou zkreslována. Je 

ovšem fakt, že v době uvolnění poměrů v Československu udržovalo naopak polské kulturní 

centrum prostřednictvím svého vedení tvrdou linii kritiky politických změn u nás, již hlásal 

Gomulkův režim v Polsku. 

O Jaroslavu Valentovi jsem se již zmínil a to v souvislosti s řadou politicky motivovaných 

článků, jež se dotýkaly polsko - německých vztahů ve světle nejrůznějších historických 

Problémů. Také v roce 1962 připomíná tento historik novodobých dějin Polska a polsko -

českých vztahů jedno politické výročí. Bylo jím dvacet let od vzniku PPR - polské dělnické 

strany. Valenta popisuje ve stručnosti její vývoj od založení roku 1942 až po ustavení 

komunistické lublinské vlády v roce 1944. Samozřejmě, že tuto politickou stranu vidí v rámci 

marxistické interpretace polských dějin jako nejpokrokovější, ale my si všimněme na jeho 

Příspěvku něčeho zcela jiného. Známou skutečností je to, že roku 1938 nechal Stalin 

zlikvidovat takřka celé vedení polské komunistické strany, tomuto problému se Valenta 

nemohl vyhnout, ale jako viníka označuje nikoliv Stalina, nýbrž Beriju a tomu mělo důkazy 

dodat podvratné mezinárodní hnutí. Je tedy vidět, že ani po šesti letech, které uplynuly od 

veřejného odhalení Stalinových zločinů na XX. sjezdu KSSS, se Valenta neodvážil veřejně 

ukázat na pravého viníka masakru polských komunistů. Z tohoto pohledu je rovněž zajímavé, 
že pozice, které užíval Klement Gottwald, jemuž k moci dopomohl právě režim Beriji a 

Stalina, nebyla otřesena ani v nejmenším a důkazem nám mohou býti citace, jimiž Valenta 

svůj článek končí. Patří sem nejen část Gottwaldova projevu z roku 1947, ale také jeho reakce 

na návštěvu zničené Varšavy, která pochází ze stejného roku. Jako největšího protivníka PPR 

Pak autor neoznačuje jenom Němce a jejich okupační armádu, ale na stejnou úroveň klade 

známou Zemskou armádu /AK/, která se své podvratné činnosti ve prospěch buržoazní a 

Protisovětské londýnské vlády nevzdala ani po skončení války. Zde se jedná o klasický 

Příklad marxistické interpretace novodobých polských dějin, ale v samotném Polsku již 

v době vzniku tohoto článku byla situace dost jiná. Všichni věznění členové Zemské armády, 

kteří byli v době nejtvrdšího stalinizmu zatčeni, byli na svobodě a polská historiografie začíná 
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znovu debatovat o některých tématech nedávné historie národa, jež byla v tehdejším 

Československu doposud tabu. Na konci svého článku pak Jaroslav Valenta dokazuje některé 

úspěchy lidového Polska, které mohou čtenáři této práce nejlépe navodit atmosféru počátku 

šedesátých let: 

Varšavské teplárny vytápějí již přes 40 miliónů metrů krychlových obytných a pracovních 

prostor. Tepelná síť měří přes 120 kilometrů. Polovina varšavských domů je dnes vytápěna 

ústředním nebo dálkovým topením, zatímco před válkou mělo ústřední topení sotva 8% 

varšavských domů. Polovina polského obyvatelstva bydlí ve městech, zatímco v roce 1950 to 

bylo 39% a v roce 1931 jen 27,4% obyvatel a jiné. Tedy i o takovýchto věcech psala soudobá 

česká historiografie. /89/ 

Jiné tentokrát kulaté výročí připomněl v několika svých článcích českému čtenáři Václav 

Žáček. Tento historik se ve svých pracích zabýval zejména problematikou česko - polských 

vztahů v XIX. století a od roku 1962 měl rovněž šanci seznámit naše čtenáře s problematikou 

polského lednového povstání z roku 1863. V jedné ze svých statí nastiňuje diskusi polských 

historiků o nejspornějších momentech této události a jako první zde zmiňuje rozpor mezi 

Publicisty a historickou obcí. Polští publicisté se totiž zabývali otázkou nutnosti tohoto již 

druhého velkého povstání XIX. století a tvrdili, že nebylo nezbytně nutné. Naproti tomu 

Polská historická obec o nutnosti povstání nepochybovala, řešila ovšem problém podílu 

tehdejší polské šlechty na celé události a roli takzvaných rudých, kteří byli pokládáni za 

iniciátory lednových událostí roku 1863. Hned v počátku pak Žáček staví proti sobě názor 

Profesora Kieniewicze, kterého označuje jako nej většího odborníka v dané problematice, a 

Stanislawa Stomma. První zastává názor, že povstání mělo naději na úspěch ovšem jen pod 

vedením rudých radikálů a z neúspěchu viní bílé - tedy představitele aristokracie, kteří dali 

celé akci zcela jiný smysl a cíl. Stomm pak tvrdí rozhodně, že celé povstání bylo již předem 

odsouzeno k neúspěchu a viní rudé z obrovského krveprolití. Stomm navíc vyslovuje 

myšlenku, že celá akce zabránila jakési dohodě s Rusy, které označuje jako jediného záborce, 

s nímž by lo m o ž n o se dohodnout. JeStč dále jde podle Žáčka A. Ki jowsk i . který označuje 

lednové povstání roku 1863 stejně jako povstání z listopadu 1830 jako produkt mrtvého 

idealizmu. Většina polských historiků však povstání vidí jako pozitivní součást polské 

Evoluční tradice, která pak velmi výrazně ovlivnila okolní národy. Navíc jsou příslušníci 

historické obce přesvědčení, že celá akce měla naději na úspěch, kdyby se do dění zapojila 

nej širší - chlopská část tehdejší společnosti. Ve spojení s revolučními vrstvami společnosti 

ruské pak byla šance na úspěch. Tomuto úspěchu však stáli v cestě bílí aristokraté, kteří 

údajně zavinili apatii sedláků a zaostalost ruských revolucionářů. Jako jeden 
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z reprezentativních názorů polské historiografie je v článku uvedeno stanovisko profesora S. 

Wereszyckého, který tvrdí, že hlavní příčinou povstání byl rozvoj polského národního života, 

který nutně znamenal další boj za svobodu. Úspěch celé akce byl prý možný jen při spojení 

s ruskou revoluční společností. Kladný přínos pak Wereszycki vidí ve vlivu povstání na 

reformu polské společnosti a uvádí příklad rodící se dělnické třídy společnosti. Nesporný je 

pak jeho vliv na polskou revoluční tradici a odkaz povstání, který dal polskému národu sílu 

v dalším boji. Jako negativum celé akce pak vidí Wereszycki násilnou rusifikaci a útlak 

polského národa, ovšem celé povtání hodnotí velmi kladně a zde je třeba říci, že jím 

vyjádřený názor reprezentuje plně stanovisko nejen historiografie marxistické, ale i té 

buržoazní. Podle S. Wereszyckého totiž v boji za národ a jeho svobodu není škoda žádných 

obětí, byť by jich byly tisíce, a celá akce by byla odsouzena ke zmaru již ve svých počátcích. 

/90/ 

Takto tedy vykládala lednové povstání polská marxistická historiografie, a abychom celému 

Problému porozuměli lépe, podívejme se nyní na názor jednoho ze současných polských 

historiků Piotra S. Wandycze. Ani on se prakticky neliší ve výkladu významu, příčin a 

Přínosu povstání od svých marxistických předchůdců, rozdíly najdeme v postavení bílých, 

které Wandycz nevidí jako ryze negativní prvek celé akce, ba naopak jim přisuzuje úlohu 

jakéhosi umírněného člena krotícího radikalismus rudých. Jako jistý uvádí fakt, že spojení 

Rusů a Poláků bylo z důvodů silného ruského nacionalismu nemožné, i když ruských 

dobrovolníků bylo na straně povstalců značné množství. Jako jeden z mnoha dalších důvodů 

neúspěchu povstání pak Wandycz uvádí špatnou vojenskou organizaci odporu, která stála za 

skutečností, že vzbouřenci nikdy otevřeně neovládali větší územní celek. V čem se ovšem oba 

Proudy shodují, je samotná příčina povstání, jíž byla nutnost reformovat zaostalou polskou 

společnost, kde hlavní slovo měla stále šlechta blokující rozvoj třetího, tedy měšťanského 

stavu. Byla tu však i nutnost ulehčit chlopské části společnosti, jež však, dá se říci, jako jediná 

na celé akci i přes svůj vlažný postoj kní jediná vydělala. Roku 1864 totiž dochází ke 

zmírnění tvrdého postavení chlopů v kongresovém království i na Litvě a v oblasti dnešního 

Běloruska a Ukrajiny. Nesporný je však souhlas obou proudů polské historiografie v otázce 

Přínosu povstání polské revoluční tradici Evropě. A právě polská tradice povstání je tím, co 
český čtenář jen těžko pochopí, a často si bude klást otázku smyslu tisíců ,zbytečných obětí'. 
P r ° Poláka jsou však tito padlí hrdiny, kteří položili své životy v boji za to nejcennější, za 
vl*st a svobodu národa. Podobný postoj a revoluční tradice spojuje Poláky s dalšími 

Profesionálními revolucionáři našeho středoevropského prostoru, s Maďary, jejichž tradice 
vychází z roku 1848. Naopak polská tradice vychází jednak již z povstání roku 1794, jednak 
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čerpá z odkazu slavných bitev polské minulosti a zde bychom mohli dojít prakticky až ke 

střetnutí u Grunwaldu. Také v odkaze a ohlasech povstání v cizině se polská historiografie 

příliš nerozchází. Největší podporu získali povstalci již tradičně ve Francii, kde mimochodem 

žila a dodnes žije velká polská komunita, která je složena mnohdy právě z potomků polských 

revolucionářů. Zajímavý je v tomto smyslu ohlas polských událostí v USA, kde se 

»demokratický' sever postavil na stranu Petrohradu a jih naopak na stranu povstalců. Pro 

domácí polskou společnost mělo povstání a jeho odkaz nesmírný význam a jak bylo napsáno 

jíž dříve, dalo celému národu sílu v dalším boji za svobodu, jež vrcholí roku 1918, i tehdy a 
v bojích pozdějších byli často připomínáni padlí z roku 1863. /91/ 

Tématice polského lednového povstání a jeho vlivu na soudobou českou společnost se Václav 

Žáček věnoval již roku 1962. Zajímavý je rovněž jeho pohled na příčiny a vývoj celé 

ozbrojené akce polského národa, Žáček totiž velmi dobře upozorňuje na skutečnost, že krom 

vnitřních mělo povstání i své vnější příčiny. Sem klade zejména oslabení carského Ruska 

zapříčiněné porážkou v krymské válce, ale také vnitřní situaci Rakouska, kde dochází 

k uvolňování poměrů a zesílení boje Maďarů za zrovnoprávnění. Zcela bez vlivu pak nebyly 

ani špatné zahraničně-politické vztahy mezi Ruskem a Rakouskem, které poznamenal právě 

konflikt na Krymu a jejichž stav pak setrval po dlouhá léta. Lze si tedy jen stěží představit 

Podobné spojenectví, k jakému došlo proti revolučnímu hnutí maďarskému roku 1848. Jako 

hnací motor celého povstání pak Žáček stejně jako většina polské historiografie vidí stranu 

rudých, ovšem jejich přiklonění se k bílým a ochabnutí revolučního radikalismu vidí jako 

Příčinu porážky celé akce. I když stranu bílých nehodnotí příliš kladně a to zejména pro její 

zdrženlivost, jednoho z jejích představitelů R. Traugutta označuje za nejschopnějšího velitele 
a jeho popravu roku 1864 vidí jako definitivní konec polské revoluce. Co se týče vlivu 

Povstání na dění v Čechách, popisuje Žáček známý spor mezi Palackým a Riegrem na jedné a 

Fričem a Thurn-Taxisem na druhé straně. Jednalo se o spor rusofilů a polonofilů, který 

Poměrně jasně ukazoval přežitost myšlenek panslavizmu Kolárova pojetí, kdy se všechny 

národy slovanské spojí pod vedením Ruska. Je zde však také poukázáno na nejednotnost mezi 

českými polonofily, kteří i u nás vytvořili, dá se říci, stejně jako v Polsku stranu bílých a 

rudých. Konkrétní formy pomoci polskému povstání pak můžeme rozdělit do tří základních 

r°vin: První byla finanční podpora, jejímž cílem byl buď nákup zbraní nebo podpora našich 

dobrovolníků, rovinou druhou byla podpora v polonofilském tisku, jež měla pohnout 

svědomím národa, zde sehrál hlavní úlohu tiskový orgán českých polonofilů Boleslavan a 
k°nečně zde byl odchod řady mladých Čechů do Polska a jejich přímá účast v boji. Hlavní cíl 

České pomoci, tak jak o něm snil a mluvil J. V. Frič, tedy zformování českého legionu 
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v Polsku, však naplněn nebyl a to i přes úsilí, které vyvíjeli na českém území polští agenti.Ti 

stejně jako hlava domácí pomoci Emanuel Tonner padli většinou do rukou rakouské policie, 

když nemalou roli sehrál v tomto procesu K. Sabina. Čechy pak sehrály významnou úlohu 

jako místo internace polských povstalců, jimž často dopomáhali k útěku neznámí obyčejní 

obyvatelé měst, kde byli tito revolucionáři vězněni. Zde zmiňme například Telč a Josefov, 

kde byl vězněn jeden z vůdců povstání Langiewicz. Celkově lze říci, že polské lednové 

povstání probudilo českou společnost z jakéhosi snění o vzkříšení slovanské veleříše, i když 

,otcové národa' z tohoto snu neprocitli, což možná částečně znamenalo pád jejich politické 

koncepce. Chceme-li zhodnotit Žáčkovy články z hlediska dnešního pohledu, lze je označit za 

věcné a zdařilé a na rozdíl od článků Valentových, který se rovněž zabýval problematikou 

novodobých dějin, nenasáklé marxistickou terminologií. /92/ 

Jednou znejdůležitějších forem spolupráce historiků obou zemí, která zároveň přispěla 

k vzájemnému obeznámení se s názory a prací vědců v sousední zemi byla publikační činnost 

našich historiků v Polsku a polských v Československu. Jednu z hlavních rolí sehrál v této 

souvislosti zde již zmíněný časopis Sobotka - Slaski kwartalnik histtoryczny, na jehož 

stránkách tak například roku 1962 nacházíme článek nám již dobře známého Jaroslava 

Valenty o poměru československé zahraniční politiky k problematice Horního Slezska 

vletech 1918 až 1921. Valenta tu popisuje nelehké období, kdy se vzájemné vztahy obou 

zemí dostaly do protichůdného směru. Nepopisuje však konflikt v rovině vojenské ale 

Politické a dělí ho do dvou etap. Jako první fázi konfliktu vidí dobu do připojení Hlučínska a 

Části Těšínská k Československu a za druhou fázi bere dobu plebiscitů a povstání v Horním 

Slezsku, kdy proti sobě stanuli Poláci a Němci. V této souvislosti si pak Valenta všímá 

Podpory Benešova ministerstva polských požadavků a hodnotí ji jako faktor, který přispěl ke 

zlepšení vztahů mezi oběma národy. Všímá si také skutečnosti, že v polsko - německém 
sPoru se místní Němci stavěli za připojení k Československu, a v letech 1918 a 1919 se i když 
n e příliš vážně jednalo o připojení Horního Slezska k Československu jako jisté autonomní 

jednotky. V článkuje zároveň zdůrazněn rozdílný postoj politiky mocností vůči Varšavě, kde 

na její straně stála zejména Paříž, zatímco Anglie a USA stáli na straně Německa. Nepřímo 

zde také můžeme vysledovat, jak velký vliv měla na zlepšení polsko - československých 

vztahů změna politické reprezentace v Polsku a nástup Witosovy lidovecké vlády. Jako viníka 

celého konfliktu ve Slezsku pak Valenta v rámci dobové interpretace dějin vidí buržoazní 

vlády Polska a Československa, které obviňuje z dobyvačnosti. Zde je nutno zmínit, že chyby 

byly učiněny na obou stranách, ovšem hlavní odpovědnost za konflikt let 1918 až 1920 je na 

72 



straně polské vlády, která nedodržela dané úmluvy, jichž bylo dosaženo ještě před koncem 

války, a nastalá diplomatická jednání všemožně ztěžovala. /93/ 

Důležitým nástrojem k poznání dění v historické obci české a polské byla rozsáhlá recenzní 

činnost, která seznamovala historiky obou zemí nejen s produkcí ale i s novými poznatky 

vědců sousedního národa. Na české straně plnily tuto úlohu krom známých periodik, jakým 

byl například ČsČH, zejména Slovanský přehled a Slezský sborník. Na polské straně pak 

Kwartalnik historyczny ale hlavně časopis Sobotka - Slaski kwartalnik historyczny a 

Przeglad zachodni. Není možné zde uvést všechny recenze, které se v daném období objevily 

a tak jsem vybral jen ty dle mého názoru nejzávažnější. Velkou úlohu v seznamování polské 

historické obce s pracemi českých historiků sehrál zde již zmíněný Roman Heck, který patří 

mezi nejznámější polské medievisty a znalce českých dějin. V jedné ze svých recenzí 

upozornil na práci B. Mezníka o hnutí řemeslníků a chudiny ve středověkém Brně. Heck 

označuje práci české medievistiky jako velmi kvalitní a nezbytnou pro poznání poměrů ve 

středověkých městech a velmi vysoko ji hodnotí i v celoevropském měřítku, protože se 

neomezila jen na problematiku našeho regionu, ale vidí středověká města jako něco, co bylo 

celému evropskému kontinentu společné. Proti práci Mezníkově pak klade starší článek B. 

Mendla - Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého věku /ČsČH 1926/. Tento pak 

označuje, jako klasický pohled buržoazní historiografie na sociální poměry ve středověkých 

městech, kde je opomenuta role nejchudších vrstev a pozornost je věnována jen problémům 

Patriciátu. Jako stejně přínosnou pak Heck hodnotí práci F. Grause - Chudina městská v době 

Předhusitské /Praha 1949/ a dále práce polské historiografie, které se zaměřily na podobnou 

Problematiku: R. Heck - Walki spoleczne w sredniowiecznym Wroclawiu /Rocznik 

wroclawski 1957/ nebo E. Maleczynska - Historia Slaska tom 1. /Wroclaw 1961/. Mezník se 

ve s v é práci zaměřil na spor, který vypukl mezi příslušníky brněnských cechů a představiteli 

Patriciátu o volný přístup na trh ve městě. Podle Heckova pohledu je důležité, že neopomenul 
fakt, podle něhož se tohoto sporu účastnili i příslušníci nejchudších vrstev městské 

společnosti, jejich sílu využili právě řemeslníci a stali se jako i později v dobách husitských 

bouří vůdci této společenské skupiny. Na rozdíl od Mezníka vidí však Heck toto hnutí jako 

hnutí ryze ekonomické, jehož příslušníci usilovali o zlevnění chleba, což se jim nakonec 

Podařilo, takže měli vlastně úspěch. Důležité je i to, že Heck vidí toto a podobná hnutí 

měst ské chudiny jako podhoubí, z něhož vyrostlo celé husitské hnutí XV. století, za jehož 

hnací motor označuje právě nejubožejší vrstvy společnosti, a v rámci dobové interpretace ho 

vidí jako orientované ryze na společenské reformy. Celkově hodnotí Heck Mezníkův článek 

velmi pozitivně a to zejména z toho důvodu, že autor věnuje pozornost okrajovým vrstvám 
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středověké společnosti, jimž se do té doby příliš pozornosti nevěnovalo. Sám pak vidí jako 

jeden z neprozkoumaných problémů středověkých měst jejich národnostní složení, které 

rovněž přispělo k tvorbě sociálního klimatu uvnitř městské společnosti. I zde si Roman Heck 

všímá podobnosti mezi městy celého středoevropského regionu a uvádí do srovnání města 

v Čechách a na Moravě a města slezská. Rád bych také znovu zopakoval, že podobnou 

problematikou se ve svých pracích zabýval zde již zmíněný jiný slavný polský historik 

Bronislaw Geremek. /94/ 

Ve stejném ročníku Sobotky, ve kterém otiskl svou recenzi Roman Heck, nacházíme 

zajímavý článek profesora Polišenského, v němž věnoval pozornost jedné z nejzajímavějších 

osobností přelomu XVI. a XVII. století a to Janu Jeseniovi a jeho kontaktům s městem 

Wroclaví. Stran této problematiky pak autor upozorňuje na wroclavský původ Jeseniova rodu, 

který patřil k místním měšťanům a také na jeho studia a svatbu. Jinak ovšem Polišenský 

věnoval pozornost Jeseniovi jako člověku, který se nestal jen význačným lékařem své doby, 

ale vydal se i na pole filosofické. Z jeho myšlenek je zdůrazněna zejména potřeba obrany před 

tyranií, není však zastáncem anarchie a úplného zrovnoprávnění všech společenských vrstev. 

Je spíše zastáncem jakési formy šlechtické demokracie a k tomuto stavu a uherské národnosti, 

jak Polišenský uvádí, se vždy hrdě hlásil. Hlavním faktorem, který ovlivnil toto Jeseniovo 

myšlení, se stalo studium ve Wittembergu a zejména jeho pobyt v italských městech Padově a 

Benátkách, kde se setkal nejen s novými filosofickými myšlenkami, ale také s novou formou 

státního zřízení. Jak zdaného článku vyplývá, nemohlo býti pro člověka lepšího místa 
k životu než v Praze Rudolfa II., a také snad proto spojil tento Slezan své osudy s osudy české 

stavovské monarchie, jejíž porážku po roce 1618 označuje Polišenský za nevyhnutelnou a 

Jesenia pak za člověka na přelomu starého a nového světa. Zajímavý je rovněž pohled na 

snahy historiografií střední Evropy, které se snažily přivlastnit si Jesenia jako příslušníka toho 
či onoho národa, a v této souvislosti hodnotí Polišenský nejlépe poválečné práce rakouských 

historiků. /95/ 
0 některých významnějších příspěvcích české historiografie k problematice poznání 

Nájemných česko - polských vztahů pocházejících z roku 1963 jsem se již zmínil. Byl to 

zejména článek Václava Žáčka týkající se problematiky polského lednového povstání roku 

1863. Na toto téma úzce navazuje příspěvek Andělína Grobelného o česko - polských 

stazích v letech 1868 - 1871, který otevírá další díl sborníku Slovanské historické studie. 

Také toto již páté vydání věnovali čeští historikové, kteří se podíleli na jeho vzniku, oslavě 

milénia polského státu. Rovněž zde, jak bylo zvykem u předchozího čísla, uvádí autor na 
ZaČátku své studie krátký přehled pramenů k dané problematice. Jako první se objevují paměti 
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politiků, kteří léta 1868 až 1871 sami prožili a dění té doby přímo či nepřímo ovlivnili. Tento 

zdroj však Grobelný označuje jako ne příliš spolehlivý s ohledem na subjektivní názor daného 

pamětníka. Z polských prací se zde objevují dvě a to K. Chlebowského - Pamietniki tom 1., 

Galicja 1843 - 1880 /připravil A. Knot, Krakow 1957/ a Pamietniki Floryana 

Ziemialkowskiego /Krakow 1904/. Politické vztahy představitelů obou národů jsou pak 

zachyceny již v pracích předválečné české i polské historiografie: Z. Tobolka - Politické 

dějiny československého národa od roku 1848 do dnešní doby /Praha 1932 - 1935/ nebo W. 

Feldman - Stronnictwa i programy polityczne w Galichi 1846 - 1906 /Krakow 1907/. Z prací 

období poválečného pak vyberme například: Přehled československých dějin I. a II. /Praha 

1960/, L. Hosák - Nové československé dějiny /Praha 1947/, ze strany polské jsou to: S. 

Kieniewicz - Galicja w dobie autonomicznej 1850 - 1914 /Wroclaw 1952/ či Historia Polski 

III/I. /Warszawa 1960/. Celkově ovšem hodnotí autor této studie danou problematiku jako 

neprobádanou, kdy největší pozornost byla věnována politickým stykům obou národů uvnitř 

rakouské a později rakousko - uherské monarchie, vztahy kulturní a ekonomické zůstaly 

zcela stranou zájmu historiků obou zemí a to již v období předválečném. Jako o nejcennějších 

Pak Grobelný jednoznačně mluví o pracích Žáčkových, které si všímají nejen vzájemných 

vztahů obou národů vně podunajské monarchie, ale zaměřují se i na bohatou spolupráci 

Představitelů obou národů v exilu. Grobelný sám pak vidí česko - polské vztahy v letech 1868 
až 1871 hned v několika rovinách, první z nich je situace uvnitř Rakouska - Uherska a zde si 

všímá vzájemného antagonismu oficiálních představitelů obou národů, který byl dán 

odlišným postavením Čech a Haliče uvnitř státu. Zároveň se zde projevovaly rozdíly dané 

ekonomicko-sociálním vývojem obou oblastí. V Čechách se již plně hlásila o slovo politická 

reprezentace tvořená krom šlechty a konzervativních politiků také průmyslníky, zatímco Halič 

byla ryze agrárním regionem a hlavní slovo zde měli příslušníci statkářské aristokracie. 
politické programy obou společenství byly tedy naprosto odlišné a navíc oba národy dělil 

rozdílný vztah k carskému Rusku, kdy pro polskou společnost byl režim samoděržaví 

úhlavním nepřítelem, zatímco v české společnosti stále žila idea panslavizmu. Knejčilejším 

^ t a k t ů m pak docházelo ve dvou oblastech a to ve Slezsku, kde byli představitelé obou 

národů nuceni žít v každodenním kontaktu, a hlavně v exilu, kde k utužení vzájemné 
sPolupráce přispívali takoví lidé, jakými byl například J. V. Fric. Silně je vdané studii 

hodnocena spolupráce na poli kulturním, zde se jednalo o vzájemnou inspiraci zejména 
V S last i literární tvorby. Jako poslední pak Grobelný upozorňuje na skutečnost, že vzájemné 
r°Zpory mezi oběma politickými reprezentacemi českého a polského národa posloužily 

housko - uherským úřadům, které dovedly daného stavu věci využít ve svůj prospěch. /96/ 
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Na Grobelného článek prakticky navazuje další sborníková studie, jejímž autorem je 

Vladislav Šťastný. Ten se totiž ve svém příspěvku zaměřil na problém, který rozděloval 

intelektuální vrstvy české společnosti druhé poloviny XIX. století. Jednalo se o vzájemný 

česko - polsko - ruský poměr, jež formoval vzájemné vztahy zejména mezi národem českým 

a polským. Šťastný popisuje ve své studii politický vývoj naší společnosti v osmdesátých a 

devadesátých letech XIX. století, rozpory mezi konzervativními staročechy a stranou 

mladoěeskou a vznik realistické skupiny, která se vytvořila v okolí Masarykově. Hlouběji se 

dále zabývá rozdílným poměrem všech tří uskupení k carskému Rusku, náhledu na myšlenku 

slovanské vzájemnosti a z toho pramenícího poměru k polské problematice. Podrobně 

Popisuje rozpory, které dělily české intelektuály na příkladu debaty, jež se odehrála roku 1891 
na stránkách revue Čas mezi Karlem Kramářem a Eduardem Jelínkem, v níž Masaryk 

vystupoval jako mírnící činitel. Kramář se v tomto sporu postavil na ruskou stranu a obvinil 

Poláky z toho, že na ruské snahy zlepšit jejich životní podmínky vně svého záboru, vždy 

odpovídají revolucí. Tvrdí dokonce, že právě revoluce a polské snahy o nemožné obnovení 

hranic v rozměru z období před rokem 1772, jsou příčinou všech svárů mezi oběma 

slovanskými národy. Jelínek naopak chápe polská povstání jako odpověď na útlak carského 

režimu a vyzdvihuje vzájemnou česko - polskou spolupráci po opětovném vstoupení Čechů 

do politického života v Rakousku - Uhersku. Celkově se však oba soupeři shodují na faktu, 

že velká neznalost místních poměrů v Rusku a ruském záboru Polska vede ke zkresleným 

názorům české společnosti. V ní staročeši zastávali myšlenku austroslavizmu a strana 

mladočeská byla známá svým nekritickým obdivem k Rusku. Jelínek dokonce psal, že pro 

Čechy je všeslovanská myšlenka jen ideálem, zatímco Poláci ji bohužel znají z praxe. Sám 

Šťastný ovšem uvádí, že tento spor byl sporem krajovým a že obě politické skupiny ho 

využívaly ve vzájemném boji a to přesně tak, jak se jim zrovna hodilo. I on pak upozorňuje, 

že tím hlavním, co stálo v cestě česko - polské vzájemnosti nebyl ani tak poměr k carskému 

Rusku jako spíše široké politicko-kulturně-sociální rozdíly mezi Čechy a Poláky v Haliči. /97/ 

Článek, který dnes již jen málo koho zaujme, ovšem patří do této práce jako klasická ukázka 

marxistické historiografie a byl připraven do zde rozebíraného sborníku Jaroslavem Valentou, 

týká se polského poměru k říjnové revoluci roku 1917. Valenta se však nesoustředil jen na 

vývoj na polském území v letech 1918 a 1919, ale věnuje se polské otázce již od vypuknutí 

s v ě t o v é války roku 1914. Z tohoto pohledu napadá nejen ústřední mocnosti jako činitele, kteří 
chtěli využít polské otázky ve svůj prospěch, ale obviňuje i mocnosti dohodové a to z úmyslu 

vytvořit nový Polský stát jen pro rozšíření svého imperiálního panství. Pomíjí zde fakt, že 

Polsko vzniklo právě díky přičinění dohodových států stejně jako předválečné 
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Československo, kdy hlavní roli sehrál zejména president USA, a pokouší se ukázat jako 

hlavního přítele zemi sovětů a to hlavně na základě existence dekretu O právu národů na 

sebeeurčení až do úplného odtržení. Dále se autor zabývá vývojem polské politické scény a to 

zejména její krajně levicové části až po vznik polské komunistické strany roku 1918. Zde 

pochopitelně vidí jako nejzápornější činitele národní demokraty a z rozvratu v řadách polské 

levice viní polskou Socialistickou stranu, která nedokázala pochopit kladný přínos říjnové 

revoluce a hrála na nacionalistickou strunu. Stěžejní myšlenkou Valentova článku je pak 

otázka možnosti vypuknutí socialistické revoluce v Polsku vletech 1918 a 1919 po vzoru 

revoluce říjnové. Autor studie tvrdí, že takováto možnost tu v podstatě byla, ovšem 

z dnešního úhlu pohledu je třeba si uvědomit některé skutečnosti, na něž však upozorňovali 

již někteří představitelé marxistické historické vědy. Je to zaprvé stav, v němž se nacházel 

polský stát roku 1918. Jednalo se o zemi, jež neměla ještě pevně stanovené hranice, panoval 

zde vnitřní chaos, a i když srovnáme všechny tři zábory, jednalo se o ryze agrární oblasti 

s mizivým procentem dělnictva. Samozřejmě, že i tady našly myšlenky ruských komunistů 

jistý ohlas, ovšem tradiční polsko-ruský antagonismus a vojenský konflikt z roku 1920 přispěl 

k odsunutí polských komunistů na okraj společnosti. Tohoto trendu si však díky silnému 

Polskému patriotismu můřeme všimnout již od roku 1919, kde Valenta dokonce obviňuje 

Polské komunisty z podcenění role a taktik PPS, která si dokázala získat právě široké vrstvy 

Polské společnosti. Z historických prací, které Valenta uvádí jako prameny pro svou práci, je 

takřka většina z nich dnes pro svou tendenčnost nepoužitelná snad jen jako ukázka pokusu o 

marxistické vidění událostí ve střední Evropě v letech 1917 až 1919. Po roce 1989 se totiž jak 

na polské tak na české straně objevila řada prací k tomuto období a k úloze komunistických 

stran při procesu opětovného zisku státní nezávislosti, ještě větší množství příspěvků pak 

najdeme na straně polské právě k poměru polsko - ruskému a k následnému konfliktu z roku 

1920. /98/ 

Zajímavý pohled na vůbec nejčernější etapu vzájemných česko-polských vztahů nabízí ve 

svém článku známý polský historik a bohemista Kazimierz Piwarski. Soustředil svou 

Pozornost na chování Polska v době mnichovské krize, proces připojení Těšínská k polskému 

státu a stanovisko polské společnosti k dané problematice. Z Piwarského článku je jasně 
vidět, jak se snaží dokázat, že i v polské společnosti se ukázali lidé, kteří odsuzovali postup 

Beckovy vlády vůči oslabenému Československu a jeho zahraniční politiku, která nedokázala 

Předvídat politický vývoj ve střední Evropě a uvědomit si, že další Hitlerovou obětí bude 

samo Polsko. Autor vůbec nešetří kritikou polského sanačního režimu a v rámci marxistické 

historiografie označuje hlavně polské komunisty jako ty, kteří nesouhlasili s obsazením 
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Těšínská a snažili se i v ilegálních podmínkách na nesprávný postoj poukazovat na stranách 

svého tisku. Právě na postoji některých periodik se pak Piwarski snaží ukázat nejen názory 

provládních novin, ale také jejich odpůrců a zejména potom míru cenzury, která v tehdejším 

Polsku panovala. Sám autor pak věnoval pozornost problematice polského postoje v období 

Mnichova již dříve a to v pracích: Monachium 1938 /1952/ nebo ve svém příspěvku do 

sborníku v y š l é n ^ v Praze roku 1959 pod názvem Kdo zavinil Mnichov - Polská zahraniční 

politika v letech 1936 až 1938. Na problematiku veřejného mínění polské společnosti se pak 

dále zaměřila Barbara Ratynska a k problematice vojensko-politické v rámci střední Evropy 

se vyjádřil Henryk Batowski. /99/ 

Problematikou vzniku poválečné hranice a jejího koncipování v průběhu druhé světové války 

se ve svém příspěvku zabýval Wlodzimierz Kowalski a je nutno říci, že jeho práce se do 

značné míry podobá článkům Jaroslava Valenty, ten se mimochodem podílel na překladu 

dané studie. V Polsku samotném, jak jsem již uvedl dříve, se problematikou nových hranic a 

zejména té západní, zabýval široce Západní institut v Poznani a jeho pravovníci. Zde uveďme 

například práce B. Wiewora, který se zaměřil na právní zdůvodnění polských nároků na nové 

hranice nebo A. Klafkowského. Jinak autor napadá západní historiografii a otevřeně ji 

obviňuje z nezájmu o problematiku utváření se nové polské hranice v letech 1941 až 1944 a 

tento fakt podmiňuje politickými důvody. Jinak vidí zájem západní historiografie o dění po 

konferenci v Jaltě a Postupimi, kdy podle něho intenzita vydávání prací o daném období roste 
a to v souvislosti s počátkem studené války a snahou o revizi polských západních hranic. 

Kowalského studie pak nabízí pohled nejen na utváření polské hranice po osvobození, ale 

také na postavení londýnské exilové vlády, jejího poměru k Sovětskému svazu, kde sídlila 
v^áda komunistická a konečně na poměr velmocí k celé problematice. Z tohoto hlediska je 
ZaJÍmavé pozorovat interpretaci marxistické historiografie v otázce rozchodu londýnské vlády 
Se sověty roku 1943. Zatímco jediným a pravým důvodem této skutečnosti bylo odhalení 

katyňských hrobů, Kowalski uvádí, že příčinou byly polské nároky na území západní 

^krajiny a Běloruska. Od této doby - tedy od rozchodu Sikorského s Moskvou hodnotí 

kowalski londýnskou vládu zcela negativně a jako jedinou rozumnou alternativu vidí Polský 

svaz vlastenců, který vznikl v Sovětském svazu a z nějž se později utvořila komunistická 

vláda v Lublině. Alternativu polským historickým pracím o daném tématu tvoří a tvořily 
VzPomínky pamětníků, které vycházely v exilu po celém světě, v řadě podobných prací na 
straně české pak najdeme důležité informace o roli, kterou sehrála v jednáních polsko -
s°větských exilová vláda Benešova, jež hrála nebo alespoň chtěla sehrát úlohu jakého si 

Prostředníka. Této otázce se bohužel Kowalski úplně vyhnul, i když zejména otázka poměru 
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polsko - československo - sovětského a podoba poválečné hranice polsko - české v oblasti 

Těšínská byly hlavními důvody krachu jednání obou politických reprezentací o sblížení 

v období války. /100/ 

Vzájemnými československo - polskými vztahy těsně po skončení druhé světové války se 

v posledním článku našeho sborníku zabývala Květa Kořalková a je třeba říci, že i zde stojíme 

před ryze marxistickou interpretací dějin let 1945 až 1947. Autorka popisuje vnitropolitický 

vývoj v obou zemích, kde zcela jasně kladně hodnotí úlohu komunistických stran a neopomíjí 

zdůraznit problémy a překážky, jež jim stavěly do cesty buržoazní živly. V tehdejším 

Československu to byli zejména národní socialisté a v Polsku pak Mikolajczyk a jeho 

spojenci. Vzájemné vztahy mezi oběma národy v tomto období hodnotí Kořalková vcelku 

kladně, krom jedné výjimky a tou byl znovuoživený spor o Těšínsko. Také zde viní 

z rozjitření nacionalistických vášní hlavně představitele buržoazních stran a naopak 

komunisty ukazuje jako ty, kteří se snažili udržet nevraživost mezi oběma národy na uzdě. 

V článku autorkou zde předloženém najdeme vcelku podrobný obraz vývoje těšínské otázky a 

to tak, jak se vyvíjela od roku 1945 až do podepsání československo - polské smlouvy na jaře 

roku 1947. Obě strany, jak tu Kořalková uvádí, přišly s územními nároky na oblast Těšínská, 

Přičemž československá strana argumentovala hospodářským významem daného regionu 
v rámci republiky a strana polská hrála na národnostní kartu. Z dnešního pohledu je jen těžké 

odhadovat, jak by se situace ve Slezsku odvíjela dále, kdyby se do konfliktu nezapojil 

Sovětský svaz, jež hrál v této otázce roli prostředníka od roku 1945. Pravda je ovšem taková, 

že Stalin si nemohl dovolit konflikt mezi dvěma členy socialistického tábora a to navíc v tak 

důležité průmyslové oblasti, jakou bylo právě Těšínsko. Jako důvod dobrých vztahů mezi 

oběma zeměmi pak Kořalková uvádí společný boj proti německému imperialismu, kdy oběma 

Zemím nezbývá nic jiného než se opřít o spojenectví se Sovětským svazem. Co se týče 

Pramenů k danému období, jsou asi nejlepším náhledem do dobové politiky v obou zemích 

novinové a časopisecké články a stejně tak je tomu v otázce těšínského problému. Na úrovni 

styků obou zemí zde můžeme zmínit polské práce J. Poznanského a M. Korowicze, kteří se 

zabývali problematikou hospodářské spolupráce mezi oběma státy a vzájemnými dohodami. 

Z autorů českých se pak danou problematikou československo - polské spolupráce zabývala 

Právě K. Kořalková a M. Šnejdárek, i když pozornost tomuto tématu věnoval i nám již známý 
J- Valenta./101/ 

Také roku 1963 věnovala polská historická periodika značnou pozornost problematice 

Českých dějin a naší historické produkci. I zde pak sehrál značnou úlohu Slaski kwartalnik 

historyczny. Tady například jeden ze známých historiků dějin Slezska Karol Jonca 
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upozorňuje na článek A. Brožka z roku 1961, v němž si autor všímá migrace českých dělníků 

do Horního Slezska před první světovou válkou. Brožek došel ve své studii k závěru, že tato 

oblast nebyla pro Čechy příliš atraktivní a pokouší se ji porovnat i když jen v omezeném 

měřítku s přílivem polského a ukrajinského obyvatelstva. Jonca pak autorovi vytýká, že 

nevěnoval dostatečnou pozornost stejné problematice v oblasti dolnoslezské, kde byl počet 

ěeských horníků mnohem vyšší. Jednalo se o oblast Wlabrzycha a příhraničních regionů 

Dolního Slezska, kde jak Jonca uvádí, nahrazovali naši dělníci německé, kteří odcházeli dále 

na západ. Recenzent však i přes všechny své výtky hodnotí autorovu znalost pramenů a to 

hlavně v německých archivech a tvrdí, že práce pomohla osvětlit českou migraci do 

Dombrovského revíru a oblasti Horního Slezska. /102/ 

Na práci Františka Šmahela - Humanismus v době Poděbradské upozornila Ewa 

Maleczynská. V počátku své recenze uvádí autorovu definici humanismu, který měl svoji 

ideovou základnu Itálii a byl zapříčiněn společensko-ekonomickými změnami a to již 

v průběhu XII. století. Podle Maleczynské se Šmahelovi, i když s obtížemi podařilo vytvořit 

Práci, která je přínosná pro osvětlení daného období českých dějin, a zde mu vytkla zejména 

chyby při použití marxistické metodologie při práci na dané publikaci. Zároveň upozorňuje na 
skutečnost, že autor si všímá jen italských kořenů ovlivnění českého humanismu a nevidí 
vlivy z okolních zemí, z Uher, Polska či Německa a hlavně z oblasti slezské. Maleczynska 

však poměrně dobře charakterizuje český humanismus jako naprosto odlišný od toho 

italského a tvrdí, že hlavním rozdílem tu byly sociálně-ekonomické faktory. Došlo tedy 

k tomu, že v Čechách humanismus bez problémů přijala šlechta i duchovenstvo. Důležitou 

roli při přijímání myšlenek humanismu v českých zemích pak bezpochyby podle recenzentky 

sehrál vliv husitství a jeho odkaz v naší tehdejší společnosti. /103/ 

O osobě polského historika Romana Hecka jsem se již zmiňoval a je vidět z předchozích 

ukázek, že věnoval značnou pozornost problematice českých dějin. Badatelský zájem zaměřil 

hlavně na dějiny XV. století a zde krom jiného na události spojené s prosazením polské 

kandidatury na český trůn roku 1438. Jeho práce na tomto tématu je dosti známá mezi 

českými historiky a já bych zde rád upozornil na jeden jeho článek z roku 1963, který se 

°hjevil na stránkách časopisu Sobotka. Heck se zde nezaměřuje na vojenské a politické 

události, jež provázely snahu českých příznivců Kazimíra Jagellonského, ale soustředil se na 

Propagandu a ideologický boj obou soupeřících stran - tedy habsburské a jagellonské. Heck 

upozorňuje na skutečnost, že v polské historiografii není tato problematika prakticky vůbec 

sledována, i když jak tvrdí, mohla úspěšná volba Jagellonce na český trůn změnit dějiny 

střední Evropy. Z polských prací tu uvádí jedinou a to článek A. Sokolowského - Elekcja 
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czeska po smierci Zygmunta Luksemburczyka, který vyšel v Krakově již roku 1876. Byla 

tedy již značně zastaralá a překonaná pracemi historiků českých a německých zejména R. 

Urbánka a W. Wostryho. Z poválečných prací polské historiografie se problematiky okrajově 

dotkla jen E. Maleczynská. Heckův článek je přínosný hlavně proto, že autor využil svoji 

znalost pramenů k danému období a nabízí zde čtenáři možnost nahlédnout do dobového 

myšlení představitelů obou znepřátelených stran pomocí listů a dopisů, jimiž se vzájemně 

osočovaly nebo naopak vychvalovaly své přednosti. Co je možno autorovi vytknout, je 

přílišný důraz na slovanskou vzájemnost v období XV. století a také fakt, že čeští husité podle 

mého názoru nemohli počítat s přílišnou ochranou katolického Jagellonce, zejména jejich 

radikální odnože. /104/ 

Již roku 1964 si práce Heckovy povšiml na české straně Jaroslav Mikulka a upozornil na ni 

svoji recenzí. Vyzdvihuje zejména její přínos pro polskou historiografii, ale i pro širší 

veřejnost, která o daném tématu prakticky nic neví. Jinak je tomu podle Mikulky na straně 

české a zde i on připomíná třetí díl Urbánkových Českých dějin, resp. část nazvanou Věk 

Poděbradský, jež hodnotí slovy autora danou problematiku prakticky vyčerpávajícím 

způsobem. Recenzent dále upozorňuje na několik skutečností, které jsou podle něj ale i podle 

mého názoru v Čechách dosti známé, zatímco Heck je označuje jako hypotetické. Jedná se 

zejména o okrajový zájem jak naší, tak polské strany o kandidaturu Jagellonce na český trůn. 

V Čechách ji podporovali pouze radikálové, kteří mohli s podporou svých náboženských 

myšlenek ze strany potencionálního panovníka počítat jen těžko, jak jsem již napsal, a také 

v Krakově se jednalo o problém jen okrajový. Stejně jako já i Mikulka závěrem oceňuje 

Heckovu velmi dobrou znalost českých pramenů k danému tématu ale i dobových kronik, což 

Pomůže hlavně polskému čtenáři. /105/ 

Jestliže bychom chtěli hledat vrcholná období v publikační činnosti v otázce vzájemných 
vztahů mezi českými a polskými historiky, pak rok 1964 lze označit jako jedno z nich. Právě 

v tomto roce totiž v Československu vychází první díl dvousvazkové práce Češi a Poláci 

v minulosti. Redaktorem a autorem prvního dílu se stal Josef Macůrek a jde vůbec o první 

syntetickou práci, jež je věnována vzájemným vztahům obou národů a zachycující období od 

Pravěku do XVIII. století. Z celé publikace je jasně patrno, že autor je důkladně obeznámen 
s danou problematikou a neklade vedle s e b e j e n jednotlivé studie sborníkového typu. Zejména 

Je tato skutečnost patrná v kapitolách, které jsou věnovány dějinám XVI. a XVII. století. 

Otázkám vzájemných vztahů obou národů v této době totiž Macůrek věnoval velkou 

Pozornost již dříve a řadu svých poznatků použil i nyní. Nelze mu zároveň upřít lehkost a 

živost, jež se v případě druhého dílu místy vytrácí, a je jasně vidět rozdíl mezi tím, když se 
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na vzniku knihy podílí jeden či více autorů. V otázce schématu celé práce je pak věnována 

pozornost těm obdobím vzájemných vztahů, která byla opravdu významná a to ať ve smyslu 

negativním či pozitivním, zatímco některé periody česko - polských vztahů jsou odsunuty do 

pozadí. Dobové recenze také Macůrkovi vytýkaly přílišnou idealizaci vzájemných vztahů 

obou národů, zde bychom mohli použít příklad účasti českých žoldáků ve válkách, jež vedl 

polský stát v XV. století. Ty autor vidí nikoliv jako prospěcháře, kterým šlo hlavně o výplatu 

žoldu, jak můžeme například pozorovat v případě obléhání Malborku v průběhu poslední fáze 

konfliktu Polska s křižáky, ale jako jeden z článků ve vzájemných česko - polských vztazích. 

Z dnešního pohledu oceníme zejména použitelnost prvního dílu i po čtyřiceti letech od jeho 

vzniku a změně režimu, která vedla i ke změně historické práce a pohledu dějepisců na 

některá období vzájemných vztahů obou sousedních národů. Jedinečný je i seznam použité a 

doporučené literatury, který takřka vyčerpávajícím způsobem podává obraz publikační 

činnosti jak našich, tak polských historiků do počátku šedesátých let dvacátého století. 

Závěrem snad mohu jen říci, že i pro mne byla tato práce inspirací a setká se s ní nutně každý, 

kdo se začíná zajímat o dějiny Polska a česko - polských vztahů, ovšem je třeba říci, že 

Publikace je přínosem i pro ty, kteří se o toto téma zajímají pouze okrajově. /106/ Na 

Macůrkovu práci upozorňuje, i když v p o n ě k u d jiných souvislostech i Jaroslav Valenta. Ten 
se totiž podílel na recenzi sborníku projevů Wladyslawa Gomulki, který vyšel v roce 1964 a 

obsahuje takřka tři desítky projevů tohoto rozporuplného představitele socialistického Polska. 

Valenta se o práci Češi a poláci v minulosti zmiňuje, když žehrá na nedostatek podobných 

Publikací, které by seznámily české čtenáře s vývojem sousední země. A právě jako takovou 

Publikaci vidí i sborník Gomulkowých projevů za léta 1959 až 1961, který údajně pomůže 

jednotlivým zájemcům seznámit se se situací v současném Polsku a hlavně zbavit se zažitých 

stereotypů o sousedním národě. Z dnešního pohledu působí tato recenze poněkud směšně 

stejně jako některé jiné Valentovy články, ovšem je dobrým důkazem toho, že historik 

Marxista musel projevit i notnou dávku politické angažovanosti, jež se zejména u Valenty 

Projevovala obsáhlými úvody a závěry článků a prací prakticky o ničem, jež byly navíc 

doprovázeny překrucováním historických skutečností přesně v duchu nové socialistické 

historiografie. /107/ 

bednou z ukázek práce marxistických historiků, jež se týkala polských dějin, může být i další 
2 *noha článků Jaroslava Valenty, který vyšel na Stránkách Slovanského přehledu roku 1964 
a rněl se stát jakousi připomínkou dvacátého výročí varšavského povstání z roku 1944. Tento 

článek zde zmiňuji proto, že je charakteristickou ukázkou dobové interpretace dané události 
2 konce druhé světové války. Co se obsahu týče, zachycuje autor jak frontové události let 
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1943 a 1944, situaci na území Polska, tak také politická jednání v Londýně a Moskvě. 

Podrobně je pak popsán počátek, průběh i porážka povstání, výzbroj povstalců a situace 

Varšavy vůbec. Valenta hodnotí celou akci jako nepromyšlené dobrodružství londýnské 

exilové vlády, která v té době ztrácela půdu pod nohama na úkor sílící pozice komunistického 

odboje. K tomuto svému hanebnému činu využili představitelé exilové vlády hrdinně se 

bránící bezmocné řadové obyvatele města, kteří za to tvrdě zaplatili. Napadá dále nejen 

Mikolajczykowu londýnskou vládu, kterou obviňuje z revizionizmu a neochoty po dohodě se 

sověty, ale jako zločinecké označuje i samotné vedení domácího odboje. Nemarxistická 

historiografie naopak zastává zcela jiné stanovisko, tvrdí, že povstalci se stali obětmi 

Stalinova promyšleného kalkulu, jímž chtěl chladnokrevně zlikvidovat značnou část Zemské 

armády, jak to ostatně činil na již získaných dříve polských územích. Nadsazena je zde role 

domácího komunistického odboje, který byl na okraji společnosti a prakticky bez vlivu, 

naopak stále neotřesena byla role Armije krajowej, která byla nejmocnější odbojovou 

organizací v zemi. Zcela jiný pohled na věc pak měla historiografie sovětská, která tvrdila, že 

neúčast jejich armády v povstání byla zapříčiněna jejím vyčerpáním a prodloužením 

zásobovacích linií. Pravdu o celé události se zřejmě dozvíme až po otevření ruských archivů, 

ovšem osobně se kloním spíše k variantě Stalinovy zrady. V článku, který Valenta uveřejnil, 

se pak navíc objevuje otázka: Mělo-li celé povstání vůbec smysl? Zde je pak vidět, že autor 

byl Čech, protože Polák by si podobnou otázku nikdy nepoložil a to s ohledem na již 

zmíněnou polskou revoluční tradici. /108/ 

Kromě výročí varšavského povstání si Polsko roku 1964 připomnělo i výročí vzniku vyšší 

školy v Krakově roku 1364, jež se stala předchůdkyní Jagellonské university založené tamtéž 
r°ku 1400. Toto výročí a zejména vzájemné kontakty mezi Karlovou universitou a Krakovem 

Připomněl českým čtenářům ve svém článku Janusz Roszko. Autor se soustředil zejména na 

období vzájemných kontaktů v období do vzniku krakovské university roku 1400, zmiňuje 

Počty polských studentů, kteří v Praze studovali, i uplatnění a funkce, kterých dosáhli po 

návratu do vlasti. Zde je ovšem nutno poznamenat, že opomíjí zmínit skutečnost, která říká, 

ne každý student, který byl počítán k polskému národu, byl etnický Polák, a tak jsou 

Roszkowa čísla poněkud diskutabilní, navíc zde uvádí, že Karel IV. chtěl v Praze založit 

slovanskou universitu, a to je rovněž poněkud nesprávný výklad faktů. Musíme si totiž 
Uvědomit, že král zakládal universitu s cílem povznésti český národ, do něhož byli v té době 
rovným dílem počítáni jak Češi tak Němci. Sporná pak je i skutečnost, že Roszko hovoří o 

krakovské universitě již roku 1364, kdy tato škola neměla teologickou fakultu, a tudíž 

nemohla býti počítána mezi soudobé university, jakými byly například ty v Praze či Paříži. 



Z dalších období vývoje obou škol jsou jen krátce zmíněna XV. a XIX. století, z tradic století 

XX. je upozorněno hlavně na studia slavistiky jak pražské tak krakovské, kde mezi významné 

učitele patřil například známý bohemist Lehr-Splawinski. I když tedy v Krakově roku 1364 

universita v pravém slova smyslu nevznikla, můžeme zde vidět v založení vyšší školy snahu 

posledního Piastovce o pozdvižení jeho sídelního města na evropskou úroveň. Hlavní zásluhu 

na vzniku Jagellonské university však připišme Vladislavu Jagellovi a zejména pak jeho ženě 

Hedvice, což si také Poláci roku 2000 a 2001 znovu připomněli. /109/ 

Otázku vztahů Československa a Polska v meziválečném období jsme již mohli sledovat ve 

Slovanských historických studiích vydaných roku 1963. Krom jiného sejí věnovali na polské 

straně také S. Stanislawska, A. Szklarska-Lohmanowa a Jerzy Kozenski, jehož práci 

Československo v polské zahraniční politice v letech 1932 až 1938 podrobil takřka zdrcující 

kritice J. Valenta na stránkách Slovanského přehledu roku 1964. Valenta nejprve vytýká 

autorovi opominutí pramenů k dané problematice a to zejména na české straně, i když zároveň 

uznává obtížnost úkolu, který si Kozenski vytyčil. Potom kritizuje autora a zde je třeba říci, že 

kritika je na místě za typickou desinterpretaci těšínské otázky, jež tak často provázela, a je 

nutno říci, že často provází práce polských historiků. V tomto případě užijme příkladu, kdy 

Kozenski označuje dohodu místních orgánů na Těšínsku ze dne 5. listopadu 1918 jako 

dohodu o rozdělení hranice, kterou však tento akt rozhodně nebyl, neboť měl jenom udržet 

zatimní stav věcí vdané oblasti. Další věcí, za kterou recenzent autora kritizuje, je 

nepochopení slovenského problému nebo dále postoje obou zemí v rámci střední Evropy. 

Závěrem pak Valenta zasazuje Kozenského práci zdrcující úder tvrzeními, že prakticky nejde 
0 syntézu a že autor nepochopil podstatu dané problematiky. V tomto případě je však nutno 
s kritikou předložené práce souhlasit a zdůraznit fakt, že dané období, které patří ve vztazích 

°hou národů k ňejsložitějším, stále na hlubší zpracování čeká. /110/ 

Zajímavým pohledem na dění v polské marxistické historiografii může být článek M. Hubla, 

ten Popi s u je dění u našich sousedů v letech 1958 až 1963. Tehdy například silnou polemiku 

nad otázkou tlaku dějin na současníky spojenou s obdobím kultu osobnosti, vyvolala práce 
Witolda Kuly - Rozvazania o historii, která vyšla roku 1958. Kula tvrdí, že tlak dějin zkrátka 

l is tuje a naší povinností je bojovat za jeho pochopení. Zde můžeme jasně vidět, že polská 

historická věda se již koncem padesátých let, tedy mnohem dříve, než naši historikové, 

snažila vyrovnat s dědictvím stalinismu. S přímou otevřenou kritikou stalinského kultu 

°sobnosti a Stalina sammotného pak vystoupil T. Daniszewski na jednom ze zasedání UV 
P S »S, když označil Stalina jako boří tele Leninových ideálů a jako člověka, který přispěl ke 

Zostření situace'uvnitř Komintemy, což vedlo až k likvidaci polské komunistické strany roku 



1938. Vývojem právě v polském dělnickém hnutí v období mezi dvěma válkami se ve své 

práci - Zarys polskiego ruchu robotniczego, zabýval Jozef Kowalski. Felicja Kalicka se 

naopak ve své práci z roku 1962 zaměřila jen na problematiku Stalinova vlivu 

v mezinárodním dělnickém hnutí, který otevřeně označila jako zhoubný. Objevily se ovšem i 

kritiky práce F. Kalické, jež upozorňovaly na to, že nevěnovala dostatečnou pozornost dění 

v dělnickém hnutí polském a to zejména v období roku 1928, kdy procházelo krizí, již vyvolal 

právě Stalin. Recenzent zde také zdůrazňuje roli, kterou při rehabilitaci obětí stalinizmu sehrál 

časopis Z pola walki, který začal vydávat jejich biografie ale i sebrané spisy obsahující názory 

těchto Stalinových odpůrců. /111/ 

Z prací českých historiků si v roce 1964 vysloužila v Polsku pozornost zejména pokračování 

Brna v minulosti a současnosti, kterým věnoval pozornost Roman Heck. Z druhého dílu, jenž 

obsahuje řadu studií z minulosti a přítomnosti města Brna, upozorňuje na zpracování období 

Po roce 1945, z článků dalších pak na ty, které mohou přinést cenné informace i polskému 

čtenáři /V. Žáček/. Heck si rovněž v úvodu posteskl, že wroclavské pracoviště nemá 

k dispozici první díl této studie, zároveň také upozorňuje na vzestup regionální historiografie 
v Československu počátkem šedesátých let, jehož důkazem je právě tato práce. Z dílu třetího 

Pak Heck poukazuje hlavně na článek popisující otevření polské expozice na Špilberku, která 

sice vznikla z iniciativy polské, je však dobrým dokladem spolupráce českých a polských 

historiků. Je ovšem zvláštní, že recenzent neupozorňuje v této souvislosti na průtahy, které 

Provázely vznik této expozice hlavně z polské strany. Celkově hodnotí recenzent Brno 
v minulosti a přítomnosti velmi pozitivně a srovnává ho například s Rocznikem wroclawskim, 

který stejně tak jako práce česká nevěnuje pozornost jen minulosti ale i současnému dění ve 

městě./112/ 

V celku pozitivně byla polskou kritikou přijata práce K. Šmerdy o poměrech na Těšínsku a o 

Postavení poddaných v období od XVI do XVIII. století. Autor v ní ve třech kapitolách 

Podává takřka úplný obraz sociální struktury regionu a to zejména v XVIII. století, konkrétně 
vdobě před selským povstáním roku 1766. Popisuje nejen změnu pozemkové držby po 

třicetileté válce, ale i vývoj šlechtických velkostatků a demografický růst dané oblasti. 

Srovnává navíc situaci Těšínská s ostatním územím Horního, ale i Dolního Slezska a 
v poslední kapitole se zabývá formami boje poddaných proti vrchnosti - zbojnictvím, 

zbíháním a povstáními. Recenzent, kterým nebyl nikdo jiný než známý polský historik 

Kazimierz Orzechowski, vytkl Šmerdovi zejména nerovnoměrnost rozvrstvení jednotlivých 

kapitol a podkapitol a dále skutečnost, že sice přichází s podnětnou a dobrou prací, ale ta je 

•)en odrazovým můstkem pro jeho vlastní další bádání. Jinak je ovšem Orzechowski s prací 
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spokojen a dokonce uvádí, že autorovy závěry potvrzují některé jeho starší hypotézy, jež se 

týkaly problematiky držby půdy na Těšínsku. Šmerdu pak označuje jako odborníka na danou 

problematiku, který je již dostatečně znám i polským čtenářům a uvádí zde jeho práce o 

dějinách Opolska. /113/ Takto by se tedy dala rámcově shrnout publikační činnost našich a 

polských historiků za rok 1964. Z dalších akcí bych rád upozornil na dvě: numismatickou 

konferenci, jež se konala v červnu toho roku v Opavě a další zasedání československo -

polské historické komise. V roce 1964 krom jiného probíhaly oslavy 150 let od vzniku 

Slezského ústavu v Opavě a v rámci nich se v tomto městě konala od 4. do 7. června 

numismatická konference s mezinárodní účastí. Početná byla hlavně delegace polská, kterou 

zde zastupovalo 32 delegátů. Podnětem pro konání této akce byly články otištěné v polském 

časopise Wiadomosci numismatycune roku 1962. Hlavní referát přednesla profesorka 

Nohejlová-Prátová z Prahy, kterou doplnil R. Kiersnowski z Varšavy, jejich příspěvky se 

týkaly hlavně denárového období vývoje české měny a nálezů této mince v Polsku. Z dalších 

účastníků pak jmenujme například R. Turka či S. Suchodolského. K denárové problematice, 

které byla věnována dále pozornost ve zvláštním jednání, vystoupil ještě zejména známý 

český numismatik J. Pošvář z Brna, který věnoval pozornost vývoji hřivnového systému u nás 

a v Polsku. Z dalších témat pak bylo hojně referováno o grošové reformě a jejím odrazu 
v českých zemích i na území Polska. Účastníci si později prohlédli výstavu věnovanou vývoji 

mince na Opavsku a zámek v Hradci u Opavy. Poslední den pak navštívili někteří Beskydy, 

°všem jak uvádí zpráva, pro nepřízeň počasí byl počet výletníků poněkud skromnější. Celou 

konferenci pak společně připravili členové opavské pobočky Numismatické společnosti a 

Kola numizmatycznego z Varšavy, které je součástí Polskiego towarzystwa aecheologicznego 
a jehož předsedou byl v té době W. Terlecki. Poslední dva dny konference pak souběžně 

navíc probíhaly IX. Numismatické dny slezské mince, které byly spojeny s veřejnou aukcí. 

/114/ 

Deváté zasedání společné československo - polské historické komise se konalo od 20. do 22. 

října 1964 v polském Krakově a bylo tématicky věnováno rozpadu rakousko-uherské 

monarchie a vzniku obou nezávislých států. V počátečním slově uctil profesor Macůrek 

Památku zemřelého polského historika Karola Lepszyho, který byl dlouholetým předsedou 

Polské sekce komise a rektorem Jagellonské university v Krakově. Macůrek vyzdvihl zejména 

jeho přínos pro práci komise a zásluhy o sblížení obou národů. Hlavní referáty k dané 

Problematice přednesli J. Křížek a J. Valenta, když oba příspěvky vyvolaly mohutnou diskusi 
a to hned v několika otázkách. Otevřen byl znovu problém Těšínská, který se obě delegace 

snažily chápat jen jako okrajový ve vztazích mezi nově vznikajícími státy, dále byla věnována 
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pozornost vzájemným kontaktům obou národů v době první světové války a konečně vztahu 

pražské politické reprezentace k Haliči. Druhý den jednání komise představil Josef Macůrek 

svou nově vyšlou práci Češi a Poláci v minulosti a shrnul cíle, které si tato publikace vytyčila. 

Polská strana ocenila skutečnost, že nejde jen o jakousi formu syntézy, jež by byla založena 

na dosavadních pracích, ale že bylo použito nových pramenů a poznatků. Recenzní referát na 

Macůrkovu práci přednesla Ewa Maleczynska a J. Leszczynski, kteří otevřeli diskusi na téma 

poměru česko - polské vzájemnosti a ekonomicko - etnických faktorů. I oni však ocenili 

publikaci jako jedinečnou a svého druhu jedinou. /115/ 

Některé příspěvky ze zasedání společné historické komise vycházely také tiskem, když na 

polské straně sehrály důležitou roli časopisy Przeglad zachodni nebo Sobotka. Stávalo se 

však, že k vydání referátů docházelo se značným zpožděním, a tak například referát 

přednesený polskými historiky na druhém zasedání komise v Praze roku 1959, který popisuje 

Polské práce o českých dějinách, vyšel teprve počátkem šedesátých let. Období raně 

středověkých dějin v této práci zpracoval známý polský medievista a zde již zmíněný Jan 

Dabrowski. Ten odkazuje již na období meziválečné, kde můžeme pozorovat řadu prací o 

českých dějinách z dílny takových historiků, jakými byli například Oswald Balzer nebo 

Stanislaw Zakrzewski. Nejedná se však o trend novodobý, protože řada z těchto vědců 

věnovala českým dějinám pozornost již dříve. Z prvních poválečných prací jmenuje 

Ďabrowski publikaci K. Jimienieckého z roku 1951 nazvanou Polské země ve středověku. Ta 

byla věnována hlavně stykům slovanských kmenů a vzájemnému prolínání jejich kultur. 
2 dalších autorů, kteří věnovali pozornost období slovanskému, zmiňme například Tadeusze 

Lehra-Splawinského, který vydal již roku 1946 práci nazvanou O původu a pravlasti Slovanů, 
t a vyvolala značný ohlas v soudobé české historiografii, což autor článku dokládá značným 

Počtem recenzí. O něco dále posunul svůj zájem J. Widajewicz, jež se zabýval vývojem státu 

Wislanů, kterému věnoval svou práci z roku 1947. Obdobím vzniku českého a polského státu 
VX. století se krátce po skončení války zabýval Gerard Labuda a zde zmiňme práci o 

Počátcích polského státu z roku 1946, která sice není přímo věnována našim dějinám, ovšem 

jak tvrdí recenzent, podává komplexní obraz střední Evropy X. století. Vzájemným vztahům 

°bou národů je pak věnována práce dnes již legendární Polska Czechy dziesiec wiekow 

sasiadztwa, na které spolupracoval kolektiv renomovaných polských historiků a která vyšla 

roku 1947. Jinak byla problematice slovanských států věnována široká pozornost na sedmém 

sjezdu polských historiků ve Wroclavi roku 1948 a zde je opět nutno zmínit zejména Gerarda 
Labudu. Archeologii a vzájemné spolupráci v této oblasti, která probíhala od roku 1951, se 

věnovali Alexander Gieysztor, A. Wasowicz aj. Kostrzewski. Ti věnovali nejen pozornost 
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dějinám, ale seznamovali polské čtenáře i s nejnovějšími poznatky a nálezy českých 

archeologů. Z. Wojciechowski naopak věnuje ve své práci z roku 1951 pozornost 

problematice vzniku českého a polského státu a navazuje ve svých hypotézách na práce 

Vaněčkovy. Vzájemným vztahům mezi Čechy, Poláky a Němci věnoval svou pozornost H. 

Kostrzewski ve své práci z roku 1952, naproti tomu Gerard Labuda, jak upozorňuje 

Dabrowski v jedné z nejdůležitějších prací své doby, věnoval pozornost období Sámovy říše a 

jejímu vlivu na západní Slovany. Henryk Lowmianski roku 1953 vydává práci, která je na 

rozdíl od publikací předešlých plně věnována hospodářským počátkům obou států a opírá se o 

bohaté studium pramenů. Lowmianski také věnoval pozornost práci takzvaného Geografa 

Bavorského a to roku 1958, kdy přispěl k pracem takových historiků jako: T. Kowalski či J. 

Dabrowski. Z těch historiků, kteří se danému tématu tedy dějinám IX. a X. století věnovali, 

dále na konec jmenujme K. Buczka a T. Grudzinského. /116/ 

Problematikou prací polské historiografie, které se věnovaly českým dějinám v období od 

XIV. do poloviny XVI. století, věnovala v uvedeném článku pozornost Ewa Maleczynska, 
tedy odbornice na slovo vzatá. Maleczynska zachází až do poloviny XIX. století, kdy můžeme 

mluvit o počátcích moderní polské historiografie, a uvádí zde práce takových autorů, jakými 

byli například: Krasinski nebo Lukaszewicz. Tyto práce jsou však pod vlivem staré historické 

školy a jak uvádí autorka, také částečně pod vlivem roku 1848 a jsou psány z pohledu 

myšlenky slovanské vzájemnosti. Z tohoto pohledu přinesl změnu ohledně problematiky 

zejména husitství konec XIX. a počátek XX. století a příchod historiků takzvané krakovské 

školy a zde je jmenován zejména A. Prochaska. Tito historici řešili hlavně spor myšlenek 

husitské ideolodie a tradičního polského katolicizmu a mnohdy se k přátelství s heretiky 

stavěli odmítavě. V období mezi dvěma světovými válkami věnovali polští historikové 

Pozornost zejména odrazu husitství v Polsku a boji s kacíři, tady je možno zmínit například 

Práce Birkenmajera nebo Mastynské. Pozornost českým dějinám však věnovaly i některé 

syntézy dějin polských a zde bych za všechny zmínil práci Grodeckého, Zachorowského a 

Dabrowského z roku 1926 Dějiny středověkého Polska a jejich druhý díl. Konkrétním 
tématům našich dějin a zejména vládě Lucemburků pak v tomto období věnoval několik prací 

Wlodarski. 

^Plný obrat v polském pohledu na české dějiny přinesl rok 1945 a ještě více příchod 

komunistické moci po roce 1948. První změnu v náhledu na husitství a jeho odkaz přinesla 

roku 1947 již zmíněná práce Polsko, Čechy - deset století sousedství, dále pak můžeme 

^ í n i t referát S. Wierczynského přednesený na sedmém sjezdu polských historiků ve 

^roclavi roku 1948 věnovaný polsko - českým kulturním vztahům v minulosti. V této době 
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již hrála významnou roli v bádání nad problematikou našich dějin a vzájemných česko -

polských vztahů historická pracoviště v Poznani a ve Wroclavi, tady vyšly v letech 1947 až 

1947 práce E. Maleczynské o vzájemných kontaktech obou národů v první polovině XV. 

století, H. Barycze o vzájemných kontaktech Karlovy a Jagellonské university a konečně 

práce L. Bazylowa Slezsko a Čechy ve druhé polovině XV. století. Počátek padesátých let 

přináší úplný příklon polské historiografie k marxistické ideologii a z této doby nás 

Maleczynska upozorňuje na práci S. Zajaczkowského z roku 1952 nazvanou Husitské hnutí 

v Čechách. Ta je podle ní psána s dobrým úmyslem a i když obsahuje chyby, nezaslouží si 

ostrou kritiku českých vědců. Z dalších historiků jmenujme například J. Slizinského a jeho 

práce věnované Jednotě bratrské a jejímu působení v Polsku, problematice reformace se také 

věnovali W. Sobocinski, J. Tazbir nebo M. Sczaniecki. Z wroclavského vědeckého centra se 

Problematice českých dějin XV. století věnovali zejména E. Maleczynska, R. Heck a S. 

Kolbuszewski, kteří vydali nepřeberné množství prací jak v Polsku, tak v Československu. 

Maleczynska pak ještě uvádí zde již zmíněnou skutečnost, že zatímco prací k našim dějinám 

XV. století existuje poměrně dost, problematice dějin století XVI. se polská historiografie do 

roku 1960 příliš nevěnovala. Také k otázce husitství je třeba říci, že polští vědci mnohdy 

úplně přejali marxistickou interpretaci dané problematiky od svých českých kolegů a viděli 

husitství hlavně jako reformu sociální a nikoliv náboženskou. Stejně tak vyzdvihovali, jak 

bylo ovšem v té době zvykem, silný protiněmecký charakter celého hnutí, jež je však v Polsku 

všeobecně oceňováno velmi vysoko a to hlavně z pohledu polské revoluční tradice. /117/ 

Právě XVI. a XVII. století věnoval svůj příspěvek Kazimierz Lepszy, který již v úvodu 

nastiňuje problematiku jako z polské strany neřešenou, v řadě syntéz najdeme zmínky o 

Politických kontaktech, ovšem hospodářské a kulturní vazby mezi oběma národy na 

zpracování čekají. Jako příklad zde Leepszy uvádí Dějiny Polska z roku 1957 a to druhou část 

Prvního dílu. Autor dále poukazuje na syntézy slezských dějin autorů Poipiolka a 

Maleczynské, které také informují o daném problému a zvlášť upozornil na referát Karola 

Maleczynského z konference o Slezsku, jež se konala ve Wroclavi roku 1953, a který byl 

věnován roli lidových mas v dějinách Slezska. Poměrně značný zájem panoval v oblasti 

slezských dějin o kontakty vesnického lidu a jeho boj s vrchností, zde jmenujme alespoň 

studie W. Ochmianského a F. Popiolka. Podobnou problematikou ovšem jen ryze z českého 

hlediska se zabýval M. Francie, který se také věnoval zemědělským reformám na území Čech 

v průběhu XVIII. století. Důležitým pramenem a to zejména k hospodářským dějinám 

vzájemných kontaktů od XVI. do XVII. století jsou také polské syntetické práce věnované 

dějinám měst a zde především Krakova a Wroclavi autorů K. Maleczynského, S. Kutrzeby či 
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L. Koczego. Práce věnované polskými historiky období druhé poloviny XVI. století až do 

časů Bílé hory, jež Lepszy uvádí, jsou dnes již zastaralé a v porovnání s publikacemi 

Macůrkovými či pracemi profesora Polišenského prakticky nepoužitelné, ale to uznává i sám 

autor. Z poválečné produkce můžeme zmínit kratší studie W. Czaplinského Slezsko a Polsko 

v prvních letech třicetileté války či Z. Grota o roli kozáků v bitvě na Bílé hoře. Prolínání 

češtiny a polštiny vdaném období se zabýval například poznaňský slavista Vrtel-

Wierczynski, v oblasti kulturních kontaktů je pak třeba znovu jmenovat J. Slizinského či 

Práce E. Maleczynské. Tématem, které zaujalo polskou historickou obec asi nejvíce, byla 

činnost a osobnost Komenského a jeho vliv na Polsko. Z tohoto hlediska byla vrcholem 

konference v Lešně roku 1956, jež byla plně věnována této problematice. Z konference se 

nám dochoval sborník nazvaný Vědecké setkání v Lešně při oslavě čtyř set let vzniku 

gymnásia J. A. Komenského /Wroclav 1957/. Z historiků, kteří se učiteli národů věnovali, 

podrobněji zmiňme pak L. Kurdybacha či B. Suchodolskeho. Dějinami umění se po válce 

zabývali hlavně T. Dobrowolski nebo J. Szablowski. /118/ 

V problematice dějin vzájemných kontaktů v období XIX. století je jedním z prvních témat 

Působení takových osobností jako Purkyně a Čelakovský na universitě ve Wroclawi. Této 

tématice a vůbec polským stopám ve Slezsku té doby věnovali těsně po skončení války 

Pozornost E. Maleczynska, H. Barycz či B. Zakrzewski. Vydáváním pramenů k danému 

tématu se v padesátých letech zabýval Karol Maleczynski a tehdy byla rovněž věnována velká 

Pozornost činnosti wroclavského literárního spolku, v němž rovněž pracovali Purkyně i 

čelakovský, zde zmiňme například příspěvky M. Suchockého aj. Koraszewského nebo referát 
B- Januszewského z konference věnované dějinám Slezska, která se konala roku 1953 ve 

Wroclawi. Velkou pozornost věnovala jak polská tak česká poválečná historiografie 

Událostem roku 1848 a jeho odrazu uvnitř .slovanstva. Zde je třeba uvést práce H. 
Batowského, který se zabýval právě stavem této etnické skupiny. Dále zmiňme příspěvky S. 

Kieniewicze, jež soustředil svou pozornost na vydávání pramenů k roku 1848 nebo práce T. 
Grabowského. M. Tyrowicz pak věnoval pozornost konkrétním osobnostem roku 1848 a 1849 
a také průběhu jara národů ve Slezsku. V otázce vzájemných kontaktů buditelů významných 

Představitelů kulturního života obou národů věnovala polská historiografie velkou pozornost 
vl ivu Adama Mickiewicze na kulturu západních Slovanů a jeho kontaktům s Čechy zejména 
v °bdobí jeho pařížské emigrace. Zde přispěli svými pracemi H. Batowski a J. 
Magnuszewski. Otázku slezských dějin, kde hrálo velkou roli místo Těšínská, zpracovávala 
ř a d a zde již zmíněných historiků zWroclavi, ke kterým patří ještě zde nezmíněný J. 
Chlebowczyk. Všeobecně se však dá říci, že obě národní historiografie obcházely toto téma 
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velmi ostražitě, aby nedošlo k jitření starých problémů. Již zmíněný J. Chlebowczyk spolu 

s dalšími marxistickými historiky, věnoval rovněž pozornost dnes už ne tak zajímavé 

problematice vzniku a vývoje dělnického hnutí na Těšínsku, vzájemné spolupráci obou jeho 

národních odnoží a také vývoji zdejších uhelných revírů. Otázkou, kterou se rovněž polská 

poválečná historiografie zabývala, i když zřejmě velmi nerada, byl postoj sanačního režimu 

ve dnech mnichovské krize. Zde bych jako vrchol viděl vystoupení polských historiků: 

Piwarského, Batowského a Chůdka na konferenci v Praze roku 1958, jež byla věnována 

dvacátému výročí Mnichova. Jejich příspěvky vyšly o rok později ve známém sborníku pod 

názvem: Kdo zavinil Mnichov. Marxistická historiografie se snažila poukazovat na odmítavý 

Postoj polských komunistů nejen k Mnichovu, ale zejména k politice polského vládnoucího 

režimu, který byl jejím úhlavním nepřítelem. Dějinami Československa respektive 

Protektorátu Čechy a Morava se ve svých pracích zabývali E. Ruttkowsi a J. Mlodziejowski. 

E. Reichman věnoval pozornost vojenským akcím naší armády ve své práci z roku 1948. 

Autor článku rovněž upozorňuje na práce, které se věnovaly dějinám české historiografie a 

zachytily její vývoj nebo práci některých historiků do roku 1950. Sem patří hlavně Práce 

Gerarda Labudy věnovaná Václavu Chaloupeckému, M. Straszewského, Zdeňku Nejedlému a 

M. Francicovi, který se zabýval vývojem českého historického myšlení. Příspěvek polských 

historiků pak dále nabízí pohled na řadu prací, které se týkají vzájemných poválečných styků 

mezi oběma národy, ovšem zde se jedná hlavně o populární brožury a krátké zprávy, jež měly 

Polským čtenářům přiblížit vývoj a úspěchy socialistického souseda a spojence. Celkově lze 

tento článek hodnotit jako velmi přínosný a to hlavně pro naše čtenáře. Je ale fakt, že některá 

období vzájemných vztahů, která byla rovněž polskou historiografií zpracována, zde úplně 

chybí, jedná se hlavně o problematiku dějin středověku. Zajímavou ukázkou vývoje polské 

historické vědy pak může být to, že autoři si všímají krom domácí také emigrantské historické 

Produkce, což bylo pro naši vědu v roce 1959 nemyslitelné. /119/ 

Autoři výše zmíněného článku velmi často odkazují na publikaci tří polských historiků Polska 
Czechy dziesiec wiekow sasiadztwa, která vyšla roku 1947. Tato publikace je dosud jediným 

Pokusem polské strany o zachycení vzájemných vztahů mezi oběma národy, ovšem je nutno 

že se jedná o práci, která příliš nového ani versvé době nepřinesla. Kniha vyšla jako 

^rojopis již během války, konkrétně roku 194, a to jako plánované dílo konspirace a vlastně 
d°Plněk práce Polsko a Německo - deset století zápasu. Silný protiněmecký náboj je jakousi 

drvenou nití, která se vine celou publikací a vrcholí v jakémsi doslovu, jenž se pokouší 

Nastínit vzájemné vztahy mezi Čechy a Poláky na pozadí jejich poměru k Němcům. Hned 
V úvodu této kapitoly mluví její autor o právě skončeném odsunu a jeho dějinném významu 
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pro oba národy. Němci jsou zde viděni jako hlavní překážka česko - polské vzájemnosti a 

Češi a Poláci jsou zde líčeni jako nejzápadnější výspy slovanstva svádějící tuhý boj 

s nepřítelem. Náš národ je popisován jako ten, který má s Němci mnohem větší zkušenosti, 

ale také jim vděčí za rozvoj měst a jiný druh organizace státu než jaký byl znám v Polsku. 

Tak autor nevědomky popisuje německý živel vlastně jako nositele pokroku a rozvoje. Velmi 

negativně je hodnocena dynastie Lucemburků, jež je viděna jako nepřítel Polska pro svůj 

postoj ve sporu s křižáky, ovšem zde je nutno říci, že v rámci polské historiografie se nejedná 

o postoj nijak ojedinělý. Poměrně negativně jsou však hodnoceny i dynastie Piastovců a 

Přemyslovců, jejichž ambice údajně stály v cestě česko - polské vzájemnosti. Nadhodnocen 

je naopak význam bitvy u Grunwaldu, který měl být dokonce jedním z podnětů husitské 

revoluce v Cechách. Kladně se ovšem čtenář musí přiklonit k celkové charakteristice 

vzájemného poměru mezi oběma národy jako jisté formy rivality, kterou výrazně ovlivnil 

jejich postoj vůči německým zemím, které dovedně využívaly právě rozporů mezi oběma 

národy ve svůj prospěch. Pro dnešního čtenáře je však tato publikace zajímavá jen jako dílo 

své doby, protože byla již dávno překonána prací Macůrkovou z roku 1964 zde již zmíněnou. 

Ta totiž není jen pouhou kompilací, ale přináší i řadu nových poznatků. /120/ 

První ukázkou publikační činnosti české a polské historiografie pro rok 1965, kterou jsem 

vybral, je krátký článek Stefanie Stanislawské o počátcích zahraniční politiky lidového 

Polska. Tato studie prakticky odpovídá článkům, které publikoval svého času Jaroslav 

Valenta a je klasickou ukázkou zpolitizované marxistické historiografie. Autorka se totiž ani 

v nejmenším nepokouší nastínit zahraniční politiku poválečného Polska, ale boj komunistů a 

jejich konkurentů ze Zemské a r m á d y v posledním roce války na pozadí vztahů Moskvy a 

západních mocností. Není navíc z této práce snadné zjistit, kdy podle Stanislawské vůbec 

^ ž e m e hovořit o vzniku lidového Polska. Je tímto datem den vzniku lublinské vlády? Den 

vzniku Svazu polských vlastenců v SSSR? To není vůbec jisté. Co ovšem jisté je a článku to 

vytknout nelze, je skutečnost, že polská otázka hrála v průběhu druhé světové války důležitou 
r°li ve vztazích mezi spojenci a Moskvou ale i mezi Londýnem a Washingtonem. Tohoto 
fa^tu si autorka prakticky nevšimla a stejně tak i v této studii postrádám zmínky o roli 

Československé exilové vlády v Londýně, již sehrála v polsko - sovětských jednáních, 

lelkově je možné zhodnotit danou studii jako snahu polské strany o vysvětlení vývoje v zemi 

Přesně podle pravidel marxistické interpretace problematiky nejnovějších dějin. /121/ 
S Prací českého historika Hynka Bulínajsme se již mohli seznámit, roku 1965 zaujala jeho 
P°Zornost poměrně rozsáhlá polská práce věnovaná dějinám Štětina, jež byla dílem kolektivu 

^kolika známých polských vědců. Právě kolektivní práci recenzent velmi oceňuje a tvrdí, že 
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vynikajícího výsledku, kterého autoři práce dosáhli, bylo možno dosáhnout právě díky 

koordinované a cílené spolupráci pracovního kolektivu. Dějiny Štětina ve třech svazcích 

zachycují vývoj tohoto přístavního města od prvopočátků do roku 1985. Bulín pak rozebral 

díl druhý co do obsahu nejrozsáhlejší, jemuž vytkl jedinou věc a to absenci zmínek o podílu 

Čechů na dějinném vývoji města. Celá tato práce je výsledkem snahy polské historické vědy, 

jež se právě v polovině šedesátých let zabývala zpracováním dějin měst. Právě tohoto faktu si 

všímá autor recenze a kritizuje naší historickou vědu, která v tomto ohledu zaostává. Bulín 

kromě jiného pozitivně hodnotí uvedení pramenů k dějinám města a také úvodní slovo 

Gerarda Labudy, který na několika stránkách dokázal zachytit vývoj Štětina od středověku do 

roku 1805. Bulín ovšem zapomněl na skutečnost, že v případě Dějin Štětina se krom jiného 

jedná o snahu polských historiků zachytit z polského pohledu historii nově získaných území a 

to se všemi klady a zápory. /122/ Roman Heck naproti tomu na polské straně věnoval 

například pozornost práci A. Miky o postavení poddaných v českých zemích v první polovině 

XVI. století. Heck byl znalcem poměrů v naší historiografii a tak si mohl dovolit srovnávat 

Práci Mikovu s monografiemi, které dané problematice věnoval F. Graus, a je nutno říci, že 

dochází k poměrně kladným výsledkům ve prospěch recenzované publikace. Navíc 

upozorňuje na to, že tato kniha má něco, co u mnohých publikací z oblasti hospodářských či 

sociálních dějin postrádáme, a to lehkost jazyka, kterým je psána. Mika nabízí čtenáři popis 

Postavení vesnického lidu v období od konce husitských válek do poloviny XVI. století a to 

Prakticky ze všech pohledů. Od nářadí, jež bylo užíváno, po dobytek, který venkované 

chovali až po provázání produkce české vesnice s obchodem ve městech a problematikou 

feudální renty. Heck rovněž pozitivně hodnotí tabulkové shrnutí údajů, které se týkají chovu 

domácího zvířectva i vyjádření hospodářské produkce. Navíc upozorňuje na podobnost 

^vo je české vesnice a vsi ve Slezsku, což jen dokazuje příslušnost této oblasti k našemu 

státu. Závěrem pak recenzent hodnotí práci jako příspěvek evropského formátu a je zde 

možno vyčisti, že polská věda v dané oblasti poněkud zaostává. /123/ Stejně negativně jako 

roku 1964 ve Slovanském přehledu hodnotil o rok později na stránkách Sobotky Jaroslav 
Valenta práci J. Kozenského o postavení Československa v polské zahraniční politice 

třicátých let XX. století a tak snad jen připomeňme to nej důležitější. Recenzent se staví velmi 

negativně k autorově znalosti českých pramenů a k jejich předložení vůbec. Tvrdí, že práce 
není syntézou, ale jakýmsi shlukem kapitol a některým problémům pak není věnována 

Pozornost vůbec. Zde zmiňme jako příklad polsko - československé dohody z roku 1925 nebo 

Československou podporu polských nároků v oblasti Horního Slezska. Celkově pak Valenta 

hodnotí práci jen jako začátek historického výzkumu dané problematiky. /124/ 
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Jako ukázku pomalu se měnících poměrů vnáší historiografii poloviny šedesátých let a 

směřování k jakémusi uvolnění, jsem vybral článek J. Valenty, který je tématicky zaměřen na 

dění v Polsku v období od léta 1944 do léta roku 1945. Ani tato práce nevybočuje zvláště 

výrazně z podobných předchozích příspěvků tohoto klasického představitele české 

marxistické polonistiky, ovšem jsou tu již jisté náznaky uvolňování skutečností dříve 

zamlčovaných. Valenta se ve svém článku ani tak nezabývá dějinami Polska v daném období 

jako spíše dějinami boje polských komunistů o uchopení moci v zemi. Stranu samotnou pak 

ztotožňuje se státem a její dějiny jsou dějinami země. Takový postoj ovšem nebyl 

v marxistické historiografii žádnou výjimkou a najdeme ho i v syntézách dějin obou zemí, jež 

vznikly po roce 1948. Autor líčí velmi sugestivně, jak tvrdě museli polští soudruzi bojovat za 

spravedlnost a jak všemožně jim vtom bránila buržoazie reprezentovaná Londýnem a 

Zemskou armádou. Na rozdíl od svých předchozích a zde již citovaných prací ovšem uznává, 

že komunisté měli v polské společnosti absolutní menšinu a že i nově vzniklý Lublinský 
výbor musel o své postavení tvrdě bojovat. Navíc a to je dle mého názoru mnohem závažnější 

Posun, hovoří již otevřeně o ,přehmatech', jichž se na Polácích dopustili Sověti v počátcích 

války a které pak obratně využila západní propaganda. Jedním z faktů, který není možné 

Pominout a jehož si Valenta také všímá, je skutečnost, že polská otázka se právě roku 1944 

stala pro západ horkým bramborem a že je zde možno mluvit o otevřené zradě londýnské 

exilové vlády výměnou za shodu uvnitř protihitlerovské koalice. Nesouhlasit však musíme 
s tvrzením, že v roce 1945 dochází v Polsku ke stabilizaci, protože až do roku 1947 probíhala 

v zemi občanská válka, jejímž výsledkem bylo konečné převzetí moci komunisty a 

Mikolajczykůw útěk do exilu. Zajímavou skutečností v tomto Valentově článkuje i srovnání 

českého a polského poměru k Rusku, kde autor velmi správně ukazuje na přílišnou idealizaci 

českého rusofilství, která bylo podmíněna ztrátou reálného kontaktu s poměry v této zemi, jíž 

« Poláci z dob povstání XIX. století. Valenta rovněž velmi správně poukazuje na to, že pro 
Čechy bylo po dlouhé době první setkání s ruským živlem až setkání s vojáky rudé armády a i 
v tomto směru je vidět, že v naší historiografii poloviny let šedesátých se přeci jen začalo 
něco měnit. /125/ 

Poměrně zajímavý pohled na poměry v meziválečném Polsku nabídl českému čtenáři roku 
1965 polský historik hospodářských dějin Jerzy Tomaszewski. Zaměřil se na příčiny 

^onomického neúspěchu země v období let 1920 až 1939. Tomaszewski vychází z faktu, že 
jediným obdobím, kdy polská ekonomika procházela jakýmsi hospodářským růstem, byla léta 
1 9 26 až 1928, poté přichází světová krize a zní se Polsko již nevzpamatovalo. Autor také 
Uyádí faktory, které přispěly k zaostalosti polského hospodářství: Mluví zejména o 
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nerovnoměrném vývoji třech záborů, jež byly vázány na ekonomiku Německa, Ruska nebo 
r~ 

Rakousko-Uherska, ovšem jejich vzájemná provázanost byla prakticky nulová. Další příčinou 

polské stagnace byla situace v zemědělství, jež vyžadovalo okamžitou reformu a to zejména 

v oblasti velkostatků, které neefektivně hospodařily s ornou půdou a na přínosu ekonomice 

státu se podílely jen minimálně. Katastrofální byla situace polského průmyslu, který po první 

světové válce prakticky neexistoval a bylo ho nutno znovu vybudovat. Autor ovšem 

neopomíjí ani politické faktory, které ovlivnily ekonomické neúspěchy meziválečného 

Polska, a zde to byl zejména nepřátelský postoj takřka ke všem sousedům, kdy v takovéto 

situaci je jen velmi obtížné vytvořit pozitivní podmínky pro export a zároveň pro příliv 

zahraničních investic. Jediné, co je možné uvedené studii vytknout je, že se nezabývá rolí 

Židů v ekonomice meziválečného státu, která je naprosto neopomenutelná a dá se říci, že 

v některých oblastech průmyslu a obchodu tvořili právě polští Židé absolutní vlastnickou 

majoritu, což byl ostatně i jeden z důvodů negativního vztahu s etnicky polskou společností. 

Jinak je ovšem nutné Tomaszewského článek hodnotit na svou dobu velmi pozitivně a jako 

svého druhu ojedinělý. /126/ 

Problematikou hospodářských dějin, konkrétně vývojem mincovnictví ve Slezsku se ve svém 

článku v časopise Sobotka roku 1965 zabýval známý český historik Jaroslav Pošvář. Ten se 

věnoval polsko - českým finančním vztahům již dříve a v této své krátké studii se pokusil 

nastínit pronikání tolaru od dob počátků jeho ražby v Jáchymově do XVIII. století na území 

Slezska. Navíc si všímá vztahů, které panovaly mezi slezskou šlechtou a Vídní či ostatními 

zeměmi rakouského soustátí. Značnou část svého článku pak Pošvář věnoval boji zemské 

Šlechty na území Slezska proti pronikání cizích měn a to hlavně pruské a polské. Takřka 

vyčerpávající je pak v číslech uvedený vývoj kurzu tolaru vůči ostatním měnovým jednotkám 

obíhajícím v Rakousku a jeho vývoj v závislosti na měnových reformách či dobových 

událostech. Českému i polskému čtenáři pak může tento článek otevřeně dokázat míru 

Provázanosti slezských knížectví s českými zeměmi a také jeho postavení v rámci habsburské 

monarchie. /127/ Slezskou problematikou se zabýval další zde již zmíněný historik Kazimierz 

°rzechowski. Ten věnoval pozornost vývoji vazalských vztahů mezi jednotlivými slezskými 

•mížaty a českým králem Janem Lucemburským tak, jak se utvářely v letech 1326 až 1336. 

°rzechowski v této souvislosti poukazuje na fakt, že tyto vztahy se výrazně lišily od těch, 

které navazovala slezská knířata v době vlády Václava II. Tehdy totiž leníci přísahali pouze 

Václavovi a nikomu jinému, kdežto v době vlády Janovy se jejich přísaha vztahovala jak na 
0sobu krále tak na české království a stávala se prakticky trvalou záležitostí. Autor pak 

Podrobně rozebírá celý proces slezských holdů z právního hlediska, všímá si toho, co 
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z daného aktu vyplývalo pro strany v něm zúčastněné, jak samotný proces holdu probíhal i 

postavení nových poddaných a výhod a nevýhod, které jim přináležitost k českému království 

přinesla. Všechny své závěry opřel Orzechowski o znalost pramenů a to hlavně listin 

vydaných při příležitosti holdů a pomocí přímých citací z nich dochází k závěru, že právní 

postavení místních vládců se příliš nezměnilo, i když za ochranu svých panství byli 

povinováni manskou službou králi, ovšem stejně tak se i on zavazoval chránit je. Teprve 

s postupem doby a sílící pozicí českých králů se pravomoc slezských knížat ztenčovala. Celá 

studie je přínosná i pro dnešního čtenáře, protože do podrobná popisuje proces konečného 

Připojení Slezska k českému státu a jeho právní podstatu, zatímco řada dobových i 

současných publikací či článků se omezila nebo omezuje jen na popis povrchní, jak si ovšem 

Posteskl již sám Orzechowski, když jako příklady uvedl zejména některé starší německé práce 

z XIX. století./128/ 

O práci Češi a Poláci v minulosti zde již řeč byla, roku 1965 ji pro polskou veřejnost 

zrecenzovala E. Maleczynska a je nutno říci, že nešetřila nejen slovy uznání, nýbrž našla i 

řadu kritických výtek. Maleczynska hovoří o práci jako o knize, která se snaží hledat spíše to, 

co oba národy spojuje a ne to, co je dělí. Nejpožitivněji pak hodnotí kapitoly věnované 

dějinám středověku a upozorňuje na skutečnost, že práce Macůrkova vysoce překonala nejen 

zastaralou publikaci Polska Czechy z roku 1947, ale v jistém smyslu i v té době právě tištěné 

Ďzieje Czechoslowacji. Negativně pak recenzentka mluví o hodnocení Polska a zvlášť 

některých jeho provincií jako daleko méně vyvinutých než oblast Čech. Tvrdí a to je do jisté 

míry pravda, že i vnáší zemi se nevyvíjely všechny její regiony rovnoměrně a i tady 

existovaly rozdíly. Je ovšem nutno říci, že srovnáváme-li Čechy a Polsko, rozdíl v procesu 

Ji třní konsolidace státu a ve smazávání rozdílů mezi jednotlivými regiony je značný, a 

zatímco v Čechách byl skončen, Polsko se dodnes nevyrovnalo s některými negativy 

historického vývoje státu a například rozdíl mezi jednotlivými zábory je patrný i 

v současnosti. Další věcí, kterou Maleczynska práci vytýká, je nezájem nebo neochota 

zdůraznit polské kontakty s oblastí Slezska. I zde však musí dát autorovi publikace za pravdu. 
N a rozdíl od neustálých výbojů směrem na východ totiž polský stát nepodnikl ani jedinou 
akci na získání Slezska a smířil se s jeho připojením a sounáležitostí s českým státem tak, jak 
t 0 vyznačil daný stav věcí z doby vlády Jana Lucemburského. Souhlasit ovšem musím v tom, 
ž e Při výkladu polského dozvuku husitství, je nezbytně nutné vysvětlit českému čtenáři 

nejprve politickou situaci v zemi, aby tak lépe pochopil daný problém jako propojený celek a 
nikoliv jako dvě věci na sobě nezávislé. Jinak je ale pravda a to jsem již napsal dříve, že polští 

historikové často přebírali chyby, kterých se dopouštěli jejich čeští kolegové a zapomínali 
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oddělit Husa a jeho myšlenky od konání jeho následovníků, čímž se mnohdy zcela vytrácí 

náboženský obsah počátků tohoto reformačního hnutí. /129/ 

Velkou pozornost a více než kladný ohlas vzbudila u polských historiků práce J. Hlaváčka o 

knihách ve středověkých knihovnách Čech a Moravy. Pro polské čtenáře tuto práci 

recentovala Leokadia Matusik a je možno říci, že nešetřila slovy uznání. Chválí nejen 

systematičnost, s jakou autor postupoval při řazení a popisu jednotlivých sbírek, ale také 

průkopnický charakter celého počinu. Ten označuje jako vůbec první pokus o podobný soupis 

po stu letech a hovoří zde v této souvislosti o starší práci T. Gottlieba Uber mittelaltterlichen 

Bibliotheken vydané v Lipsku roku 1890. Matusik dále pozitivně hodnotí, že práce není jen 

soupisem knih v jednotlivých sbírkách, ale zároveň nabízí pohled na dějiny knihy ve 

středověku i na vývoj vlastnictví publikací v soukromých sbírkách. Jako největší přínos pro 

Polskou historiografii pak recenzentka vidí možnost využití Hlaváčkovy práce při bádání 
v oblasti dějin Slezska, k jehož vývoji najdeme značné množství pramenů v archivech 

českých a zejména moravských. /130/ Roku 1965 oslavil své sedmdesátiny významný 

Představitel české polonistiky a nám již dobře známý Václav Žáček. Žáček se stal známým už 
v meziválečném období a to hlavně díky své disertaci na téma Ohlas polského lednového 

Povstání v Čechách roku 1863. Tato tématika se pak stala jedním z pilířů jeho vědeckého 

zájmu zároveň s revolučním rokem 1848. Právě česko - polským stykům okolo roku 1848 

věnoval asi svoji největší práci vydanou v letech 1947 a 1948 nazvanou Čechové a Poláci 

roku 1848. Tato dvoudílná publikace však nezachycuje pouze a jenom dění revolučního roku, 

ale popisuje vzájemné kontakty obou národů prakticky již od třicátých let XIX. století až po 

Porevoluční exil, jehož významnou osobností se stal J. V. Frič. Fricovi a jeho úloze v česko -

Polských kontaktech také Žáček ve svých pracích věnoval velkou pozornost, nebyla to však 

jen tato problematika, jíž by se tento renomovaný český historik zabýval, věnoval rovněž 

Pozornost dějinám Slezska a období, kdy se zde utvářel český a polský národní život. Z jiných 

oblastí, do kterých Václav Žáček badatelsky zasáhl, jmenujme například dějiny kontaktů 

slovensko - polských nebo oblast našich vztahů s jihoslovanskými národy. Vždy se ovšem 

jednalo o období XIX. století. Žáček se také podílel na tvorbě řady učebnic a skript, kdy 
Vrcholu zřejmě tato jeho činnost dosáhla podílem na přípravě druhého dílu Čechů a Poláků 
v minulosti. Je třeba říci, že jeho práce zůstaly dodnes nepřekonány, a to co jim dodává na 

kvalitě je dokonalá znalost nejen literatury ale i dobového pramenného materiálu, jíž Václav 

^áček disponoval./131/ 

R°k 1965 byl také krom bohaté publikační činnosti historiků českých i polských rokem dvou 

významných výročí. Jednak vrcholily oslavy milénia polského státu, a jednak uplynulo dvacet 
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let od osvobození a zejména toto výročí bylo pro komunistické strany v obou zemích 

důvodem k jakémusi bilancování. Právě při této příležitosti se od 19. do 20. února konala 

v polských Katowicích konference, které se mimo jiné účastnili představitelé české a polské 

historické obce. Zasedání historické sekce této konference bylo poznamenáno hlavně 

referátem docenta Golebowského, který se pokusil nastínit dějiny katowického regionu od 

ledna 1945 do roku 1947. Jednalo se o příspěvek, který plně odpovídal účelům konference, 

protože hlavní důraz byl položen na vývoj komunistické moci v dané oblasti, postupné 

převzetí moci, boj s reakcí a úspěchy kterých komunisté ve Slezsku dosáhli. Takovýchto 

referátů byly ovšem v období let 1948 až 1989 nejen ve Slezsku předneseny desítky a vždy 

s jediným účelem, sjednotit dějiny státu s dějinami strany, které jsou bez výhrad připsány 

veškeré úspěchy, zatímco za neúspěchem stály vždy síly reakce. Tuto konferenci jsem pak 

vybral jen jako jeden z mnoha příkladů. /132/ Problematice nejnovějších dějin bylo rovněž 

věnováno další zasedání polsko - československé historické komise, které se konalo vo dnech 

!2. až 14. října v Bratislavě a Smolenicích. Hlavní referát pak na téma zemědělské reformy 

v Polsku a v jiných socialistických zemích v letech 1945 až 1948 přednesli C. Madajczyk a H. 

Slabka. Další jednání pak začal J. Chlebowczyk referátem na téma Polská historická produkce 
0 dějinách Československa, ovšem hlavní jednání celé konference se točila kolem problémů 

spolupráce archivů obou zemí. I z tohoto důvodu se jí účastnili nejvyšší představitelé těchto 

institucí a bylo dohodnuto založení podkomise v rámci společné komise historické, jejíž práce 

by pomohla ulehčit vzájemnou výměnu archiválií mezi oběma zeměmi a v neposlední řadě i 

spolupráci archivů v Československu a Polsku. /133/ 

Od července do září 1965 vrcholily na našem území oslavy tisíce let polského státu a jak 

vědecká pracoviště tak oficiální místa využila této příležitosti ke zdůraznění vzájemných 

Česko - polských vztahů v průběhu deseti století. Hlavním dějištěm oslav se z pochopitelných 

důvodů stala oblast severní Moravy a Slezska, kde docházelo k nejtěsnějším kontaktům mezi 

oběma národy. Místem, kde oslavy dostaly konkrétní podobu, se pak stal zámek na Hradci u 

°Pavy, kde od 9. do 10. září probíhala vědecká konference českých a polských historiků. 

Hlavní tíhu příprav celé akce na sebe vzali pracovníci slezských poboček Akademie věd, 

Slezského musea v Opavě a Pedagogické fakulty university v Ostravě. Místo konání 

konference nebylo vybráno náhodou, právě na Hradci u Opavy se totiž roku 965 měl setkat 
Svatební průvod dcery českého knížete Boleslava s poselstvem Měška I. Právě sňatek Měškův 
s Doubravkou bývá často hodnocen jako první konkrétní akt spolupráce českého a polského 

národa, i když ke kontaktům mezi oběma etniky docházelo již dříve a sama tato událost byla 

spíš kontaktem mezi vládnoucími dynastiemi obou zemí. Krom představitelů obou 
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historických obcí se konference účastnila i řada představitelů oficiální moci jak z české tak 

z polské strany, což jen dokresluje fakt, že připomínka vzájemných kontaktů mezi oběma 

národy byla vítanou skutečností v rámci spolupráce mezi dvěma státy socialistického tábora. 

Samo jednání účasttníků konference probíhalo ve čtyřech sekcích a to tak, aby mohlo 

obsáhnout dějinný úsek od roku 965 do poloviny šedesátých let dvacátého století. Hlavní 

referát přednesl Karel Krejčí a zaměřil se v něm na výzkum problematiky vzájemných česko 

- polských vztahů. Ze strany polské pak úvodní slovo přednesl Jozef Chlebowczyk ze 

Slezska. Průběh oslav byl slavnostně ukončen 10. září večer ve Slezském divadle v Opavě 

představením polské opery Halka, kdy závěrečnou řeč pronesl doktor Josef Duda, ředitel 

Slezského musea v Opavě. /134/ Jak jsem se již zmínil, úvodní referát konference přednesl 

známý český literární historik Karel krejčí a nazval ho Dnešní stav bádání o česko - polských 

stycích. Při vyslovení takového názvu bychom čekali, že referent podá alespoň stručný nástin 

Prací a příspěvků obou národních historiografií k danému problému, ovšem opak je pravdou. 

Krejčí se zde zvláštním způsobem pokusil nastínit vývoj vzájemných styků obou národů 

v průběhu tisíciletí a také příčiny rozporů mezi oběma západoslovanskými národy. Hledá také 

symboly česko - polské vzájemnosti a dochází ke zvláštnímu srovnání bájného Čecha a 

Lecha s první symbolickou postavou ve vzájemných vztazích mezi Poláky a námi kněžnou 

Doubravkou končíce u symbolického významu účasti Jana Žižky v bitvě u Grunwaldu. Dá se 

říci, že zatímco dva slovanští prabratři jsou chápáni jako symbol vzájemných vztahů v rovině 

lidové nebo v rovině širokých mas, Doubravka je symbolem velké dynastické politiky a 

reprezentuje vztahy úzkých společenských vrstev. Žižka je pak obrazem bojové spolupráce 

obou národů a boje proti německému živlu, vůči kterému se oba národy odedávna 

vymezovaly. Vzájemné vztahy jako celek pak podle Krejčího, a s tím nelze než souhlasit, 

můžeme označit spíš podobou jakési vzájemnosti slovy stýkání a potýkání, ale tak tomu bývá 

takřka mezi všemi národy takto si blízkými. Celkově lze celý referát hodnotit jako plný 

zajímavých postřehů, ovšem zcela neodpovídající obsahově svému názvu. Jako nej přínosnější 
n a celé studii hodnotím snahu o opravdu seriózní pohled na to, co oba národy spojovalo ale i 

rozdělovalo. /135/ 

Mnohem přínosnější než předchozí referát Karla krejčího byl příspěvek Jiřího Slámy o 

archeologickém výzkumu v oblasti česko - polských styků v X. a XI. století. Sláma se totiž 

nezaměřil jen na obecná shrnutí, ale nabízí konkrétní doklady vzájemného styku obou národů 
a to v míře jakou zachytili a r c h e o l o g o v é v hmotných nálezech zdané doby. Hned v úvodu 

°všem refirent poukazuje na skutečnost, že výzkum celé problematiky je ještě v počátcích a 
Zejména na české straně bude muset dojít kjeho zintenzívnění. Zároveň také hovoří o tom, 
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jak nejistá je interpretace hmotných nálezů a jak snadné je se zmýlit při studiu hmotných 

pramenů tak starého data. I přes všechny problémy však dochází k určitým závěrům: Hlavním 

poznatkem při studiu této problematiky je skutečnost, že počet hmotných nálezů české 

produkce v Polsku a naopak, je velmi nízký. Předměty, které se přeci jen podařilo objevit, pak 

souvisí s propojením obou zemí pomocí obchodních stezek, jež umožnily našim výrobkům 

pronikání do ostatní Evropy. Zde je třeba zmínit důležitý fakt, že českým zemím se ty 

opravdu důležité obchodní tepny na rozdíl od Polska vyhýbaly. Zároveň Sláma poukazuje na 

důležitou roli prostředníka, kterou zejména v oblasti pronikání hrnčířských výrobků polské 

provenience sehrály například srbské nebo lužické kmeny. Z dalších nálezů, jež se hojně 

objevovaly v Čechách a v Polsku, jsou vdaném příspěvku uvedeny hlavně šperky, což 

ukazuje skutečnost, že hlavním prvkem obchodu mezi oběma zeměmi bylo zboží spíše 

luxusního charakteru na tom či onom území běžně nedostupné. Hlavním územím obchodní 

výměny mezi Polskem a českými zeměmi tvořila pak i v této době oblast Slezska a tedy i zde 

byly hmotné nálezy největší. Z historiků, kteří se zabývali danou problematikou - tedy vztahy 

mezi oběma národy v období X. a XI. století, uveďme například z polské strany Gerarda 

Labudu, J. Kostrzewského, W. Hensela nebo B. Krzemienskou, na naší straně to byl například 

zde již zmíněný J. Pošvář nebo právě autor zmíněného referátu J. Sláma. /136/ 

Zajímavé téma nastínila ve svém referátu Barbara Krzemienska, když se pokouší hledat 

příčiny negativních pohledů na sousední národ v nejstarších kronikách Čechů a Poláků - tedy 
u Kosmy a Galia Anonima. Krzemienska rozebírá podrobně zejména dobu, kdy obě díla 

vznikala a d o c h á z í k závěru, že právě počátky formování středověkých feudálních států jsou 
sPojeny s počátky utváření jakési formy národního povědomí, jakéhosi pranacionalismu. To 

se ovšem i v tomto případě týká jen skupinky obyvatelstva, kterou můžeme označit jako 

národ, tedy hlavně šlechty. Ta ovšem postupně vtiskla svůj názor do povědomí širokých 

lidových vrstev a tak byl mezi Čechy stejně tak jako mezi Poláky rozšířen negativní názor na 

sousedy, přičemž je nutno zde poznamenat, že nepříliš lichotivě smýšlí o sobě oba národy 

dodnes. A je také nutno říci, že počátky tohoto antagonismu můžeme svým způsobem hledat 

Právě v prvním větším kontaktu mezi Poláky a Čechy, který se z počátku vyvinul kladně díky 

sňatku Doubravky a Měška, ovšem končí nájezdem Břetislava na Polsko a absolutním 

fachem. Právě od této doby se česko - polské vztahy odehrávaly spíš jen na poli vzájemné 

rivality. Krzemienska pak ještě rozvinula myšlenku o tom, že právě vzájemná blízkost obou 

národů byla v dobrých sousedských vztazích spíš překážkou, když můžeme vycházet z toho, 
ž e oba národy se snažily hrát hlavní roli v západoslovanské oblasti. /137/ 
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Událostem z přelomu X. a XI. století věnoval svou pozornost i další účastník konference 

Oldřich Králík. Zabýval se rolí, kterou sehrál rod Slavníkovců v procesu tvorby církevní 

organizace polského a uherského státu. Hlavními postavami, jimž věnoval svou pozornost, se 

stali svatý Vojtěch a zejména první polský arcibiskup Radim, díky němuž se dochovala řada 

informací o Vojtěchově působení na území Polska i jeho smrti v Prusech. Králík hovoří o 

rodu Slavníkově jako o nešťastné rodině, která si prošla utrpením srovnatelným například 

s osudem Metoděje a jeho žáků. Podává zároveň vysvětlení, proč arcibiskupství v Polsku a 

Uhrách vznikla dříve než v Praze, a odůvodňuje toto zpoždění rostoucím napětím mezi 

Byzancí a Římem, jež zesílilo po přijetí křtu Vladimíra v Kyjevě z rukou východních 

misionářů. Papež si dobře uvědomoval, že kdyby se něco podobného stalo v Polsku či 

v Uhrách, byla by tato území ztracena a nová arcibiskupství tomu měla zabránit. Králíkův 

referát je pak nakonec cenný tím, že nabízí krom jiného rozbor literární činnosti Radimovy a 

její srovnání s ostatní, hlavně českou dobovou literární produkcí. Důležité je také to, že autor 

nevidí naše dějiny na přelomu tisíciletí jen jako lokální, ale všímá si jejich významu pro dění 

v celém středoevropském prostoru. /138/ Velice zajímavou otázku nastínil ve svém příspěvku 

Pavel Choc. Zabýval se totiž problematikou použité vojenské strategie v období raného 

feudalismu tak, jak ji můžeme zaznamenat v česko - polských válečných konfliktech ale i 
v Případě vzájemné spolupráce. Choc dělí válečné taktiky do dvou základních skupin a to na 

vyčkávací či obléhací a na okamžitý zdrcující úder. Vzhledem k tomu, že cílem středověkých 

konfliktů bylo krom jiného i získání co nejméně porušeného nepřátelského území, ustupovalo 

se velmi často od okamžitých zdrcujících srážek s ničivými následky. K přechodu od těchto 

srážek k válce déletrvající pak přispěl i vývoj hradské soustavy na území střední Evropy. 
v rámci vzájemné vojenské spolupráce mezi Čechy a Poláky byla více či méně úspěšně 

Používána taktika bleskového zničení nepřítele, kdy jako nejúspěšnější ze všech akcí nám 

může za příklad sloužit porážka Luticů roku 967. Později však můžeme najít obě vojska, tedy 

naše a polské, hlavně v pozici nepřátelské a zde se prosazovala spíše taktika vyčkávacího 

vleklého boje. Bohužel o některých střetnutích informace nemáme a tak není například, jak 

autor uvádí, možné zjistit, jakým způsobem získali třeba Poláci koncem X. století Krakov. 

/139/ 

celkem v jednáních této první sekce konané konference vystoupilo jedenáct účastníků, když 

hlavním tématem, jak jsme již mohli vidět, stala se problematika česko - polských vztahů 

v období vzniku raně feudálních států na území střední Evropy. Přínosem k diskusi o dané 

Problematice se pak stalo zejména otevření tématu příčin vzájemných antagonismů mezi 

°hěma národy a rovněž prohloubení zájmu o archeologické nálezy z daného období. Hlavním 

101 



dějištěm výzkumu se pak měla stát hlavně oblast Slezska a tady zejména Opavsko. Při této 

příležitosti navrhla jedna z účastnic, ředitelka wroclavského Archeologického musea 

uspořádat výstavu, která by přiblížila právě nálezy týkající se oblasti Slezska pocházející 

z období X. až XI. století. /140/ Sekce druhá, která měla celkem dvacet čtyři členů, se ve 

svých příspěvcích zabývala problematikou vzájemných vztahů obou národů v období od XIV. 

do XVIII. století a zde bych rád zmínil například referát J. Mikulky nastiňující danou 

problematiku v období od nástupu posledních Přemyslovců do XVII. století. Mikulka zde 

přinesl několik podnětných myšlenek: Zejména uvádí, že právě ve XIV. století na sebe 

narazily ve střední Evropě dva suverénní státy, jejichž zájmy se po počátečním střetu v oblasti 

zahraniční politiky vydaly jiným směrem, kde jako příklad uvádí obrácení se Polska 

východním směrem, což dle mého názoru i názoru Mikulkova souvisí se silnou pozicí 

Lucemburků v daném prostoru, jíž nemohl nově se zkonsolidovaný polský stát dost dobře 

čelit. Stejně tak jako tehdejší česká historiografie pak referent označuje následující století XV. 

jako dobu, kdy byly kontakty obou národů vůbec nejživější a po které následoval jejich 

úpadek zastavený teprve ve století XIX. Mikulka však zároveň podrobuje ve svém příspěvku 

Poměrně ostré kritice polskou historiografii a to jak předválečnou tak poválečnou. Upozorňuje 

na nízký zájem polské vědy o dění v našich zemích v daném období a na malou znalost 

Pramenů pro dějiny XIV. až XVII. století. To vedlo podle referenta k ustálení mnoha 

historických předsudků, jež často přebírala nová historická věda v poválečném Polsku. Zde je 

možné jako příklad uvést negativní pohled zejména na dynastii Lucemburků, která je v očích 

Polské historiografie chápána hlavně jako spojenec německých rytířů a tedy jako jeden 
z nepřátel státu. Polští historikové však podle autora daného příspěvku také jen velmi málo 

čerpají z nových prací svých českých kolegů a to hlavně v oblasti dějin husitství, kde navíc 

Velmi často docházejí k přejímání názorů autora od autora. Jako příklad jsou zde uvedeny 

P^ce E. Maleczynské a R. Hecka, kteří se krom jiného nedokáží v množství nových prací 

^ských historiků vyznat a dopouští se řady chyb v popisu dobové situace v našich zemích 
v ^dobí husitských válek. Závěrem je nutno říci, že Mikulka má bohužel v řadě věcí pravdu 
a ^ jem polské historiografie například o naše dějiny v XVI. a XVII. století je malý dodnes, 
Co mu ovšem musím vytknout je tvrzení, že český národ utrpěl Bílou horou větší ránu než 
P°lsko zábory na konci XVIII. století. Češi byli sice vystaveni tlaku ze strany německého 
živlu, Poláci krom stejného tlaku poznali navíc útlak ruský, který znamenal krom útlaku 

národnostního i ekonomický úpadek carského záboru Polska, a je nutno říci, že následky 
tohoto procesu je možné vidět v zaostalých oblastech Polska dodnes. Čechy navíc díky 
Centralizačním snahám Habsburků neupadly do marazmu šlechtické anarchie, v níž se ocitl 
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polský stát v XVIII. století a která přímo vedla k jeho rozpadu. /141/ Z dalších přispěvatelů 

do jednání druhé sekce se zmiňme alespoň o referátech M. Šmerdy, který se zabýval vlivem 

absolutismu na vývoj v obou zemích v období od roku 1618 do posledního dělení Polska nebo 

příspěvek S. Rosponda upozorňující na přeceňování vlivu češtiny na polskou literaturu v XV. 

a XVI. století. Nakonec pak snad ještě zmiňme příklad česko - polské spolupráce, který uvádí 

ve své krátké zprávě Jaroslav Dřímal. Ten se týkal oplacení pomoci Čechů v bitvě u 

Grunwaldu na konciliu v Kostnici, kde se díky Lackovi z Kravař a jeho přímluvě u polského 

poselstva dostalo poněkud přívětivějšího zacházení Janu Husovi. Dřímal ovšem upozorňuje 

na skutečnost, že hlavní silou, která táhla Čechy do Polska, byl hlavně slíbený žold, o čemž 

nám může svědčit jejich liknavý postoj v počátku grunwaldské bitvy. /142/ 

Třetí sekce opavské konference se zaměřila na problematiku česko - polských vztahů 

v období let 1795 až 1918. I zde vystoupil se svým referátem Karel Krejčí a promluvil v něm 
0 problematice vývoje slovanské myšlenky u Čechů a Poláků od konce XVIII. století do roku 

1863. Jednalo se tedy opět o období utváření, tentokrát však ne již států ale moderních 

evropských národů. Krejčí ve svém referátu prakticky jen potvrzuje myšlenky, které již dříve 

vyjádřili ve svých pojednáních na dané téma někteří čeští polonisté a to zejména Václav 

Žáček. Také on si totiž všímá faktu, že ke slovanské myšlence se oba národy hlásily zhruba 

jen tehdy, když se jim tato idea hodila a když v ní nacházely podporu svých cílů a to 

obrozeneckých i národně osvobozeneckých. Jinak je nutno zdůraznit, že vývoj polského a 

českého národa byl zcela odlišný a to jak po stránce sociální, ekonomické tak i kulturní. Tyto 

rozdíly jsou pak zvlášť patrné po roce 1848, kdy se z českých zemí stává pomalu ale jistě 

Průmyslová základna rakouské monarchie, zatímco jednotlivé oblasti Polska mají ryze 

zemědělský ráz a jejich zaostalost v porovnání s českými zeměmi se prohlubuje. Navíc oba 

národy dělil postoj k Rusku, který jsem zde již dříve rozebral. Také tohoto faktu si Krejčí 

všímá a v této souvislosti i jeho vlivu na vývoj slovanské myšlenky u Čechů a Poláků. 

Celkově lze tento referát hodnotit jako velmi přínosný, a to i z toho důvodu, že autor hledá 

Paralely mezi myšlenkou slovanské vzájemnosti a vývojem podobných ideí například u 

^ěmců nebo Italů. /143/ 

Na referát Karla Krejčího tématicky navázal nám již známý Andělín Grobelný, který zůstal 

věrný oblasti svého badatelského zájmu a věnoval se ve svěm příspěvku česko - polským 

vztahům od šedesátých let XIX. století do jeho konce. Je zde nutno říci, že vlastně shrnul 
výsledky svých bádání a že navázal na práci některých našich historiků - zejména V. Žáčka. 

Crobelný přináší obraz vzájemných vztahů tak, jak se vyvíjely v rámci Rakousko-Uherska a 
t 0 zejména v oblasti Haliče a Slezska, ovšem stranou jeho pozornosti neunikly ani styky obou 
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národů mimo monarchii, kde hlavní roli sehrála osobnost Fricova. Abychom mohli podle 

autora charakterizovat vzájemné vztahy obou národů uvnitř Rakouska-Uherska, 

nepotřebujeme příliš mnoho slov, postačí si všimnout zejména odlišného poměru k Rusku a 

stejné situace ve vztahu obou politických reprezentací k vídeňské vládě. I zde se dá říci, i 

když oba národy se snažily o vzájemné dobré styky, že každý hrál zejména o vlastní prospěch 

a na jakousi vzájemnost se odvolávali příslušníci jedné či druhé strany tehdy, když se jim to 

Právě hodilo. Rozhodujícími mezníky se pak ve vzájemných vztazích obou národů stala léta 

Ï867, 1878 a 1890. Jiný byl pak vztah českých a polských obyvatel Slezska, kde se dá hovořit 
0 soustavné spolupráci, jež byla zaměřena, jak píše Grobelný, proti germanizačním snahám 
v dané oblasti, a lze říci, že v pozitivním duchu se odvíjela i spolupráce s Poláky v pruském 

záboru, který jako takový nebyl naladěn tak protirusky. Jedním z dalších faktorů, na které je 
v referátu upozorněno a který rovněž velmi významně přispěl k vzájemným neshodám mezi 

Čechy a Poláky uvnitř monarchie, byl odlišný charakter a stupeň rozvoje českých zemí a 

Haliče. Zatímco v našich zemích se do politiky v období sedmdesátých let XIX. století naplno 

dostávají zástupci průmyslu, v Haliči hráli stále ještě hlavní slovo příslušníci velkostatkářské 

aristokracie. Z dalších témat referátů třetí sekce pak zaujaly hlavně vztahy některých 

Představitelů českého kulturního a vědeckého života XIX. století s Poláky, kde můžeme 

zmínit například příspěvek J. Svobody o vlivu Purkyněho na česko - polské vztahy nebo 

referát Krystyny Kardini-Pelikánové o vlivu Karla Havlíčka na myšlení povstalců roku 1863. 

°všem stranou nezůstala ani otázka hospodářských dějin a to hlavně migrace pracovní síly 
z oblasti Haliče na Ostravsko. /144/ 

Zjednání čtvrté sekce, která se zaměřila na nejnovější dějiny vzájemných česko - polských 
vztahů si všimněme hned několika referátů. Na prvním místě to je příspěvek Jaroslava 

Valenty o vzájemných stycích obou národů v letech 1918 až 1945. Je třeba říci, že autor sám 
uznal nemožnost zachycení dané problematiky v rozsahu zde mu přidělenému, ale pak je tedy 
na místě položit si otázku, proč nedal své studii jiný název? Hlavní pozornost totiž referent 

věnoval zahraničně - politickým vztahům Československa a Polska v první polovině 

dvacátých let. Tady pak zejména smlouvám z let 1921 a 1925 a také problematice vztahů 
mezi Polskem a státy Malé dohody. Ostatních problémů ve stycích mezi nově vzniklými státy 
Sl Valenta všímá jen obecně a léta třicátá a období války pomíjí úplně. V tomto příspěvku je 
a ' e vidět zcela jiný přístup autora k historické problematice na rozdíl od toho, který předváděl 
ve svých studiích v historických periodicích jako například ve Slovanském přehledu či 

Robotce. Těžko můžeme dnes usuzovat na to, co ho přimělo k ústupu od striktní marxistické 

desinterpretace a zkreslování novodobých dějin, byla-li to doba nebo jen účast na 
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mezinárodní konferenci. Jisté je to, že tento Valentův referát lze hodnotit velmi kladně. Autor 

dále poukazuje na přístup českých a polských historiků k danému tématu a uvádí, 

soustavná práce v této problematice probíhá teprve od poloviny padesátých let. Tehdy začaly 

vycházet krátké články a syntetické práce se objevily až v počátku let šedesátých. Z polských 

autorů zde uvádí jména jako: Stanislawska, Batowski či Kozenski, což po nemilosrdné kritice 

zejména Kozenského prací dost překvapí. Z české strany pak upozorňuje na práce J. Kolejky 

a hlavně na druhý svazek Čechů a Poláků v minulosti, který byl v době konání konference 

ještě v tisku. /145/ Jedním znejlepších referátů celé opavské konference byl příspěvek 

Jaroslava Hořejška týkající se hospodářských styků Polska a Československa v letech 1918 až 

1938. Autor takřka detailním způsobem popisuje nejen hospodářskou výměnu mezi oběma 

státy, jednotlivé e t a p y jejího vývoje a její charakter, všímá si také vnitřní ekonomické situace 

obou zemí a jejího vývoje v závislosti na světové ekonomické situaci. Krom toho si Hořejšek 

všímá i jednotlivých hospodářských pobídek, které činily vlády Československa a Polska, aby 

Přilákaly investory ze sousedního státu. Zvláštní kapitolu jeho referátu pak tvoří situace na 

vzájemném kapitálovém trhu a příliv investic do sousedního státu. Závěry, ke kterým referent 

dochází, jenom potvrzují již dříve publikovaná fakta, s nimiž se mohli čeští čtenáři setkat 

například na stranách Slovanského přehledu. Shrňme je do několika bodů: Hospodářská 

úroveň obou zemí byla značně odlišná. Zatímco Československo bylo státem průmyslovým, 

Polsko patřilo mezi země agrárně - průmyslové a tomu odpovídala i vzájemná výměna zboží. 

Z českých zemí byly dodávány hlavně hospodářské komponenty, zatímco Polsko bylo 

významným dodavatelem surovin a zemědělských výrobků. Vzájemná obchodní výměna byla 

nejintenzivnější mezi oblastmi Haliče, Poznaňska a Horního Slezska. A závěrem - obchodní 

bilance mezi Československem a Polskem mohla býti daleko příznivější, kdyby obě země 

neužívaly silných ochranářských prostředků hlavně dovozních cel. /146/ 
2 dalších témat, která zaujala v jednání čtvrté sekce konference, to byl například postoj 

Polska k Mnichovu, nebo vývoj vzájemných vztahů mezi Československem a Polskem 

v poválečném období. Zde bych například upozornil na referát Květy Kořalkové, který opět 

ukázal, jak složitě byla v období let 1945 až 1947 řešena otázka Těšínská. Celkově je třeba 

danou konferenci zhodnotit jako pozitivní a to z toho důvodu, že její účastníci se pokoušeli 

nahlížet na vzájemné česko - polské styky v průběhu tisíce let také kriticky a nehledali jen 

Pozitiva, jež byla v předchozích letech často hledána i za cenu desinterpretace dějin. Je ovšem 

třeba říci, že i zde zůstala některá bílá místa a to zejména v problematice dějin vzájemných 

kontaktů v letech 1100 až 1300, kdy rozhodně nelze mluvit o tom, že mezi oběma národy 

listovalo jakési vztahové vakuum. Dalším poznatkem, který můžeme zjednání účastníků 
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opavské konference vyvodit, je fakt, že vzájemné vztahy mezi oběma národy je třeba sledovat 

v několika rovinách a nelze je vidět jako jakýsi jednolitý celek. Jinak se totiž vyvíjely 

v průběhu deseti století vztahy politické a jinou cestou se ubíraly kontakty hospodářské či 

kulturní. Je zároveň možné konstatovat a to také vyplývá z některých referátů, že vzájemná 

blízkost obou národů nebyla vždy jen kladem, ale mnohdy tvořila spíše bariéru v porozumění 

mezi oběma slovanskými etniky, jak je ostatně vidět na příkladu Těšínská. Kdybychom tedy 

chtěli zhodnotit slovy účastníků celé akce vzájemné česko - polské vztahy v tisíciletí 965 až 

1965, myslím, že se nespletu, když řeknu, že šlo o vzájemné stýkání a potýkání mezi Čechy a 

Poláky. Z pohledu dnešního musím konstatovat, že vzájemná problematika česko - polských 

vztahů tvořila uvnitř české historiografie spíše okrajový problém a hlavní síly byly upřeny na 

výzkum českých dějin. Důkazem může být i forma, jakou vyšly příspěvky z dané konference. 

Celý dvousvazkový sborník by si jistě zasloužil mnohem reprezentativnější vzhled, když se 

jedná o oslavy milénia a nemusel by vypadat jako na koleně pořízený záznam z jakéhosi 

amatérského setkání účastníků středoškolské dějepisné soutěže, kde chybí stránky a počet 

Překlepů dosahuje desítek. 

Historickou produkci našich a polských historiků pro rok 1966 můžeme začít u článku 

Jaroslava Valenty, v němž se autor pokusil nastínit vývoj v poválečném Polsku do roku 1947. 

Na rozdíl od předchozích studií zmírnil Valenta poměrně značně svou politickou 

angažovanost, která se projevovala zejména v jeho článcích o polské hranici na Odře a Nise. 

V tomto svém příspěvku se pokouší, i když z pozice marxistického historika, popsat dějiny 
pSL těsně po skončení války a je nutno říci, že přestože nabízí ryze komunistickou 

interpretaci procesu ztráty pozic této strany, nelze mu upřít řadu zajímavých postřehů, jež jsou 

Platný také dnes. V první řadě se jedná o charakteristiku osobnosti exilového premiéra 

Mikolajczyka. Toho sice Valenta označuje jako exponenta západu, ale otevřeně ho 

neodsuzuje. Připsal mu spíše roli tragické figury zrazené svými spojenci a zde je nutno říci, že 

tou Mikolajczyk do jisté míry byl. Pravdivě pak autor článku popisuje zoufalou ekonomickou 

situaci, v níž se Polsko nacházelo po druhé světové válce, ale zde je nutno říci, že tento fakt 

nemohli zamlčet ani komunisté. Poprvé však je Valentou otevřeně použit termín občanská 
válka pro popis situace v zemi, kde tento konflikt opravdu zuřil v letech 1945 až 1947 a kde 

rada lidí marně sváděla boj za ztracenou věc. Úplné desinterpretace se však autor dopustil 
v klasické otázce poválečných polských dějin a to referenda z roku 1946 přesně ve stylu 

marxistické historiografie. V poslední řadě je třeba se zmínit o faktu, kterého si Valenta také 
vš»ná, a to o skutečnosti pokusu některých politiků z demokratického tábora restaurovat 

Poměry podobné těm v předválečném Polsku, i když tento návrat byl po roce 1945 nemožný a 
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nový stát skutečně potřeboval řadu reforem, jež nebyly dodnes provedeny. /147/ Problematice 

nejnovějších dějin se ve svém článku věnovala také Květa Kořalková, která se pokusila 

nastínit počátky konfliktu mezi poválečným Československem a Polskem, tak jak ho 

prezentovala ve svém referátu na konferenci v Opavě roku 1965. Všímá si váhavého postoje 

naší exilové vlády na přelomu let 1944 a 1945 při uznání nově vzniklé vlády v Lublině. 

Příčinou tohoto váhání byla opět otázka Těšínská a ke konečnému uznání polské vlády došlo 

na Stalinův nátlak, čímž se otevřené propuknutí konfliktu mezi oběma státy jen oddálilo. 

Z celé studie pak otevřeně vyplývá, že již v prosinci 1944 nerozhodovala československá 

vláda v Londýně svobodně o své zahraniční politice, ale jednala pod tlakem Moskvy, i když 

se Kořalková pokouší vytvořit dojem, že za váhavým postojem naší reprezentace stáli Britové 

a Američané. Je ovšem vidět, že stín těšínské otázky nepřestal ochlazovat vzájemné styky 

Politických reprezentací ani v době druhé světové války a ani těsně po jejím skončení a každá 

strana se držela své pravdy z roku 1918, což je vidět i v článku marxistické historicky 

Kořalkové, která plně obhajuje Benešovu vládu, i když v jiných otázkách by tak jistě nečinila. 

/148/ 

Václav Žáček pokračoval roku 1966 v prohlubování svého vědeckého zájmu o vztahy Čechů 

a Poláků v průběhu XIX. století. Tentokrát se blíže zaměřil na styky českých a polských 

emigrantů a hlavně pak na názory polské emigrace na české emancipační snahy, tak jak 

Postupovaly od konce XVIII. století do šedesátých let století XIX. Žáček zde nabízí českému 

čtenáři popis polské emigrace od záboru roku 1795 do Mladé emigrace, která opustila zemi 

Po porážce lednového povstání z roku 1863. Detailně je tu popsána nejen společenská 

struktura všech emigrantských vln, ale i jejich politické cíle a aktivity zejména ve Francii, 

která se stala polským emigrantům novým domovem. Z významných osobností, které 

udržovaly styky s Čechy, se autor zaměřil hlavně na Lelewela a Mickiewicze. Popsána je i 

Polská účast na slovanském sjezdu v Praze roku 1848 a rozpory, jež vládly mezi oběma 

národy uvnitř Rakouska a později Rakouska-Uherska. Poslední etapou vzájemných styků, již 

Žáček popisuje, je negativní reakce polského emigrantského tisku na českou pouť do Moskvy 

roku 1867. A právě vztah k Rusku se stal příčinou předchozích i následných antagonismů 

mezi oběma národy. Autor však krom jiného přichází také s postřehem, že od XIX. století 

tedy od porážky povstání roku 1831 lze hovořit o dvojích dějinách Polska, o domácích a o 

<%nách emigrace, což můžeme později rozvinout dále a to v tom smyslu, že navíc lze mluvit 
1 0 dějinách podzemního státu, které dosahují svého významu hlavně v průběhu XX. století. 

/149/ 
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Podobnému tématu se věnoval ve svém článku také Milan Šmerda. Ten se zabýval vývojem 

vzájemných česko - polských vztahů od konce XVIII. století do dělení Polska roku 1815, 

nástinem dění v obou národních společnostech a zejména vývojem polsko-ruského sporu a 

jeho poměru k českému národu. Právě v této době totiž dochází k položení základního 

kamene českého rusofilství, které mělo tak negativní vliv na náš vztah s Poláky. Česká 

společnost se totiž právě v polovině devadesátých let XVIII. století měla poprvé ve větším 

měřítku setkat s ruským živlem, který byl reprezentován Suvorovovými vojáky táhnoucími 

proti Napoleonovi. Právě toto setkání a ještě jedno roku 1813, poznamenalo velmi silně spolu 

s mocenským vzestupem Ruska mínění našich obrozenců o slovanské vzájemnosti pod 

carovým žezlem. Dílo zkázy pak dovršila absolutní neznalost reálných poměrů ve vzdálené 

zemi a dá se říci, že prozření alespoň části naší společnosti přineslo teprve listopadové 

Povstání roku 1831. Nevím, zda šlo v souvislosti s touto problematikou o záměr redakce 

Slovanského přehledu nebo o ironii osudu, ale hned po skončení Šmerdová článku se na téže 

straně objevuje recenze na knihu Bohumíra Šmerala Pravda o sovětském Rusku, která vyšla 

Právě roku 1966./150/ 

O krátký nástin vzájemných vztahů Čechů a Poláků v období feudalismu se pokusil také 

Jaroslav Mikulka. Je nutno říci, že jeho pokus přispěl spíše odborné veřejnosti, ale i historická 

°bec vněm najde některé zajímavé postřehy. Jedná se zejména o objasnění negativního 

názoru polské historiografie na českou expanzi Václava II. Mikulka popisuje, že polská 

historická věda a s ní i široká veřejnost viděly vždy ve Václavovi symbol německé moci a to 

spíš než jakoukoliv slovanskou pomoc. Sám autor dle mého názoru správně vidí v této 

expanzi přepětí sil českého státu na přelomu XIII. a XIV. století, i když poukazuje i na 

některá pozitiva, jež mělo rozšíření hranic přemyslovské moci pro Polsko. Zde pak poukazuje 

hlavně na faktory ekonomické. V souvislosti s negativním popisem české vlády Václavů 
v Polsku hovoří pak Mikulka i o skutečnosti, že je třeba znát i vnitřní poměry v českém 

^ustátí, což mnohdy polským vědcům chybí a ti tak zasévají mnohdy bez opodstatnění 

negativní a nespráné poznatky do širší veřejnosti. Podobných tvrzení není naštěstí možno 

Použít při interpretaci expanze Boleslava Chrabrého do Čech, česká historiografie totiž 

hodnotí negativně toto obddobí velmi správně, protože nepřineslo Čechám ani ekonomickou, 
natož pak politickou stabilitu. Jiné otázky, jež vyvstávají v souvislosti sMikulkovým 

lánkem, jsem zde již nastínil dříve a dotkla se jich i řada historiků na obou stranách hranice. 
J e dná se zejména o otázku počátků česko - polských vztahů, které podle mého názoru 

l í n a j í až spolu se vznikem nezávislého českého a polského státu v X. století a předešlá 

°bdobí lze hodnotit jenom jako spolupráci slovanských kmenů žijících v prostoru střední 
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Evropy. Stejně tak je mnohdy sporné, co ještě lze interpretovat jako vzájemnou spolupráci 

obou národů. Účast českých žoldnéřů na bojích Polska s křižáky ve druhé polovině XV. 

století sem rozhodně nepatří, a to z toho důvodu, že těmto lidem šlo především o žold a 

nikoliv o vzájemnou spolupráci obou etnik nebo o větší poznání života sousedního národa. 

/151/ O problematice antagonismů, které provázely československo - polské vztahy ve 

dvacátých letech tedy těsně po skončení první světové války vyšla na české straně hranice 

celá řada článků. V roce 1966 se ovšem můžeme setkat s velice zajímavou studií polského 

historika Jozefa Lewandowského z Varšavy, jak ji prezentoval na stránkách Slovanského 

přehledu. Levandovski se zaměřil na snahy obou nově vzniklých států o uspořádání prostoru, 

který vznikl na troskách Rakouska-Uherska. Rozebírá hlavně dvě hlavní koncepce zahraniční 

politiky Polska a Československa, které prosazovaly v rámci politického uspořádání střední 

Evropy. Byla to idea takzvaného Mezimoří a Malé dohody. Z Lewandowského článku je 

poměrně dobře vidět, s jakými nesnázemi se potýkala polská zahraniční politika ve střední 

Evropě díky nerealistickým postojům svých tvůrců. Na rozdíl od Československa, kterému se 

podařilo realizovat prakticky všechny cíle a to díky konceptu Malé dohody, polské vize 

zůstaly jen na papíře a v průběhu dvacátých let se rozpadá i spolupráce uvnitř Baltické ligy, 

v níž chtělo Polsko uskutečnit některé plány své zahraniční politiky. Autor si také velmi 

Podrobně všímá pozice klíčového hráče ve vztazích Polska a Československa, kterou zaujalo 

Rumunsko, zde se jednalo hlavně o možnost připojení Polska k Malé dohodě. Zajímavou 

sondou do tehdejšího veřejného mínění jsou na konec ukázky z polského dobového tisku, 

hlavně z tiskových orgánů národních demokratů, kteří se snažili o jakousi formu smíření 
s Československem, když jako největší nebezpečí polského státu viděli revizionistické snahy 

Německa. /152/ 

K nejzajímavějším polským příspěvkům k problematice vzájemných vztahů patří článek 

tomana Hecka o výpravě Břetislava I. do Polska. Toto vojenské tažení bylo a bude zřejmě 
v % polskou historiografií hodnoceno velmi negativně, jsou pro něj také užívány termíny 

jako agrese, napadení či loupežná výprava. Heck se však ve své studii pokouší odpovědět na 

některé sporné otázky, které se týkají periodizace událostí let 1038 až 1041 a samotného účelu 

Břetislavova tažení. Jednou z prvních otázek, na které se pokouší autor odpovědět, je sám rok, 

% zmíněné tažení proběhlo. Na základě studia dobových kronik, kde jako nejspolehlivějšího 

hodnotí Kosmu, dochází Heck k závěru, že česká výprava začala již roku 1038 a Ceši se 
v Polsku udrželi až do roku 1041. Při hledání smyslu celé akce pak proti sobě autor staví dvě 

°tázky, chtěl-li Břetislav stejně jako Chrabrý vytvořit velký slovanský stát nebo jednalo-li se 

jen o loupežnou výpravu. Heck také velmi správně tvrdí, že celé české tažení do Polska bylo 
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faktorem, který na dlouhou dobu ovlivnil názor obou sousedních národů jeden na druhého a 

to velmi negativním způsobem. Z dnešního hlediska je nutno říci, že Břetislavovo tažení a to 

poznamenává i Heck, nebylo možné bez vědomí císaře, jež určoval poměr sil mezi oběma 

státy. Zároveň Heck upozorňuje, že otázka událostí let 1038 až 1041 byla hojně zpracovávána 

v naší i polské historiografii, a upozorňuje zde hlavně na práce Barbary Krzemienské, která se 

tomuto tématu i osobě Břetislava hojně věnovala. /153/ Velkou pozornost upoutaly v Polsku 

vždy české práce o dějinách středověku, nejinak tomu bylo i v případě práce Hlaváčkovy o 

vývoji knihovny třeboňského kláštera od druhé poloviny XIV. století do roku 1415. Leokadia 

Matusik ji označuje ve své recenzi jako velmi užitečnou a to zejména v otázce rozvoje 

významu knihy a psaného slova v době předhusitské. Oceňuje rovněž kritický pohled autora 

na třeboňské prameny, které sice byly již dříve zkoumány, ovšem moderní pohled tomuto 

výzkumu chyběl. Kriticky je však hodnocena absence vlivu života kláštera na knihovnu a její 

rozvoj a kontaktů s jinými kláštery hlavně klášterem v Klodsku patřícímu stejné řeholi. 

Matusik pak dále vytýká nezájem autora o vývoj třeboňského skriptoria a také nedostatek 

obsahového popisu rukopisů a knih dané knihovny. /154/ Sám Hlaváček se rovněž 

recenzoval v polských historických periodicích, ještě v témže roce, kdy vyšla recenze jeho 

článku, rozebral na stránkách Sobotky publikaci Romana Hecka o polské kandidatuře na 

Český trůn po smrti Zikmunda Lucemburského. Hlaváček srovnává práci Heckovu s pracemi 

Urbánkovými a tvrdí, že i když se Heck pokusil o novou analýzu již dříve zkoumaných 

Pramenů, dochází mnohdy ke stejným závěrům jako Urbánek. Jinde je zas práci vytýkána 

nerovnoměrnost rozvrstvení autorova zájmu. Zachází buďto do přílišných podrobností nebo 

naopak popisuje události jenom povrchně. Hlaváček také poukazuje na fakt, že v práci je 

Příliš zdůrazněn polský pohled na celou problematiku a stanovisko Tábora, které se mělo stát 

hlavním bodem autorova zájmu, ustupuje do pozadí. V závěru ovšem recenzent hodnotí celou 

Publikaci jako výsledek autorovy píle a stejně tak kladně hodnotí zájem o daný úsek českých 

dějin. /155/ 

O práci Slezského ústavu PAN v Katowicích jsem se zde již zmínil a právě tato instituce 

Uspořádala roku 1966, konkrétně 21. června vědeckou konferenci zaměřenou na problematiku 

výzkumu slezských dějin. Konferencí chtěl také tento institut přispět k právě vrcholícím 

oslavám polského milénia a zároveň shrnout svou práci za léta 1960 až 1966. Hlavní referát 
Za historickou sekci přednesl Kazimierz Popiolek a zaměřil se v něm na dějiny XX. století 

konkrétně na období od slezských povstání těsně po první světové válce až po včlenění 

Slezska do polského stáu po roce 1945. Z některých vědeckých počinů slezského institutu 

hylo upozorněno například na vydávání edice dokumentů, která je právě zaměřena na politiku 
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polské vlády vůči slezskému regionu v letech 1918 a 1919, na výzkum podílu komunistů na 

odboji ve Slezsku, který popisuje období od roku 1942, kdy na slezském území vznikla PPR. 

Toto výročí pak ústav připomněl konferencí roku 1962 pod názvem Lidová garda a Lidová 

armáda. Kriticky se však Popiolek vyjádřil k nedostatku zájmu o hospodářské dějiny zejména 

Horního Slezska v době okupace. Vyzdvihl naopak spolupráci s českými pracovišti Akademie 

věd ve Slezsku a to hlavně při výzkumu poválečných dějin dané oblasti. Celkově lze říci, že 

v souladu s dobou hlavní páteř Popiolkova referátu tvořil vznik a vývoj dělnického hnutí ve 

Slezsku a vše s tím spojené. Archeologickým výzkumem a jeho výsledky se ve svém referátu 

zabýval profesor Rudolf Jamka. Ten krom jiného upozornil na velkou podobnost nalezišť na 

našem území a v Polsku, kde počet archeologických lokalit vzrostl v první polovině 

šedesátých let na 520, z vzácných nálezů pak bylo poukázáno na římské mince z Návsi u 

Jablůnkova. Ve třetím a posledním referátu pak doktor Z. Hierowski natínil překladatelskou 

činnost Slezského ústavu vletech 1960 až 1965. Z následné diskuse, které se zúčastnili i 

Pracovníci Slezského ústavu naší Akademie věd /A. Grobelný/, vyplynula zejména snaha po 

širší spolupráci obou pracovišť, jak můžeme dokázat na příspěvku Henryka Batowského, jež 

se dožadoval lepšího přístupu do našich archivů v rámci badatelské činnosti v oblasti dějin 

XX. století. /156/ 

Katowické vědecké pracoviště se rovněž stalo pořadatelem již XI. zasedání československo -

Polské historické komise, které se konalo ve dnech 12. až 13. října 1966. Hlavním tématem se 

staly vzájemné vztahy Polska a Československa v letech 1918 až 1945 a také mezinárodní 

Postavení obou zemí. Z české strany si zmínku zaslouží hlavně referáty Jaroslava Valenty a 

Květy Kořalkové, z polských příspěvků pak zvlášť referát docentky Stanislawské z Varšavy, 

která odsoudila starší historické práce srovnávající meziválečné Československo s režimy 

Rumunska a Maďarska a naopak, označila náš stát jako oázu demokracie. Vyzdvihla rovněž 

Prozíravost Benešovy zahraniční politiky v době londýnské emigrace, jež údajně pramenila ze 

spojenectví s SSSR. Jako nejpředvídavějšího z polských politiků pak označila generála 

Sikorského. Také další názory polských historiků přinesly zajímavý pohled na naše vzájemné 

styky v letech meziválečných, zejména zdůrazňovaný fakt, že vztahy mezi oběma zeměmi je 

třeba vidět v širším středoevropském kontextu a to hlavně s jejich zahraničně-politickými 

Plány. Zde se pak jednalo hlavně o Malou dohodu a projekt Mezimoří. Zajímavé jsou i snahy 

Polských vědců o eliminaci významu těšínského problému na utváření vzájemných vztahů 

mezi oběma státy a obvinění Německa, které prý přispělo ke zhoršení těchto vztahů svou 
revizionistickou politikou. V této souvislosti však na konferenci chyběl pohled na roli 

Polského sanačního režimu v letech 1926 až 1938. V uzavřeném jednání věnovali účastníci 
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akce pozornost hlavně recenzní činnosti v obou zemích, kde za polskou stranu přednesl 

zprávu J. Chlebowczyk a upozornil na fakt, že od roku 1964 vyšlo v Polsku 44 recenzí a to 

hlavně v časopise Sobotka a Przeglad zachodni. Jak upozornil za českou stranu Dušan 

Třeštík, vyšlo u nás recenzí 250 a to hlavně ve Slezském sborníku a ČsČH. K hlavním 

tématům zájmu pak shodně na české i polské straně patřily dějiny středověku. /157/ 

Již dříve jsem se zde zmínil o skutečnosti, že šedesátá léta byla obdobím řady výročí, jež byla 

připomínána jak u nás tak také v Polsku. Jedním z nich bylo i dvacet let od podpisu 

ěeskoslovensko-polské smlouvy o vzájemné pomoci a přátelství podepsané roku 1947. Právě 

tuto událost a vývoj polského státu v období let 1946 až 1947 připomněl ve svém článku 

Rudolf Pospíšil. Zabýval se detailně poslední fází boje mezi PZPR a PSL, referendem z roku 

1946, přijetím nové ústavy roku 1947 a řadou dalších událostí, které provázely přechod 

poválečného Polska do tábora socialismu. Myšlenkově nepřinesl autor prakticky žádné nové 

Pohledy na dané události a navázal tak na bohatou publikační činnost Jaroslava Valenty nebo 

Květy Kořalkové. V podobné tématice pak Pospíšil pokračoval i v první polovině let 

sedmdesátých a zařadil se tak do skupiny marxistických historiků, kteří se v souladu 

s ideologií snažili o interpretaci poválečných dějin Polska. /158/ Když už jsem se tu zmínil o 

Práci J. Valenty, rád bych připomněl alespoň jednu z jeho snah o popularizaci polských dějin 
v řadách široké veřejnosti. Byla jí publikace s názvem Hodina ypsilon, která vyšla roku 1967 
a popisuje sugestivním způsobem polské září roku 1939. Spolu s novinářem Čestmírem 

VaŠákem Valenta popisuje poslední hodiny před vypuknutím druhé světové války, boj 

Polských vojáků nebo postoj západu vůči vzniklé situaci. A právě komplexnost vidění 

událostí roku 1939 dodává hodnotu celé publikaci, jež nelíčí stejně tak jako řada podobných 

Prací polských jen hrdinství obránců Westerplatte, ale popisuje například i tragédii obránců 

gdaňské polské pošty. Zde je nutno říci, že polská historiografie věnovala problematice 

Přepadení země roku 1939 opravdu značnou pozornost a množství publikací, které se tématu 

věnovaly a věnují j e opravdu nepřeberné. Pro daný úsek polských dějin se také vžil terminus 

technicus ,polské záři" a pro obránce Gdaňska ,vlci z Westerplatte'. /159/ 

Na polské straně byla roku 1967 velmi kladně přijata práce Jiřího Kejře o právních otázkách 

doby husitské a jejich místě v disputacích na Karlově universitě té doby. Roman Heck, který 

Práci recenzoval, vysoce ocenil pramennou základnu, z níž autor při přípravě své studie 

ěerpal, i když mu vytkl absenci pramenů zahraničních, kde jmenuje například některé práce E. 

Maleczynské. Tato skutečnost však není ničím novým, protože opomíjení polských pramenů 

bylo vytýkáno recenzenty z řad polské historické obce již například pracím Josefa Macka. 

^eck také Kejřovi vytkl nedostatek srovnání myšlenek husitských mistrů s myšlením západní 
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Evropy, kam bez pochyby patřily. Jinak ovšem recenzent hovoří o dané práci velice 

pochvalně a hodnotí velmi vysoko fakt, že autor užil poznatků nejen z oblasti právních dějin 

ale i z dějin fdosofie a dějin sociálních. Poukázáno je rovněž na některé starší Kejřovy práce, 

které se podobnou problematikou zabývaly již dříve, například Právní život v husitské Kutné 

Hoře z roku 1958./160/ 

Zmínil jsem se již o tom, že roku 1967 si Československo i Polsko připomněli dvacet let od 

podpisu smluv o přátelství z roku 1947. Právě při této příležitosti se 2. března konala 

v Lobkowickém paláci v Praze vědecká konference o vzájemných vztazích obou národů ve 

XX. století. Hlavní referáty přednesli Jaroslav Valenta a Květa Kořalková a soustředili svůj 

zájem na vývoj vztahů mezi oběma státy v meziválečném období. Poukázali nejen na problém 

Těšínská, ale zejména na rozdílné koncepce v otázce zahraniční politiky obou zemí. V reakci 

na jejich vystoupení přednesl svůj příspěvek Henryk Batowski z Krakova a je nutno říci, že 

Při jeho poslechu musel českým účastníkům zůstávat doslova rozum stát. Batowski totiž 

zapůsobil dojmem člověka, který neznal politickou situaci střední Evropy ve třicátých letech 

nebo nebyl, jak se občas Polákům stávalo, schopen reálného pohledu na daný problém. Je 

možné souhlasit sjeho názorem na Beneše, který také nebyl zrovna realistou, ale sjeho 

výroky na adresu Jozefa Bečka opravdu souhlasit nelze. Batowski totiž označil Bečka jako 

Člověka, jehož politika byla mnohem reálnější než politika Benešova a proto také uzavřel 

známou smlouvu s Německem, čímž chtěl předejít napadení Polska na rozdíl od 

Čechoslováků, kteří si německé nebezpečí neuvědomovali. V této souvislosti je nutné 

Poznamenat, že Batowski plně reprezentoval názor předválečné polské politiky, která za tyto 
své postoje zaplatila daň v podobě totálního zničení vlastního státu. Je však nutno říci, že 

Profesor Batowski se za své vystoupení dočkal kritiky již v průběhu konference a to hlavně od 

docentky Olivové z Karlovy university. Ještě 20. března téhož roku uspořádal podobnou 

konferenci Slezský ins t i tu t v Katowicích a věnoval ji přístupu české a polské historiografie 

k dějinám obou zemí v poválečném období. Konferenci řídil právě zmíněný Henryk Batowski 
a možná i to způsobilo, že za českou tranu se jí zúčastnili jen dva pracovníci Slezského ústavu 
ČSAV. Jedním z nich byl Andělín Grobelný, který vyzdvihl práci Josefa Macůrka a jeho žáků 
Ve výzkumu dějin Polska a polsko - českých vztahů. Docent Chlebowctyk za polskou stranu 

Poukázal zejména na snahu řešit vzájemné neshody i přes mnohdy odlišná stanoviska, což jen 

Potvrzuje oprávněnost existence vzájemné česko - polské historické komise. /161/ 
Také roku 1968 i přes vše, co se dělo okolo, věnovali čeští a polští historikové značnou 

Pozornost vědecké práci na poznání dějin sousedního státu a vzájemných vztahů obou národů. 
H n e d v počátku roku se objevila zajímavá sonda Jaroslava Valenty do dění v Polsku v letech 
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1918 až 1926. Valenta nabízí pohled na politický vývoj v zemi do květnového puče roku 1926 

a značnou pozornost zde věnoval i postavě J. Pilsudského, který sehrál při formování povahy 

nového Polska úlohu nejvýznamnější. Jedním ze zajímavých postřehů autora je odkaz na 

polskou účast při demokratických procesech v Evropě XIX. století a toto srovnání s absolutně 

nedemokratickým charakterem nového polského státu. Valenta dokonce neváhá označit 

Polsko a jeho vnitropolitický vývoj za anomálii a je nutno říci, že s tímto přirovnáním nelze 

než souhlasit. Rovněž správný je odkaz na rozdělení Polska mezi tři odlišné záborce jako 

hlavní příčinu problému nového státu po roce 1918. Na celém článku je vidět nejen doba 

politického uvolnění, ale hlavně vnější pohled na události v Polsku po první světové válce, 

který zbavuje tuto epochu polských dějin přílišné idealizace, jíž se v minulosti ale i dnes 

dopouští někteří polští historikové. /162/ Dnes již směšně, ale také zároveň poučně může 

působit obraz vzájemných hospodářských styků mezi Československem a Polskem tak, jak ho 

načrtl roku 1968 Čestmír Konečný. Několik studií z hospodářských dějin jsem tu již zmínil a 

dnes do této oblasti patří de facto i Konečného studie, která je dokonalým obrazem obchodní 

výměny mezi zeměmi socialistického bloku. Autor si všímá nejen kladů ale i záporů, které 

brzdily plynulost obchodní spolupráce mezi oběma státy. Je ovšem nutné dodat, že i v období 

socialismu přetrvávaly některé tendence, jimiž byl vzájemný obchod mezi Polskem a 

Československem poznamenán již v období předválečném. Zde se jednalo například o značný 

dovoz surovin z Polska knám a vývoz průmyslových výrobků z Československa. Nejsem 

ovšem odborník, abych mohl prokázat pravdivost čísel uvedených v řadě tabulek, jež 

Konečného článek doprovází. /163/ 
0 československo - polských vztazích v období druhé světové války bylo napsáno mnoho a 

tato problematika patří tématicky mezi nej zajímavější. Je zde ovšem jedno téma, které dodnes 

není přílliš osvětleno a zůstává a zřejmě také zůstane velkou neznámou. Jedná se o smrt 

generála Sikorského roku 1943. Právě touto otázkou se v sérii článků z roku 1968 zabýval J. 
Valenta a již první z nich nazval dosti příznačně Osudový Gibraltar generála Sikorského. 
V celé této sérii se pak autor pokusil najít odpověď na deset otázek, které jsou dodnes spojeny 

se Sikorského smrtí, od příčiny samotné letecké katastrofy a možné vině českého pilota až po 

účel atentátu. Je nutné říci, že Valenta popsal celou událost velmi sugestivně a daným 
tématem se zabýval již dříve, ovšem jak sám tvrdí, do tisku se mu ho nepodařilo pro nezájem 

Prodat. Je však spíš daleko lépe možné, že pro otevření této otázky nastala možnost teprve 
s uvolněním kolem roku 1968. /164/ Zajímavý pohled na československo-polské vztahy 

v letech 1921 až 1927 přinesl rovněž známý polský historik W. Balcerak. V jednom ze svých 

Článků se totiž zabýval možností vzájemné vojenské spolupráce obou zemí ve dvacátých 
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letech. Z analýzy vzájemných kontaktů obou generálních štábů a vlivu politické reprezentace 

obou zemí na vzájemné rozhovory, dochází však autor k závěru, že bližší vojenská spolupráce 

byla prakticky nemožná. Hrál zde roli odlišný charakter Československa a Polska a hlavně 

negativní stanovisko tvůrců naší i polské zahraniční politiky k vzájemnému sblížení. Jako 

historik se Balcerak nevyhýbá negativnímu hodnocení meziválečného Polska a mnohem 

příznivěji mluví o poměrech u nás. Poměrně značně negativně pak, a to je pro Poláky typické, 

hodnotí postavu Beneše a označuje ho jako hlavní překážku vzájemného spojenectví. 

Balcerůw článek je přelomový v tom, že byl vůbec první, který se zaměřil na vzájemné 

vojenské kontakty obou tak odlišných zemí. /165/ 

Práce polské marxistické historiografie padesátých a počátku šedesátých let představil 

českému čtenáři R. Pospíšil. Jednalo se o klasické práce zachycující vývoj nového Polska do 

pevného uchopení moci komunisty. I zde jsme se již mohli seznámit s řadou článků na 

podobné téma a je možno vyvodit z nich základní orientaci poválečné polské historické vědy 

v oblasti výzkumu problematiky novodobých dějin Polska. Tématicky se polští historikové 

zabývali několika základními problémy: Bojem komunistů o moc, otázkou nově získaných 

území a srážkou s ozbrojenými frakcemi Zemské armády. Do první skupiny prací můžeme 

zařadit publikace Norberta Kolomejczyka - PPR v boji za nezávislost a svobodu lidu z roku 

1963, J. Golebiowského - Boj PPR o znárodnění průmyslu z roku 1961 nebo příspěvky W. 

Gory. Kolomejczyk se rovněž zabýval rolí PPR v procesu znovuosídlení nově získaných 

území a to konkrétně ve své práci z roku 1967. Z publikací, které se věnovaly ozbrojenému 

boji o charakter nového Polska, pak jmenujme například Z dějin polské armády let 1945 až 

1948 I. Bluma vydanou roku 1960 nebo práci J. Zielinského o ozbrojených bojích ve Slezsku. 

Pospíšil hodnotil všechny tyto práce velmi pozitivně, což ani u historika marxisty nešlo jinak, 

dnes je ovšem naprotá většina těchto knih dokladem toho, jak se dějiny státu měnily na dějiny 

strany a jejích úspěchů. Podobný proces pak můžeme sledovat v historiografii všech zemí 

komunistické střední a východní Evropy, i když s jemnými odchylkami. /166/ Jinou polskou 

Prací, která upoutala pozornost českých recenzentů, byla publikace S. Stanislawské z roku 
1967 Polsko a Mnichov. Našemu čtenáři ji přiblížil František Lukeš a je nutno říci, že nešetřil 
slovy chvály. Vyzdvihl zejména zpracování pramenů, jež autorka použila, když se však 

^omezila jen na polské nebo české dokumenty, ale hojně využila i materiálů západní 

Provenience. Jako u některých polských historiků se však i u Stanislawské objevují některé 

drobné chyby, jak tvrdí Lukeš, které se například týkají uvedení chybných dat při popisu 

některých událostí roku 1938. /167/ 
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Z polských bohemik roku 1968 zaujme například článek Janusze Langnera o příhraniční 

spolupráci mezi Polskem a Československem v meziválečném období. Autor tu detailně 

popisuje systém malého příhraničního styku, spolupráci v oblasti železniční dopravy ale také 

například společný postup turistických sdružení na tvorbě výletních tras a otevírání horských 

chat. Také v této oblasti však nemohla slovy autora zůstat stranou vrcholná politika, která 

negativně ovlivňovala příhraniční spolupráci. Zde pak klade autor hlavní tíhu viny na Beckův 

režim a hlavně na jeho kontakty s Německem ve třicátých letech, jež uvrhly Polsko mezi 

polofašistické státy. /168/ Zárukou kvality byly vždy články Josefa Macůrka, patří sem i jeho 

studie o česko - polských vztazích v období humanizmu, kterou publikoval v Polsku roku 

1968. Macůrek se v ní zabýval krom jiného samotnou podstatou tohoto myšlenkového proudu 

a procesem jeho pronikání do střední Evropy. Z toho pak plynuly odlišnosti polského a 

českého humanizmu, jež autor podrobně popisuje. Ze vzájemných vztahů si pak Macůrek 

všímá odlišného postavení universit v Praze a Krakově a vlivu, který měl na humanisty 

v obou zemích katolicizmus či protestantizmus. Zvláštní kapitolou zde zmíněného článku je 

pak vývoj myšlenek humanizmu ve Slezsku. Pro českého čtenáře může být Macůrkův článek 

užitečný také v tom, že zde zmiňuje některé nejznámnější práce polské historiografie o období 

humanizmu a reformace v Polsku. Sem patří hlavně publikace H. Barycze, který se dané 

Problematice věnoval již před válkou nebo nám již známého Kazimierza Lepszyho. /169/ 

Poměrně chladně byla polskou historiografií přijata práce S. Byliny O poměru Konráda 

Waldhausera k Polsku, kterou recenzovala L. Matusik. Práce sama je rozdělena do dvou částí, 

První přibližuje polskému čtenáři osobu tohoto kazatele a druhá se zabývá jeho vlivem na 

Polské prostředí. Zde pak zejména na oblast Slezska a zde působící kazatele podobného 

formátu jako Waldhauser. Recenzentka vytýká autorovi, že jeho práce je příliš zběžná a často 

užívá nesprávnou terminologii. Oceňuje pak snad jenom přínos při zveřejnění nových 

Písemných pramenů, které se týkají Waldhauserovy osobnosti a jeho kontaktů se slezskou 

oblastí. /170/ 

Teprve roku 1968 informoval prostřednictvím článku Romana Hecka časopis Sobotka o 

vědecké konferenci, která se konala od 28. do 29. listopadu 1967 v Brně a která byla 

tématicky zaměřena na studium dějin střední a jihovýchodní Evropy. Heck ve své zprávě 

vysoko vyzdvihuje práci brněnského kolektivu kolem Josefa Macůrka, který, jak uvádí, 

Přispěl nemalou měrou k výzkumu dané problematiky. Profesor Macůrek také celou 

konferenci zahájil a přednesl i úvodní referát na téma - Předmět a úkoly výzkumu dějin 

národů střední a jihovýchodní Evropy. Také Roman Heck se stal jedním z referentů a krom 

Jltlého poukázal na dobrou spolupráci universit v Brně a Wroclavi, jež rovněž znamenala 
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mnoho pro práci na dějinách střední Evropy. Za polskou stranu dále referoval J. Chlebowczyk 

také z Wroclavi, který se zabýval kulturními a jazykovými vlivy v oblasti pohraničí. Velmi 

vysoko pak polská strana ocenila referát Květy Kořalkové o vztazích mezi zeměmi lidové 

demokracie po roce 1945. Heck hodnotí celou akci jako velmi významnou a hovoří o nijako 

o první z celé řady jiných konferencí, které by se měly dané problematice věnovat. /171/ 

Z publikační činnosti české historiografie o polských dějinách za rok 1969 nás může 

zaujmout hned několik příspěvků. J. Mikulka věnoval pozornost dvěma klíčovým osobnostem 

polských středověkých dějin Kazimíru Velikému a Vladislavu Jagellovi. U Kazimíra se 

zaměřil nejen na některá jeho životní data ale zejména na jeho poměr k českému státu a 

hodnocení, jež se mu dostalo u polských historiků. Stran jeho poměru k Čechám lze říci, že 

Mikulka hovoří o panovníkovi, který byl i přes odlišnost poměrů, v nichž vyrůstal, schopen 

konkurovat Lucemburkům a držet snimi krok. Co se týká jeho hodnocení polskou 

historiografií, mluví Mikulka o odlišném pohledu předválečné a poválečné historické vědy. 

Zde se nám pak objevují tradiční rozpory mezi historiky marxisty, kteří viděli hlavní smysl 

v orientaci Polska na západ nebo do oblasti střední Evropy a historiky buržoazními, kteří 

oceňovali Kazimíra jako panovníka, který nastartoval polskou expanzi směrem na východ, 

kde se Poláci stali obránci evropských hodnot. Marxisté pak tvrdili, že právě tento proces 

způsobil Polsku velké problémy. S touto skutečností je možné souhlasit, ovšem je nutno říci, 
že od východní politiky polského státu se polská marxistická historiografie distancovala 
sohledem na zájmy SSSR vdané oblasti. Autor pak také znovu poukazuje na známou 

skutečnost, že čeští panovníci doby vlády Kazimírovy, jsou a byli hodnoceni velmi negativně 
a polská historiografie neznala a nezná mnohdy dobře poměry v Čechách té doby. Za 

zmíněný negativní postoj polských historiků pak může zejména spojenectví českých králů 

s úhlavním nepřítelem - řádem německých rytířů. Z poněkud odlišného pohledu se Mikulka 

věnoval osobnosti Vladislava Jagella. Všiml si zejména jeho obtížného postavení na polském 
trůně jako krále cizince, který pocházel z odlišného prostředí a byl nucen čelit řadě problémů. 

Ktěm patřily hlavně spory s knížetem Witoldem o postavení Litvy uvnitř nově vzniklého 
státního útvaru i známý boj s německými rytíři. Z česko - polských vztahů té doby si autor 

všiml hlavně účasti českých žoldnéřů v polských vojenských taženích první poloviny XV. 

století, která bývá často mylně popisována jako důkaz slovanské vzájemnosti mezi oběma 

národy. Jagello je zde popisován i jako panovník často idealizovaný, jak se můžeme 

Přesvědčit například v díle Sienkiewicově nebo ve známém filmu A. Forda. Vladislav byl 
v š ak člověkem živým a nikdy se nezbavil řady pohanských zvyků, které si přinesl z rodné 

Utvy. /172/ 
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K problematice české pobělohorské emigrace do Polska se v jednom ze svých článků z roku 

1969 vrátil profesor J. Macůrek. Podrobně zde popisuje tři proudy, které směřovaly na území 

polského království, tedy do Gdaňska, Velkopolska a na Litvu, náboženské poměry v zemi i 

osudy některých významných osobností české emigrace a příčiny jejich nezdaru. Macůrkův 

článek však krom jiného znovu nastolil otázku: Co ještě lze pokládat za česko - polské vztahy 

a co jsou již vztahy mezi jednotlivci? Právě v případě našich emigrantů a jejich rozptylu 

takřka po celém území Polska je vidět, že rozhodně nešlo o kompaktní masu lidí a z jejich 

osudu a nepochopení ze strany polské společnosti vyplývá, že se nejednalo o dobré vztahy na 

bázi jakési slovanské vzájemnosti. /173/ Z polských prací roku 1969 zaujme například 

pozornost článek Jerzyho Slizinského o tvorbě Aloise 

Jiráska a jejím přijetí v Polsku. Sám autor se již dříve tímto tématem zabýval a roku 1955 

vydal práci, ve které popsal Jiráskův vztah k Polsku a Polákům. Ve své studii z roku 1969 se 

zaměřil spíše na Jiráskovy překlady do polštiny, jejich úroveň a oblibu prací českého klasika 

u polské veřejnosti. Všechny tyto otázky pak Slizinski zkoumal v průběhu posledních 

osmdesáti let a je možné si právě na této ukázce všimnout, jaký vztah měli a dá se říci i mají 

Poláci k našim dějinám. Sám autor potvrzuje, že z Jiráskových děl jsou oblíbena hlavně ta, jež 

Poukazují na českou revoluční minulost. Ta byla a je Polákům velmi blízká a zde je nutno 

zmínit oblibu Jiráskova Bratrstva. Práce, které se týkaly českého národního obrození, pak 
v Polsku příliš nevycházely nebo nebyly přijaty nejlépe. Zde Slizinski zmiňuje hlavně F. L. 

Věka. Ve velkém začaly být Jiráskovy knihy vydávány v Polsku stejně tak jako 
v Československu po roce 1948, ovšem i v období meziválečném se tu některé objevily a to 

hlavně v Poznani, kde fungoval Klub přátel Československa. Závěrem se pak autor zmiňuje i 
0 úspěchu Lucerny na jevištích polských divadel v padesátých letech. /174/ Zajímavvý pohled 

na dějiny Slezska ve XIV. století přinesl Stanislaw Solicki. Zabýval se osobností Jindřicha V., 

knížete Hlohovského a Svídnického, který nejprve spolupracoval s Lucemburky a později se 

Přimkl k osobě Kazimíra Velikého a usiloval o spojení Slezska s Polskem. Krom těchto 

skutečností však autor vyslovuje klasický názor poválečné polské historiografie ( a je nutno 
uPozornit že klasicky mylný) na domnělý boj Poláků o Slezsko na přelomu XIII. a XIV. 

spletí. Jak jsme se totiž mohli přesvědčit výše v Mikulkově článku, právě Kazimír III. otočil 

kormidlem polské zahraniční politiky směrem na východ a roku 1335 se navíc polští králové 

Slezska vzdali. Solicki pak navíc vytváří v polském čtenáři dojem, jakoby čeští králové 

slezská knížata do spojenectví nutili, což zásadně musíme odmítnout a to stejně tak jako 

Mrzení o urputném boji polských panovníků XIV. století o udžení Slezska pro polskou 

korunu./175/ 
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O práci Češi a Poláci v minulosti zde již byla řeč mnohokráte, roku 1967 vyšel i druhý díl této 

dodnes jediné syntézy vzájemných vztahů mezi oběma národy a to jak na české tak na polské 

straně hranice. Autoři se tentokrát věnovali období od konce XIX. století do roku 1945. Je zde 

nutno hned v úvodu říci, že dnešní doba by vyžadovala značné úpravy a to zejména 

v marxistickém pohledu autorů na celou problematiku, ovšem zdrcující kritiku, které tuto 

publikaci podrobil Marian Orzechowski roku 1969 si snad její autoři nezasloužili. Hned 

v úvodu vytýká recenzent celé práci její až příliš široký záběr a předimenzovanost některých 

kapitol. Když se ovšem hlouběji zamyslíme, uvidíme, že období, které je popisováno, bylo 

obdobím, kdy se mimo jiné utvářel nový společenský řád ale i nové pojetí národa. Navíc 

v době vzniku práce byla řada jejích autorů profesionály a měla za sebou řadu článků i 

monografií na dané téma a v této situaci se snažili alespoň rámcově své poznatky do knihy 

vměstnat. Tento prohřešek bych jim ani nezazlíval, ovšem daleko horší je, že Orzechowski 

obviňuje české historiky z chybného výkladu některých údobí polských dějin. Uvádí celou 

řadu příkladů a je nutno s ním mnohdy souhlasit, zejména v případě, kdy dochází k pokusu o 

srovnání poměrů v Čechách a v Polsku v době německé okupace. Zde se jedná o něco zcela 

odlišného a tvrzení, že poměry v obou zemích byly podobné, je mylné. Orzechowski také 

obviňuje autory práce, že se snaží vnutit čtenáři český pohled na věc, ale jinak to asi nebylo 

možné, uvážíme-li fakt, že všichni byli Čechy. Ve výčtu negativ bychom mohli dále 

Pokračovat, ale bylo by to dle mého názoru zbytečné, protože sama recenze spíš připomíná 

Převyprávění dané publikace. Na obranu autorů musím říci, že se na rozdíl od polské strany o 

Podobný počin alespoň pokusili, i když se spornými výsledky. Na polské straně dodnes 

jediným pokusem zůstává přežitá publikace Polsko, Čechy - deset století sousedství. /176/ 

Poslední událostí vážící se k roku 1969, které bych rád věnoval pozornost, bylo další zasedání 

československo - polské historické komise. Vědci z obou zemí se tentokrát sešli ve dnech 21. 

^ 25. října v Poznani a hlavním tématem jejich schůzky se stalo pojetí národa ve středověku. 

Hlavní referát přednesl známý polský historik Gerard Labuda, kterému v jeho tvrzeních 

oponoval J. Chlebowczyk. Ten popřel Labudovu teorii o tom, že hlavní úlohu při vzniku 

národa hrál jazyk, a tvrdil, že pojem národ se týkal jen úzké skupiny aristokratů. Na referát F. 

šmahela zabývající se podobnými otázkami v českém prostředí, odpověděl Roman Heck a 

Podpořil Šmahelova tvrzení o dynastické politice Karla IV., která se částečně opírala i o jistou 

míru nacionalizmu. Z dalších historiků, kteří v diskusi vystoupili, jmenujme například Dušana 

Třeštíka nebo J. Valentu, který přednesl problém pojetí národa do novější doby. Zajímavou 

skutečností bylo, že historici obou zemí odmítli požadavek, aby se ke komisi připojili 

historikové vojenství a to s odůvodněním, že podobná praxe nebývá zvykem. V rámci 
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zasedání podkomise archivářů obdrželi polští historikové soupis polonik z archivu v Třeboni. 

Vítaným zpestřením byla pak jistě exkurze po středověkých památkách okolí Poznaně a celou 

akci ukončilo operní představení v místní opeře. /177/ 

Pro rok 1970 věnujme pozornost hlavně recenzní činnosti našich historiků. Tak například 

Jaromír Mikulka upozornil hned na několik prací polské historiografie: Tou první byla 

syntéza dějin polské vesnice a selského lidu, jež vyšla roku 1968 ve Varšavě pod názvem 

Zdziejow chlopow polskich. Práce zahrnuje vývoj polského venkova až do poválečných 

změn. Jinou významnou publikací pak byly třídílné dějiny katolické církve v Polsku, z nichž 

dva svazky vyšly v Lublině roku 1969. Celá práce byla dílem dvaceti devíti historiků a mohla 

vyjít jen díky úsilí Katolické university v Lublině. Upozorněno bylo i na monografii F. 

Kiryka, která se věnovala postavě Jakuba z Debina, kancléře krále Kazimíra Jagellonského a 

osobnosti, která ovlivnila česko - polské vztahy doby Jiřího z Poděbrad. Jako o 

reprezentativních pracích hovoří Mikulka oprávněně o prvním dílu Dějin Velkopolska, který 

byl doveden díky redakci Jerzyho Topolského do roku 1793, a o prvních dvou svazcích 

rozsáhlých Dějin Pomořan do roku 1466, jež redigoval Gerard Labuda. Obě tyto práce vyšly 

roku 1969 stejně jako Historia Czechoslowacji Romana Hecka a Mariana Orzechowského. 

Tato práce vyšla v edici dějin států a Mikulka ji hodnotí velmi pozitivně, je ovšem nutno říci, 

že celá práce je z dnešního pohledu nedostačující a zatížená pohledem marxistické 

historiografie. Musíme ovšem zmínit, že tato syntéza našich dějin je daleko přínosnější než 

obdobný počin českých historiků o dějinách Polska z roku 1975. Od roku 1957 byl 

Připravován slovník polských historických osobností a ten se konečně díky nemalé iniciativě 

K. Lepszyho z Krakova objevil roku 1968 na polském trhu. /178/ Na polské straně si 

v recenzních příspěvcích například R. Gladkiewicz všiml práce Dějiny Československa 

v datech z roku 1968. Gladkiewicz tuto publikaci poměrně podrobně rozebral a zhodnotil ji 

vcelku kladně, i když se někdy skepticky vyjadřuje o skutečnosti, že byly vynechány některé 

kapitoly z polských dějin - všechny tři zábory nebo data z dějin česko - polských vztahů. 

Jinak vyslovuje názor, že tato kniha by byla dobrým doplňkem k Historii Czechoslowacji zde 

již zmíněné. Zabývá se také odpovědí na otázku: K čemu slouží práce podobného charakteru? 
V jedné zmožných variant pak odpovídá, že i historik profesionál občas neví. /179/ Roman 

Heck zas upozornil na práci J. Macůrka České země a Slovensko 1620 1750, ta vyšla 
v Brně roku 1969 a autor v ní v několika kapitolách popisuje zejména hospodářské kontakty 
mezi Moravou, Slezskem a Slovenskem. Heck oceňuje na celé studii velké množství 

Udaných i nevydaných pramenů, které Macůrek použil, a je třeba říci, že právě tato 

skutečnost je pro autora typická. K výtkám se recenzent dostává v popisu kapitol o Těšínském 

120 



Slezsku, kde jeho slovy řečeno Maeůrek opomíjí zdejší polskou menšinu a její kontakty 

s Čechy a Slováky. /180/ Asi nejvíce pozornosti vzbudila u polské historiografie roku 1970 

kniha Dušana Třeštíka z roku 1968, která se věnuje životu, dílu a době Kosmově. Roman 

Heck, který tuto práci recenzoval, se dokonce vyjádřil ve smyslu, že toto dílo vejde mezi 

klasiku české historiografie. Heck také připomněl, jak velký význam má Kosmova Kronika 

česká pro studium polských dějin a hovoří o pracích M. Wojciechowské nebo B. 

Krzemienské z přelomu padesátých a šedesátých let. Obě tyto autorky se zaměřily na dvě 

témata: polský původ Kosmy a jeho názory na Poláky. Také tuto otázku nakousl Dušan 

Třeštík a stejně jako Heck odmítá polský původ autora nejstarší české kroniky. Jinak je zde 

^flnutno zmínit, že stejně jako bývá polskou historiografií mnohdy opomíjen Kosmas, tak naše 

historická věda občas zapomíná na práce Anonimovy či Kadlubkowy. /181/ V témže roce 

jako práce Třeštíkova se objevily i publikace brněnského historika B. Šindeláře - Vestfálský 

mír a česká otázka a s ohledem na postavení Polska v Evropě v XVII. století i tato práce 

Přitáhla pozornost polských vědců. Konkrétně J. Leszczynského, který o ní mluví jako o jedné 

znejlepších v poválečném období. I zde se však v jeho názorech projevuje odlišné vidění 

historických problémů, jak je viděla česká a polská historiografie. V této souvislosti nám jako 

Příklad může posloužit stanovisko autora, o kterém Leszczynski hovoří a které se týkalo 

neutrálního postoje Polska v české problematice období třicetileté války. Autor nepochopil, 

jak recenzent správně u p o z o r ň u j e . m e z i n á r o d n í postavení polských panovníků a zde zejména 

Wladislawa IV. Krom jiného se prý Šindelář v otázce polských dějin dopouští řady 

faktografických omylů a některé problémy nedořešil. /182/ 

Zajímavý pohled do polské historiografie zabývající se problematikou agrárních dějin, nabídl 

roku 1971 českému čtenáři Vladislav Šťastný. Hned v počátku své studie hovoří o všeobecně 

známém silném postavení venkova v Polsku a tedy o větší pozornosti, jež mu věnovala polská 

historiografie. Prvním historikem, o jehož pracích autor hovoří, je Z. Stankiewicz. Ten 

zaměřil svoji pozornost zejména na proces reforem v polském zemědělství v průběhu XIX. 

století a to hlavně v ruském záboru. Roku 1970 právě tomuto historikovi vyšla práce pod 

názvem K otázce cest rozvoje kapitalizmu v zemědělství, v níž Stankiewicz hodnotil zejména 

rozdíly v reformách polského venkova v závislosti na příslušnosti té které oblasti k záboru. 
P°dobnou problematikou se zabývala i H. Brodowska ve svém článku Chlopská hnutí ve 

^ední a středovýchodní Evropě XIX. a XX. století, který vyšel roku 1970 na stránkách 

^vartalnika historyczneho. Ta označuje ruský zábor Polska jako anomálii v porovnání se 

úhorem pruským a rakousko-uherským, kde probíhal přechod ke kapitalizmu takzvanou 

Pruskou cestou. Obě tyto práce však recenze hodnotí jen jako výzvu pro další vědeckou práci. 
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Podrobněji se strukturou polského zemědělství zabývala R. Chomacowá a to zejména 

v oblasti ruského Polska. Polská historiografie také uspořádala několik konferencí 

věnovaných dějinám polského venkova, zemědělství a jeho produkce. Za všechny pak 

Šťastný zmiňuje tu, která se konala v červenci 1968 v Poznani. Zde byly například probírány 

otázky míry industrializace polského venkova, význam potravinářského průmyslu a dějiny 

některých jeho odvětví například cukrovarnictví. /183/ Do oblasti hospodářských dějin zavedl 

českého čtenáře i Jaroslav Hořejšek. Ten otiskl ve Slovanském přehledu roku 1971 takřka 

detailní studii o obchodu Živnostenské banky s Polskem ve druhém a třetím desetiletí XX. 

století. Tehdy právě tento finanční ústav ve snaze po šíření českého kapitálu chybně 

investoval jako podílník do Varšavské průmyslové banky a právě poměry na polském 

finančním trhu a chování zdejších bankéřů stály naši banku nemalé výdaje. Tato studie může 

být dokonalým dokreslením ke zde již zmíněným článkům o dějinách polsko -

československých obchodních vztahů v meziválečném období. /184/ V drobnějších recenzích, 

které vycházely, nebylo vždy upozorňováno jen na knižní tituly nebo články, ale mnohdy na 

Práci historických pracovišť. Tak tomu bylo i v jednom z příspěvků z roku 1971, jenž 

Připomíná českému čtenáři práci Polsko - sovětského institutu ve Varšavě. Ten byl zaměřen 

na výzkum dějin světové socialistické soustavy a byl obdobou podobného vědeckého 

Pracoviště, které vzniklo v rámci ČSAV. Náplní tohoto pracoviště byl i výzkum dějin polsko 

- sovětských vztahů a k této problematice vydával institut edici dokumentů, která do roku 

1971 obsahovala šest svazků a popisovala léta 1917 až 1938. Jak uvádí dobová redakční 

Poznámka, toto polské historické pracoviště pořádá pochopitelně i řadu konferencí a zde je 

zmíněna ta z května 1971 na téma teritoriální změny v Evropě po druhé světové válce. Jak asi 

Opadalo zacházení s dějinami právě na této akci, si můžeme snadno domyslet. Jiným 

Pracovištěm podobného druhu v Polsku byl Institut mezinárodních vztahů. Ten krom jiného 

vydával měsíčník Sprawy miedzynarodowe, v němž vyšla i řada bohemik zaměřených na 

nejnovější dějiny. Pro zahraniční zájemce pak institut vydával časopisy Polish perspektive a 

Polish review. Ze všech podobných pracovišť byl však zřejmě nejdůležitější Výzkumný ústav 

.Východ - západ, který se zabýval bojem proti antikomunizmu a antipolskou propagandou. 

/185/ 

2 drobnějších prací polské historiografie upozornili čeští recenzenti roku 1971 ještě na práce 

Kazimirza Slaského o dějinách slovanů na Baltu. Autor zachycuje poměrně rozsáhlé období 
o d VII. do XIII. století a zaměřil se hlavně na námořní aktivity pobaltských Slovanů, ovšem 
neJen na ně, zachycuje i jejich obchod a boje s nepřáteli a to až do úpadku jejich moci 
v oblasti Baltského moře. Také další polský historik Benedykt Zientara věnoval svoji 
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pozornost oblasti Baltu a to konkrétně církevním svazkům Pomořan a Polska v době vlády 

Boleslava Křivoústého. Tato studie publikovaná roku 1970 v časopise Przeglad zachodni 

popisuje nejen snahy o vytvoření biskupství v Pomořanech ale i boj Boleslavův o toto území 

s německými panovníky. Zientara zde však potvrzuje skutečnost, kterou jsem zde již 

několikrát zmínil a kterou se snažili popírat někteří polští marxističtí historici, konkrétně to, 

že hlavním konkurentem polského státu v období X. až XIII. století nebyla Říše ale slovanské 

kmeny z oblasti Labe. Z některých dalších počinů polské historiografie o dějinách a vztazích 

Pomořan к Polsku jmenujme ještě práci Boguslawa Dopieraly z roku 1970 Polské osudy 

západních Pomořan. /186/ 

Na polské straně se roku 1971 objevily dvě zajímavé studie. Autorem té první byl historik 

dějin Slezska Milan Šmerda. Ten se zabýval velmi podrobně obchodem slezské oblasti 

s českými zeměmi, Moravou, Uhry, Braniborskem a Lužicí. Krom charakteru obchodovaných 

komodit pak detailně popisuje obchodní stezky a celnice, které spojovaly Slezsko sjeho 

sousedy. Celou tuto problematiku popisuje v období let 1736 až 1737, tedy ve velmi úzkém 

ěasovém úseku. Hlavním pramenem se mu přitom stal německý rukopis z archivu Národního 

musea v Praze, jež právě toto období popisuje. /187/ Jednou z velkých postav české minulosti, 

které byla v Polsku věnována značná pozornost, byl Jan Amos Komenský. O překladech jeho 

díla do polštiny pojednal ve svém krátkém článku Jerzy Slizinski. Ten se již dříve věnoval 

osudům pobělohorské emigrace v Polsku a to zejména činnosti Bratrské církve. Ve své studii 

z roku 1971 se pak zabývá hlavně Komenského pracemi a jejich osudem v meziválečném a 

Poválečném Polsku. Slizinski hovoří o překladech Komenského Didaktiky, kterou již roku 

1935 přeložila do polštiny Krystyna Remerowá a která byla vydána po válce s obsáhlým 

úvodem Boguslawa Suchodolského. Oba tito autoři se také podíleli na vydání Komenského 

dopisů roku 1964. Suchodolski vůbec věnoval osobnosti Komenského velkou pozornost a to 
stejně tak jako například Lukasz Kurdybach, který se ovšem zaměřil na jeho činnost 

Pedagogickou. Známá je rovněž konference, která se konala roku 1956 vLešně a byla 

věnována výročí založení zdejšího gymnázia, také zde se její účastníci nemohli vyhnout 

Komenskému a jeho odkazu. Tématem, jež zde bylo hojně diskutováno, se stal negativní 

vztah učitele národů a polských bratří. Ten podle účastníků zasedání pramenil z odlišného 

Pojetí víry. Méně známým faktem však může být skutečnost, že právě Slizinski objevil 

v lužickém Herrnhutu Komenského archiv uloupený za války Němci a díky jeho snaze byly 

všechny písemnosti vráceny polské straně. /188/ 

^ březnu 1971 se po roce a půl sešla ke svému XIV. zasedání československo - polská 

historická komise. Toto zasedání se konalo v Praze a bylo věnováno formování moderního 
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českého a polského národa v XIX. století. Je tedy možné vidět, že tématicky komise navázala 

na své poslední zasedání roku 1969. T. Lepkowski z Polska, jeden z hlavních referentů, se 

dotkl zajímavého tématu a to vlivu rozdělení země mezi tři záborce a formování polského 

národa. Podobný příspěvek pak přednesl i docent Hroch, který se ovšem snažil srovnat 

specifika vývoje novodobého českého národa s ostatní Evropou. Když se podíváme na 

jednání komise zpětně, je jasně vidět, že problematika novodobých dějin zaujala zhruba od 

roku 1966 hlavní místo v činnosti společné československo - polské historické komise a je 

třeba říci, že zajímavých referátů ubývalo. /189/ 

Kromě slezské oblasti se český a polský živel střetávaly na území Haliče, která se v průběhu 

XVIII. století stala součástí rakouské monarchie. Hospodářskému vývoji této oblasti a podílu, 

který na tomto procesu zanechali Češi, se v jednom ze svých článků věnoval Milan Šmerda. 

Krom charakteristik míry hospodářského rozvoje českých zemí a Haliče a poměru a složení 

importu a exporu obou oblastí, se zabýval také otázkou vlivu státního zřízení na míru 

ekonomického rozmachu. V této souvislosti pak hovoří o blahodárném vlivu osvícenského 

absolutizmu a státem cílených hospodářských pobídek, jak se projevily v Čechách, a 

skepticky hodnotí polský systém šlechtické demokracie, kde si každý dělal v podstatě, co 

ehtěl, a z tohoto faktu pramenila zaostalost státu. Šmerda dokonce vyslovuje myšlenku, že i 

carské Rusko bylo v některých oblastech ekonomicky mnohem dál než polský stát konce 

XVIII. století. K poměru vývozu a dovozu z Čech do Haliče a naopak zmiňuje autor 

skutečnost, že český vývoz nebyl před zábory Polska nijak velký a převyšovala ho 

konkurence z Pruska nebo z Anglie. Zajímavou součástí Šmerdová článku jsou i zápisky 
z deníků Poláků, kteří projížděli ve druhé polovině XVIII. století českými zeměmi a které 

dokládají míru zaostalosti nejen Haliče, ale celého polského prostředí. /190/ Do haličské 

°blasti zavedl českého čtenáře ve své recenzi z roku 1972 také Václav Žáček. Ten upozornil 
n a významný počin polské historiografie, kterým bylo kompletní vydání vzpomínek Henryka 

Bogdanského, jenž patřil mezi nejvýznamnější osobnosti haličských národovců třicátých a 

čtyřicátých let XIX. století. Právě jeho paměti užívala při svých bádáních řada polských i 

českých historiků. Zde právě V. Žáček nebo Zdeněk Hájek, který pracoval na problematice 

Polských vězňů na Špilberku již před druhou světovou válkou. Ze zástupců polské historické 

°bce se Žáček zmiňuje o počinu K. Lewického, jenž vydal část pamětí haličského 

revolucionáře a to již roku 1954 ve Wroclavi. Vydání, o kterém se zmiňuje recenzent, pak 
vyšlo ve dvou svazcích roku 1971 v Krakově a bylo přijato velmi pozitivně a s povděkem i 

českou kritikou. /191/ Také M. Šmerda se zabýval recenzemi polské historické literatury, 

Českou veřejnost informuje v již zmíněném roce 1972 o dalším svazku sborníkové edice 
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Konfrontacje historyczne, jenž vyšel roku 1971 a v němž se skupina polských historiků 

pokusila popsat poměry v zemi v XVIII. století ze všech možných úhlů. Jako nejlepší hodnotí 

kritika příspěvek Jerzyho Topolského, který se zabýval hospodářskými poměry v zemi. 

Hlavním úkolem celého sborníku však bylo najít místo, které zaujímalo Polsko v okolní 

Evropě, a právě tady Šmerda vytýká autorům všech článků, že příliš často hledí daleko na 

západ, ovšem srovnávat by měli s oblastí středoevropskou. Z charakteru sborníku ale i obsahu 

všech zde uvedených článků je zároveň patrná změna pohledu polské historiografie na 

národní dějiny XVIII. století, zejména na takzvanou dobu saskou, ke které docházelo na 

počátku sedmdesátých let, a to od ryze negativního ke spíše střízlivějšímu pohledu na věc. 

/192/ Poslední recenzí roku 1972, kterou jsem vybral, je zpráva o knize W. T. Kowalského 

Zahraniční politika Polska vletech 1944 - 1947. Krom klasického pohledu polské 

marxistické historiografie na otázky typu změn poválečných hranic státu nebo konliktu na 

Těšínsku, nabízí jak recenzovaná publikace tak i recenzní příspěvek sám velmi dobrou ukázku 

toho, jak lze zpolitizovat dějiny a vytvořit tak stanoviska, která jak naše tak polská historická 

věda neopustila do roku 1989. /193/ 

Na polské straně se jako nejzajímavější příspěvek k problematice vzájemných vztahů obou 

národů v minulosti jeví studie Romana Hecka popisující volbu Jagellonce na český trůn roku 

1471. Heck chtěl tímto způsobem připomenout pět set let od této události a to již roku 1971, 

uvádí však v poznámkách, že díky oslavám jubilea Sobotky, na jejíchž stránkách článek 

vyšel, se tak nestalo. Autor popisuje česko - polské vztahy ve druhé polovině XV. století, 

ovšem všímá si i předchozích snah o obsazení českého trůnu vládnoucí polskou dynastií. Co 

však zaujme čtenáře nejvíce, je vůbec samo hodnocení relativní možnosti na úspěch, které 

leželo před ještě nedávno neznámým panovnickým rodem a kterého Jagellonci nevyužili. 

Heck také popisuje pozitiva, která spojení českého a polského trůnu pod jednou vládnoucí 

Panovnickou dynastii přinesla kutnohorská volba oběma zemím. V případě Polska hovoří o 

l ^ í hranic a možnosti se tak věnovat východní politice a vrcholícímu sporu s řádem, 
v českém případě pak o náboženských svobodách, jež byly uhájeny. Stran hodnocení politické 

vlády Jagellonců v Čechách bych byl možná skeptičtější než autor, ale co se týče jejich vlády 
v Polsku je nutno přiznat, že pro království za naší severní hranicí to byla zlatá doba. Sám akt 
volby i politická jednání v době Jiřího z Poděbrad a Kazimíra IV. jsou historiografií celkem 
h°jně zpracována, jinak je tomu ovšem v oblasti vzájemných česko - polských vztahů 
v letech 1471 až 1530./194/ 

K e svému XV. zasedání se také roku 1972 sešla československo - polská historická komise, 
tentokrát ve dnech 27. až 29. září v sídle Akademie věd ve Varšavě. Hlavním tématem této 
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konference se stal český, polský a slovenský národ v meziválečném období. Profesor Janusz 

Zarnowski z Polska vystoupil s referátem, v němž prakticky bezezbytku popsal potíže 

polského státu vletech 1918 - 1939. Zahrnul mezi ně nejen mnohonárodnost Polska, kde 

existovali občané první a druhé kategorie, ale i odlišnost bývalých záborů a to jak kulturní, 

ekonomickou, tak také sociální. Jediné, co Zarnowski pominul, byl vliv církve na formování 

nově vzniklého státu. Z polské strany přispěli dále do diskuse G. Labuda, který upozornil na 

znaěné rozdíly mezi polským národem před a po roce 1918 a J. Chlebowczyk, jenž vyslovil 

myšlenku o nepotřebnosti státu pro rozvoj národního sebeurčení. Za českou stranu do diskuse 

zasáhli doktor Peša či docent Hroch, kteří však popsali český národ v daném období spíše 

z pohledu politického. 28. záží pak přednesli polští historikové dr. Grabski a dr. Wierzbicki 

referát o vývoji polské historiografie v letech 1969 až 1972. Dotkli se v něm jak pozitiv, mezi 

která zařadili zpracovávání syntéz dějin druhé světové války, ale i negativ jako například 

nedostatku historické beletrie a jejího zpracovávání jako pramene. Oba se shodli na 

skutečnosti, že končí období zpracovávání dějin dělnické třídy i některých otázek 

hospodářských dějin. Do diskuse na dané téma se pak zapojili Roman Heck či Dušan Třeštík. 

Celé setkání historiků obou zemí bylo ukončeno exkurzí po středověkých památkách města 

Plock. /195/ 

V české historiografii na rozdíl od té polské byla vždy silnější recenzní činnost a nejinak 

tomu bylo i v roce 1973. Jedním z nejobsáhlejších recenzních příspěvků byl rozbor knihy T. 

Szackého - Tradice, přehled problematiky, jež vyšla roku 1971 ve Varšavě. Autor zde ve 

třech kapitolách nabízí pohled marxistické historiografie na vývoj a význam tohoto pojmu a 
vztah tradic a moderní /marxistické/ historické vědy. Tradice popisuje Szacki jako něco 

konzervativního, co vždy stálo proti revoluci, a historiografie by se podle něj měla od tradic 

odpoutat, ale neměla by opomenout výzkum společenské interpretace tohoto slova. /196/ 

Značnou pozornost pak i nadále věnovali naši recenzenti problematice dějin XX. století, sem 

Patřil například sborník vydaný vKatowicích roku 1971 k výročí padesáti let od povstání 

v Horním Slezsku v období let 1919 až 1921. Podrobně je v jeho studiích popsán nejen 

Průběh a přípravy na jednotlivé ozbrojené akce ale i postavení regionu v oblasti střední 

Evropy před a po válce. /197/ Do oblasti Slezska zaváděla dobové polské čtenáře i práce 

známého historika slezských dějin Jozefa Chlebowczyka, ten roku 1972 detailně zpracoval 

°sudy jakéhosi Karola Sliwky - polského funkcionáře KSČ, který žil v oblasti Těšínská. 

Zajímavé musely být hlavně pasáže, ve kterých Chlebowczyk líčil temné stránky Sliwkovy 

minulosti a jeho negativní vlastnosti, což nebylo v životopisech některých soudruhů zas až tak 

běžné. /198/ Již roku 1970 vyšla dvoudílná syntéza polských dějin Czeslawa Madajczyka 
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věnovaná období druhé světové války. Autor zde slovy recenzenta nabízí komplexní pohled 

na všechny stránky života v okupovaném Polsku a nově se zde objevují i problémy, jimž 

polská historiografie dříve pozornost nevěnovala. Jedná se hlavně o polsko - židovskou 

problematiku nebo každodenní život Poláků v době války. Madajczyk opřel svou práci i o 

bohaté archivní materiály a to i z našich zemí. /199/ S obdobím druhé světové války jsou 

spjaty i dvě další práce polské historiografie, s nimiž měla možnost se prostřednictvím recenzí 

seznámit česká veřejnost. Tou první je kniha W. Dabrowského o poválečné koncepci hranic 

v představách politických zástupců polských rolníků v letech 1939 až 1945 a druhou mnohem 

rozsáhlejší dvoudílná publikace W. T. Kowalského Velké koalice 1941 - 1945. Oba tyto 

počiny jsou dnes vhodné již jen jako ukázka zde již tolikrát zmíněného marxistického výkladu 

dějin. Zejména práce Kowalského je zpolitizována do poslední myšlenky a hemží se 

nesmyslnými tezemi o hlavní zátěži, již nesl v době války Sovětský svaz nebo o schopnostech 

J- V. Stalina jako velkého vojevůdce. Na všech předchozích recenzích je však také vidět, 

jakou historickou literaturu předkládali naši recenzenti počátkem normalizace svým čtenářům. 

Je zde nutno říci, že se jednalo o jakýsi pokus o návrat do padesátých let, jímž utrpěla řada 

historických periodik. /200/ 

Léta 1972 a 1973 se pro celé Polsko stala dobou oslav pěti set let od narození Mikuláše 

Koperníka a tuto skutečnost reflektovala i polská historická obec. Z našeho pohledu se jako 
nejzajímavější jeví článek, který v Polsku publikoval český historik Andělín Grobelný a 

v němž připomněl oslavy Koperníkova narození tak, jak proběhly v Čechách přesně před sto 

lety. Grobelný velmi detailně popisuje průběh celé akce z února 1873 a to nejen v Praze, ale 

Prakticky na celém území Čech, Moravy a Slezska. Oslavy totiž probíhaly například i v Plzni 

či Pelhřimově, zvláštní je však politický pohled autora na celou událost a jeho vidění akce 

Jako náplasti na neúspěšná jednání Čechů o vyrovnání s Němci. V článku je také psáno o 

ztotožnění se, právě díky Koperníkově postavě, s polským národem, autor však zapomíná, že 

Právě v sedmdesátých letech byla ještě velmi silná skupina rusofílů, jež byla reprezentována 

osobností Palackého a v české společnosti existovala jasná dělící čára mezi polonofily a 

Příznivci carského Ruska. /201/ Jiné výročí, i když s dvouletým zpožděním, připomněl roku 

1973 Jozef Leszczynski. Byly to konkrétně padesáté narozeniny profesora J. Macůrka roku 

1971, u jejichž příležitosti vydala universita v Brně, kde Macůrek působil, sborník vědeckých 

Prací historiků z celé střední Evropy. V této práci nesměly samozřejmě chybět příspěvky 

Polských historiků, sám Leszczynski hovoří o Macůrkovi jako o srdečném příteli polského 

Národa a vyzdvihuje jak jeho kvality vědecké, tak lidské. V medievistické části práce se 
objevuje studie Gerarda Labudy o nej starším pruském osídlení českých zemí, postavu 

127 



Bedřicha ze Strážnice pak přiblížil čtenáři wroclavský historik Roman Heck a zde je nutno 

říci, že právě s wroclavskou universitou udržoval Macůrek nejvřelejší kontakty a také byl 

nositelem jejího čestného doktorátu. Henryk Batowski z Krakova publikoval ve sborníku 

článek, v němž se zaměřil na vztahy mezi slovanskými zeměmi na počátku roku 1945, a Jerzy 

Slizinski se věnoval ve svém příspěvku vlivu díla Komenského na poválečné Polsko. /202/ 

Jozef Leszczynski rovněž recenzoval Bibliografícko-biografícký slovník československé 

slavistiky, který vyšel roku 1972 v Praze a jehož redaktory byli M. Kudělka a Zdeněk 

Šimeček. Asi nejzajímavější na celé této práci je proces jejího vzniku, o přípravě slovníku 

bylo totiž rozhodnuto již koncem padesátých let na sjezdu slavistů v Moskvě a měl být hotov 

do roku 1963, kdy probíhal podobný sjezd v Sofii. Tam však dějiny slavistiky nebyly na 

pořadu jednání, a tak byl s pracemi na této knize seznámen až slavistický kongres v Praze 

roku 1968, tiskem pak vyšla roku 1972. /203/ Pozornosti polské marxistické historiografie 

neunikla ani práce J. Kolejky z roku 1971, jež se zabývala národním hnutím ve státech střední 

a jihovýchodní Evropy od poloviny XIX. století do roku 1917 a u které dnes snad zaujme 

zejméná českého čtenáře již jen jméno jednoho z recenzentů celé publikace, která má podtitul 

Marxe po Lenina. S velmi dobrým přijetím se v Polsku setkala práce J. Války - Česká 

společnost v XV. až XVIII. století z roku 1972. Její recenzent J. Leszczynski hovoří o jejím 

Prvním díle jako o práci přelomové a první svého druhu, i když s některými myšlenkami 

autora nesouhlasí, a zde je možno jako příklad uvést vymezení přechodu od feudalizmu ke 

kapitalizmu. /204/ Leszczynski také stejně kladně píše o dvou článcích Zdeňka Šimečka, 

jehož označuje jako nejlepšího odborníka na dějiny novin a časopisů v Čechách a o studii J. 

Valenty publikované ve Slovanských historických studiích roku 1971. Zatímco Šimeček se 

zaměřil na zprávy o Polsku tak, jak je čerpali Češi z Wroclavského tisku XVI. a XVII. století, 

Valenta se zabýval radikálním rolnickým hnutím v Polsku z konce první poloviny XIX. století 
a Postavou Petra Sciegienyho. /205/ 

S Českými vědeckými pracovišti udržovala nejčilejší kontakty universita ve Wroclawi a také 

slezská pracoviště polské Akademie věd. Právě tato vědecká centra však zažila v letech 1972 

^ 1973 značné personální oslabení, na podzim roku 1972 totiž zemřela Ewa Maleczynska a 

Počátkem roku 1973 Leokadia Matusik, jejichž práce jsem již výše zmiňoval. O E. 

^aleczynské zde řeč již byla a tak bych se alespoň pár slovy rád zmínil o doktorce Matusik. 

l a se narodila roku 1924 v Sosnowci a nejprve to vypadalo, že s historií nebude mít vůbec nic 
sPoleČného, pracovala v dolech jako knihovnice a ke studiu na wroclavské universitě 
S°leslawa Bieruta se dostala až roku 1951. Od roku 1955 zde však začíná její vědecká kariéra 
a Leokadia Matusik tu pracuje do své tragické smrti roku 1973. Hlavním zájmem její 
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badatelské činnosti se staly církevní dějiny pozdního středověku a to konkrétně dějiny 

slezských klášterů Augustiniánů zejména toho v Klodsku. Je tedy vidět, že k českým dějinám 

to neměla daleko a zde bych rád zmínil její práci Vliv české kultury v rukopisech slezských 

řádových kanovníků XIV. a XV. století. /206/ 

Československo - polská historická komise se sešla roku 1973 ke svým jednáním v prosinci 

v Bratislavě a toto zasedání se stalo posledním s tématikou národního vývoje Čechů, Poláků a 

Slováků. Předsedy obou sekcí byli zvoleni M. Gosiorovský a Gerard Labuda z Poznaně. 

Hlavním tématem se stal vývoj všech tří etnik v období socializmu. Celé jednání komise však 

tentokrát spíše připomínalo ódu na socialistické zřízení a typické pro všechny referující byly 

myšlenky o blahodárném vlivu socialistického zřízení na rozvoj státu i národa. Jako 

nejzajímavější se jeví referát docentky Jedruszczakowé z Varšavy, která vystoupila 

s periodizací dějin poválečného Polska do tří etap: 1944 - 1949 - počátky výstavby, 1950 -

1956 - počátky industrializace a konečně léta 1956 - 1960 - ekonomicko - sociální 

stabilizace. O ryze politickém charakteru celé akce svědčí i fakt, že do diskuse nezasáhl žádný 

z významnějších představitelů polské či české historické obce. Hlavními body interního 

jednání se stala debata o připravované syntéze dějin Polska, která vyšla o dva roky později, a 
0 v Polsku chystaném vydání Dějin Prahy J. Janáčka. Jako už tradičně, pak bylo zasedání 

ukončeno historickou exkurzí, tentokráte na hrad Červený kameň a do města Modra. /207/ 

Rok 1974 se stal rokem oslav třiceti let existence lidového Polska a jako se v šedesátých 

letech objevovaly články Jaroslava valenty, které zkreslovaly realitu polského státu, objevila 
s e jich i nyní celá řada. Za všechny jsem vybral příspěvek V. Melichara otištěný ve 

Slovanském přehledu. Autor se zde drží periodizace dějin Polska po roce 1945 a to přesně 

Podle modelu užívaného polskou marxistickou historiografií. Melichar však popisuje události 

spjaté s výstavbou nového státu již od roku 1943 a upozorňuje na těžkosti, které působila 

londýnská vláda. Není možné popřít, že polský stát nutně potřeboval reformy, ale mluvit o 
tom, co polské komunistické vlády dosáhly od roku 1944, jako o úspěchu je nesmysl, jenž 
v§ak naprosto odpovídal požadavkům doby. Autor však o úspěších mluvil i v období 

sedmdesátých let, kdy zadlužení polského státu dosahovalo astronomických výšek, vypůjčené 

Peníze však byly promarněny a Polsko tak začalo svou strmou cestu ke dnu, jež vyvrcholila 

Vperinflací koncem osmdesátých let. /208/ 

Čeští recenzenti pak ani roku 1974 nepřestali v jednom z hlavních úkolů společné historické 

komise, jímž bylo přiblížit veřejnosti obou zemí knižní produkci sousedního státu. Hned 
v Počátcích roku upozorňuje Slovanský přehled na dvoudílnou práci polského publicisty, 
n°vináře a historika Mariana Brandýse z roku 1972, která zachycuje polské dějiny a osudy 
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některých významných představitelů polské společnosti v období první třetiny XIX. století. 

Jiné dvě publikace popisují již polské dějiny dvacátého století: První by mohla býti zajímavá i 

z dnešního pohledu, protože popisuje vývoj PPR. Od rozpuštění komunistické strany Polska 

do roku 1942. Tedy dobu, kdy i v Rusku pracovali polští komunisté v ilegalitě. Jistě 

podnětnou pak ve své době byla i práce nazvaná Bojovali společně, která pojednává o boji 

polských a sovětských partyzánů proti společnému nepříteli. /209/ Daleko hodnotnější byla 

práce Marcela Kosmana, která popisuje období reformace a protireformace na území Litvy, 

jež byla součástí polského státu. O dějinách této země toho vůbec naši historikové příliš 

nenapsali a tak je hlavním pramenem i nadále historiografie polská. Autor zde například 

znovu popisuje odmítavý postoj Litevců a Poláků k ideálům české pobělohorské emigrace i 

myšlenkám husitství. Recenze, které vycházely v našich periodicích se však nemusely nutně 

zaměřovat jen na články nebo publikace, Václav Žáček upozorňuje takto českého čtenáře na 

nový polský historický časopis Studia historica slávo - germanica, který byl vydáván od roku 

1973 v Poznani a v jehož redakční radě byl i nám již známý Gerard Labuda. Tento časopis, 

jak již název napovídá, se měl zaměřit na výsledky výzkumu slovansko-německých vztahů a 

Přejmout část závazků Przegladu zachodniego, který pomalu od historické tématiky 

ustupoval. První díl tohoto sborníku zachycuje šesnáct příspěvků z konference, kterou 

Pořádala poznaňská universita A. Mickiewicze roku 1971 u příležitosti sjednocení německého 

státu pod názvem Polsko - Německo - Evropa. /210/ 

Z polských recenzí roku 1974 zaujmou zejména dvě práce: Studie Zdeňka Šimečka, který se 

roku 1973 věnoval úloze, jíž hrály pražské noviny v polovici XVII. století při procesu 

informování o východní Evropě. Je tedy vidět, že autor se držel svého tématu a polská 

historiografie upozornila na jeho práci hlavně kvůli zmínkám o informačních centrech 
v Gdaňsku a Wroclavi. Druhou prací je habilitace S. Russockého o českém 

Protoparlamentarizmu do počátku XV. století. Také tento polský historik se již dříve věnoval 

systémům vlády ve střední Evropě a předlohou se mu stala publikace, již redigoval Vratislav 

J^aněček a která vyšla roku 1970 ke dvacátému pátému výročí osvobození pod názvem Sněm 

českého lidu. Smutné však je, že také v této práci, jak můžeme číst z recenze, se u autora 

°bjevuje řada faktografických chyb, kterých by se historik jeho formátu dopouštět neměl, ale 
které jsou pro řadu polských vědců typické. /211/ Roku 1974 oslavil významné životní 

jubileum významný česko - polský historik Jozef Chlebowczyk. Chlebowczyk se narodil 

roku 1924 a také dlouhá léta žil v Karviné. Po studiích ekonomie ve Varšavě se počátkem 

Padesátých let vrací do Slezska a to se stalo jeho osudem. Svou vědeckou kariéru rozdělil 
mezi Wroclav, Katowice a Cieszyn, kde pracoval jako pedagog i jako člen nejrůznějších 
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vědeckých institucí, jejichž hlavní náplní však vždy byl výzkum dějin Slezska. Chlebowczyk 

byl také dlouhá léta tajemníkem polsko - československé historické komise a přispěvatelem 

do řady periodik, z českých jmenujme hlavně ta regionální: Slezský sborník nebo Těšínsko. 

Znám byl i díky své široké recenzní činnosti. Hlavním bodem jeho zájmu se staly 

hospodářské dějiny XVIII. a XIX. století a dějiny regionální. /212/ Naposledy bych se rád 

zmínil o roce 1974 v souvislosti s dalším jednáním polsko - československé historické 

komise, které se konalo v zářijových dnech toho roku v Gdaňsku a jehož hlavním tématem se 

stala migrace a emigrace ve střední Evropě v XIX. a XX. století. Dá se říci, že všichni 

referující se dívali na tyto procesy zejména z ekonomického hlediska a zmíněna byla 

emigrace do zámoří nebo jako příklad migrace pohyb obyvatelstva v rámci Rakouska-

Uherska z Haliče na Ostravsko. Z účastníků bych se snad zmínil o A. Grobelném, R. Heckovi 

či Gerardu Labudovi. V interním zasedání bylo nepřímo přiznáno, že práce na některých 

úkolech vázne a chybí dostatečné množství recenzí. Vyslovena byla i nutnost vydat v Polsku 

syntézy českých měst: Prahy nebo Brna. Roman Heck také společně s docentem Hrochem 

navrhli vydat referáty z uplynulých třech zasedání věnovaných otázkám národního vývoje 

Čechů, Poláků a Slováků sborníkovou formou. /213/ 

Roku 1975 se na českých knižních pultech objevila zde již několikráte zmíněná syntéza dějin 

Polska. O této práci bude ještě řeč blíže a to v souvislosti s recenzemi polských i českých 

historiků a tak bych v této chvíli rád zmínil jen několik obecných faktů. V poválečném období 

to byla již druhá práce, jež se týkala tématu polských dějin, tu první vydal roku 1948 profesor 

Macůrek a popsal v ní polské dějiny do roku 1945. Macůrkovu práci však můžeme zařadit 

mezi díla historiografie předválečné. Autor na této své práci pracoval nejen v období války, 
ale dá se říci, že byla plodem jeho práce započaté již ve dvacátých letech, kdy měla poprvé 

možnost seznámit se s polským prostředím. Práce z roku 1975 je dílem Macůrkových žáků a 

Můžeme hovořit v jistém slova smyslu o Macůrkově škole, jejímž centrem se stala brněnská 

universita. Je ovšem nutno říci, že žáci ani zdaleka nedosáhli kvalit svého učitele - alespoň ne 
v této publikaci a knihu můžeme označit jako horší průměr. Bez pochyby se na tom podepsala 
1 doba vrcholící normalizace, kdy byla řada historiků opět umlčena a stav naší historické vědy 

vůbec spíše připomínal padesátá léta. Řada významných témat polských dějin byla v práci 

Vynechána nebo byl jejich význam minimalizován a to přesně v duchu marxistické 
desinterpretace dějin, což zcela platí o období, které popisuje dějiny dvacátého století. Polské 

dějiny p 0 roce 1945 se pak zcela mění na dějiny státu strany, přesně tak, jak tomu bylo 
v syntéze dějin Československa autorů Hecka a Orzechowského. Jejich práci však můžeme 

Použít i dnes na rozdíl od práce zde zmiňované vydané v Praze roku 1975. /214/ Také 
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zasedání československo - polské historické komise, jež se konalo od 30. listopadu do 4. 

prosince 1975 v Brně, se tématicky zaměřilo na marxistickou historiografii a její vliv na 

společenské povědomí o dějinách. Iniciátorem tohoto tématu byl Roman Heck, který ho 

navrhl na posledním zasedání komise a také v Brně vystoupil s referátem o úkolech nové 

historické vědy. Heck se zabýval hlavně změnami historické metodologie a kladl si rovněž 

otázky, v jakém poměru má být historiografie a společenská poptávka po tématu historických 

prací. A. Grabski se zaměřil na vliv legend mýtů či glos starých kronikářů ve společnosti a 

také zdůraznil nutnost prověřit například vliv, jaký mělo na českou společnost dílo Františka 

Palackého. Jozef Chlebowczyk se zabýval otázkou historického povědomí společnosti a jeho 

vlivu na utváření moderních národů ve druhé polovině XIX. století a na počátku století XX., 

v této souvislosti pak věnoval pozornost dílům Jiráska a Sienkiewicze a vyslovil názor, že 

historie by již neměla býti prvkem národní výchovy. Jeden z českých diskutujících J. Kolejka 

zdůraznil nutnost popularizace dějin a vyslovil se pochvalně o činnosti týdeníku Tvorba právě 

v této souvislosti. Kolejka pak také zřejmě jako první upozornil na význam televize a to 

hlavně historických seriálů. Právě podle zvýšení spotřeby proudu ve chvílích jejich vysílání se 

totiž Kolejkovými slovy dá odhadnout zájem národa o dějiny. Andělín Grobelný se pak vrátil 

k významu historického románu a to hlavně ve smyslu odrazu doby v autorově díle, když se 

zmínil hlavně o knihách Remarquea či Zwiega. V průběhu konference pak ještě V. Peša 

Přednesl referát o důležitosti filmového materiálů jako pramene k dějinám druhé světové 

války a účastníkům interního zasedání byl promítnut čtyřicetiminutový film o osvobození 

Brna a Ostravy složený z ruských archivních záběrů. /215/ 

Roku 1976 si česká historiografie připomněla významné výročí sta let od smrti Františka 

Palackého. Této události věnoval značnou pozornost i Slovanský přehled, kde vyšla celá řada 

studií popisujících Palackého poměr k Rusku a slovanství vůbec, z našeho pohledu je však 
nejdůležitější studie Jaromíra Mikulky o vztahu zakladatele novodobé české historické vědy a 

Poláků. Autor se zde snaží přiblížit osobnost F. Palackého jako člověka, který se nestavěl 

k Polsku a Polákům jenom odmítavě, a uvádí jako příklad jeho obdiv k postavě a odkazu 

Tadeusze Kosciuszka nebo písemné i osobní styky, jež udržoval s některými příslušníky 
emigrace po roce 1831. Mikulka pak popisuje, jak došlo k obratu v myšlení otce moderního 

Českého národa po roce 1848 a zejména k přerušení kontaktů s některými jeho přáteli z Polska 

P° odmítnutí lednového povstání z roku 1863. Vykreslen je i důvod, proč Palacký odmítal 

•"evoluci, který nepramenil jen z jeho rusofílství ale také z konzervativního založení jeho 

osobnosti. Zcela pak F. Palacký, jak uvádí autor, odmítl aplikaci polského revolucionarizmu 
n a České poměry. Všechny své myšlenky pak Mikulka opřel o ukázky z Palackého 

132 



korespondence a vyslovil politování, že tato nebyla do roku 1976 kompletně vydána a 

zpřístupněna. /216/ V zajímavém příspěvku pak tentýž autor představil českému čtenáři 

postavu J. M. Ossolinského, jednu z význačných osobností polského kulturního a 

společenského života přelomu XVIII. a XIX. století a zakladatele lvovských vzdělávacích 

institutů. Právě Institut Ossolinských byl po roce 1945 přenesen do Wroclavi a zde se rovněž 

nachází rukopis J. Ossolinského o jeho cestě přes české země na počátku devadesátých let 

XVIII. století. A právě s ním a jeho obsahem, jenž líčí cestovatelův pohled na Čechy a 

Moravu, J. Mikulka seznamuje. Zde je pak asi nejzajímavějším faktem vynechání popisu 

královské korunovace v Praze roku 1792, o které se Ossolinski musel minimálně dovědět 

nebo dočíst, pakliže nebyl přímým účastníkem této události. /217/ 

Do problematiky dějin přelomu XVIII. a XIX. století zavádí českého čtenáře i první 

zrecenzovaných polských prací roku 1976 a to sborník prací vydaný k šedesátým 

narozeninám profesora Boguslawa Lesnodorského roku 1974 pod názvem XVIII. století, 

Polsko a svět. Lešnodorski se badatelsky zaměřil právě na dějiny XVIII. a počátku XIX. 

století a jak upozorňuje recenze, i český čtenář si ve sborníku najde své. Jedná se o článek S. 

Kieniewicze o působení českých příslušníků řádu redemptoristů ve Varšavě a to zejména 

jedné z jeho vůdčích osobností K. Hofbauera-Dvořáka, který se později stal patronem polské 

metropole. Silnou stránkou poválečné polské historiografie byla vždy regionalistika a 

Problematice dějin jednotlivých oblastí bylo věnováno mnoho pozornosti. V. Šťastný 

upozornil na druhý díl dějin Velkopolska, který vyšel roku 1973 v Poznani a jehož 

redaktorem byl Witold Jakobczyk. Kniha zachycuje dějiny tohoto regionu v období, kdy se 

Velkopolsko dostalo do pruské sféry vlivu - léta 1793 až 1918. Šťastný práci polských 

historiků hodnotí kladně, i když upozornil na kapitolu věnovanou dějinám Kališska, které 

bylo od Velkopolska odtrženo a připadlo Rusku. Tuto část knihy hodnotí český recenzent 

spíše negativně. /218/ Důležitým úkolem jak české tak polské marxistické historiografie se 
stalo zpracování dějin dělnického hnutí. Na stav, v jakém byla v tomto smylu polská 

historická věda, upozornil roku 1976 český historik J. Hořejšek. Polská historiografie 

hodnotila své výsledky vdané problematice roku 1970 jako fragmentární a to ve sborníku 

kXlII. mezinárodnímu sjezdu historiků v Moskvě. Prací na výzkumu dějin dělnického hnutí 

byla pověřena hlavní polská vědecká pracoviště zejména oddělení dějin dělnické třídy Polska 

historického ústavu PAN, Historický ústav university ve Varšavě a katedra Vysoké školy 

ekonomické v Katowicích. Tato pracoviště krom výzkumu úlohy dělnické třídy v dějinách 

Polska vydala několik svazků historických studií pod názvem Polská dělnická třída. Do roku 

1976 vyšlo šest svazků těchto prací a popsáno v nich bylo období od vzniku dělnictva 
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v Polsku do roku 1945. Z polských historiků, kteří se zabývali danou problematikou, zmiňme 

například: F. Tycha, J. Walczaka nebo J. Targalského. Jako vrcholnou práci pak Hořejšek 

označuje dílo kolektivu autorů Polská dělnická třída - nástin dějin, jehož první svazek se 

objevil do roku 1976 na polském trhu. V zemi dále vycházela edice pramenů s názvem Archiv 

dělnického hnutí. /219/ 

Zajímavou studii publikoval v Polsku roku 1976 František Majnuš z Brna a zabýval se v ní 

osudy Čechů a Němců, kteří byli totálně nasazeni v Německu v období let 1939 až 1945 

Autor ve svém článku opět poukazuje na fakt, který byl již všeobecně znám z prací o dějinách 

Slezska v době válečné a to na horší postavení Poláků, kteří pracovali na německém území. 

Na rozdíl od Čechů dostávali nejen nižší platy ale i horší stravu a bylo s nimi zacházeno 

mnohem hůř. V krátké studii je pak popsána řada případů pomoci, kterou poskytli Češi 

Polákům na území říše samotné nebo v oblasti protektorátu, který sloužil polským totálně 

nasazeným jako možná cesta v případě útěku do vlasti. /220/ Elzbieta Koscik pak polského 

čtenáře upozornila na konferenci, která byla tématicky Majnušově článku velmi podobná, 

Protože se týkala osvobození Moravy a znovuosidlování dříve německých oblastí po roce 

1945. Akce se konala ve dnech 8. až 9. dubna 1975 v Mikulově a jejími pořadateli byli 

brněnská universita a pobočká Státního ústředního archivu v Břeclavi. Autorka zprávy 

Připomíná podobný průběh osidlování dříve Němci osídlených území v Polsku a 
v Československu, zejména jeho živelný charakter. Kromě hostů z Lince či Drážďan 

vystoupili i polští historikové: K. Slaski se věnoval problematice přejmenovávání měst a obcí 
n a nově získaných územích Polska po roce 1945, profesor J. Topolski se zaměřil na změny 

uvnitř polské společnosti po roce 1945 a S. Nawrocki a E. Koscikowá se zaměřili na 

společenské přeměny na Poznaňsku a v Dolním Slezsku. Celá konference pak měla hlavně 

srovnávací charakter, ale to je vidět z témat polských referentů. /221/ Jen o něco málo více 

než měsíc po této konferenci zaznamenala wroclavská historická pracoviště další citelné 

oslabení, když 12. května 1975 zemřel profesor Jozef Leszczynski. Na tuto postavu slezské 

historiografie vzpomínal ve Slezském sborníku roku 1976 Milan Šmerda a označil 

Leszczynského jako ,českého kulturního vyslance v Polsku'. Profesor Leszczynski se zabýval 
2eJména dějinami Slezska a Lužice v XVII. a XVIII. století a důraz kladl na dějiny sociální. 

Zde pak především na lidová povstání a majetkovou držbu, český čtenář ho mohl a může i 
dnes poznat z článků v časopise Sobotka, jehož byl redaktorem, nebo ze Slezského sborníku. 

Leszczynski pomáhal udržovat dobré přátelské vztahy českých historiků s Wroclaví, byl 

Žákem Ewy Maleczynské a řadou recenzí obeznámil polskou veřejnost s prací české 
hlstorické obce. /222/ 
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Z předchozích řádků je patrné, jak významnou úlohu sehrála wroclawská vědecká pracoviště 

ve vzájemných vztazích českých a polských historiků, a právě Wroclav hostila ve dnech 8. až 

11. listopadu 1976 již XIX. zasedání československo - polské historické komise. V úvodním 

vystoupení připomenul Roman Heck úlohu, jíž sehrála v prohlubování přátelství českých a 

polských vědců profesorka Ewa Maleczynská od jejíž smrti uplynuly čtyři roky. Byla to právě 

ona, která na zde již zmíněné konferenci v Těšíně roku 1957 iniciovala vznik společné 

historické komise. Po vystoupení Heckově poděkoval L. Holotík odstupujícímu předsedovi 

polské sekce a jednomu z nejvýznamnějších polských medievistů Gerardu Labudovi za jeho 

dlouholetou práci ve společné komisi a uvítal předsedu nového, jímž se stal právě Roman 

Heck z Wroclavi. V této chvíli si snad jen málokdo z přítomných uvědomil, jak krátce bude 

tento historik v čele polské větve komise. Hlavním tématem jednání komise se stalo historické 

povědomí národa ve středověku a hned v počátku vystoupil se zajímavým příspěvkem český 

historik Dušan Třeštík. Ten upozornil na skutečnost, že již v X. století existovalo v českém 

národě silné historické povědomí, a také na snahy vládnoucí vrstvy o využití tohoto povědomí 

jako tmelícího prvku české společnosti. Vrcholem těchto snah se pak stalo dílo Kosmovo, kdy 

jeho vliv můžeme mnohdy pozorovat dodnes. Podobnou tématikou se zabýval ve svém 

referátu i R. Heck, ten však upozornil zejména na přenos historického povědomí z generace 

na generaci a formy, jakými k tomuto přenosu docházelo. Z tohoto hlediska upozornil na 

nemožnost podceňování děl starých kronikářů a jmenoval dílo Wincenta Kadlubka o 

středověké Roczniki. Jaromír Mikulka popsal historickou tvorbu doby husitské a dobu 

osvícenskou A. Grabski. Hlavním tématem interního zasedání komise se pak stala spolupráce 

slezských archivních pracovišť. /223/ 

Rok 1977 můžeme začít poměrně kritickou recenzí historika novin a časopisů Zdeňka 

Šimečka o prvním dílu čtyřsvazkové syntézy Polský tisk vletech 1661 až 1864. Práce na 
vydávání této publikace byla zahájena roku 1967 z iniciativy Kabinetu pro dějiny polského 

časopisectva, který se stal koncem šedesátých let součástí Literárněvědného ústavu PAN. 

Kabinet sám pak vznikl roku 1959 díky snaze profesora H. Jablonského. Šimeček kritizoval 
2ejména povrchnost celé práce a také periodizaci jednotlivých období, kdy byl vývoj 

Polského tisku zkoumán. Vyslovil také názor, že tato publikace za sebou zanechala řadu 

bílých míst a následovníci z řad polské historické obce budou mít úkol tyto plochy vyplnit 
více systemtičtější prací. Mnohem příznivěji psal Jiří Kotas o souboru korespondence T. 

Kosciuszka a T. Jeffersona z let 1798 až 1817, který vyšel roku 1976 ve Varšavě a jehož 

autorem byla Izabela Rusinowá. Jedná se zhruba o čtyři desítky převážně francouzky vedené 

korespondence mezi oběma osobnostmi národně-osvobozeneckého boje Poláků a občanů 
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USA. Kotas také upozorňuje na značný zájem, jenž věnovala polská historická věda právě 

osudům emigrantů v zámoří,ale i americkým dějinám XVIII. století. /224/ 

Dvě zajímavé studie, jež se svým obsahem dotkly problematiky českých dějin, publikovali 

roku 1977 polští historikové Joachim Zdrenka a Waclaw Urban. První se ve svém článku 

dotkl kapitoly česko - polských vztahů v období vlády císaře Karla IV., konkrétně jeho 

sňatku s Alžbětou Pomořanskou roku 1363. Autor se pokusil konkretizovat přesné datum této 

události, datum Alžbětina narození a roli, jakou sehrálo toto manželství ve středoevropské 

politice. Zdrenka nabízí spíše polský pohled na celý problém a dochází k závěru, že tento 

sňatek zemi a Kazimíru Velikému jako králi příliš užitku nepřinesl ba naopak, zajímavý je 

ovšem pohled na Karla, který nebyl polskou historiografií nikdy vnímán příliš pozitivně a to 

hlavně pro jeho postoj v polsko - křižáckém sporu. Zdrenka však o císaři píše jako o 

geniálním politikovi, který dokázal změnit špatné postavení, v němž se nacházel na počátku 

roku 1363 ve svůj prospěch a skončit jako vítěz nad polsko - uherskou aliancí. /215/ Druhý 

článek nás zavádí do období protireformace ve druhé polovině XVI. století a seznamuje nás 

s postavou opata kláštera na moravském Velehradě M. Kronera. Tato postava není české 

veřejnosti příliš známá, jinak je to ovšem v případě opatova bratra slavného polského 

kronikáře a renesančního spisovatele. W. Urban popisuje Kronera jako srdnatého bojovníka 

za katolickou věc, jenž měl ovšem i své lidské chyby a tak mnohdy nevyčníval z řad polských 

misionářů na našem území. /216/ Z polských recenzí jsem pak za rok 1977 vybral příspěvek 

%szarda Gladkowicze, v němž upozorňuje polské čtenáře na sborník vydávaný filosofickou 

fakultou university v Brně. Gladkiewicz oceňuje na tomto sborníku zejména periodičnost a 

Profesionalitu, která jak říká, chybí některým podobným sborníkům v Polsku. Podrobněji se 

Pak zmiňuje o číslech historické řady za rok 1974 a 1975, jež byla věnována problematice 

osvobození Československa a dějinám mezinárodního dělnického hnutí. Značně kriticky se 

vyslovuje ke článkům, které zde uveřejnili F. Hejl aj. Kolejka, jimž vytýká nedostatek 

srovnání problematiky odsunu na českém a polském území, ovšem opomíjí, že obě studie 
nebyly zaměřeny na srovnávání,ale ryze na československé dějiny. /217/ 

Československo - polská historická komise se roku 1977 sešla ke svému jubilejnímu XX. 

Zasedání ve dnech 14. až 18. listopadu v Praze. Tématicky se jednalo o další schůzku českých 
a Polských vědců zaměřenou na historické povědomí Čechů, Poláků a Slováků v roce 1918. 
S hlavními referáty vystoupili Jozef Chlebowczyk, V. Šťastný a L. Holotík z Bratislavy, 

hlavní pozornost byla jako na předchozích zasedáních věnována zejména vlivu literatury či 

divadla na utváření historického povědomí národa, ale nastoleny byly i otázky tradic a jejich 

Vlivu. Na polské straně to byl zejména vliv romantizmu a sarmatizmu, ze strany české bylo 
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hojně diskutováno o díle Palackého, husitské tradici nebo o mýtech spojených s postavou 

Karla IV. J. Chlebowczyk se také spolu s I. Holotíkem dotkl otázky takzvaného moravského 

separatizmu, který byl podle Chlebowczyka reprezentován hlavně odlišným zemským 

zřízením moravské země. Hlavní referát interního zasedání přednesl Roman Heck a 

připomněl vněm třicáté výročí podpisu československo - polské smlouvy z března roku 

1947, která krom jiného znamenala ukončení vleklých sporů na společné hranici a stala se 

východiskem pro budoucí spolupráci dvou států socialistického bloku. /218/ 

Stejně tak, jako publikovali naši historikové v polském tisku, objevovaly se čas od času práce 

jejich polských kolegů v českých historických periodicích. Také roku 1978 publikoval studii 

z oblasti novodobých dějin na stránkách Slovanského přehledu Eugeniusz Rudzinski. Autor 

ve svém příspěvku přiblížil našemu čtenáři problematiku takřka neznámou a to práci polských 

tiskových agentur vletech 1926 až 1939. Jednalo se o organizace, které podléhaly buďto 

jednotlivým ministerstvům nebo politickým stranám a zabývaly se řečeno dnešní terminologií 

monitoringem života v Polsku i v zahraničí. /219/ Nestor české polonistiky Milan Šmerda se 

vtémže časopise roku 1978 zabýval otázkou pobytu polských emigrantů zdoby 

Kosciuszkowa povstání na našem území. Jednalo se hlavně o osobnost Stanislawa Kostky 

Potockého. Šmerdův článek je ovšem a to i dnes mnohem zajímavější díky svému úvodu, kde 

autor jednoduchou formou vykreslil rozdíl mezi českou a polskou společností konce XVIII. 

století a popsal jejich základní rysy. U Čechů, jak píše autor, se projevovalo jejich rozpolcení 

mezi Ruskem a myšlenkami francouzské revoluce, kdežto Poláci byli v zajetí nesvobody 

šlechtického republikánství, jež je paradoxně řadilo mezi nejzaostalejší země absolutistické 

Evropy. /220/ Stejně tak jako v Čechách i v Polsku vyšla v polovině sedmdesátých let řada 

Prací, jež byly věnovány výročí konce druhé světové války. Zejména vojenské historiky může 

zaujmout sborník pod názvem Z let okupace, boje a obnovy, který vyšel ve Varšavě roku 

1977. pro českého čtenáře pak bude zřejmě nej zajímavější příspěvek G. Wiecslawa, který se 

Zabýval událostmi let 1938 a 1939, tak jak je viděl polský tisk a pozornost tu věnoval 

samozřejmě i Mnichovu a jeho důsledkům. Nelehkým úkolem polské marxistické 

historiografie bylo dát novou dimenzi polsko - sovětským vztahům. I k tomu měl přispívat 
sborník nazvaný Z polsko - sovětských vztahů, Studie a materiály, který vydávala polská 

^ademie věd a Institut socialistických zemí. Na jeho šestnácté číslo upozornila kritika 

Českého čtenáře roku 1978 a to zejména z toho důvodu, že tento sborník vyšel k šedesátému 
výročí revoluce roku 1917. Tato událost pochopitelně neunikla ani českým periodikům, 

°všem zde je nejlépe vidět, jakou linii se snažily udržovat politické reprezentace ve 

Nájemných vztazích Polska a SSSR. Právě sověti byli nazýváni polskou marxistickou 
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historiografií často velmi paradoxně jako garanti polské svobody a mírotvůrci. Jaký pak byl 

obsahový charakter tohoto sborníku, si český čtenář snadno domyslí. /221/ Z předchozích 

odstavců je známo, jak velkou pozornost věnovala vzájemná polsko - československá 

historická komise historickému povědomí, a právě tím se zabýval ve své práci Marian 

Drozdowski. Autor se totiž zaměřil na vliv americké revoluce XVIII. století a na polské 

historické povědomí a také na vývoj mýtu o zemi svobody. Tato práce je jedním z příspěvků 

polské historiografie k výročí vzniku USA, jemuž byla pozornost věnována díky polské účasti 

v americkém boji za nezávislost. Zahraniční politiky takzvané Velké polské emigrace a 

hlavně jejím vazbám na Balkán se věnoval Jerzy Skowronek ve své knize Balkánská politika 

hotelu Lambert. Zde je třeba upřesnit, že hotel Lambert bylo sídlo francouzské polonie, jejíž 

hlavní postavou se stal kníže Adam Czartoryjski. Na celé Skowronkowě práci zaujme hlavně 

bohatý archivní materiál takřka z celé Evropy, jenž byl při její tvorbě použit, ovšem našemu 

Čtenáři není tato problematika neznámá. Rád bych v dané souvislosti upozornil na práce 

Václava Žáčka, který popsal například práci polských agentů na Balkáně ve službách 

francouzské vlády v XIX. století /222/ 

Články, které se zabývaly vývojem české či polské historiografie, bývaly vždy tím 
nejzajímavějším, co polská či naše historická věda v období let práce společné komise vydala. 

Jedním z takovýchto příspěvků je i článek Bernarda Nazimka z roku 1978, který detailně 

rozebírá kroniku pražského písaře Bartoše vzniklou v letech 1529 až zhruba 1531. Tato studie 

je o to vzácnější, že nabízí pohled na etapu českých dějin, které polští historikové až na 

výjimky příliš pozornosti nevěnovali. Stejně tak tomu ovšem bylo i v období vlády Jagellonců 

v Čechách, kdy bychom čekali zvýšený zájem o naše národní dějiny, ale opak je pravdou. 

Jinak tomu bylo v případě těšínské otázky, které byla od roku 1918 věnována snad nekonečná 

řada studií a publikací. Nejinak tomu bylo i v období marxistické historiografie, která se 

význam tohoto problému snažila minimalizovat a viděla ho jen jako jeden nikoliv jediný 

Problém ve vzájemných vztazích dvou buržoazních států. Polská marxistická historiografie se 
také nikdy stejně jako ta česká nebránila kritice charakteru obou států a jejich nejvyšších 

Představitelů, ovšem nutno říci, že i v tomto období se našlo jen málo historiků, kteří byli 

schopni se na celou problematiku podívat s nadhledem. Jan Messner se pokusil ve svém 

Článku jít k samotným počátkům těšínského konfliktu a zabýval se rolí, jakou sehrálo 

Těšínsko v plánech poválečné spolupráce Polska a Československa v posledních letech první 

světové války. Jednou z hlavních myšlenek Messnerowa článku, jež platí i dnes, je ta, že 

č^koslovenská reprezentace neměla ani po roce 1918, ani před ním při vyjednávání s Poláky 
lehké postavení, neboť na protější straně proti ní stály vlastně tři odlišné politické 
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reprezentace, kdy každá měla vlastní politické ambice, což se plně projevilo v otázce 

zahraničně-politické. /223/ 

Roku 1978 se objevila na stránká Sobotky i recenze na zde již tolikrát zmíněné Dějiny Polska. 

Jejím autorem byl Ryszard Gladkiewicz a je nutno říci, že i u něho se objevuje rys typický pro 

řadu recenzních příspěvků jak na české, tak na polské straně. Gladkiewicz nejprve celou 

publikaci takřka vynáší do nebe, pak ovšem uvádí, jak sám říká, tolik diskutabilních otázek, 

že v závěru je práce vlastně špatná. K negativům řadí nejen chyby v periodizaci polských 

dějin, ale i povrchnost v popisu některých událostí, nesystemtičnost v kapitolách věnovaných 

kultuře či náboženství a co je nejhorší, našel i řadu faktografických chyb. Když tedy sečteme 

všechny tyto body, pak jediným kladem zůstává to, že se jedná o práci historiků marxistů a že 

vůbec nějaká syntéza polských dějin vyšla. Z dnešního pohledu však první fakt neobstojí a dá 

se tedy mluvit jen o skutečnosti, že v polovině sedmdesátých let byl učiněn pokus o vydání 

dějin polského státu, jehož výsledek je ryze negativní. /224/ Jednou z výrazných postav české 

polonistiky ale i slavistiky byl v sedmdesátých letech Vladislav Šťastný. Šťastný patřil mezi 

skupinu Macůrkových žáků a také svoji vědeckou kariéru zahájil v brněnské pobočce 

Slovanského ústavu ČSAV. Později se stal pracovníkem Československo - sovětského 

ústavu, téže instituce česko - ruské vztahy v XIX. století se staly jedním z hlavních bodů jeho 

zájmu. V první etapě vědecké práce zkoumal Šťastný otázku dělnického hnutí a slovanské 

myšlenky, zde zmiňme jeho práci z roku 1955 nazvanou Moravský dělnický tisk a 

Mickiewiczowy oslavy v devadesátých letech minulého století. Intenzivněji se věnoval 

Polonistice v šedesátých letech a stál u zrodu tří nejvýznamnějších prací o dějinách Polska a 

vzájemných vztahů obou národů: Čechů a Poláků v minulosti, Tisíce let česko - polské 

vzájemnosti i Dějin Polska. Ve všech těchto pracích byl autorem kapitol k dějinám XIX. 

století a počátku století XX. Zároveň studoval myšlenku slovanské vzájemnosti mezi Čechy, 

Poláky a Rusy. Krom těchto prací byl Šťastný i členem řady slavistických sdružení a také 

Československo - polské a československo - jugoslávské historické komise, je totiž nutno 

Zmínit, že balkánská problematika byla rovněž jedním z jeho zájmů a právě v létě 1978 

oslavil V. Šťastný padesát let od svého narození, a tato skutečnost nezůstala utajena ani jeho 

Přátelům z řad naší historiografie. /225/ 

Také rok 1978 se stal rokem, kdy zasedala společná komise historiků z Československa a 

Polska. Toto zasedání se konalo ve dnech 12. až 14. října v polském městě Przemyšlu a 
tématicky navázalo na zasedání předchozí, jež byla věnována historickému povědomí a 

tradici. Toto jednání historiků obou zemí bylo zaměřeno na tuto problematiku v prostředí 

dělnického hnutí. Hned první referát přednesený Andělínem Grobelným se zabýval 
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problémem historického povědomí v českých průmyslových centrech v období kapitalizmu. 

Z polské strany o dané problematice referovali: R. Kolodziejczyk a L. Karwacki. Diskutující 

probírali zejména vliv zdrojů na tvorbu historického povědomí dělnictva, a sice historigrafíe, 

tisku, osvětových institucí a osobností dělnického hnutí. S uspokojením byla přijata zpráva, že 

právě roku 1978 vyšly tiskem referáty z předchozích několika konferencí a to ve sborníku 

nazvaném Dawna swiadomosc historyczna w Polsce, Czechach i na Slowacji vydaném 

polskou Akademií věd. Kromě již tradičního zakončení zasedání komise historickou exkurzí 

tentokrát na zámky v Lancutč a Krasiczyně, setkali se naši i polští historikové s pracovníky 

místního muzea a členy pobočky polské Historické společnosti. /226/ 

Roku 1979 uplynulo třicet pět let od vzniku lidového Polska a tak se i v našich zemích opět 

objevilo několik článků, které tuto událost v duchu marxistické historiografie připomněly. 

Jedním z takovýchto příspěvků byla i stať Václava Melichara otištěná ve Slovanském 

přehledu pod názvem Červencový manifest. Tato práce očividně plní svůj účel, tedy 

desinterpretaci polských dějin let 1944 až 1945, a jako důkaz můžeme uvést dehonestaci 

varšavského povstání a londýnské exilové vlády. Pro dnešního čtenáře, který se zajímá o 

vývoj české marxistické historické vědy, může být snad zajímavé jen to, že tento článek byl 

již opatřen anglicky psaným resumé, což nebylo pro práce předchozí typické. Daleko 

zajímavějším polonikem roku 1979 byla studie Václava Žáčka, jež přibližovala našemu 

Čtenáři poctu polských historiků osobě Karola Libelta, jedné z významných postav boje za 

svobodu Poláků v pruském záboru a zároveň i účastníka Slovanského sjezdu v Praze roku 

1848. Libeltovo výročí si připomněli hlavně historikové poznaňští a to konferencí, která se 

konala z iniciativy Zdislawa Grota ve dnech 14. a 15. listopadu 1975 v Poznani a k jejímuž 

Pořádání se spojila místní universita Adama Mickiewicze a Společnost přátel věd. Sám Grot 

Pak této historické postavě věnoval monografickou publikaci a redigoval i sborník prací, 

věnovaných K. Libeltovi. Do roku 1978 se pak Z. Grot ještě angažoval při vydání Libeltovy 

korespondence a také sborníku referátů z konference v Poznani roku 1975, kde vystoupil i 
Václav Žáček s referátem Slovanská idea v práci K. Libelta, v němž se dotkl i pobytu této 

osobnosti v Praze roku 1848 a jeho vztahu k předbřeznovým Čechám. /227/ Z. Sládek pak 

Upozorňuje na zajímavou sborníkovou práci z roku 1977 Přízně a rozpory, jež je věnována 
yztahům Polska k jeho sousedům v letech 1918 až 1939 a kterou redigoval J. Zarnowski. Tato 

Publikace, jak říká recenzent, shrnuje polské poznatky k danému tématu a nového přináší jen 

málo. Samozřejmě i tady však najdeme článek věnovaný vztahům k Československu, jehož 
autorem byl K. Lewandowski. O této studii se Sládek vyjadřuje velmi kriticky a to z toho 

důvodu, že Lewandowski se dopustil podobné chyby, kterou učinil například Henryk 
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Batowski v Praze roku 1967. Autor zde totiž obhajuje Beckovu politiku vůči Československu, 

což bylo nepřijatelné nejen pro marxistické historiky sedmdesátých let a nepřijatelným to 

zůstává i dnes. Jinak ovšem recenzent hodnotí sborník velmi kladně. /228/ 

Protože společná komise našich a polských historiků se tak, jak bylo plánováno, roku 1979 

nesešla, můžeme rovnou věnovat pozornost roku 1980. Na tento rok připadlo v polsku 

významné výročí pěti set let od smrti otce polské historiografie a významné osobnosti 

polských dějin XV. století Jana Dlugosze. Této osobnosti byla polskou historickou vědou 

věnována značná pozornost a jeho osudy jsou dobře známé i v Čechách a to díky vlivu, který 

měl Dlugosz na vzájemné vztahy mezi oběma národy ve druhé půli XV. století. Znovu se jeho 

osudy rozhodl přiblížit Jaromír Mikulka a to od Dlugoszowa vzestupu, který byl spojen 

s osobnosti Zbyhněva Olešnického po krátký úpadek v nemilost krále až po jeho historickou 

tvorbu, jež je ostatně našemu čtenáři rovněž velmi dobře známa a to hlavně díky 

Dlugoszowým líčením bitvy u Grunwaldu. Z polských prací, které se věnovaly středověké 

Polské historiografii a aktualizovaly poválečné poznatky polské vědy, zmiňme tu alespoň 

Publikaci J. Dabrowského Staré polské dějepisectví do roku 1480 /Wroclaw, 1964/. Práci 

jiného polského historika se ve své recenzi pokusil osvětlit M. Šmerda. Jednalo se konkrétně 

o Jerzyho Topolského, který je znám jako historik hospodářských dějin XVI. až XVIII. století 
a který roku 1977 vydal jedenáct svých dřívějších studií ve sborníku nazvaném Polské a 
evropské hospodářství v XVI. až XVIII. století. Autor se zaměřil nejen na čistý popis aspektů 

Polské ekonomiky té doby, ale správně se snažil najít i jejich evropské souvislosti. Hlavními 

tématy Topolského studií se tak například stal vývoj a význam šlechtického velkostatku pro 

Polskou ekonomiku XVI. a XVII. století nebo vývoj dopravní sítě a s tím i úzce spojený 

Pohyb zboží. Zajímavým postřehem je i autorovo hodnocení ekonomické vyspělosti 

jednotlivých částí země v průběhu XVIII. století, kdy jednoznačně pozitivně líčí vývoj 

Velkopolska. /229/ Jaký charakter měla sovětská zahraniční politika v meziválečném období 

dnes již víme zcela přesně, jak ho svého času viděla marxistická historiografie v Polsku, 

Popisuje ve své monografii Strategie míru, sovětská politika kolektivní bezpečnosti v Evropě 

1^32 až 1939 A. Skrzypek. Z. Sládek, který tuto práci recenzoval na stránkách Slovanského 

Přehledu, upozornil českého čtenáře na Skrzypkowy dřívější práce, které se týkaly dějin 
P°baltí a celou publikaci hodnotí jak jinak než jako zdařilou. Ani tady se však nevyhnul 

^itice a to hlavně v pasáži, jež byla věnována charakteristice československé půjčky 

Světskému svazu roku 1935. /230/ 

^ Příspěvků polské historiografie roku 1980 jsem vybral dva, které se úzce týkají českých 
dějin. Tím prvním je článek Graziny Panko, jež prakticky detailním způsobem podává zprávu 
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o počtech polského obyvatelstva na území meziválečné československé republiky a to na 

základě sčítání lidu, jež v tomto období proběhla. Druhým příspěvkem je studie Stanislawa 

Zahradníka, který se jako první pokusil nastínit vývoj polské historiografie na území Těšínská 

po druhé světové válce. Hlavní platformou, na které se odehrávala práce polských historiků 

na Zaolží, se stal Polský kulturně-osvětový spolek /PZKO/. V rámci tohoto sdružení 

fungovala i jakási historická komise. Řadu historických článků můžeme také najít 

v kalendářích, které byly vydávány deníky polské menšiny na Těšínsku: Kalendarz Glosu 

ludu, Kalendarz zwrotu nebo kalendarz slaski. Nejznámnějšími periodiky se pak stali'Glos 

glos ludu a Zwrot a je třeba říci, že v těchto tiskovinách publikovala své příspěvky i řada 

renomovaných historiků dějin Slezska. Sám Zahradník, který patřil do skupiny právě 

historiků zabývajících se problematikou Zaolží, dost výrazně kritizuje ve svém článku polské 

nakladatelství Profil v Ostravě, jež do roku 1977 nevydalo ani jednu historickou práci. Autor 

v dalším průběhu svého článku nabízí bibliografii prací, jejichž hlavním tématem se staly 

dějiny Těšínská a polské menšiny žijící na našem území. Ve vydávání těchto publikací hrály 

mimo jiné značnou roli polské školy a svazy polských učitelů. Charakterem pak je řada z nich 

Pracemi jubilejními a připomínají nejen významná výročí, ale i osobnosti polského života na 

Zaolží. Zahradník ovšem tvrdí, že celé práci chybí koordinace a polské menšině pak instituce, 

která by se danou problematikou zabývala. Je škoda, že autor příspěvku vynechal česká 

Periodika a práce českých autorů k dějinám Těšínská. /231/ Velmi kladně přijala polská 

historiografie roku 1980 dvě české práce týkající se dějin středověku. Autorem té první byl J. 

Vaniš a zabýval se v ní hospodařením města Loun ve druhé polovině XV. století. Svoji práci 

opřel o finanční doklady, jež uzavíraly přinejmenším jednotlivé účetní roky do příjezdu 

královského výběrčího daní a právě bohatý archivní materiál ocenila i recenzentka této knihy 

Teresa Bogcz. Janusz Koscik se naopak věnoval XVII. číslu sborníku Historická geografie, 

který byl tématicky zaměřen na osídlení předhusitských Čech. Zde pak pozornost 

recenzentovu krom jiných příspěvků upoutala studie Josefa Žemličky o osídlení okolí 

Litoměřic na toku Ohře a také užití několika polských prací zejména: Historického atlasu 

Slezska XVIII. století a Zemí a lidu dávného Polska, které vyšly za přispění wroclavských 

vědeckých pracovišť. /232/ 

Jak Sobotka tak i Slovanský přehled věnovaly roku 1980 pozornost a poslední vzpomínku 
tragicky zesnulému Romanu Heckovi. Ten zemřel 19. října 1979 a dá se říci, ře po smrti Ewy 

^aleczynské byl hlavní postavou polské bohemistiky a jednou z nejvýraznějších osobností 

slezského vědeckého života, a proto bych se ještě naposledy tentokrát poněkud podrobněji 
venoval této výrazné osobnosti vzájemných vztahů českých a polských historiků, jíž doktor 
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Heck bezpochyby byl. Roman Heck se narodil roku 1924 v polském Lesmierzu u Leczyce a 

od roku 1937 studoval kališské gymnázium, začátek války však znamenal konec jeho studií a 

Heck pracoval nejprve v Krakově a pak ve Varšavě a to v nejrůznějších profesích: jako 

zámečník či jako pomocník vrchního. Po porážce varšavského povstání byl deportován na 

práci do Německa, kde od podzimu 1945 učil v polských školách. Roku 1946 dokončil R. 

Heck středoškolská studia a do roku 1950 studoval historii na universitě ve Wroclavi, kde se 

stal žákem Karola Maleczynského a hlavním zájmem jeho badatelské činnosti se staly dějiny 

středověku a dějiny Slezska. Padesátá a šedesátá léta strávil Heck prací na katedře Dějin 

Polska a obecné historie a to jako spolupracovník manželů Maleczynských. Roku 1961 získal 

titul docenta a roku 1968 profesuru. Kromě funkcí na wroclavské universitě byl i členem 

místní pobočky Společnosti přátel historie a Polské historické společnosti, byl členem 

několika medievistických komisí a redaktorem časopisu Questiones medii avei, dále členem 

redakční rady Sobotky a členem Akademie věd. Heck byl rovněž nositelem řady 

vyznamenání a tady bych rád připomněl medaili ke třicátému výročí osvobození 

Československa nebo zlatou medaili university J. E. Purkyněho v Brně. Ryszard Gladkiewciz, 

který byl autorem Heckova nekrologu, zdůrazňoval nejen jeho vědecké kvality a mravenčí 

Práci, s níž se dokázal stejně zapáleně věnovat nejrůznějším historickým tématům, ale také 

Pracovní atmosféru klidu a porozumění, již dokázal vytvořit kolem sebe. Josef Petráň, který 

na profesora Hecka vzpomínal na stránkách Slovanského přehledu, o něm hovoří jako o 

upřímném zastánci vzájemné spolupráce historiků obou zemí, obětavém člověku a kolegovi, 
ale připomněl i jeho konkrétní zásluhy, zejména z let 1960 až 1964, kdy byl Roman Heck 

šéfem knihoven historických kateder ve Wroclavi a kdy se zasloužil o čilou výměnu 

historických prací našich a polských historiků. Obsáhlá je jeho recenzní činnost a to hlavně 
v Sobotce ale i v jiných polských historických periodicích, Gladkiewicz odhaduje počet jeho 

Prací na dvě stovky. Českému čtenáři budou známy hlavně publikace a články z období XV. 

století, kde věnoval pozornost době husitské a době Poděbradově. V Polsku je pak znám jako 
re8ionální historik Slezska. /233/ 

Památku Romana Hecka si připoměli i účastníci dalšího zasedání československo - polské 

historické komise, které se konalo od 20. do 22. února 1980 v Cikháji u Jihlavy. O Heckově 

vědecké činnosti a práci v komisi promluvil F. Hejl a všichni přítomní uctili jeho památku 

linutou ticha. Jozef Chlebowczyk, který se stal novým předsedou polské sekce, pak 

vzpomněl dvaceti let od vzniku společné komise historiků obou zemí. Zdůraznil její poslání, 

které tkví ve společném pohledu na některé problémy českých a polských dějin a na otázky 

Nájemných vztahů mezi oběma národy. Hlavním tématem tohoto zasedání se pak stala 
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periodizace dějin českých zemí, Polska a Slovenska, k němuž s referáty vystoupili: J. Kudrna, 

F. Hejl a Stanislaw Russocki. Shrneme-li všechny tyto přáspěvky, dospěla komise k závěru, 

že jediným možným řešením problémů spojených s periodizací dějin, je plně se opřít o 

marxistickou historiografii a její dosavadní výsledky, které představovaly práce sovětských 

historiků. Byl vyzdvižen přínos, jenž v dané problematice na polské straně učinil Jerzy 

Topolski, na straně české V. Husa, a kladně byla hodnocena práce historiků marxistů před 

rokem 1938. /234/ Roku 1980 se uskutečnilo ještě jedno setkání českých a polských historiků 

a to ve dnech 9. až 11. prosince ve slezské Lehnici a jeho hlavní téma Úloha Slezska ve 

středověkých dějinách, bylo zvoleno jako vzpomínka a pocta R. Heckovi. S úvodním slovem 

vystoupil František Hejl z Brna jako předseda české sekce a Marian Orzechowski z Varšavy, 

který sHeckem spolupracoval na Historii Czechoslowacji, jež vyšla roku 1969. Vlastní 

Heckovo dílo připomněli Andělín Grobelný z Opavy a Ryszard Gladkiewicz z Polska. Ten 

kromě jiného upozornil na vliv wroclavské historické školy, jíž reprezentovali manželé 

Maleczynští, a také o nedokončeném zájmu Heckově napsat monografii o Bedřichu ze 

Strážnice. 

K tématu slezských dějin nejprve promluvil Waclaw Kortha z Wroclavi a nastínil hlavní 

etapy vývoje bádání o dějinách Slezska po roce 1945. Tady hovořil o počátečním boomu 

v letech 1945 až 1947, následné stagnaci i o vlně popularizace dějin této oblasti po roce 1953. 

Obrat k solidnějším bádáním zejména z oblasti kulturních dějin nastal podle Korthy teprve po 

roce 1964. F. Hejl zhodnotil neobyčejný přínos Josef Macůrka jako historika Slezska, který 

správně poukazoval na nutnost včlenění slezských dějin do středoevropského kontextu. Také 

Hejl hovořil o počátečním stádiu stagnace v oblasti práce na dějinách Slezska, jež bylo 

zapříčiněno politickou situací. Benedykt Zientara z Varšavy vyslovil odvážnou a zřejmě i 

Pravdivou myšlenku, která snižovala význam tatarského vpádu do Slezska a naopak jako větší 

škůdce označil vojska česká a vzájemné šarvátky slezských knížat. Dušan Třeštík se pak 

zabýval otázkou křesťanství a jeho vlivu na středověkou střední Evropu a Josef Žemlička 
z Podobného úhlu pohledu popsal středověkou kolonizaci. /235/ 

Mezi nejvýraznější představitelé polské historiografie poválečného období patří určitě historik 

vědy Henryk Barycz z Krakova a právě jednu z jeho prací představil ve své recenzi roku 1981 

^skému čtenáři Václav Žáček. Publikace vyšla roku 1977 a autor v ní nabízí čtyři portréty 

Polských historiků přelomu XIX. a XX. století. Jednalo se o dobu takzvaného mladého 

Polska, kdy v tamní společnosti docházelo k významným sociálně-kulturním přeměnám a 

Právě jejich vlivu na soudobou polskou historiografii se Barycz věnoval. V polské historické 
yČdě tehdy docházelo k ústupu krakovské školy, jež byla reprezentována hlavně zdejší 
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universitou a k nástupu nových trendů vědecké práce. Recenzí bylo upozorněno i na další 

vydání sborníku Studie z dějin SSSR a střední Evropy, konkrétně na vydání z roku 1980. 

Tady najde náš čtenář článek J. Gruchaly, který se věnoval postoji české politické 

reprezentace k polsko - ruskému sporu na přelomu XIX. a XX. století, kdy hlavní důraz byl 

položen na mladočeskou stranu. Historikové Bulhak a Zielinski se naopak věnovali roli, jíž 

sehrálo Československo v polsko - rumunských vztazích ve třicátých letech a zejména 

v období mnichovské krize. Z dalších příspěvků tohoto sborníku by mohl zaujmout článek K. 

Lewandowského o dějinách Ukrajiny let 1917 až 1918, kdy došlo k pokusu o vytvoření 

nezávislého státu, o jehož konci je vše dobře známo. Sovětsko - polských vztahů se týkala i 

popularizační práce historiků W. Kowalského a T. Skrzypka nazvaná Polsko - sovětské 

vztahy 1918 až 1945, která vyšla ve Varšavě roku 1980 a setkala se s pozitivním ohlasem 

v české recenzi. Jedním ze sborníků, který může posloužit i českému zájemci o polské dějiny, 

je i ve Wroclavi vydávaný soubor studií pod názvem Studie o fašizmu a jeho zločinech. Česká 

recenze upozornila na jeho šesté vydání, které redigoval profesor Jonca a které vyšlo roku 

1980. Pro úplnost snad jen dodám, že tyto studie vycházely od roku 1974. /236/ Poslední 

Práci, které chci věnovat pozornost, recenzoval Milan Šmerda a napsali jí: I. Ihnatowicz, A. 

Maczak a B. Zientara. Publikace se zabývá vývojem polské společnosti od desátého do 

dvacátého století a vším co mělo vliv na její utváření, tedy od náboženství po cizí kolonizaci. 

Kniha je jakýmsi pokračováním práce Hospodářské dějiny Polska, již zmíněná trojice autorů 

vydala již roku 1973 a popsala v ní ekonomický vývoj země do roku 1939. /237/ 

Poslední poctu zesnulému Romanu Heckowi učinila polská historiografie roku 1981, kdy celé 

jedno číslo historického časopisu Sobotka vyšlo jako sborník prací jeho přátel a kolegů 

medievistů. Jednalo se konkrétně o první sešit toho roku a najdeme zde velkou řádku bohemik 

°d polských ale i od českých přispěvatelů. Tak například Kazimierz Orzechowski se zabýval 

Kosmovou kronikou a to konkrétně užitím slova terra a jeho významu v díle českého 

kronikáře, jeho kolega Kazimierz Jasinski z Toruně se zaměřil na vztahy česko - slezské na 

Přelomu XII. A XIII. století a na roli, jakou v nich sehrál rod Děpolticů. /238/ Postavením 

laiků v církevním životě Čech koncem XIV. století a odrazem této skutečnosti v dobových 

Pramenech se zabýval varšavský historik Stanislaw Bylina, když hledal souvislost mezi 

kazateli století XIV. a kazateli doby husitské. Problematiku pramenů popsal také Ivan 

hlaváček, zaměřil se však na doklady k českému starostenskému úřadu ve Wroclavi v období 

středověku. /239/ Jiří Spěváček se naopak zaměřil na otázky bohemocentrizmu a 

^iversalizmu v politických koncepcích Karla IV., když tvrdil, že císař potřeboval pevnou 

základnu, o kterou by se mohl vždy opřít a jíž se staly právě české země jako dědictví po 
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předcích. Wroclavský historik Stanislaw Solicki se zaměřil na historickou práci Jana 

Dlugosze a na zeměpisné zmínky o Čechách, jež najdeme v jeho díle. /240/ Celý tento 

vydavatelský počin lze hodnotit velmi kladně a to i z dnešního o čtvrt století vzdáleného 

pohledu. 

Československo - polská historická komise se roku 1981 sešla ke svému zasedání ve dnech 

10. až 13. listopadu v Bratislavě a tématem této schůze se stala struktura feudální společnosti 

v Polsku a v Čechách v období středověku. Za naší stranu se dané problematice věnovali: 

Dušan Třeštík, který rozebíral tuto problematiku v souvislosti s vývojem státních útvarů na 

území Čech a Moravy do poloviny XIV. století, František Hejl z Brna, který popsal tuto 

otázku v prostředí západoslovanském a profesor Kudrna, jenž rozebral pojetí feudalizmu 

v marxistické a buržoazní historiografii. Docent S. Russocki z Polska se zabýval třídním 

rozdělením polské společnosti ve středověku a to hlavně poměrem mezi pojmy stav a třída. A. 

Gasiorowski se věnoval roli polské šlechty ve středověkém státě a charakterizoval některé 

znaky vývoje této společenské vrstvy. B. Zientara se naopak zaměřil na jinou typicky polskou 

problematiku, kterou bylo postavení chlopů, tedy vůbec nejpočetnější polské společenské 

skupiny. Problematiku měšťanstva přiblížili například J. Bartl a J. Wiesiolowski. Závěrem 

setkání členů společné historické komise navštívili jeho účastníci slovenskou Akademii věd a 

prohlédli si archeologické muzeum v Nitře. Zároveň bylo toto zasedání přelomové a to proto, 

že od roku 1981 se komise začala scházet jen jednou za dva roky. /241/ Rok 1982 na polonika 

ani bohemika příliš bohatý nebyl, a proto věnujme pozornost jen dvěma příspěvkům. Tím 

Prvním je článek Jaromíra Mikulky nazvaný Polské slovanství na přelomu XIX. a XX. století. 

Autor ho vydal vlastně jako dodatek k plánované publikaci, která se touto problematikou měla 

zabývat všeobecněji, kdežto zmíněná studie popisuje období od osmdesátých let století XIX. 

do počátku první světové války. Tehdy se střediskem polského slavjanofilství stal hlavně 

Krakov a zde vydávaný časopis Slovanský svět. Jak ovšem Mikulka uvádí, dříve než stačilo 

toto slovanství získat konkrétnější podobu, válka mu zasadila ničivý úder. /242/ Ve stejném 

roce jako Mikulkův článek pak v Polsku, jak upozornila česká recenze Z. Sládka, vyšla 

syntéze dějin druhé polské republiky a to konkrétně let 1918 až 1929 nazvaná Polska 

°drodzona. Kniha byla dílem několika autorů, přičemž jejím redaktorem se stal J. Tomicki 

Z polské Akademie věd. Recenzent hodnotí tuto práci poměrně kladně a zvlášť upozorňuje na 

kapitolu o polské zahraniční politice a postavení státu v Evropě, kterou připravil F. 

Lossowski. Nedostatkem jsou pak, řečeno Sláskovými slovy, pasáže, jež se zabývají šedou 

faktografií, a absence jmeného rejstříku. /243/ K roku 1982 bych ještě rád dodal, že v Polsku 

té doby panoval od prosince 1981 válečný stav a kontakty s touto zemí byly značně omezeny 
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stejně tak jako vydavatelská činnost v Polsku samotném. Navíc v Československu probíhala 

na oficiální úrovni od srpna 1980 kampaň proti Solidaritě a jakýmkoliv snahám o reformu 

polské společnosti. 

Kulaté výročí polského povstání z roku 1863 připomněl na stránkách Slovanského přehledu 

roku 1983 Jaromír Mikulka. Stejně jako v řadě svých předchozích studií i tentokrát se autor 

zaměřil na otázku polského slovanství a zničujícího vlivu, který na něj mělo potlačení 

posledního z řady protiruských povstání XIX. století. Obsahem článku je však i vývoj polsko 

- ruských vztahů, jež jsou určeny jako dominující problematika polského slovanství, a také 

vliv některých dějinných událostí konce XVIII. a XIX. století, které ovlivnily vztah Poláků ke 

slovanství a to zejména událostí z let 1860 až 1864. /244/ Také Václav Žáček, který se 

zabýval dějinami Polska XIX. století a vzájemnými česko - polskými vztahy, upozornil na 

práci k dějinám polské slavistiky. Jednalo se o publikaci B. Januszewského z roku 1980, v níž 

krom založení kateder slavistiky v Berlíně a Wroclavi líčí i osudy zakladatele polské 

slavistiky Wojciecha Cybulského a jeho spor s Mickiewiczem o slovanskou otázku. Žáček 

poukazuje především na skutečnost, že Cybulski prošel studiemi v Praze a to v letech 1838 a 

1839 a zde získané zkušenosti později hojně zúročil hlavně ve Wroclavi. /245/ Jednou 

z institucí, které se hojně věnovaly práci na posílení vztahů českých a polských historiků, bylo 

i wroclavské Ossolineum. Tento ústav, který vzniká díky šlechtické rodině Ossolinských ve 

Lvově zhruba ve stejné době jako pražské Národní muzeum, byl do Slezska přenesen po roce 

1945. Jeho dějinám se ve své práci věnovala Irena Lewandowská-Jaraczewská a referoval o ní 

našemu čtenáři Václav Žáček. Ten upozornil zejména na kontakty Ossolinea právě 
s Národním muzeem a jeho zakladateli. Lewandowská se však ve své práci krom těchto 

otázek věnuje hlavně letům 1839 až 1849, kdy byl ředitelem ústavu Adam Klodzinski, jemuž 

se podařilo vzkřísit vědeckou činnost ve Lvově po zásahu rakouských úřadů proti bývalému 

řediteli a jeho spolupracovníkům roku 1834. /246/ 

Rok 1983 se stal pro polskou historiografii i rokem vzpomínky výročí památné bitvy u Vídně 

roku 1683 a vítěztví Jana Sobieského nad Turky. Této problematice věnovali polští 

historikové velkou pozornost, zmiňme zde například vydávání edice Tureckých kronik Z. 

^bramowicze, snahu o vybudování pomníku J. Sobieskému ve Vídni a další. Jednou z mnoha 

Polských prací byla i publikace Leszka Podhorodeckého z roku 1980 Vídeň 1683. O této práci 
s e velmi pochvalně vyjadřovala česká recenze a byla přirovnána například ke knize J. 

^immera. Zvláště zdůrazněny byly pasáže, které se týkaly vztahu Polska a Turecka a 
Saniozřejmě tažení Sobieského oddílů Moravou a Slezskem. Z českého pohledu pak recenze 

Opomíje j í zdůraznit skutečnost, že Poláci a to i řada polských historiků velmi často 
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nadsazuje význam podílu polské armády na vídeňském vítěztví. Z některých dalších 

publikací, na něž bylo upozorněno, bych ještě rád zmínil knihu Marka Tarczynského, jež 

nabízí portréty 115 osobností, které tvořily vedoucí vojenskou vrstvu povstání roku 1863, a 

dále na kolektivní dílo historiků polských a sovětských, které mapovalo konspirační činnost 

v ruském záboru Polska let 1840 až 1845. Zde se jednalo o druhý svazek rozsáhlé práce 

sborníkového charakteru, jejíž první díl vyšel již roku 1978 a plánováno bylo celkem sedm 

svazků. /247/ 

Polská Sobotka otiskla roku 1983 dvě zajímavé studie. Tou první byl článek Milana Šmerdy, 

v němž se jeho autor pokusil nastínit povahu česko - polských vztahů v letech 1648 až 1795 a 

roli, kterou v úpadku zájmu o společné kontakty sehráli Habsburkové. Šmerda vidí příčinu 

poklesu intenzity vztahů mezi oběma národy v odlišné orientaci zahraniční politiky Polska 

směrem na východ a také v jakémsi útlumu českého národního života. S nástupem národního 

obrození se pak český a polský národ opět sbližují a Češi jeví nemalý zájem o polskou 

revoluční tradici, jež je reprezentována hlavně postavou Kosciuszkowou. /248/ Mezi českými 

historiky jsou dobře známy práce medievisty Wojciecha Iwanczaka, který je rovněž autorem 

druhého polského příspěvku z roku 1983. Iwanczak se pokouší nastínit obraz ideálního 

panovníka - rytíře, tak jak byl vykreslován v kultuře středověkých Čech. Iwanczakowy práce 

byly vždy cenné pro polského čtenáře a to zejména pohledem, který tento historik nabízí díky 

citacím z dobových českých literárních děl. /249/ Na práci naší Akademie věd v oblasti 

hospodářských dějin upozornil roku 1983 Ryszard Gladkiewicz a to recenzí prvních šesti 

svazků sborníku Hospodářské dějiny, který vycházel od konce sedmdesátých let. Hned 
v prvním svazku najdeme článek Barbara Krzemienské a Dušana Třeštíka věnovaný 

ekonomickým základům států střední Evropy. U druhého dílu zdůraznil Gladkiewicz zejména 

fakt, že vychází anglicky při příležitosti konání VII. kongresu věnovaného problematice 

hospodářských dějin, který se konal roku 1978 v Edinburgu. Zmíněné jsou zde studie J. 

Žemličky nebo J. Janáčka. Třetí díl je věnován otázce manufaktur v Čechách a čtvrtý pak 

vývoji českých měst v období feudalizmu. Také pátý a šestý svazek, které Gladkiewicz 

recenzoval, jsou zaměřěny monotematicky - první se věnuje dějinám hutnictví a druhý 

výstavbě socializmu v Československu. Také Jerzy Jaroš potvrdil zájem polské historiografie 
0 české práce v oblasti hospodářských dějin, a to když velmi pozitivně hodnotil sborník prací 

Slezského ústavu v Opavě nazvaný Metodologické a metodické otázky výzkumu 

Průmyslových oblastí za kapitalizmu. Soubor jedenácti studií, který Jaroš dává za vzor svým 

Polským kolegům, vyšel v Opavě roku 1981 a jeho redaktorem byl D. Gawrocki. /250/ 
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Roku 1983 se po dvouleté pauze sešla ke svému dalšímu zasedání společná československo -

polská historická komise. Tentokrát se tak stalo ve dnech 4. až 7. října v Plocku a hostitelem 

byla místní Vědecká společnost. V budově Towarzastwa naukowého také komise zasedala a 

v úvodním projevu uvítal její členy právě předseda Towaszystwa Kazimierz Askanas. 

Hlavním tématem jednání se stala struktura společnosti v obou zemích v období XVI. až 

XVIII. století a bylo tak navázáno na předchozím zasedání roku 1981. K danému tématu 

později referovali: R. Gladkiewicz, M. Kučera, kteří přednesli referáty svých kolegů, a dále 

A. Izydorczyk nebo J. Petráň. V diskusi zaněly názory, že marxistická historiografie si nesmí 

všímat jen elit, ale musí se zabývat hlavně masovějšími jevy uvnitř společnosti. Zde měl být 

větší důraz kladen na roli měšťanstva a na zabránění pronikání buržoazní terminologie do 

problematiky feudalizmu. V dalším průběhu jednání byla věnována pozornost historické 

demografii a jejím výsledkům v Československu či období pozdního feudalizmu u nás. 

Prokázalo se, že polská strana byla v jakési mírné defenzivě při srovnání výsledků, kterých 

dosáhli čeští historikové. Celkově však bylo dosaženo shody v otázce nutnosti další 

spolupráce a to hlavně v oblasti sociálních dějin. Vrcholem .a to hlavně pro historiky musela 

být návštěva Petrochemie Plock, jež je i dnes největší polskou chemičkou. Krom této 

návštěvy pak byla navštívena plocká muzea a archiv. /251/ 

Rovněž rok 1984 přinesl jedno zajímavé výročí a to konkrétně čtyřicet let od varšavského 

Povstání z roku 1944. Jak polská tak i naše marxistická historiografie využily této příležitosti 

k opětovnému výkladu vlastních dějin událostí ze srpna a září 1944. Klasickou ukázkou může 

být v této souvislosti článek Václava Melichara, hned úvodní odstavec nenechá nikoho na 

Pochybách a jasně ukáže, kdo má pravdu. Melichar hovoří o temných silách, které se snaží 

využít svoji interpretaci dějin povstání v křížovém tažení proti komunizmu a aby dokázal 

jejich omyl, předkládá čtenáři tento článek. Zároveň hovoří o nutnosti neustálého opakování 

marxistické interpretace událostí konce války. Tento článek tak vlastně zároveň ukazuje, jaký 

charakter měla česká historiografie doby normalizace a osmdesátých let, nešlo ani tak o to 

Přijít snovými poznatky, ale udržovat pevnou linii marxistické vědy. Řada článků proto 

Připomíná dokola omýlaná fakta stokrát přečtená. Melicharova slova o pravdě pak navíc 

Přináší vzpomínku na známé pasáže z normalizačního seriálu o majoru Zemanovi - konkrétně 
z dílu týkajícího se babického případu. Při frázích o zneužití výkladu dějin povstání temnými 

živly se mi rovněž vybaví rok 1981, kdy jeden z účastníků celé akce a zároveň jedna 

Znejvýnamnějších osobností polských dějin dvacátého století Wladyslaw Bartoszewski 

^mluvil pro polský rozhlas kroniku povstání den za dnem, a zřejmě i na tuto skutečnost mohl 

Melichar narážet. /252/ Z recenzí na polskou historickou literaturu si jako první zaslouží být 
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zmíněn sborník, který redigoval Stanislaw Kieniewicz a který vyšel roku 1982 ve Varšavě 

v edici Historické konfrontace. Tématicky byl věnován dějinám Polska XIX. století a podílela 

se na něm řada známých osobností tamní historické obce. Krom samotného Kieniewicze, 

který se proslavil zejména pracemi O lednovém povstání roku 1863, tu tak najdeme například 

studii Henryka Wereszyckého, profesora krakovské Jagellonské university, který se zabýval 

otázkou správy Polska v XIX. století. Kieniewicz sám se pak zaměřil na problematiku vize 

nezávislého Polska, jak se postupně měnila v generacích polského národa od roku 1795. 

S dějinami Polska XIX. století jsou neodmyslitelně spojeny i dějiny emigrace a právě této 

tématice se v další studii věnoval Stanislaw Kalembka, krom něho otevřel otázky polských 

emigrantů zejména v Paříži varšavský historik J. W. Borejsza. Z dalších přispěvatelů pak ještě 

zmiňme Felixe Tychu nebo B. Suchodolského. /253/ Zcela odlišnému tématu se věnovala 

práce z roku 1983 nazvaná Nerozdělovaly je Tatry. Jedná se o klasickou ukázku publikace 

osmdesátých let věnované partyzánským hnutím Čechů, Poláků a Slováků. Podobnými 

pracemi byly již dříve vydané Polsko - československé bratrství ve zbrani 1939 - 1945, 

sborník redigovaný S. Wronskim a vydaný roku 1960, nebo Za vítěztví nad fašizmem /Praha 

1977/. O charakteru a hlavně kvalitě podobných prací však dnes můžeme jen pochybovat 

z ohledem na některé po roce 1989 odhalené skutečnosti týkající se partyzánských oddílů. 

/254/ Již dříve jsem se zmínil o pozornosti, která byla v poválečných letech věnována 

hospodářským a sociálním dějinám, a právě do oblasti hospodářských dějin zavádí ve své 

recenzi čtenáře Zdeněk Sládek, když upozornil na práci polských historiků Z. Landaua a J. 

Tomaszewského. Ti vydali do roku 1984 tři svazky své syntézy hospodářských dějin Polska 
v letech 1918 až 1939. Postupně tak zmapovali ekonomický vývoj země od získání 

nezávislosti do hospodářské krize let 1930 až 1935. A právě na poslední díl věnovaný krizi 

Sládek upozornil. Našeho čtenáře zaujme hlavně skutečnost, že krize začala v Polsku již roku 

1928 v souvislosti s krizí v oblasti obchodu se zemědělskými produkty a dále kapitoly 

věnované pohybu zahraničních investic v zemi. /255/ 

Z Polské strany bych z roku 1984 rád upozornil na dva příspěvky. Tím prvním je krátký 

článek Graziny Panko, která přiblížila život polských evangelíků na Těšínsku v meziválečném 

období. Uvádí zde jak nejvýznamnější církevní spolky, jejich aktivity a nejznámnější 

°sobnosti, tak i početní stavy Poláků, kteří se hlásili k evangelickému vyznání. Druhá studie, 

jejímž autorem byl Janusz Gruchala, popisuje česko - polské vztahy na přelomu XIX. a XX. 

století. V této době docházelo ve vztazích mezi oběma národy k významné stagnaci, jež byla 
2aPříčiněna nejen vnitřními p o m ě r y v českých zemích a v jednotlivých záborech Polska, ale 

důležitou roli tu hrálo i dědictví minulosti. Tady musíme opět ukázat na odlišný poměr česko 
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- ruský nebo na jiné politické aspirace haličských politiků ve Vídni. /256/ Gruchala rovněž 

upozornil polské čtenáře na knihu T. Vojtěcha z roku 1980 o dějinách mladočeské strany. Ve 

své recenzi hodnotí tuto práci kladně zejména z pohledu rostoucího zájmu polské 

historiografie o dějiny střední Evropy. Jako jednu z výtek na adresu Vojtěcha správně 

kritizuje jeho zařazení výše zmíněné haličské politické reprezentace mezi buržoazii. Tito 

politici, z valné části se jednalo o velkostatkáře, totiž byli vším jiným kromě buržoazie. 

Ryszard Gladkiewicz informoval roku 1984 o čtyři roky starém sborníku, jenž zachycoval 

polsko - české vztahy v poválečných letech a jehož redaktorem byl W. Balcerak. Gladkiewicz 

hned v úvodu své recenze upozorňuje na množství prací k dějinám vztahů meziválečných a 

těch v období druhé světové války - zejména k jednáním o vytvoření společné konfederace. 

Vyslovuje však skutečnost, že drobné příspěvky převažují nad syntetickými pracemi. Ani 

v tomto případě se slovy recenzenta nepodařilo, což je pochopitelné, u sborníku vytvořit 

kompaktní práci, z historiků, kteří jsou zde zastoupeni, jmenujme V. Melichara nebo W. 

Balceraka a závěrem řekněme, že většina Gladkiewiczowa zklamání pramení z očekávání 

celistvé publikace. Na sborník nazvaný Umění doby posledních Přemyslovců upozornil 

v Polsku A. Barciak. Informuje rovněž o rostoucím zájmu české historické vědy o dějiny 

středověku, což dokumentuje na příkladě výstavy otevřené v Rostokách u Prahy roku 1981, a 

na konferenci konanou rovněž toho roku, když obě tyto akce byly věnovány umění v Čechách 

XIII. století. Celý sborník hodnotí velmi vysoko, zmiňme tu studie J. Žemličky nebo J. 

Janáčka a to jak po stránce obsahové tak po stránce vizuální, která je v případě takovéto 

Publikace neméně důležitá. /257/ 

Rok 1985 a sním s p o j e n é Jřicáté výročí osvobození Československa zavdal příčinu 

k připomenutí bojového přátelství našeho a polského lidu z let válečných. Nejinak tomu bylo i 
v článku V. Melichara o účasti druhé polské armády ve válečných operacích na území 

Československa roku 1945. Tato a podobné studie se kromě připomenutí historických událostí 

staly záminkou k upozornění, že obě země stojí na té správné straně barikády socialistických 

států bránících světový mír, což sám autor zmiňuje v úvodu jako fakt, který je třeba stále 

Připomínat. Krom jiného je ale Melicharův článek zajímavý i tím, že upozorňuje na některé 

akce, které se konaly těsně po skončení války a to jako připomínka bratrství obou národů. 

Zajímavé mohly být hlavně besedy, kdy se polští vojáci omlouvali našim občanům za 

Mnichov a politiku Beckova sanačního režimu. /258/ Událostmi v poválečných letech se ve 
s v ém článku zabýval i Zenon Jasinski, který sice hlavní pozornost zaměřil na polskou 

menšinu na Těšínsku ve světle sčítání lidu z roku 1980, ale nevyhnul se ani jejím osudům 
V době války a v prvních letech po osvobození. Neopomněl připomenout těžké osudy Poláků 
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na území říše a protektorátu, jejich vysídlování na východ ale ani podepsání takzvané 

volkslisty, k němuž se někteří Poláci uchýlili. Z let poválečných pak jako přelom ve vztazích 

Čechů a Poláků vidí podpis dohody z roku 1947 a zejména převzetí moci komunisty. 

V Jasinského článku najdeme i odkaz na některé české práce zabývající se vztahy mezi oběma 

národy po druhé světové válce, zmiňme například V. Plačka, který upozornil právě na 

postavení Poláků na Těšínsku právě před podpisem československo - polské smlouvy roku 

1947. /259/ Útrapy válečných let připomněl i Jozef Domanski ve své recenzi české regionální 

práce M. Kryla a J. Chládkové, která se zabývala německými pracovními tábory na 

Trutnovsku v době okupace. Jednalo se o pracoviště zaměřená na textilní výrobu a autoři 

popisují strukturu, fungování i podmínky v těchto zařízeních. Domanski pak připomíná, že 

jedna z poboček těchto táborů byla i na území Slezska. Janusz Koscik upozornil roku 1985 na 

dva roky starý sborník z řady Historická geografie, který vyšel k životnímu jubileu doktora 

Edvarda Černého. Ten se zabýval hlavně osadnictvím ve středověku a také hradskou 

soustavou té doby. Jako první upozorňuje recenze na článek Z. Boháče, který věnoval velkou 

pozornost rozvoji sítě vesnic v době předhusitské a také změnám jejich velikosti. Z dalších 

studií zmiňme například příspěvek P. Běliny, který se věnoval obrazu Hradce Králové nebo 

stať R. Turka. /260/ 

Jaromír Mikulka pokračoval roku 1986 na stránkách Slovanského přehledu ve svém pokusu o 

zmapování polského slovanství a tentokrát se zaměřil na období mezi dvěma světovými 

válkami. Autor tu uvádí všechny faktory, které ovlivnily polský vztah k myšlence slovanské 

vzájemnosti od poměru k Rusku, přes konflikt se slovanskými sousedy až po vztahy ke 

vzdáleným slovanským sousedům. Mikulka popisuje, jak se i přes negativní postoj vlády 

podařilo slovanské myšlenky udžet alespoň v určitých společenských vrstvách a rovinách 

spolupráce - zejména kulturní. Tato studie může dát čtenáři odpověď i na otázky z oblasti 

vztahů mezi historiky obou našich zemí právě v meziválečném období. Právě tehdy totiž 

politické klima a dá se říci, že i z něho pramenící nezájem zabránil užší spolupráci obou 

historických obcí. /261/ Naopak o kulturních přeměnách v letech poválečných, tak jak 

proběhly v novém Polsku, informoval V. Starčevič. Tento článek pak přináší obraz kultury a 

jejího významu, jak ho viděli noví komunističtí vládcové v čele z Boleslawem Bierutem, 

jehož některá vyjádření stran role kultury ve společnosti jsou zde zachycena a právě to je asi 

dnes tím nejcennějším, co Starčevičův článek nabízí. /262/ 

Produkci Václava Melichara jsem zde již několikrát představil, zabýval se hlavně 

problematikou polských dějin a dějin česko - polských vztahů po druhé světové válce. Tento 

marxistický historik na sebe upozornil svou prací z roku 1985 o vzájemných vztazích obou 
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národů po roce 1945. Tuto studii vynesla o rok později soudobá kritika takřka do nebe, pro 

dnešního čtenáře může být tato práce ukázkou marxistické interpretace některých dějinných 

událostí, jimiž Češi a Poláci po druhé světové válce prošli. Mám zde na mysli hlavně roky 

1968 a 1980, kdy autor nejprve hovoří o polské bratrské pomoci a později o témže aktu a to 

v době, kdy polský národ ohrožovaly síly nejtemnější reakce. Ani polská marxistická 

historiografie té doby nezahálela a jako příspěvek k mapování dějin socialistické soustavy 

vyšly roku 1984 Dějiny evropských socialistických zemí vletech 1960 až 1975 autorů 

Kolomejczyka a Koseského. Také tato publikace byla našimi recenzenty přijata samozřejmě 

kladně a zapadla do období, kdy se soudobá marxistická historiografie zoufale snažila ukázat 

poválečné ,úspěchy' komunistických stran, i když konec se již blížil. Mnohem zajímavější 

prací byla publikace Romana Wapinského z roku 1980, na kterou rovněž upozornila dobová 

recenze a která se zabývala dějinami národnědemokratické strany v Polsku v letech 1893 až 

1939. Kromě dějin této důležité složky polského politického života budou, jak ostatně Zdeněk 

Sládek, který byl autorem recenze, pro českého čtenáře zajímavé hlavně pasáže, v nichž se 

Wapinski pokoušel srovná naše a polské národní demokraty. V této souvislosti se zde ukazuje 

klasický postoj marxistické historiografie vůči předválečnému Československu, které 

povahou bylo sice státem buržoazním, ovšem ve srovnání s tehdejším Polskem ho i Sládek 

označuje za ostrov demokracie. /263/ 

Poměrně pozitivní kritikou upozornila polská recenze roku 1986 na práci Jaromíra Mikulky o 

polském slovanství z roku 1984. Janusz Gruchala, který knihu představil polským čtenářům, 

hned v úvodu své zprávy zmiňuje skutečnost, že toto téma nenašlo příliš velkou odezvu mezi 

polskými historiky a vidí jeho prozkoumání jako úkol do budoucna. Rovněž upozorňuje, že 

polské práce, které se zatím této problematiky dotkly, nemají charakter syntézy jako 

publikace Mikulkova. Výtky se tato kniha dočkala v několika bodech: prvním z nich bylo 

nedotažení celé věci až do konce XIX. století, což ovšem vysvětlil autor na stránkách 

Slovanského přehledu, kde rovněž publikoval zde již zmíněné doplňující stati. Druhou a 

poslední výtkou je Mikulkovo tvrzení, že Poláci využili slovanskou myšlenku jako prostředek 

k dosažení nezávislosti, což se Gruchalovi pochopitelně nelíbilo. /264/ 

Po třech letech se také na podzim roku 1986 tentokrát v Brně sešla polsko - československá 

historická komise a důvodů bylo hned několik. Jednak v létě roku 1985 zemřel zde již 

zmíněný Jozef Chlebowczyk, který polské sekci komise předsedal a byl členem tohoto orgánu 

od roku 1959. Polská strana potom několikrát z nejrůznějších důvodů požádala o odklad 

zasedání a těmto žádostem bylo vyhověno. Hned v úvodu zasedání bylo vzpomenuto nejen 

památky a záslužné práce J. Chlebowczyka, ale profesorka Bogucka přečetla pozdravný 
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dopis, který zaslal ředitel Historického ústavu polské Akademie věd Janusz Tazbir Josefu 

Macůrkovi, který právě roku 1986 oslavil osmdesáté páté narozeniny. Hlavním tématem 

zasedání se staly společenské změny v českém, polském a slovenském národě v XIX. století a 

to až do roku 1918. Z referujících zmiňme například: J. Kolejku, M. Hrocha nebo J. 

Zarnowského. F. Hejl z Brna vystoupil se zprávou o rukopise edice profesora Macůrka, která 

se měla týkat česko - polských vztahů od XV. do XVII. století a jejíž část Josef Macůrek 

předal polské straně. Hlavními tématy referátů se pak stala úloha dělnické třídy ve společnosti 

střední Evropy XIX. a počátku XX. století a to z nejrůznějších pohledů. Dále pak Ryszard 

Gladkiewicz a Andělín Grobelný seznámili účastníky zasedání s historickou produkcí v obou 

zemích, jež se tématicky dotýkala vzájemných vztahů nebo dějin sousedního národa a vyšla 

vletech 1980 až 1985. Závěr pak jako již tradičně patřil prohlídce města Brna a jeho 

historických památek. /265/ 

Své práce o polském slovanství se Jaromír Mikulka pokusil shrnout roku 1987 v jakési 

minisyntetické studii, jež chtěla nastínit vývoj tohoto ideového proudu od středověku do jeho 

současnosti. Vyjadřuje ovšem myšlenku, že taková práce je nelehkým úkolem a vydat 

publikaci syntetickou je prakticky nemožné. Právě v této souvislosti znovu upozorňuje na 

fakt, že i polská historiografie zatím takovou práci nemá, a pokud věnovala problematice 

pozornost, pak jen okrajově. Zde je nutno zmínit, že Mikulkovy studie na dané téma jsou 

cenné i pro dnešního čtenáře a v rámci polonik, která vyšla v osmdesátých letech na stránkách 

Slovanského přehledu, tvoří vrchol naší historické produkce. /266/ Z polských historických 

prací bylo roku 1987 krom jiného upozorněno například na práci F. A. Grabského Podoby 

historie. Grabski se problematice vývoje historiografie věnoval již delší dobu a tato publikace 

nabízí několik studií, jež se zaměřily na proudy v evropské historické vědě na přelomu XIX. a 

XX. století. Autor se zde pokusil z pohledu marxistické historiografie popsat vliv 

společenských změn přelomu dvou století na vývoj uvnitř soudobé historiografie. O tématech 

moderní marxistické historiografie, která se zabývala dějinami socialistických států, měl pak 

informovat nový polský časopis vycházející od roku 1983, Z dějin rozvoje socialistických 

států. Vydavatelem tohoto historického periodika byl Institut socialistických zemí polské 

Akademie věd a mělo se původně jednat o čtvrtletník. Časopis nahradil podobně zaměřený 

sborník Studie z dějin polsko - sovětských vztahů, který vycházel od roku 1965 do roku 1978 
a jeho šéfredaktorem byl W. Balcerak. Jak uvádí česká recenze, toto periodikum se zabývalo 
vývojem a vztahy mezi státy socialistické soustavy a najdeme tu tedy i články týkající se dějin 

Československa. Hned první díl časopisu z roku 1983 tak přináší studii Jerzyho 

Tomaszewského o možnosti sovětské pomoci Československu přes rumunské území roku 
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1938, což jeho autor opřel hlavně o studium archivního materiálu polského Ministerstva 

zahraničních věcí. /267/ 

Polská Sobotka představila roku 1987 další ze série článků, které byly věnovány postavení 

polské národnostní menšiny na Těšínsku v poválečném období. Tento příspěvek se ničím 

neliší od zde již zmíněných a dodržuje i hlavní linie historického bádání v dané problematice. 

Tedy přiblížit těžké osudy Poláků na Těšínsku před rokem 1947 a hlavně zdůraznit pozitivní 

úlohu komunistické strany Československa, která se nemalou měrou zasloužila o zlepšení 

postavení polské menšiny u nás. Další polská studie, i když jejími autory byli Češi, přinesla 

zajímavý pohled do jedné z oblastí, jimiž se v sedmdesátých a osmdesátých letech zabývali 

slezští historikové. Jednalo se o výzkum dějin místních průmyslových komplexů a důlních 

revírů v souvislosti se společenskými změnami ve Slezsku v průběhu XIX. a XX. století. 

Z historiků, kteří se na danou problematiku zaměřili, jmenujme například: M. Myšku, J. 

Bakalu nebo D. Gawreckého. Obdobný výzkum probíhal také na polské straně a právě 

spolupráce mezi průmyslovými podniky a problematika dějin dělnického hnutí ve Slezsku se 

staly jednou z hlavních oblastí společného bádání našich a polských historiků týkajících se 

dějin slezského regionu. /268/ Velký zájem polské historiografie vždy vzbuzovaly české 

práce, které se týkaly dějin našich měst a jejich vývoje. Důvodem k tomuto zájmu byla snaha 

o srovnání poměrů v obou zemích a to hlavně v období středověké etapy vývoje měst a 

poměrů v nich. I proto jednou z polských recenzí roku 1987 byl příspěvek K. Bobowského, 

jenž polskému čtenáři přibližoval práci o kutnohorských písařích XV. a XVI. století autorů 

Kapevíkové a Vaňka z roku 1984. Tato práce popisuje několik portrétů osobností, které 

zastávaly úřad městského písaře v době pohusitské, jejich vzdělání, původ i ambice a byla 

přijata vcelku kladně. /269/ 

Posledním rokem, z mnou sledovaného období, je rok 1988. Byl to rok, kdy se hlavně 

v Polsku začaly naplno projevovat politické změny a s nimi spojený přelom v historické vědě 

a v chápání a výkladu dějin vůbec. Tyto dějinné změny byly dokončeny v Praze roku 1989 a 

°d této chvíle ustupuje historiografie marxistická trendům novým, snažícím se o jiný výklad 

historických událostí. Byl to rovněž rok, kdy naposledy před těmito změnami zasedala 

československo - polská historická komise, jejíž práci jsem chtěl věnovat největší pozornost. 

V naší historiografii to roku 1988 vypadalo, že k žádným změnám v brzké době nedojde, a tak 

bylo se vší slávou připomínáno výročí vítězného února nebo revolučního roku 1848. Z polsko 

- českých vztahů otevřel ve svém článku problematiku Mnichova W. Balcerak, který 

Podrobným způsobem líčí, jak sám uvádí, mylný postoj Beckovského Polska vůči 

československému státu v září a říjnu 1938. Petr Prokš naopak zavádí českého čtenáře znovu 
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do let 1945 až 1948 a znovu popisuje nové formování vztahů mezi socialistickým 

Československem a Polskem. Jak ovšem uvádí, i mezi bratrskými státy přetrvalo několik 

problémů, kde jedním z nich bylo vytyčení společné hranice, ke kterému došlo až podpisem 

smlouvy roku 1958. /270/ O stavu naší historické vědy roku 1988, vypovídá i obsah recenze 

práce A. Czubinského z roku 1985 o dějinách komunistické strany Polska vletech 1918 až 

1938. Projevuje se to naplno hlavně v pasážích, které se týkají Stalinem nařízené likvidace 

této strany a některých jejích členů roku 1938. O tomto úseku dějin polských komunistů píše 

nepodepsaný recenzent jako o období plném nejasností a opředeném řadou mýtů. Ani rok 

před svým pádem si tedy českoslovenští komunisté nedovolili otevřeně obvinit Stalina ze 

zločinů, které mu byly prokázány již roku 1956. /271/ 

Daleko zajímavější příspěvky k dějinám česko - polských vztahů, předkládala v této době 

polská historiografie a jedním z nich je i článek R. Zierelika z roku 1988. Autor se zde zabývá 

poměrně zajímavou kapitolu z dějin města Wroclavi časů Karla IV. a to konkrétně změnou 

městské starostenské pečeti. Tu změnil poprvé český král v polovině třicátých let XIV. století, 

ale po jejím častém padělání muselo dojít k další změně a to o třicet let později. /272/ A nyní 

již k onomu poslednímu zasedání společné historické komise, které se roku 1988 konalo 

v listopadových dnech v polském hlavním městě Varšavě. Jednání komise hostil Historický 

ústav PAN a jeho ředitel Janusz Tazbir také přednesl úvodní zdravici. Předsedkyně polské 

sekce profesorka Maria Bogucka dále vzpomněla památky Antonína Verbíka dlouholetého 

tajemníka české větve historické komise. František Hejl z Brna potom předal polské straně 

sborník referátů z posledního zasedání roku 1986. Hlavním tématem tohoto setkání se stal 

vývoj státnosti obou národů od roku 1918 do roku 1945 a s ním spojené společenské změny. 

Z referujících zmiňme alespoň: W. Balceraka, který stejně jako J. Molenda rozebral otázku 

vzniku dvou nezávislých států roku 1918, Z. Deyl se pokusil načrtnout sociální strukturu 

obyvatelstva v českých zemích v meziválečném období, A. Grobelný, S. Lewandowská a E. 

Duraczynski se zaměřili na boj proti fašizmu v obou zemích. Zvláštností tohoto zasedání byl i 

fakt, že historikové obou zemí hovořili o nutnosti a významu další spolupráce, termín 

následujícího zasedání však dohodnut či dokonce přesně stanoven nebyl. /273/ A na tomto 

niístě končí i práce komise československých a polských historiků, která s velkým nadšením 

vznikla roku 1957 - 1959, která ovšem nezanikla rokem změn, jimiž prošla střední Evropa od 

jara 1988 do jara 1990, ale ve své činnosti pokračuje doposud. Neskončila ani spolupráce a 

vzájemné setkávání historiků obou zemí, před něž nová doba postavila nové a nutno říci, že 

nemalé úkoly. 
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Závěr 

Kořeny vzájemných vztahů českých a polských historiků můžeme hledat již hluboko v XIX. 

století. V této době, kdy se začínají formovat základy moderního polského a českého národa, 

vznikají i obrysy moderní české a polské historiografie. Jako příklad zde můžeme uvést živý 

zájem otce naší historické vědy Františka Palackého o dění v Polsku, a to zejména v době 

národních povstání let 1831 a 1863. I když Palacký ke druhému z těchto povstání zaujímal 

stanovisko ryze negativní a to hlavně díky svému slavjanofilství, rozpoutala se v řadách české 

inteligence debata, která dostala dění v ruském záboru do středu veřejného života a kromě 

jiného vyvolala zájem i o dějiny našich sousedů a jejich historickou tradici. 

A byl to právě odlišný vztah k Rusku spolu s politickými aspiracemi obou národů, který 

znamenal útlum ve vzájemných vztazích druhé poloviny XIX. a počátku XX. století. 

V historiografii pak navíc sehrál svou roli polský katolicizmus, který ostře kontrastoval 

s českým přihlášením se k odkazu Bílé hory a husitských tradic. Ani rok 1918a vznik dvou 

nezávislých států nepřinesl větší změnu, ba právě naopak. Konflikt o Těšínsko, Oravu a Spiš 

spolu s odlišnou povahou podstaty obou států znamenaly vzájemné odcizení, jež vyvrcholilo 

hanebným postojem Polska vůči československé republice roku 1938. Obětí těchto 

negativních vztahů se stala i snaha o vzájemné sblížení v oblasti kulturní, kam řadíme i 

historickou vědu. Již v této době totiž uvažoval zakladatel naší historické polonistiky Josef 

Macůrek o vzniku jakéhosi společného orgánu historiků obou zemí a právě politické napětí 

mezi oběma zeměmi přispělo ktomu, že jeho myšlenky nebyly realizovány. Následný 

válečný konflikt pak přinesl do střední Evropy politické změny, které se naplno projevily až 

několik málo let po jeho skončení a to velmi negativně jak pro český, tak pro polský národ. 

Vzájemné vztahy historických obcí obou států však zejména po roce 1950 dosáhly takové 

úrovně jako nikdy před tím. 

Ve své práci jsem se snažil zachytit vzájemné vztahy našich a polských historiků právě 
v poválečném období a to zejména v období let 1959 až 1988, kdy pracovala společná polsko 

- československá historická komise, která si krom spolupráce vědců z obou zemí vytkla za cíl 

i řešení některých sporných otázek vzájemných vztahů mezi Čechy a Poláky v minulosti. 

Vzniku této komise však předcházela dvě období, kterými se musíme zabývat nejdříve, 

abychom pochopili některé hlubší souvislosti. Prvním časovým úsekem jsou léta 1945 až 

1949. V tomto období se obě národní historiografie marně pokoušely navázat na 

Předválečnou tradici, která byla v Čechách reprezentována hlavně žáky Gollovy školy J. 

Šustou, J. Pekařem a dalšími. V Polsku se pak silně projevovaly vlivy krakovské a varšavské 
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university a jejich historických pracovišť. Zejména polská historická věda však v době druhé 

světové války prodělala velmi silný otřes, zničena byla řada archivů, historických pracovišť a 

řada historiků zahynula v koncentračních táborech, na popravištích, kam se dostali za účast 

v odboji nebo přímo v bojích s okupantem. Celkově se dá říci, že ztráty polské se nedají 

s těmi našimi dost dobře srovnávat. Ve vzájemných vztazích mezi oběma národy se již 

koncem války objevily první náznaky možnosti obnovení starého sporu o hranice, který pak 

také skutečně propukl a poznamenal negativním způsobem léta 1945 až 1947, kdy byly 

vzájemné neshody mezi oběma národy na přímou intervenci Moskvy ukončeny. V obou 

státech pak navíc v tomto období probíhal pozvolný přechod k socializmu, který skončil lety 

1948 a 1949. Zejména v Polsku byl tento proces velmi bouřlivý a vyznačoval se probíhající 

občanskou válkou, která dosti znemožňovala normální život v zemi. Navíc se polský stát ocitl 

v úplně jiných hranicích, což pocítila hlavně historická obec, která ztratila dvě významná 

historická pracoviště, ve Lvově a ve Vilně, jež měla bohatou vědeckou tradici. Zejména to 

lvovské je a bylo známo díky činnosti vědeckého ústavu Ossolinských a dík práci polské 

Historické společnosti, která tu vznikla koncem XIX. století. 

Zmíněný konflikt mezi oběma státy se opět velmi negativně podepsal na vztazích mezi oběma 

historiografiemi a jejich představiteli a to podobně jako vletech předválečných. Objevily se 

však dvě zásadní práce, které jsou i dnes často zmiňovány, a dá se říci, že patří k legendám 

v dějinách české polonistiky a polské bohemistiky. Roku 1947 vyšla v Polsku práce Polsko, 

Čechy - Deset století sousedství. Jednalo se o publikaci, která se objevila ve formě strojopisu 

již za války a shrnovala dosavadní vztahy mezi oběma národy v průběhu uplynulých deseti 

století. Z vědeckého hlediska tato práce nepřinesla nic nového a byla skutečně jen jakýmsi 

souhrnem, faktem však zůstává, že byla první svého druhu. Zajímavý byl i osud tohoto 

Příspěvku polské historické vědy, který měl původně sloužit účelům podzemního školství 

v době válečné a jehož dva exempláře se právě za války ztratily. Také druhá ze dvou 

legendárních prací je plodem let válečných. Jedná se o práci Josefa Macůrka Dějiny polského 

národa, která vyšla roku 1948. V tomto případě se jedná o skutečně seriózní vědeckou práci, 

kterou její autor připravil nejen v době okupace, ale při jejíž tvorbě zužitkoval i zkušenosti 

získané během svých předválečných pobytů v Polsku. Macůrkova práce zůstala dodnes 

nepřekonanou, i když by si pochopitelně zasloužila některé úpravy, a z pochopitelných 

důvodů v ní chybí popis let poválečných. Obě tyto práce jsou pak ještě produktem 

Předválečné historiografie a také posledními publikacemi na dané téma, které vyšly v době 

relativní svobody. 
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Nástup marxistické historiografie v letech 1948 až řekněme 1950 s sebou přinesl řadu změn. 

Jednalo se především o zcela nové pojetí historie jako dějin třídního boje, negativní 

vymezení se vůči předválečné ,buržoazm" historické vědě, obdobný postoj vůči takřka všemu 

německému a v poslední řadě sovětizace historické vědy jak v Polsku, tak v Československu. 

Za oběť padla těmto změnám řada historiků, kteří nemohli dále svobodně pracovat a byli 

nejrůznějším způsobem perzekuováni. Asi nejznámějším je v této souvislosti československý 

případ Záviše Kalandry odsouzeného komunistickou mocí k trestu smrti. Obdobné procesy 

však probíhaly i v sousedním Polsku a ani zde se neobešly bez obětí na životech. I přes tato 

negativa však můžeme říci, že pro rozvoj vzájemných vztahů mezi našimi a polskými 

historiky nastaly lepší časy. Obě historické vědy byly totiž především reprezentanty nové 

marxistické vědy a vztahy mezi nimi byly jakousi formou socialistického internacionalizmu a 

tedy na nejlepší úrovni. Probíhaly však jakousi živelnou formou a zastřešujícím faktorem se 

pro ně stalo nové oživení slovanské vzájemnosti a bratrství. Léta 1950 až 1959 jsou také 

důležitá tím, že došlo ke vzniku dvou historických škol, které sehrály důležitou roli při 

sbližování představitelů obou národních historiografií. Jednalo se o university v Brně a ve 

Wroclawi, kde si Josef Macůrek a Ewa Maleczynská vychovali řadu bohemistů a polonistů, 

bez kterých si není možné vzájemnou spolupráci obou zemí představit. Hlavním tématem, 

které začalo spojovat českou a polskou historiografii, se stal společný boj proti germánskému 

živlu, který byl chápán jako nepřítel, s nímž se obě etnika musela potýkat již od vzniku 

českého a polského státu v X. století a celý proces tohoto boje vyvrcholil v letech druhé 

světové války. Jako nej lepší příklad tohoto boje byly použity dějiny obou národů v období 

XV. století a zde pak společný boj Čechů a Poláků v bitvě u Grunwaldu, následná účast 

polských bojovníků v husitských válkách a snahy o obsazení českého trůnu dynastií 

Jagellonců. O zpolitizování historiografie svědčí i řada článků o polském právu na takzvané 

»nově získané' země nebo o významu hranic na Odře a Nise jako záruky světového míru. 

V této oblasti se kromě řady polských historiků vyznamenal na české straně například 

Jaroslav Valenta. 

Jako vrcholy publikační činnosti v tomto období nejvýše hodnotím Dějiny polské literatury 

Karla Krejčího a Společný sborník vědeckých prací našich a polských historiků z roku 1955, 

který vyšel díky iniciativě J. Macůrka. Polská strana dokázala svůj zájem o již zmíněné 

husitství v pracích Ewy Maleczynské a Romana Hecka, v nichž byla přijata interpretace 

husitství jako národnostně"třídního boje a pominuta byla náboženská stránka celého hnutí. 

°ba autoři se pak pokusili za každou cenu dokázat, že myšlenky husitství našly silný odraz 
v Polsku XV. století. V tomto období také došlo ke dvěma významným setkáním 
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představitelů naší a polské historiografie, a to nejprve v Lešně roku 1956, kde bylo v rámci 

oslav vzniku místního gymnázia vzpomenuto díla Jana Amose Komenského, a hlavně pak 

roku 1957 v Těšíně, kde poprvé otevřeně zazněl návrh Ewy Maleczynské na vznik společné 

historické komise. 

Společný orgán historiků Československa a Polska se poprvé oficiálně sešel ke svému jednání 

roku 1959 v Krakově a stal se na dlouhá léta místem setkávání vědců obou zemí. Komise 

vznikla pod patronací československé a polské Akademie věd a na svých dvaceti sedmi 

zasedáních postupně navštívila všechna významná historická města u nás i v Polsku. Také 

v práci tohoto sdružení můžeme sledovat několik základních časových úseků. Prvním z nich 

bylo období od vzniku komise do roku 1966. Tehdy si historikové vytkli za cíl několik 

základních úkolů: Nejprve prozkoumat česko - polské vztahy ve všeobecné rovině, představit 

historickou produkci obou národních historiografií vážící se k tématu společných vztahů, 

zhodnotit recenzní činnost v obou zemích a jedním z hlavních úkolů byla i příprava oslav 

milénia polského státu, která byla plánována na rok 1965. Důležitou úlohu hrála v práci 

komise i publikační činnost jejích členů a zde bylo jako hlavní úkol dohodnuto zejména 

vydání syntéz českých dějin v Polsku a polských dějin v českých zemích a to tak, aby 

odpovídaly požadavkům marxistické historiografie. Zároveň měla v obou zemích vyjít 

souhrná práce o vzájemných vztazích obou národů v minulosti. Toto období je možno chápat 

jako vůbec nejúspěšnější v práci námi zkoumané komise, i když je nutno říci, že historikové 

obou zemí pohlíželi na vzájemné vztahy obou národů poněkud nekriticky a do jisté míry se i 

vyhýbali kontroverzním tématům. 

Z konferencí, které znamenaly největší přínos ve výzkumu vzájemných historických vztahů 

Čechů a Poláků, je v této době možné nejpozitivněji ohodnotit zasedání v Hrádku u Opavy 

roku 1956, jímž vyvrcholily již zmíněné oslavy milénia polského státu. Historikové obou 

zemí však přispěli k těmto oslavám řadou drobnějších akcí, jakými byly výstavy, regionální 

setkání nebo jejich vlastní publikační činnost. Z české strany je možné mezi takové příspěvky 

zařadit dva díly sborníku Slovanské historické studie z roku 1961 a 1963, jež byly plně 

zaměřeny na problematiku česko - polských vztahů v minulosti. Na české straně se také 

objevuje první z plodů práce komise a to konkrétně první díl práce Češi a Poláci v minulosti, 

který byl jedním z hlavních děl profesora Josefa Macůrka a jeho školy. Kniha vyšla roku 1964 

a byla velmi pozitivně hodnocena jak u nás, tak v Polsku a o tři roky později byl vydán díl 

druhý. Co se týká osobností, pak v tomto období hlavní roli v naší polonistice sehrál Josef 

Macůrek a na straně polské Ewa Maleczynská. Z dalších jmenujme například Romana Hecka, 
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Jana Dabrowského, který byl vynikajícím polským medievistou a ještě se stihl zúčastnit 

začátků práce komise, Jaroslava Valentu, Václava Žáčka nebo Gerarda Labudu. 

Jako druhou etapu práce československo - polské historické komise můžeme označit léta 

1966 až 1970. V tomto období dochází k jakémusi vystřízlivění z původní euforie a co je asi 

nejdůležitější, na vzájemné vztahy mezi oběma národy v průběhu staletí začalo býti pohlíženo 

také kritičtěji. Tento proces se vyznačoval hlavně tím, že byla zkoumána období, kdy 

docházelo ke skutečné spolupráci obou etnik a nikoliv jen pár jedinců. Důležité je také zmínit, 

že právě v této době vzniká v rámci komise její podorgán, který si kladl za cíl zlepšit 

spolupráci archivů a archivních pracovníků obou zemí, a to zejména z důvodu usnadnění 

badatelské činnosti vědců obou historických obcí. Objevují se také dvě práce, které se 

zařadily do skupiny publikací, jež vznikly díky úsilí členů komise, a to druhý díl Čechů a 

Poláků v minulosti roku 1967 a Dějiny Československa vydané v Polsku roku 1969. 

Sedmdesátá léta jsou pak poznamenána jakýmsi zklouznutím do šedi, komise se scházela ke 

svým pravidelným zasedání, ovšem k diskuzi o zajímavějších tématech příliš nedocházelo. 

Zmiňme snad jen debatu o historickém povědomí obou národů a o roli tradic v jejich 

dějinách. Právě v sedmdesátých letech také došlo k obměně ve vedení historické komise, kdy 

zasedáním za polskou stranu předsedal Gerard Labuda a za stranu českou František Hejl. 

Z publikací, které byly v jakémsi edičním plánu komise, se v polovině sedmdesátých let 

objevují nepříliš povedené Dějiny Polska, které ovšem plně odpovídaly marxistické vizi 

minulosti. Komise také vydává dva sborníky, v nichž vychází referáty přednesené na 

jednotlivých zasedáních a upravené pro potřeby širší veřejnosti. 

Posledním obdobím v práci historické komise jsou léta osmdesátá. Dá se říci, že v tomto 

období ztrácí sdružení historiků obou zemí svoji dřívější akčnost, zasedání se konají 

nepravidelně a dochází k úmrtí dvou význačných osobností, jež měly nemalý podíl na práci 

komise. Nejprve umírá Roman Heck a v polovině osmdesátých let i Jerzy Chlebowczyk. 

Z osobností, jež se začaly nově prosazovat, bych rád jmenoval profesorku M. Boguckou, 

která se stala předsedkyní polské sekce, a v sekci české se více angažovali A. Verbík nebo 

Dušan Třeštík známý díky svému manželství s polskou historickou B. Krzemienskou, která se 

rovněž účastnila zasedání společné komise našich a polských historiků. Máme-li zhodnotit 

takřka třicet let práce tohoto orgánu, je nutno říci, že splnil svůj účel a přispěl ke vzájemnému 

poznání historiků obou zemí a k seznámení s historickou produkcí v obou státech. K tomu 

přispěla jak vzájemná setkávání, která sami členové označili za jádro spolupráce, tak hlavně 

bohatá recenzní činnost, jíž jsem chtěl věnovat také jistou pozornost. V tomto směruje ovšem 

nutno si uvědomit, že počet recenzních příspěvků dosahuje řádu stovek a není možné je 
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zachytit všechny. Také publikační cíle komise byly splněny, i když práce, které jsem tu 

zmínil, jsou dnes již zastaralé a poplatné době svého vzniku. To však nic nemění na 

skutečnosti, že slouží jako dokonalé ukázky práce marxistických historiků a nemůžeme je jen 

tak v dějinách historiografie opomenout. Mezi historiky obou zemí se pak také vytvořila řada 

přátelství a je až dojemné sledovat, jak členové komise vzpomínali památek svých zesnulých 

kolegů či životních jubilejí zasloužilých členů komise. Zde zmiňme jako příklad zasedání 

z roku 1980, které bylo věnováno památce R. Hecka, nebo to z roku 1986, kdy bylo 

vzpomenuto životního díla profesora Josefa Macůrka. 

Rád bych na tomto místě také znovu připomněl některé další společné aktivity historiků obou 

zemí. Mezi ně patřila příprava výstav, které se tématicky dotkly vzájemných vztahů mezi 

oběma národy. Zmiňme alespoň přípravu expozice muzea na brněnském Špilberku, kde bylo 

za pomoci polských historiků na počátku šedesátých let vzpomenuto internovaných Poláků 

z povstání XIX. století. Obdobně bylo vzpomenuto ve stejné době zde již zmíněné 

grunwaldské bitvy, jíž marxistická propaganda obratně využila jako symbolu společného boje 

Čechů a Poláků proti německému útlaku. Řada Čechů a mezi nimi i příslušníci historické 

obce má dodnes v živé paměti legendární polský film Alexandra Forda Křižáci, který vznikl 

v letech 1959 až 1960 na motivy Sienkiewiczowy předlohy. Stalo se tak právě při příležitosti 

550. výročí bitvy a je nutno říci, že toto dílo polské kinematografie nápadně připomíná filmy 

Otakara Vávry, a to nejen desinterpretací minulosti, ale i užitím filmové techniky. Ironií 

osudu zůstává, že právě režisér tohoto filmu musel o několik let později díky svému původu 

Polsko opustit. Jiným slavným výročím bylo sto let od polského povstání roku 1863. Také 

tato událost byla připomenuta díky úsilí našich a polských historiků poměrně důkladně. V této 

souvisloti byl zmiňován zejména konflikt, který v době povstání rozděloval českou společnost 

na polonofily a rusofily, mezi které se zařadil i František Palacký. Znovu byl v této souvislosti 

rozebrán vztah Poláků a Čechů k Rusku a slovanské myšlence, který se stal jedním z dělících 

faktorů mezi oběma národy a to zejména ve druhé polovině XIX. století. Marxistická 

historiografie pak neopomenula nikdy připomenout výročí událostí z let 1944 a 1945 a vždy 

se v této souvislosti objevila řada článků, které pak vycházely prakticky jakousi setrvačností, 

nepřinesly nikdy nic nového a sloužily jenom stranické propagandě. Ta krom hrdinství rudé 

armády připomínala zejména úspěchy, jichž dosáhly obě komunistické strany za nemalých 

obětí a díky podpoře Sovětského svazu. Největším z daných výročí však byly zde již zmíněné 

oslavy milénia polského státu a česko - polských vztahů, ty proběhly v první polovině 

šedesátých let a jejich vrcholem se stal rok 1965. Obě historiografie v duchu marxizmu 

upozadily v této souvislosti roli, jakou při událostech z šedesátých let X. století hrála 
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katolická církev, zdůrazněn byl přitom hlavně sňatek knížete Měška s Doubravkou a položení 
základů státní organizace polského knížectví. 
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