O Slezsku aneb Co Češi neznají
Fejeton
Tak už je to zase tady! „Sněhová kalamita na severní Moravě!“ hlásají novinové titulky.
No, na přívalech sněhu na konci února by nebylo nic divného a ani sever Moravy není
územím s typickým středozemním klimatem, kde by člověk očekával sníh jen stěží, ale to
bychom se nesměli dál ve zprávách dočíst, že sníh ochromil život především v Opavě a
jejím okolí. Pořád vám na tom nepřipadá nic divného? Ani se nedivím, protože většina
Čechů netuší, že Opava neleží na severní Moravě, ale ve Slezsku. „A severní Morava není
Slezsko?“, zeptal by se každý druhý Čech. Ne, není! Stejně jako Skotsko není Anglie, tak
Slezsko není Morava, a to ani ta severní. Jak je tedy možné, že většina Čechů v lepším
případě toto zaměňuje a v horším případě vůbec netuší, že Slezsko je jednou ze tří
historických zemí tvořících Českou republiku? To přesně nevím, ale je pravda, že z dob
svých školních let si mnoho zmínek o Slezsku moc nepamatuji, snad jen z dějepisu něco
o slezských válkách a pak z literatury Bezručovy Slezské písně. Kam se nám to české
Slezsko ztratilo? Je všude kolem nás, na mapách, v názvech i v našem státním znaku, ale
ne v našich hlavách! Abych byla přesná, ne v hlavách nás, Čechů. Poláci bezpochyby
vědí, kde to jejich – polské – Slezsko je a že je nedílnou součástí jejich země. Myslím, že
bychom si měli v tomto směru od svých polských sousedů vzít příklad. Nemusíme nutně
znát přesné hranice toho našeho českého Slezska, není nutné vědět, která část dvojměstí
Frýdku-Místku je na Moravě a která ve Slezsku, či při cestě Ostravou přemýšlet, zda jsem
v tuto chvíli v moravské či slezské části města, ale určitě bychom měli o existenci Slezska
vědět a nezaměňovat je s žádnou jinou částí naší republiky. A možná by nám pomohly
obyčejné brýle! Že nerozumíte? Když jsem totiž nedávno opět dělala osvětu a divila se,
jak je možné, že ani mnozí kolegové z česko-polského příhraničí neumí české Slezsko
ukázat na mapě, tak kolega Andrzej z Dolního Slezska docela vtipně poznamenal: „Třeba
je to jen tím, že mají špatné brýle.“ A tak možná bude jen stačit všem těm, kteří o
Slezsku nevědí, nechat předepsat nové brýle!
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České Slezsko

„My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku...“ (začátek preambule
Ústavy ČR)
Historické území Slezska, které zaujímá část střední Evropy, tvořil větší počet menších
feudálních panství bez centrální vlády, podléhajících vlivům silných okolních království –
polského, českého a pruského. V polovině 14. století se celé stalo součástí zemí Koruny
České. Po slezských válkách připadla v roce 1742 největší část území vítěznému Prusku,
habsburské monarchii zůstala jen malá část o rozloze zhruba 4 500 km2 organizovaná
jako samostatná země s hlavním městem Opavou. V roce 1918 po rozpadu monarchie
připadla tato část Československu, s nímž sdílelo další historické osudy. Kromě několika
postupných menších územních korekcí na počátku 20. století patří nyní České republice a
tvoří většinu Moravskoslezského kraje a část kraje Olomouckého. Žije v něm necelý 1
milion obyvatel. Stejně jako dříve i dnes je slezskou metropolí město Opava, nazývané
„bílou perlou Slezska“. Je sídlem mnoha slezských institucí, jako je Slezské zemské
muzeum, Slezské divadlo, Slezská univerzita či Slezské gymnázium.
Ing. Vlastimil Kočvara, Matice slezská

Základní kámen Zemského divadla v Opavě, budovy dnešního Slezského divadla, byl
položen právě před 210 lety - 1. května 1804.

