
„ZEITSCHRIFT FÜR OSTFORSCHUNG” IX. Jahrgang, H. 2/3, Marburg 1960, 
s. 161—480.

O ile w szeregu poprzednich zeszytów „Zeitschrift f. Ostforschung” można 
było obserwować pewne odwrócenie się od problematyki śląskiej, zeszyt obecny 
przynosi dwie pozycje śląskoznawcze, oparte zresztą wyłącznie na drukowanym, 
dostępnym poza Śląskiem materiale. Mianowicie w dziale artykułów znajdujemy 
pracę H. Appelta Das Breslauer Vinzenzstift und das Neumarkter Recht, w któ
rym Autor podejmuje raz jeszcze problem wczesności i rozmiarów kolonizacji 
niemieckiej na Śląsku; artykuł zasługuje na szersze omówienie przez specjalistę.

Wśród komunikatów L. Petry omawia Schlesische Visitationsberichte des 
XVI. und XVII. Jahrhunderts als volkstümliche Quelle, starając się ograniczyć 
znaczenie znanego wydawnictwa Jungnitza dla obrazu polskości Śląska XVII w.

Elementy treściowo dotyczące Śląska posiada również trzeci artykuł Kirch
liche Gliederung der Ostmitteleuropa in der Neuzeit pióra H. Weczerki. Punkt 
ciężkości artykułu leży wprawdzie nie w problematyce śląskoznawczej, a w dą
żności do zobrazowania stanu posiadania kościołów „zachodnich”, w tym nie 
tylko katolickiego i protestanckiego, ale i greckokatolickiego przed r. 1917 wzglę
dnie 1939 na obecnych terytoriach Związku Radzieckiego.

Sprawy biskupstwa wrocławskiego interesują Autora w zasadzie dopiero od 
r. 1821, tj. od czasów wyłączenia go spod zależności Gniezna, i są podobnie jak 
sprawy północnych ziem polskich traktowane w zależności od takiej czy innej 
przynależności kościelnej ziem niemieckich, niezależnie od przebiegającej w okre
sie międzywojennym granicy państwowej. W ten sposób artykuł mimo pozornie 
beznamiętnie faktograficznego charakteru, w istocie jest artykułem o wyraźnym 
podłożu politycznym. Niezależnie od tego bibliografia ujęć kartograficznych po
dana w przypisach ma dla badacza niezaprzeczalną wartość praktyczną.

E. M.

„ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSWISSENSCHAFT”, Sonderheft, VIII. Jah r
gang 1960, Historische Forschungen in DDR, Analisen und Berichte zum X I Inter
nationalen Kongress in Stockholm, August 1960, s. 634.

Trzydzieści dwa artykuły, nie licząc artykułu wstępnego pióra E. Engelberga 
i R. Rudolpha, omawiają dorobek nauki historycznej w NRD we wszystkich jej 
dziedzinach. Tak więc obok dwu artykułów poświęconych pracom nad historią 
starożytną podsumowano wyniki badań archeologicznych w świetle dotychczaso
wych publikacji (F. Schielte) i część artykułów poświęcono badaniom nad epoką 
feudalną. Badania nad dziejami miast i Hanzy omawiają K. Fritze, E. Müller- 
Mertens, J. Schiidhauer i M. Unger. Publikacje dotyczące ruchów społeczno-reli
gijnych w średniowieczu omawia M. Erbstosser; G. Herz zajmuje się badaniami 
nad historią agrarną; H. Steinmetz charakteryzuje badania nad reformacją i wojną 
chłopską. Literaturę dotyczącą rozwoju zaczątków kapitalizmu w obrębie epoki 
feudalnej omawia H. Mottek, a dotyczącą stosunków między Francją a Niem
cami przy końcu XVIII w. J. Streisand. Dalsze artykuły dotyczą badań nad 
wojnami wyzwoleńczymi 1806—1813 (H. Heitzer), okresem 1815—1848 (P. Schuppen) 
i rewolucyjną 1848/49 (H. Bleiber).



Część poświęconą epoce kapitalizmu otwiera omówienie badań nad historią 
gospodarczą i społeczną pióra E. Giersiepen. Pięć kolejnych artykułów poświęcono 
poszczególnym okresom dziejów ruchu robotniczego od jego zaczątków aż po 
r. 1918. Literaturę traktującą dzieje ruchu robotniczego do r. 1852 omawiają 
H. Forder i W. Schmidt; okres 1852—'1871 H. Gemkow; okres 1871—1900 H. Ber
tel; wreszcie okres 1900—1918 H. J. Bernhard i D. Fricke, W dalszym artykule
II. Kobe przedstawia stan badań nad rewolucją listopadową 1918 r. i powstaniem 
KPD. Okres republiki weimarskiej ujęto od strony badań nad polityką burżuazji 
(W. Rugę) i nad dziejami ruchu robotniczego (L. Berthold). W dalszych artyku
łach H. Schumann i W. Wehling omawiając stan badań nad antyfaszystowskim 
ruchem oporu, a G. Forster nad dziejami drugiej wojny światowej. Badania nad 
okresem po r. 1945 omawda ogólnie W. Bartel. Osobno H. Randt charakteryzuje 
pracę nad dziejami uspołecznionych przedsiębiorstw przemysłowych.

Osobny cykl stanowią prace obrazujące wysiłek historyków w NRD, a więc 
nad dziejami krajów demokracji ludowej (B. Spiru), nad dziejami powszechnymi, 
a to nad dziejami Rosji i stosunków niemiecko-rosyjskich do-r.  1917 (H. Lemke 
i E. Winter), nad dziejami stosunków niemiecko-radzieckich w okresie republiki 
weimarskiej (A. Anderle i G. Rosenfeld), nad kolonializmem i ruchem narodowo
wyzwoleńczym krajów kolonialnych (kolektyw pod redakcją G. Markowa).

Nie zapomniano wreszcie i o zestawieniu publikacji dotyczących dziejów szkół 
wyższych (G. Stieger, M. Straube), jak i o omówieniu działalności Muzeum für 
deutsche Geschichte (E. Ullmann i H. J. Bernhard) oraz Deutsche Historiker Ge
sellschaft (R. Rudolf).

Omówienia są krytyczne, podkreślają światła i cienie, wychodząc przy tym 
z określonych marksistowskich pozycji. Wydawnictwo daje niewątpliwie ciekawy 
obraz najnowszej nauki niemieckiej. Pokusić się jednak na tej podstawie o jej 
syntetyczną ocenę przechodzi możliwości jednego badacza. Niezależnie jednak od 
wartości książki, dla historii historiografii i dla dalszego kształtowania się nie
mieckiej nauki historycznej ma ona dużą wartość praktyczną dla czytelnika pol
skiego, spełniając rolę rozumowanej bibliografii, co w pełni umożliwiają bardzo 
bogate przypisy i dodany na końcu indeks wymienionych autorów.

E. M.

HISTORIA CZECHOSŁOWACJI OSTATNIEGO STULECIA W „ČESKOSLO
VENSKÝM ČASOPISIE HISTORICKlM” (R. VI—VIII, 1958—1960).

Szeroko pojęta problematyka dziejów ziem czeskich od połowy XIX w. zaj
muje z reguły większą część czołowego czeskiego kwartalnika historycznego. W cią
gu ostatnich trzech lat prawie 2/3 artykułów dotyczyło tego okresu. Największą 
uwagę zwrócono przy tym na okres międzywojenny (z 23 artykułów zajmuje się 
nim 12), poza tym mniej więcej jednakowa ilość prac dotyczy okresu przed 
1918 r. (6 pozycji) oraz po 1939 r. (5 pozycji). Tego rodzaju rozkład ilościowy 
artykułów świadczy, że badania nad historią najnowszą prowadzone są z dużym 
nasileniem i dają rezultaty w postaci prac drukowanych.

Pod względem tematyki ruchowi robotniczemu poświęcono 7 prac, innym 
zagadnieniom politycznym 13 prac (niektóre z nich zahaczają zresztą silnie o dzieje 
ruchu robotniczego), wreszcie historii gospodarczej 3 prace. Widoczna więc jest 
przewaga problematyki politycznej nad gospodarczą.


