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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.
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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).


