
Z A P I S K I  S P R A W O Z D A W C Z E

V. U r b a n ,  LE RÖLE DE L ’EGLISE DANS L ’HISTOIRE DES LIENS ENTRE 
LA SILÉSIE ET LA POLOGNE (Cahiers Pologne-Allemagne. Faits et Documents, 
I960, z. 1, s. 23—37, z. 2, s. 26—37).

Artykuł W. Urbana składa się z dwu wyraźnych części. Pierwszą poświęcił 
Autor rozważaniom na temat związków diecezji wrocławskiej z metropolią gnie
źnieńską od chwili powstania biskupstwa wrocławskiego aż do dwudziestolecia 
międzywojennego, zwracając przy .tym szczególną uwagę z jednej strony na po
litykę poszczególnych biskupów wrocławskich w tej sprawie, a z drugiej — na 
stosunek Watykanu do tego zagadnienia. W części drugiej zajął się problemem 
roli kościoła katolickiego na Śląsku w umacnianiu polskości tej ziemi w okresie 
XVI—XX w., przejawiającej się głównie w wprowadzaniu języka polskiego do 
liturgii i w publikowaniu wydawnictw religijnych dla polskiej ludności na Śląsku. 
W kilku zdaniach podkreślił wreszcie poważną dolę kościoła protestanckiego na 
Śląsku w dziedzinie wydawnictw religijnych w języku polskim.

Artykuł W. Urbana stanowi sumienne zreferowanie wyników dotychczasowych 
badań, w tym i własnych Autora, nad rolą kościoła katolickiego w utrzymywaniu 
polskości na ziemi śląskiej. Jednak Autor ograniczył się w dużym stopniu do 
dosyć suchego i jednostronnego zestawienia faktów z tej dziedziny, unikając 
najczęściej szerszej i bardziej wnikliwej ich interpretacji, zwłaszcza gdy chodzi 
o politykę kurii rzymskiej w sprawie przynależności biskupstwa wrocławskiego 
do archidiecezji gnieźnieńskiej. Szerzej natomiast omawia politykę dworu wiedeń
skiego, torpedującego wszelkie próby utrzymania ściślejszych, a nawet choćby 
tylko formalnych więzów między diecezją wrocławską a metropolią gnieźnieńską. 
Wydaje się także, że celowe byłoby przytoczenie kilku przykładów ilustrujących 
antypolskie wystąpienia przedstawicieli wyższej hierarchii kościelnej na Śląsku, 
a tych przecież, szczególnie od XVI w., wcale nie brakowało.

J. L.

J. K o č i ,  HNUTI NEVOLNÉHO LIDU NA NĚKTERÝCH SEVEROČESKÝCH 
PANSTVÍCH V LÉTÉ 1775. PŘÍSPĚVEK K LETNI FÁZI NEVOLNICKÉHO PO
VSTÁNÍ V CECHÁCH V R. 1775 (Československý časopis historický, 1960, nr 5, 
s. 636—661).

Powstanie chłopskie w Czechach w 1775 r. budzi wciąż żywe zainteresowanie 
uczonych czechosłowackich. Nic w tym dziwnego, gdyż powstanie to, nazywane 
W'-zrodlach „wojną chłopską”, należało do największych ruchów chłopskich w Eu
ropie środkowej w drugiej połowie XVIII w. Jeśli jednak pierwsza, wiosenna, 
faza „wojny chłopskiej” w Czechach w 1775 r. jest stosunkowo dobrze i wszech



stronnie opracowana, to na temat drugiej, letniej, napisano dotąd niewiele. Tę 
lukę w historiografii czechosłowackiej wypełnia częściowo artykuł J. Kociego. 
Autor omawia w nim przebieg i skutki letniej fazy powstania chłopskiego 1775 r. 
w kilku północnoczeskich majątkach feudalnych, a mianowicie w dominium Stráž 
pod Ralskem, Grabštejn, Liberec i Frýdlant. W wyniku zbrojnej walki chłopów 
właściciele tych majątków, hr. Clam-Gallas i Hartig, musieli pójść na daleko 
idące ustępstwa, złagodzić ucisk i wyzysk ludności wiejskiej, wydać ustawę
0 pańszczyźnie i zreorganizować pracę administracji dominialnej. Ustępstwa te 
wszakże były krótkotrwałe.

J. L.

W. D ł u g o b . o r s k i ,  GENEZA INDUSTRIALIZACJI GÓRNEGO SLĄSKA (Za
ranie Śląskie, R. XXIII, z. 2, s. 163—173, 2 mapy w tekście).

Wybitny znawca dziejów górnośląskiego przemysłu i historii klasy robotniczej 
tego terytorium daje nam w tej drobnej pracy próbę syntezy o bardzo dużym 
zasięgu treściowym, chociaż opartą na stosunkowo wąskiej podstawie terytorialnej 
(dawny pow. bytomski). Autor skonstruował swoją syntezę na czterech centralnych 
problemach. Są nimi: sytuacja górnośląskiego górnictwa i hutnictwa w XVIII w.
1 ich rozwój, działalność gospodarcza pruskiego państwa i stosowanie przez nie 
nowoczesnych metod wypróbowanych w przemyśle angielskim, problem siły ro
boczej oraz lokalizacja rozwijającego się nowoczesnego przemysłu. W rezultacie 
swych rozważań W. Długoborski wskazał jako szczególną cechę rozwoju prze
mysłu na interesującym Go terytorium jego stosunkowo wczesną metrykę. Na 
fakt ten wpłynęły, Jego zdaniem, następujące okoliczności: silny rozwój feudalnego 
hutnictwa, próbującego stosować nowe metody już w ostatniej ćwierci XVIII w., 
wybitna i konsekwentna industrializacyjna działalność państwa, szerokie wpro
wadzenie najnowocześniejszych metod produkcji oraz szczególna łatwość w zdo
byciu siły roboczej.

Autor bardzo ściśle trzymał się wytkniętych ram, obejmujących tylko rozwój 
przemysłu. Szkoda jednak, że nie uwzględnił nieco szerzej zmian ustroju rolnego, 
wywołanych rosnącą industrializacją. Szczególnie ciekawa jest tu bowiem specy
ficzna koncentracja wielkiej własności ziemskiej, niewątpliwie determinowana 
w swym przebiegu i rozmieszczeniu przez rozwijający się przemysł.

Kazimierz Orzechowski

V. Ž á č e k ,  POČÁTKY NÁRODNÍHO OBROZENI SLOVANSKÉHO OBYVA
TELSTVA VE SLEZSKU, Ostrava 1959, s. 65.

Praca stanowi próbę syntetycznego spojrzenia na problemy narodowe Śląska 
w pierwszej połowie XIX w. w oparciu o dotychczasową literaturę. Autor zajmuje 
się przede wszystkim zagadnieniem stosunków polsko-czeskich na Śląsku, na
świetlając je głównie z punktu widzenia idei słowiańskiej, panslawizmu, roli czes
kiego ruchu narodowego w rozbudzeniu świadomości narodowej zarówno Czechów, 
jak i Polaków śląskich. Wywody Autora grupują się głównie wokół trzech pro
blemów: ruchu czeskiego w Raciborskiem, roli Purkyniego we Wrocławiu oraz 
polsko-czeskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Ten ostatni problem 
stanowi zasadniczy przedmiot rozważań Autora.

Mieczysław Pater



J. V y t i s k a, K OHLASU UHERSKÉHO OCHRANÁŘSKÉHO HNUTI NA MO
RA VÉ A VE SLEZSKU V POLOVINĚ ČTYŘICÁTÝCH LET 19. STOLETÍ (Ča
sopis Matice Moravské, 1958, nr 1—2, s. 99—124).

Problem ruchu celnego na Węgrzech w latach czterdziestych XIX w. rozpa
truje Autor z punktu widzenia problemu przewrotu przemysłowego w monarchii 
austriackiej. Rzecz Autora jest dlatego cennym przyczynkiem do poznania pro
blemu rozwoju przemysłu w krajach monarchii austriackiej, przyczynkiem tym 
Lardziej interesującym, że sprawa nierównomierności rozwoju gospodarczego róż
nych krajów monarchii austriackiej budziła zawsze ogromne zainteresowanie hi
storyków. Węgry, pod względem gospodarczym pozostające w tyle w latach czter
dziestych za Austrią Dolną i Czechami, dążyły do doścignięcia tych krajów; wy
siłki w tym kierunku podejmowane były przez węgierską burżuazję i średnią 
szlachtę. Celem ruchu było usunąć wszelkie przeszkody na drodze rozwoju przer 
myślowego Węgier. Sprawa ta jest znana w literaturze. Prewencyjny ruch celny 
na Węgrzech dał się odczuć dotkliwie na Morawach i Śląsku, gdyż — jakkolwiek 
kraje te nie należały do najlepiej rozwiniętych w monarchii habsburskiej — roz
winięta tu produkcja materiałów wełnianych i lnianych obliczona była właśnie 
na eksport do Węgier. Autor wyzyskał w artykule bogate źródła drukowane, 
zwłaszcza statystyczne, a także archiwalne.

Mieczysław Pater

H. R o l a ,  RADA ROBOTNICZA HUTY „CZĘSTOCHOWA” W RAKOWIE 
(Zaranie Śląskie, R. XX III, z. 3, s. 432—448).

Problemem stosunkowo słabo znanym są zaczątki ustroju radzieckiego w Polsce 
z lat 1918— 1919. Nie znaczy to, aby brak było tu opracowań ogólniejszych i syn
tetyzujących. Niemniej ciągle jeszcze odczuwa się niedostatek szczegółowych i mo
nograficznych prac. Lukę tę częściowo wypełniają prace Henryka Roli dotyczące 
rad robotniczych w Zagłębiu Częstochowskim, szczególnie Jego bardzo ciekawy 
szkic o Radzie Robotniczej huty „Częstochowa” w Rakowie. Korzysta On w nim 
z materiału pamiętnikarskiego z trudem przez siebie zgromadzonego, z akt od
nalezionych u starych robotniczych działaczy tamtej doby i kompletnie zesta
wionej prasy robotniczej różnych ugrupowań. Praca zawiera wiele materiału
0 działalności Rady Robotniczej tej huty, przede wszystkim jednak jest kopalnią 
nader cennych informacji dla prawnika, teoretyka prawa i historyka ustroju. 
Wystarczy tu tylko wymienić stwierdzoną przez Autora luźność stosunku (niemal 
niezawisłość) rakowskiej rady robotniczej od częstochowskiej rady delegatów ro
botniczych, jej inicjatywę w kierunku upaństwowienia hut i kopalń Towarzystwa 
B. Hantke, jej rolę w zakresie aprowizacji ludności i zwalczania bezrobocia, 
wreszcie jej stosunek do tworzących się związków zawodowych (w szczególności 
przez Związek Robotników Przemysłu Metalowego części funkcji rady w mo
mencie jej likwidacji). Wszystko to są problemy, które nasuwa praca H. Roli,
1 w tym też, obok cennych ustaleń faktograficznych, leży wartość Jego szkicu 
o rakowskiej radzie robotniczej.

K. O.



K. J o ń c a ,  OCHRONA PRACY KOBIET I ROBOTNIKÓW MŁODOCIANYCH 
\V PRZEMYŚLE GÓRNICZO-HUTNICZYM NA GÖRNYM SLĄSKU W LATACH 
1878—1914 (Studia Śląskie, Seria Nowa, pod red. Seweryna Wysłoucha, Opole, In
stytut Śląski, t. II, Wrocław 1959, s. 61—86).

Artykuł K. Joncy stanowi przyczynek do monografii pt. Położenie robotników 
w przemyśle ijórniczo-hutniczym na Śląsku w latach 1889—1914. W oparciu o bo
gatszy materiał archiwalny Autor wykazuje ciężkie położenie kobiet i młodo
cianych robotników zatrudnionych w górnictwie górnośląskim, ich upośledzenie 
w dziedzinie korzystania z obowiązujących przepisów ochrony pracy.

Barbara S zer er

A. B r o ż e k ,  RADA ROBOTNICZA KOPALNI „KLEOFAS” W ZAŁĘŻU (Za
ranie Śląskie, R. XXIII, z. 3, s. 449—455).

We współczesnym naszym modelu gospodarczym ważnym czynnikiem są samo
rządy robotnicze poszczególnych przedsiębiorstw. O analogicznym fakcie, który miał 
miejsce w kopalni „Kleofas” w Załężu (dziś dzielnica Katowic) w latach 1918—1919, 
informuje artykuł Andrzeja Brożka. Termin rada robotnicza, Arbeiterrat, nie po
winien tu wprowadzać w błąd, bowiem niewątpliwie chodzi tu o zaczątki samo
rządu robotniczego. Obok ciekawych uwag o działalności tej najwcześniejszej formy 
samorządu robotniczego na ziemiach polskich, która jednoczyła w sobie wspólne 
wysiłki robotników niemieckich i polskich, Autor podaje również niezwykle cie
kawy materiał historyczno-prawniczy o charakterze normatywnym. Chodzi tu 
mianowicie o statut „rady robotniczej” in extenso przytoczony w przypisie. Bardzo 
interesujące są też uwagi Autora o specyficznym dualizmie instytucji robotniczych 
na terenie „Kleofasa”: o wydziale robotniczym {Arbeiter-Ausschuss), któremu pa
tronowały władze państwowe i właściciele kopalni, oraz o radzie robotniczej o wy
raźnie rewolucyjnym charakterze. Jest bardzo charakterystyczne, że rada (tzn. 
samorząd robotniczy) tolerowała wydział robotniczy, domagając się dla siebie je
dynie kontroli nad jego działalnością, tak samo jak nad działalnością kopalni.

K. O.

H. R e c h o w i c z ,  Z DZIEJÓW PODZIEMNYCH RAD NARODOWYCH NA 
TERENIE WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W LATACH 1944—1945 (Zaranie 
Śląskie, R. XXIII, z. 2, s. 211—220).

Jednym z najciekawszych problemów dla wielu dyscyplin naukowych są po
czątki władzy. Zagadnienie to jest szczególnie interesujące w obecnej dobie, ma 
bowiem podwójne oblicze. Po pierwsze, jest to bowiem kształtowanie się władzy 
ra  terenach opuszczanych przez cywilne władze i wojska hitlerowskich Niemiec, 
po drugie, chodzi tu o typ władzy, która kształtowała się, gdy w miejsce insty
tucji ustroju kapitalistycznego był wprowadzany ustrój socjalistyczny.

Cennym przyczynkiem do poznania tego problemu jest staranny szkic H. Re- 
chowicza. Przedstawił On tam powstawanie rad narodowych w Zagłębiu Dąbrow
skim i na Górnym Śląsku jeszcze w warunkach konspiracji, w miesiącach marcu



i kwietniu 1944. Cenne są Jego stwierdzenia dotyczące udziału poszczególnych 
ugrupowań politycznych w tym procesie, bezwzględnie kierownicza rola PPR, 
akces PPS, choć nie w każdym wypadku równie szybki, wyczekująca postawa SL. 
Charakterystyczny jest też fakt stosunkowo szerokiego udziału bezpartyjnych w po
wstającym konspiracyjnym aparacie rad narodowych, członków AK, lekarzy itp.

Działalność tajnych rad narodowych nasiliła się poważnie w drugiej połowie 
1944 r. w miarę rozwoju wypadków wojennych i zbliżania się wyzwolenia. W po
łowie tego roku powstała wojewódzka rada narodowa na tym terenie. PPR za
chowała nadal rolę kierowniczą w radach. Ona — w szeregu okólników i odezw — 
przygotowywała grunt do natychmiastowego przejęcia władzy w momencie wy
zwolenia. Zalecenia te i plany zostały zrealizowane.

Artykuł H. Rechowicza mimo swego głównie materiałowego charakteru powi
nien odegrać znaczną rolę w polskiej twórczości naukowej. Poucza on bowiem, 
jak wiele jest jeszcze do zrobienia w dziedzinie historii, historii państwa i prawa 
polskiego, prawa państwowego i administracyjnego w odniesieniu do pierwszych 
dni istnienia Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Bogactwo i wielka różnorodność 
problematyki, którą narzuca nieodparcie praca H. Rechowicza, powinny przyczynić 
się do poważnego nasilenia dalszych prac badawczych w tej dziedzinie.

Kazimierz Orzechowski


