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

K. Cz o k ,  DIE AUSWIRKUNGEN DES BAUTZENER AUFSTANDES VON 
1405 (Letopis Instituta za serbski Ludospyt, Reihe B, Nr 8, Bautzen 1961,
s. 108—126).

Przeciwstawiając się lansowanym w niektórych niedawno opublikowanych pra
cach poglądom o braku szerszych wpływów powstań rzemieślniczych w Budzi- 
szynie i Zgorzelcu w 1405 r. na inne miasta górnołużyckie, Autor zajął się sze
rzej omówieniem skutków i oddziaływania powstania budziszyńskiego w wyżej 
podanym roku. Na podstawie dokładnej analizy źródeł i literatury przedmiotu, 
zwłaszcza dawniejszej, stwierdza, że walki klasowe w większych miastach Gór
nych Łużyc wpływały wzajemnie na siebie. Była to przede wszystkim walka 
mieszczańskiej, głównie rzemieślniczej opozycji przeciwko patrycjatowi. K. Czok 
w przekonywający sposób udowadnia, że walka opozycji mieszczańskiej w Budzi- 
szynie miała silny wpływ na współczesne jej wystąpienia rzemieślnicze w Zgo
rzelcu i Żytawie.

J. L.

A. Mi k a ,  ROZWÓJ GOSPODARKI DWORSKIEJ NA ZIEMIACH CZESKICH 
OD XIV DO XVII WIEKU (Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych,
t. XXII, rok 1960, Poznań 1961, s. 11—30).

Na podstawie wyników dotychczasowych badań przeprowadzonych przez histo
ryków czechosłowackich Autor daje syntetyczny zarys rozwoju gospodarki dwor
skiej na ziemiach czeskich w nakreślonych w tytule ramach chronologicznych. 
Już w najwcześniejszych czeskich źródłach pisanych spotykamy wzmianki 
o prowadzeniu przez feudałów własnej gospodarki. Jednakże produkty tej gospo
darki dopiero od XIV w., i to w niedużej ilości, przeznaczone były na zbyt. Je
dyny wyjątek w XIV w. stanowiła hodowla ryb, która niekiedy była ważnym 
źródłem ich dochodów. Rozwijała się też ona bardzo wyraźnie w następnych stu
leciach. Od XV w. feudałowie czescy poprzez prywatne miasta i miasteczka za
częli konkurować z miastami królewskimi w dziedzinie wytwórczości rzemieślni
czej oraz wpływać coraz aktywniej na rozwój górnictwa. Od połowy XVI w. 
zaczęło wzrastać coraz bardziej ich zainteresowanie produkcją piwa. W tym 
okresie wreszcie rozpoczął się rozwój folwarków. Folwarki w Czechach i na 
Morawach nastawione były na produkcję zboża, roślin przemysłowych, hodowlę 
owiec, produkcję zwierzęcą oraz na przemysły wiejskie. Wszystkie gałęzie wy
twórczości folwarcznej nastawione były na produkcję na rynek; w sumie wraz 
z rentą feudalną przynosiły one feudałom poważne dochody. Rozwój gospodarki 
folwarcznej miał poważny wpływ na położenie ludności wiejskiej; do Białej Góry 
zmiany w tej dziedzinie odbywały się stosunkowo powoli i nierównomiernie. 
Dopiero w dobie pobiałogórskiej w pełni wprowadzono w Czechach wtórne 
poddaństwo we wszelkich jego przejawach. Na zakończenie Autor stawia hipo



tezę, że rozwój produkcji w majątkach feudalnych po wojnie trzydziestoletniej 
można wyjaśnić dobrą koniunkturą na rynkach zagranicznych i wyeliminowa
niem chłopów z rynku wewnętrznego.

W.

M. S m e r d a ,  POSTAVENI PODDANÝCH VE STŘEDNÍ EVROPÉ V OBDOBÍ 
POZDNÍHO FEUDALISMU SE ZŘETELEM K JEJÍCH PRÁVNÍM VZTAHŮM 
K PÜDE, ZVLÁŠTĚ VE SLEZSKU (Slovanské historycké studie, t. IV, 1961, 
s. 263—322).

Po krótkim omówieniu stanu badań nad historią społeczno-gospodarczą w kra
jach Europy środkowej i wschodniej w epoce późnego feudalizmu Autor stwier
dza, że dla studiów porównawczych nad rozwojem społeczno-gospodarczym 
w Polsce i Czechach w tym okresie bardzo istotne znaczenie ma poznanie sto
sunków śląskich, ponieważ na Śląsku, stanowiącym kraj przejściowy, występują 
w większym lub mniejszym stopniu wszystkie cechy charakterystyczne dla 
rozwoju stosunków wiejskich w Polsce i w Czechach. Wychodząc z tego założenia 
omawia w dalszym ciągu dokładnie stosunki poddańcze na Śląsku, zwłaszcza 
Górnym i Cieszyńskim, zwracając szczególną uwagę na wpływ sytuacji spo
łeczno-gospodarczej ludności wiejskiej na jej położenie prawne, a w pierwszym 
rzędzie na jej prawa do ziemi. Wiele miejsca poświęca przy tym Autor rozważa
niom nad genezą dolnośląskiego („dobre” prawa do ziemi) i górnośląskiego (la- 
syckiego) posiadania chłopskiego. Na zakończenie swych rozważań konkluduje, 
że rodzaj chłopskich praw do ziemi zależał od rozwoju stosunków gospodarczych 
w poszczególnych regionach Śląska, lub nawet w poszczególnych majątkach 
feudalnych, a zwłaszcza od tego, jaki stopień gospodarczej i społecznej samo
dzielności poddanych był osiągalny w danej sytuacji. Widać to szczególnie wy
raźnie na przykładzie Śląska Górnego i Cieszyńskiego. Drugą część swej intere
sującej rozprawy Autor poświęca analizie stosunków poddańczych, zwłaszcza 
chłopskich praw do ziemi, w Europie środkowej, głównie w Polsce, w Czechach 
i w Niemczech wschodnich. Praca M. Smerdy, oparta na wzorowo wyzyskanej lite
raturze przedmiotu i bogatym materiale archiwalnym, spotka się na pewno 
z zainteresowaniem ze strony historyków zajmujących się dziejami wsi w dobie- 
późnego feudalizmu.

W.

J. S c h n e i d e r ,  MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DES BAUTZENER 
WEICHBILDES UND SEINER RATSDÖRFER, 2. Teil: Von 1547 bis 1648 (Letopis 
Instituta za serbski Ludospyt, Reihe B, Nr 8 , Bautzen 1961, s. 183—199).

Omawiany artykuł stanowi drugą część recenzowanej w „Śląskim Kwartal
niku Historycznym Sobótka” (1960, z. 4, s. 573—575) pracy tegoż Autora, wystę
pującego pod serbołużyckim nazwiskiem Krawc. W tzw. „Pönfallu” w 1547 r. 
budziszyńska rada miejska utraciła wszystkie majątki ziemskie. W dwa lata 
później jednak zaczęła ponownie nabywać wsie, przede wszystkim te, które 
przedtem do niej należały. Rozwój terytorialny posiadłości ziemskich rady 
budziszyńskiej trwał do końca interesującego Autora okresu. Nie udało się jej 
jednak odzyskać wszystkich posiadanych do 1547 r. wsi. Część z nich pozostała 
we władaniu szlachty, część w rękach kapituły budziszyńskiej. J. Schneider 
omawia też pokrótce organizację administracji majątków ziemskich budziszyń
skiej rady miejskiej, położenie ekonomiczne i prawne ludności poddanej w nich 
oraz rozwój rzemiosła wśród chłopów. Praca napisana jest sumiennie. Autor



ogranicza się w zasadzie do stwierdzenia pewnych faktów, nie wysuwając z nich 
dalej idących wniosków. Nieduże rozmiary artykułu spowodowały, że nie mógł 
szerzej omówić poruszonych zagadnień, choć materiały źródłowe, jakimi dyspo
nował, pozwalały na to.

J. L.

A. R o m b o w s k i ,  SZKOLNICTWO POLSKIE W TORUNIU W XVI—XVIII W. 
(Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, (12) t. VI, z. 2 za rok 
1960, Poznań 1961, s. 54—108).

Autor wyzyskując skrupulatnie dostępne materiały uwypukla raz jeszcze 
duże znaczenie Torunia jako ośrodka nauki języka polskiego. Praca omawia 
szczegółowo kwalifikacje i położenie nauczycieli (podając ich dokładny spis 
z uwzględnieniem, skąd pochodzili) oraz organizację nauki języka polskiego 
(wyszczególniając przedmioty nauczania, podręczniki i metodykę).

W wieku XVI istniały w Toruniu trzy polskie szkoły elementarne: Sw. Je
rzego, mariańska, świętojańska. Uczono się też języka polskiego w gimnazjum, 
gdzie od 1732 r. pracował najpierw jeden lektor, a potem dwóch. Istniał też tu 
na początku XVIII w. wielki ośrodek wydawniczy elementarzy polskich, które 
rozchodziły się po Polsce w wielkich ilościach. Na końcu studium znajduje się 
streszczenie w języku niemieckim.

Gimnazjum Toruńskie cieszyło się na ogół dobrą sławą na Śląsku, gdyż 
uważano, że nauczanie języka polskiego stoi tu na najwyższym poziomie. Część 
młodzieży uczyła się też języka polskiego poza gimnazjum, inni w Szkole Polskiej 
lub u lektora w gimnazjum (s. 1 0 2 ).

B. K.

B. K a c z m a r s k i ,  ROZMIESZCZENIE HUTNICTWA ŻELAZNEGO NA 
ŚLĄSKU w  OKRESIE 1740—I8 O6 (Zaranie Śląskie, 1961, nr 4, s. 751—774).

Autor zajmuje się rozmieszczeniem hutnictwa żelaza na Śląsku w schyłko
wym okresie feudalizmu. Przyjęte cezury są w pełni uzasadnione, pokrywają 
się bowiem z datami uruchomienia pierwszego wielkiego pieca hutniczego opar
tego na węglu drzewnym (1703) . oraz wielkiego pieca hutniczego opartego na 
koksie (1796). Nie zostały one jednak uwidocznione w tytule artykułu, gdzie po
dano daty 1740—1806. Wydaje się, że zadecydował o tym posiadany przez Autora 
materiał statystyczny, ograniczony wyraźnie do ostatnio wymienionych lat.

B. Kaczmarski daje charakterystykę obu wyróżnionych przez siebie okręgów 
hutniczych na Śląsku, a więc zarówno okręgu borów dolnośląskich, jak i okręgu 
górnośląskiego. Jak wynika z przytoczonych materiałów, ten ostatni górował zde
cydowanie nie tylko pod względem ilości czynnych zakładów, ale i wysokością 
produkcji. Nie bez znaczenia był fakt, że właśnie tam powstały pierwsze wielkie 
piece hutnicze oparte na węglu drzewnym, pozwalające na poważne zwiększenie 
produkcji. W okręgu borów dolnośląskich zbudowano je znacznie później. Tempo 
jednak wypierania dymarek było znacznie szybsze niż w okręgu górnośląskim, 
co wiązało się — jak słusznie zauważa Autor — z faktem możliwości korzystania 
z tamtejszych doświadczeń, zwłaszcza w zakresie budowy wielkich pieców i ich 
wydajności.

Powyższe zmiany, jakkolwiek ważne z punktu widzenia wydajności pracy, 
nie wpłynęły ■— zdaniem Autora — w większym stopniu na lokalizację hutnictwa 
żelaznego. W dalszym ciągu bowiem decydujące znaczenie pod tym względem  
odgrywały takie czynniki, jak istnienie bazy paliwowej w postaci lasów, energii



wodnej i obfitości surowca, czynników, które straciły na znaczeniu dopiero po 
zbudowaniu pierwszych pieców hutniczych opartych na koksie i wprowadzeniu 
maszyny parowej. Cechą charakterystyczną lokalizacji przemysłu hutniczego 
w omawianym okresie było rozproszenie, brak większej koncentracji. Zmiany 
pod tym względem wystąpiły dopiero później (od 1796 r.), ale i wówczas kon
centracja, którą możemy np. obserwować na terenie powiatu bytomskiego, nie 
jest jeszcze zdecydowana, co wynikało przynajmniej w początkowym okresie 
ze stosunkowo małej przewagi pieców pracujących na koksie nad piecami oparty
mi na węglu drzewnym. O wyniku lokalizacji hutnictwa żelaza w dalszym ciągu 
w wielkim stopniu decydowały dawne czynniki, a więc obfitość lasów, energii 
wodnej i występowanie surowców. Sprawy te zostały przedstawione w artykule 
jasno i nie budzą wątpliwości. Mogą one jednak powstać, jeżeli chodzi o uży
wanie terminu okręg. Pojawia się raz jako określenie okręgu borów dolnośląskich 
i okręgu górnośląskiego, drugi — jako określenie jednostek mniejszych, pod
rzędnych. Autor mówi np. o okręgu lubliniecko-woźnickim i rybnicko-sośnico- 
wickim, jakkolwiek znajdowały się one w 1740 r. na terenie określonym przez 
niego samego jako okręg górnośląski.

Ogólnie oceniając artykuł, należy przyznać, że jest ciekawy i wyjaśnia 
cały szereg problemów z zakresu lokalizacji hutnictwa żelaza. Na podkreślenie 
zasługuje bardzo sumienne wyzyskanie literatury przedmiotu.

S. Michalkiewicz

M. K u d é l k a ,  KORESPONDENCE JANA EV. PURKYNÉ S W. A. MACIE- 
JOWSKÝM (Slezský sborník, R. LIX, 1961, s. 526—540).

Artykuł materiałowy Kudělki zawiera obok krótkiego wstępu korespondencję 
J. Ew. Purkyniego z W. A. Maciejowskim, historykiem prawa narodów słowiań
skich. Składa się ona z 17 listów i regestów z lat 1835—1845, a więc z okresu 
pobytu Purkyniego we Wrocławiu. Treść korespondencji „potwierdza i pogłębia 
wyobrażenie o Purkynim jako organizatorze i pośredniku międzysłowiańskich 
stosunków w okresie jego wrocławskiej działalności” (s. 526).

Z. K.

M. M Y Š K A ,  PÜVOD A POSTAVENÍ DÉLNÍKÚ FRYDLANSKÝCH ŽELE
ZÁREN V PŘEDVEČER REVOLUCE ROKU 1848 (Sborník prací Pedagogického 
Institutu v Ostravě, 1960, nr 1).

Autor podjął w swej pracy badania zmierzające do przedstawienia na przy
kładzie procesów zachodzących wśród robotników huty we Frydlancie zagadnienia 
kształtowania się klasy robotniczej Zagłębia Ostrawskiego na Morawach w la
tach trzydziestych i czterdziestych XIX w. Chodziło mu głównie o jej socjolo
giczną i terytorialną genezę oraz sytuację bytową. W swoich badaniach ojjarł 
się przede wszystkim na materiałach zaczerpniętych z ksiąg parafialnych, a także 
fragmentarycznych materiałach archiwalnych (archiwa w Opawie, Kromieryżu, 
Katowicach — oddział w Cieszynie).

Artykuł podzielił na trzy zasadnicze części. W pierwszej zajmuje się strukturą 
socjalną ludności dóbr hukwaldzkich u schyłku VIII w. i w latach następnych, 
które, jego zdaniem, były głównym rezerwuarem siły roboczej miejscowego prze
mysłu metalowego, a to ze względu na: 1 . wysoki przyrost naturalny, 2 . strukturę 
socjalną, 3. rosnącą liczbę tych grup społecznych, które musiały szukać pracy.

W części drugiej analizuje Myška zagadnienie terytorialnych źródeł dopływu 
robotników. Stwierdza w oparciu o przedstawiony materiał, że: 1. robotnicy huty



frydlänckiej rekrutowali się w 80% z terenu dóbr hukwaldzkich, 2. rekrutowali 
się głównie ze wsi, ale także i z miasta (rzemieślnicy), 3. w omawianym okresie 
nie tworzyli jeszcze jednolitej, skrystalizowanej klasy robotniczej, ale proces ten 
był w toku, ośrodkiem zaś, wokół którego się ona krystalizowała, byli robotnicy 
pracujący w hucie od dwóch lub trzech pokoleń.

Część trzecią artykułu poświęcił Autor omówieniu sytuacji bytowej zarówno 
robotników pracujących bezpośrednio przy wytopie żelaza, jak też i górników 
wydobywających rudę oraz robotników pracujących przy zwózce drzewa. Dwie 
pierwsze kategorie stanowili pracownicy najemni, w trzeciej spotykamy się 
jeszcze z pańszczyzną, jednak w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. 
również i do tej pracy zaczęto angażować robotników najemnych.

Autor dość wszechstronnie jak na rozmiary pracy przedstawia warunki ży
ciowe robotników. Podaje wysokość zarobków, długość dnia roboczego, omawia 
warunki mieszkaniowe i zdrowotność. Dużo uwagi poświęca wyjątkowo ciężkiej 
sytuacji z przełomu 1844/45 r., wywołanej nieurodzajem i wynikłym stąd głodem, 
co z kolei spowodowało epidemie i wysoką śmiertelność.

W tekście spotykamy tabele statystyczne, mapy, rysunki domów oraz dwie 
ryciny, z których jedna przedstawia widok ogólny huty, a druga wnętrze od
lewni. Praca posiada przejrzystą konstrukcję. Przy końcu każdego rozdziału 
zamieszcza Autor krótkie podsumowanie. Wszystko to ułatwia czytelnikowi zro
zumienie pracy i prześledzenie logicznie rozwijanych tez.

A. B.

F. F ö r s t e r ,  ZU DEN ANFÄNGEN DES BRAUNKOHLENBERGBAUS 
IN DER ÖSTLICHEN MITTELLAUSITZ 1850—1871 (Letopis Instituta za serbski 
Ludospyt, Reihe B, Nr 8, Bautzen 1961, s. 73—107).

Autor postawił sobie za zadanie prześledzenie początków łużyckiego zagłębia 
węgla brunatnego na tle rozwoju wielkiej własności ziemskiej i miejscowego 
przemysłu tekstylnego, w którym właśnie — w związku z zastosowaniem maszyn 
parowych — na szeroką skalę zaczęto stosować węgiel brunatny. Właściwością 
rozwoju zagłębia węgla brunatnego na Łużycach było to, że za jego „pionierami” 
występowali junkrzy pruscy, co w decydującej mierze — zdaniem Autora — 
zadecydowało o prymitywizmie i ograniczoności technicznej większości kopalń, 
a także o charakterze stosunków robotniczych. Powstawanie kopalń, ich rozwój, 
poziom techniczny produkcji, a przede wszystkim stosunki robotnicze znajdują 
się w centrum rozważań Autora. Wiele miejsca poświęca on także rozwarstwieniu 
społecznemu górników i formom początkowym ich walki klasowej. Autor stwier
dza, że w rozpatrywanym okresie walka ta ograniczała się do form żywiołowych 
i prymitywnych, co przesądzało o jej niepowodzeniu. Właściciele kopalń czuli 
się więc panami sytuacji. Zaczęło to ulegać zmianie dopiero w latach siedemdzie
siątych XIX w., kiedy do zagłębia węglowego przenikają idee socjalistyczne 
(z okręgu przemysłu tekstylnego), kiedy górnicy podejmują zorganizowaną i świa
domą walkę przeciwko wyzyskiwaczom.

O .

y  S o ł  ta , ZU DEN ANFÄNGEN DER ARBEITERBEWEGUNG IN DER 
SÄCHSISCHEN OBERLAUSITZ. DER „DRESDNER VOLKSBOTE” ALS QUELLE 
UND BERICHTERSTATTER DER SÄCHSISCHEN SOZIALDEMOKRATIE DER 
SIEBZIGER JAHRE (Letopis Instituta za serbski Ludospyt, Reihe B, Nr 8, 
Bautzen 1961, s. 134—182).



W świetle 29 korespondencji i artykułów z „Dresdner Volksbote” redagowa
nego przez zwolenników Bebla i Liebknechta (grupa eisenachczyków) z lat 
1872—1877 Autor przedstawia początki ruchu socjaldemokratycznego na Łuży- 
cach, pierwsze kroki walki o ideologiczne, polityczne i organizacyjne wyodrębnie
nie się miejscowej klasy robotniczej, wyzwolenie się jej spod wpływu burżuazji 
i przekształcenie w — używając wyrażenia Manifestu komunistycznego — „klasę 
dla siebie”. Materiał podzielony został na trzy części, z których każda przedstawia 
kolejno początki przenikania idei Marksa do okręgu budziszyńskiego, kamieniec
kiego i żytawsko-lubijskiego.

M. O.

W. T r z n a d e l ,  VZTAHY SKLÁŘSKÉHO PRÜMYSLU V OBLASTI JELENÍ 
HORY K ČESKÉMU SKLá RSTVÍ (Slezský sborník, R. LIX, 1961, nr 4, 545—549).

Związki pomiędzy jeleniogórskim i czeskim przemysłem szklarskim przedsta
wił Autor głównie na podstawie materiałów archiwalnych huty „Józefina” 
w Szklarskiej Porębie. Odnoszą się one zasadniczo do drugiej połowy XIX 
i pierwszego ćwierćwiecza XX w. W artykule przedstawiono rolę czeskiej siły 
roboczej w załodze huty „Józefina”. Uwidaczniała się ona zwłaszcza podczas 
wojny, kiedy pewną ilość robotników huty „Józefina” powołano do wojska, 
a szczególnie w okresie dobrej koniunktury, gdy szło o zwiększenie produkcji. 
Migracja taniej czeskiej siły roboczej na Śląsk łączyła się z istnieniem w Czechach 
pewnej jej nadwyżki. Zatrudnianie robotników czeskich wpływało niekorzystnie 
na wysokość zarobków robotników ze Szklarskiej Poręby, co prowadziło do 
powstawania konfliktów pomiędzy nimi. Trudności, jakie napotykano przy spro
wadzaniu robotników czeskich, zwłaszcza mieszkaniowe, przyczyniły się do pod
jęcia starań o uzyskanie pozwolenia na wywóz szkła surowego z huty „Józefina” 
do nadgranicznych miejscowości czeskich w celu poddania go obróbce w tamtej
szych szlifierniach i malarniach. Wysiłki te zostały uwieńczone powodzeniem.

Podobne starania podjął przemysł czechosłowacki w latach dwudziestych 
XX w., w okresie rozwijającej się w Niemczech powojennej inflacji, która stwa
rzała dogodne warunki rozwoju dla przemysłu eksportowego, jakim był właśnie 
przemysł szklarski. Próby wybudowania czy przeniesienia niektórych zakładów 
przemysłu szklarskiego na Śląsk były bardzo aktualne. Część z nich udało się 
zrealizować, co wyraziło się np. w tym, że firma czechosłowacka „Bracia Pod
biera” posiadała szlifiernie w Kowarach i Miłkowie.

Z. K.

H. Z w a h r ,  ÜBER AGRARSTRUKTUR UND BÄUERLICHE KLASSEN
VERHÄLTNISSE IN DEN KREISEN BAUTZEN UND KAMENZ (1882—1914) 
(Letopis Instituta za serbski Ludospyt, Reihe B, Nr 8, Bautzen 1961, s. 18—72).

Na podstawie głównie saskich spisów agrarnych z lat 1882, 1895 i 1907 Autor 
analizuje stosunki klasowe i kształtowanie się kapitalizmu na wsi łużyckiej 
w mieszanych narodowościowo powiatach budziszyńskim i kamienieckim. 
W pierwszej części studium Autor przedstawia rozwój kapitalizmu w rolnictwie 
Górnych Łużyc, w drugiej — strukturę agrarną wspomnianych wyżej powiatów. 
Generalne założenie i punkt wyjściowy rozważań Autora stanowi teza o dużym 
znaczeniu metodologicznym dla badania najnowszych dziejów Łużyc, iż „od 
drugiej połowy XIX w. rozwój kapitalistyczny wyciska swe piętno na obrazie 
gospodarczym Łużyc i określa strukturę społeczną ich ludności niezależnie od 
jej przynależności narodowej” (s. 61). Ze szczególną uwagą Autor wypunktowuje



takie zagadnienia, jak rozwarstwienie wsi łużyckiej, kształtowanie się różnic 
klasowych w serbsko-łużyckiej społeczności wiejskiej, wyrastanie serbsko-łużyc- 
kiej burżuazji wiejskiej (grupy wielkochłopskiej). W odmienności struktury 
społeczno-ekonomicznej okręgu budziszyńskiego i kamienieckiego dopatruje się 
Autor źródła tzw. rozłamu serbskiego (sorbische Uneinigkeit), polemizując z tezą 
dawnej historiografii dopatrującej się tych źródeł w różnicach religijnych. 
„Rozłam serbski — stwierdza Zwahr — był w rzeczywistości uwarunkowany 
przeciwieństwem klasowym między wielkochłopskim skrzydłem katolicko-serb- 
skiego Starostwa (Amtshauptmannschaft) kamienieckiego a drobnochłopskim 
skrzydłem w przeważającej mierze ewangelicko-serbskiego starostwa budziszyń
skiego” (s. 47—48).

M. O.

A. B r o ż e k ,  K OTÁZCE IMIGRACE SLOVANSKÉHO OBYVATELSTVA 
DO HORNÍHO SLEZSKA PŘED PRVNÍ SVÉTOVOU VÁLKOU (Slezský sborník, 
R* LIX, 1961, nr 4, s. 491—511).

Bardzo istotne zagadnienie w rozwoju społecznym i gospodarczym Śląska, 
zagadnienie imigracji ludności słowackiej na Górny Śląsk przed pierwszą 
wojną światową, przedstawił Autor głównie na podstawie materiałów źródło
wych b. Rejencji Opolskiej, pruskich publikacji statystycznych oraz literatury. 
Dużo miejsca poświęcono w artykule ruchom migracyjnym ludności czeskiej, 
aczkolwiek jej napływ na Górny Śląsk, podobnie jak i do Zagłębia Dąbrowskiego, 
był minimalny w porównaniu z napływem robotników polskich i ukraińskich. 
Zjawisko to oraz kierowanie się głównej fali emigracyjnej ludności czeskiej do 
Zagłębia Ruhry wyjaśnia Autor szeregiem przyczyn obiektywnych i subiektyw
nych. Przede wszystkim warunki płacy i pracy na Górnym Śląsku nie były 
czynnikiem dostatecznie przyciągającym dla ludności czeskiej, a ponadto Górny 
Śląsk leżał na uboczu głównego szlaku komunikacyjnego, którym szła emigracja 
czeska. System nadzoru policyjnego oraz dyskryminacja prawna, z jaką spoty
kała się ona na Śląsku, nie zachęcały jej również do przybywania na ten teren, 
zwłaszcza że metod tych nie stosowano w stosunku do ludności czeskiej poza 
prowincją śląską. W artykule poruszono również szereg innych zagadnień zwią
zanych z pobytem ludności czeskiej na Śląsku.

Z. K.

J. M o r a v e c ,  ZVLÁŠTNOSTI UPEVNÉNl JEDNOTY KSSS V LETECH 
1918—1920 (Sborník práci Pedagogického Institutu v Ostravě, 1960, nr 1).

Artykuł J. Morawca dotyczy zagadnień związanych z umocnieniem się wła
dzy radzieckiej w Rosji. Autor na podstawie źródeł drukowanych i materiałów 
prasowych podkreśla rolę partii komunistycznej w procesie zmierzającym do 
normalizacji życia w Rosji w latach wojny domowej. Na podstawie danych licz
bowych wykazuje, jak wiele trzeba było zrobić, aby w pracy tej osiągnąć zado
walające wyniki. Artykuł ten nie wnosi jednak do omawianego tematu nic no
wego. Sprawy w nim poruszane są powszechnie znane i opracowane w literaturze 
radzieckiej; wiele spraw przedstawionych jest zbyt szablonowo. Mówiąc o trud
nym położeniu gospodarczym Rosji w pierwszych latach władzy radzieckiej 
Autor słusznie podkreśla rolę, jaką w zlikwidowaniu jego odegrały Rady Robo- 
tniczo-Żołnierskie, wydaje mi się jednak, że sukcesy gospodarcze młodej re
publiki w latach 1918—1920 widzi w zbyt jasnych kolorach.



E. K l e i n ,  SPRAWY POLAKÓW W WYBORACH KOMUNALNYCH NA 
Śl ą s k u  OPOLSKIM w  LATACH 1 9 2 4 — 1 9 3 3  (Studia Śląskie, Seria Nowa, t. IV, 
Katowice 1961, s. 115—185).

Na podstawie materiałów archiwalnych władz policyjnych i administracyj
nych b. Rejencji Opolskiej omówił Autor udział ludności polskiej w wyborach 
komunalnych na Śląsku Opolskim w latach 1924—1933, które stały się jednym 
z ważnych momentów w walce narodowej z ludnością polską. Główne miejsce 
w artykule zajęła sprawa wyborów komunalnych w 1924 r., podczas których 
mimo stosowania różnego rodzaju metod terroru w stosunku do ludności pol
skiej nie udało się przeszkodzić powołaniu przez nią jej własnych przedstawi
cieli do władz lokalnych. Musiała ona jednak toczyć uporczywą walkę z władzami 
niemieckimi, które wbrew postanowieniom konwencji genewskiej, jak również 
konstytucji niemieckiej, nie chciały zatwierdzić dużej ilości sołtysów i ławników 
ze względu na ich przynależność do polskiej mniejszości narodowej oraz udział 
w polskim życiu organizacyjnym. W następnych wyborach komunalnych przed
sięwzięły władze niemieckie szereg nowych środków, które miały utrudnić 
wybór przedstawicieli ludności polskiej do władz komunalnych. Na przykładzie 
wyborów z omawianego okresu prześledził Autor różne — zmieniające się 
w zależności od sytuacji — formy walki z ludnością polską na Śląsku Opolskim.

Z. K.

K. O r z e c h o w s k i ,  WALKA O ZIEMIĘ NA ŚLĄSKU OPOLSKIM W OKRE
SIE RZĄDÓW HITLEROWSKICH. (ZE STUDIÓW NAD MNIEJSZOŚCIOWĄ 
POLITYKĄ WŁADZ TRZECIEJ RŻESZY) (Studia Śląskie, Seria Nowa, t. IV, 
Katowice 1961, s. 7—114).

Na podstawie bogatych materiałów archiwalnych b. Rejencji Opolskiej 
podjął Autor opracowanie tematu, który stanowił jeden z istotnych elementów 
toczącej się na Śląsku Opolskim walki narodowej w okresie rządów hitlerow
skich. Walka o ziemię, o zmniejszenie stanu posiadania ludności polskiej nie 
stanowiła bynajmniej wyłącznego celu, do którego zmierzały władze niemieckie. 
Była ona „jedynie środkiem w dążności do możliwie najszybszego i najsku
teczniejszego zasymilowania polskiej ludności Górnego Śląska” (s. 10). W rozwoju 
jej wyróżnia Autor dwa okresy, których granicę stanowił rok 1937. W pierwszym 
okresie szło głównie władzom niemieckim o niedopuszczenie różnych polskich 
organizacji, zwłaszcza banków ludowych, do nabywania nieruchomości. W drugim 
natomiast, po wygaśnięciu konwencji genewskiej oraz wydaniu ustawy o ochro
nie granic Rzeszy i o środkach odwetowych, przybrała ona szerszy charakter 
i skierowała się przeciwko całości społeczeństwa polskiego, zarówno na wsi, jak 
i w miastach, zmierzając bądź do zasymilowania pewnej jego części, bądź do 
maksymalnego ograniczenia stanu posiadania i sproletaryzowania reszty.

Z. K.

A. K o n i e c z n y ,  ŻYCIE POLSKIE WE WSI CISEK, POW. KOŹLE, W OKRE
SIE MIĘDZYWOJENNYM (Studia Śląskie, Seria Nowa, t. IV, Katowice 1961, 
s. 187—263).

Na przykładzie wsi Cisek, najbardziej aktywnego ośrodka polskiego w Ko- 
zielskiem, podjął Autor interesującą próbę przedstawienia w niej życia polskiego 
w okresie międzywojennym. Podstawę opracowania stanowiły obok prasy głównie



akta byłej Rejencji Opolskiej, byłego Nadprezydium Prowincji Górnośląskiej 
oraz Urzędu do Spraw Mniejszości w Opolu. Ograniczenie rozważań do terenu 
jednej wsi w stosunkowo krótkim okresie pozwoliło Autorowi — na podstawie 
bogatego i bardzo ciekawego materiału źródłowego — przedstawić możliwie 
dokładnie przebieg walki z polskością, różne zmieniające się formy prowadzenia 
jej oraz stanowisko ludności polskiej. Dłużej zatrzymał się na omówieniu takich 
zagadnień, jak walka o szkołę polską, udział w szkolnictwie średnim, stosunki 
kościelne, polski ruch młodzieżowy, walka z polskim stanem posiadania ziemi. 
Obok tych zagadnień omówił też Autor szereg innych.

K.

K. J o ń c a ,  SKAZAŃCY CZECHOSŁOWACCY WE WROCŁAWSKICH WIĘ
ZIENIACH GESTAPO W LATACH 1939—1945 (Przegląd Zachodni, 1961, nr 5, 
s. 81—87).

Dotychczas stosunkowo mało wiemy o tym, co działo się we Wrocławiu 
w okresie wojny, na co pozwalali sobie hitlerowscy oprawcy we wrocławskich 
więzieniach. Z tym większym zadowoleniem należy powitać fakt, że w ostatnich 
czasach historycy wrocławscy na ten problem zwrócili swoją uwagę. K. Jońca 
zainteresował się tymi sprawami w trakcie poszukiwań i badań archiwalnych 
nad oblężeniem Wrocławia. Przedmiotem badań były między innymi księgi nie
mieckich urzędów stanu cywilnego we Wrocławiu. Przegląd ksiąg zgonów dopro
wadził do odkrycia masowych egzekucji, dokonywanych w więzieniu przy 
ul. Klęczkowskiej 31 w latach 1939—1945 na więźniach różnych narodowości. 
Autorowi udało się przedstawić statystyczny wykaz zamordowanych. Z wykazu 
tego wynika, że największy ich procent stanowili więźniowie czechosłowaccy. 
Szkoda, że Autor nie pokusił się na danie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak 
właśnie było. Na podstawie wywodów Autora możemy raz jeszcze poznać hitle
rowski aparat śmierci, aparat działający z jak najdalej idącą premedytacją. 
Artykuł K. Joncy jest niewątpliwie jeszcze jednym przyczynkiem do poznania 
zbrodni hitlerowskich w czasie ostatniej wojny. Godny realizacji jest postulat 
Autora, aby po zbadaniu dodatkowych materiałów wydać album osób ściętych 
i zmarłych we wrocławskich więzieniach gestapo. Mamy nadzieję, że Autor rów
nież nie poprzestanie na tym przyczynku i na wiele pytań, które nasuwają się 
w trakcie czytania artykułu, postara się w najbliższym czasie dać nam odpowiedź.

A. J.

J. K o l e j k a ,  CESKOSLOVENSKO-POLSKÉ VZTAHY ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ 
VÁLKY (Slezský sborník, R. LIX, 1961, s. 461—474).

W artykule zajmuje się Autor stosunkami polsko-czechosłowackimi w okre
sie drugiej wojny światowej. Na podstawie literatury tego zagadnienia oraz 
dostępnych materiałów drukowanych przedstawił usiłowania komunistów i de
mokratów obu krajów zmierzające do nawiązania i utrwalenia ścisłej przyjaźni 
i współpracy pomiędzy narodem polskim i czechosłowackim. W rozważaniach tych 
uwzględnił działalność zmierzającą w tym kierunku zarówno komunistów i demo
kratów w kraju, jak i na emigracji. Natomiast stanowisko burżuazji polskiej 
i czechosłowackiej w kwestii stosunków polsko-czechosłowackich potraktował 
Autor jedynie marginesowo. Dłużej zatrzymał się nad omówieniem m. in. takich 
zagadnień, jak stanowisko narodu czechosłowackiego wobec klęski wrześniowej,



powstanie idei solidarności słowiańskiej w programie KPCz i PPR, sprawa 
przyszłej granicy polsko-czechosłowackiej, udział Czechosłowaków w ruchu par
tyzanckim w Polsce.

Z.

A. K ł o s k o w s k a ,  WYOBRAŻENIA I POSTAWY ETNICZNE DZIECI 
SZKÓŁ OPOLSKICH (Przegląd Socjologiczny, t. XV, 1961, z. 2, s. 60—94).

Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w szkołach podstawo
wych Opola Autorka przedstawia proces kształtowania się postaw etnicznych 
dzieci, koncentrując się „na wyobrażeniach tyczących grupy własnej i grup 
obcych jako na odbiciu kształtującego się, manifestowanego w określonym kręgu 
i określanych sytuacjach systemu wartości związanych z przynależnością naro
dową” (s. 62). Pojawienie się świadomości narodowej, narodowego samookreślenia 
dziecka, powstawanie wyobrażeń o własnej grupie narodowej i grupach obcych, 
a w pierwszym rzędzie o niemieckiej — oto kilka problemów szczególnie inte
resujących Autorkę. W oparciu o J. Chałasińskiego koncepcję tzw. psychologii 
pogranicza (zob. Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” 
na Górnym Śląsku) Autorka wysuwa hipotezę — jak się wydaje, bliską prawdy — 
iż właśnie owa psychologia pogranicza wyjaśnia „specyficzność pewnych postaw 
dzieci opolskich”, specyficzną dla nich „intensywność narodowej świadomości, 
wyrażającej się w znacznie większej niż w grupie kontrolnej częstości używania 
nazw narodowych dla samookreślenia” (s. 91).

M .


