
NOTATY SPRAWOZDAWCZE I BIBLIOGRAFICZNE

PIERWSZA KONFERENCJA METODOLOGICZNA HISTORYKÓW 
POLSKICH. Przemówienia. Referaty. Dyskusja, t. I—II, PWN, Warszawa 1953.

Wśród bogatych materiałów konferencji otwockiej znajdujemy szereg 
przyczynków ważnych dla dziejów Śląska. Podajemy poniżej krótki wykaz 
zagadnień poruszonych w referatach i przemówieniach.

Tom I:
A. Gieysztor — o ośrodkach hutniczych na Śląsku (s. 234), o grodach pa

lisadowych na Śląsku (s. 238), o rozwoju terytorialnym Dziadoszyców i Ślężan 
(s. 241);

M. Sczaniecki, Z. Kaczmarczyk — o periodyzacji dziejów Śląska (s. 286):
M. Małowist — o polityce Kazimierza Wielkiego wobec Śląska (s. 373);
M. Friedberg — o związkach miast śląskich z Polską (s. 408) i o zabytkach 

Wrocławia (s. 411);
S. Krakowski — o gospodarce towarowo-pieniężnej na Śląsku (s. 414);
J. Dąbrowski — o handlu Śląska z Polską (s. 420);
J. Baszkiewicz — o roli miast śląskich w zjednoczeniu Polski (s. 429);
R. Heck — o walkach klasowych na Śląsku (s. 441, 443);
A. Mączak — o produkcji sukienniczej (s. 474, 476);
Tom II:
N. Gąsiorowska — o rozwoju przemysłu na Śląsku (s. 36 i n.);
T. Spławiński — o kształtowaniu się języka polskiego (s. 58);
K. Maleczyński — o kształtowaniu się narodowości i narodu polskiego na 

Śląsku (s. 191—200);
S. Wysłouch — o stosunkach narodowościowych na Śląsku w okresie 

pruskim (s. 200—205);
J. Gierowski — o związkach Śląska z Polską na przeł. XVI—XVII w. 

(s. 205—209);
H. Zieliński — o trudnościach formowania się polskiego narodu burżu- 

azyjnego na Śląsku (s. 209—215);
W. Długoborski — o więzi ekonomicznej Śląska z Polską w XVIII—XIX 

wieku (s. 215—223);
K. Popiołek — o kształtowaniu się polskiego narodu burżuazyjnego na 

Śląsku (s. 223—228);
A. Wojtkowski — o kształtowaniu się narodu burżuazyjnego na Śląsku 

(s. 228—230);
L. Grosfeld — o koncentracji i centralizacji na Śląsku (s. 268—269);



F. Ryszka — o kapitale obcym na Śląsku w pierwszych latach okresu 
międzywojennego (s. 375'—379);

H. Zieliński — o walce o wyzwolenie społeczne i narodowe klasy robot
niczej Górnego Śląska do 1918 r. (s. 462—467);

K. Popiołek — ruch robotniczy na Górnym Śląsku do 1918 r. (s. 468—469);
Z. Szumowski — w sprawie Korfantego (s. 529—530);
W. Długoborski — o niektórych zagadnieniach okresu żywiołowego ruchu 

robotniczego na Śląsku (s. 525—529).
Tadeusz Klisiewicz

SILESIACA W CZASOPISMACH

’ KWARTALNIK HISTORYCZNY
R. R y s z k a ,  Kulisy decyzji w sprawie Śląska w r. 1921 (1953, z. 1).
Autor rozpoczyna od omówienia literatury podkreślając trudności wy

nikające ze szczupłych ram pracy, z małej przydatności burżuazyjnej litera
tury, z powodu szczupłości i jednostronności źródeł.

Pierwszy rozdział poświęca Autor konferencji paryskiej i traktatowi wer
salskiemu. Wykazuje, że sprawa Śląska była bardzo doniosłym, międzynaro
dowym problemem politycznym i wyjaśnia, jak to w wyniku sprzeczności 
między zwycięzcami a zwyciężonymi Niemcami oraz sprzeczności w obozie 
państw zwycięskich, głównie między W. Brytanią a Fr'ancją, doszło do ple
biscytowego rozstrzygnięcia sprawy Śląska. Autor oświetla również kulisy 
plebiscytu i ocenia konwencję genewską z dnia 15 VI 1922 r. jako wyraz kom
promisu interesów kapitału francuskiego i brytyjskiego, kompromisu korzyst
nego dla kapitału niemieckiego na Górnym Śląsku przyznanym Polsce.

W drugim rozdziale wykazuje Autor zależność Polski od Francji, która 
bardzo wyraźnie występuje w związku ze sprawą Górnego Śląska w świetle 
zarówno jawnych, jak i tajnych umów polsko-francuskich.

W rozdziale trzecim jest poddana analizie gospodarka wielkiego kapitału 
amerykańskiego, francuskiego i niemieckiego na Górnym Śląsku. Była ona 
oparta na wyzysku polskiego robotnika, rabunkowej eksploatacji polskich 
bogactw naturalnych, nadużyciach skarbowo-podatkowych i celnych, pobiera
niu lichwiarskich procentów itp.

W rozdziale czwartym są podsumowane wyniki badań nad zagadnieniem 
i wysunięte wnioski odnośnie do międzynarodowej sytuacji Polski i roli po
szczególnych grup międzynarodowego kapitału na Górnym Śląsku.

Te same siły, które przesądziły sprawę Górnego Śląska po pierwszej woj
nie światowej, a' nawet ci sami ludzie działają i obecnie przeciwko interesom 
Polski. Autor wymienia nazwiska: Hialmar Schacht, Hans Lukaschek — rzecz
nicy niemieckich interesów w okresie dwudziestolecia oraz Jean Monnet — za
stępca sekretarza Ligi Narodów w 1921 r. a obecnie przewodniczący Euro- 
paische Montanunion w Luksemburgu, supermonopolu powołanego przez plan 
Schumanna.

E. M a l e c z y ń s k a ,  O nowe spojrzenie na przeszłość Śląska (1953, z. 1).
H. Z i e l i ń s k i ,  J. R a b a, J. Marchlewski historyk polskich Ziem Za

chodnich, (1953, z. 1). J. Sydor



PRZEGLĄD ZACHODNI — zestawili: J. Sydor, L. Wierzejski, Z. Kwaśny, 
J. Żuławiński,

Z. K a c z m a r c z y k ,  Rozprzestrzenienie narodowości polskiej nad Odrą 
i Bałtykiem w późnym feudalizmie (1953, nr 1—3).

Autor nie ujmuje całokształtu procesu rozwoju narodowości i narodu 
polskiego na obszarze Śląska, Pomorza i Mazur, lecz tylko wybiera problem 
zasięgu i rozprzestrzenienia terytorialnego ludności polskiej. Wyniki dotych
czasowych badań polskiej nauki powojennej i własnych dociekań źródłowych 
Autor ujął kartograficznie rzucając je na dwie zamieszczone w artykule mapy. 
Pierwsza z nich przedstawia rozmieszczenie ludności polskiej na Nadodrzu 
w XVI—XX w. — a druga na terenie Mazur i Warmii w okresie kapitalizmu. 
Sam tekst stanowi przede wszystkim komentarz do owych map i jest objaśnie
niem ich strony dowodowej.

A. R o m b o w s k i ,  Polacy-ewangelicy we Wrocławiu i w okolicy. (Po
łowa w. XVIII, pierwsza połowa w. XIX.) (1953, nr 1/3, s. 31—63)

Artykuł Rombowskiego stanowi dalszy etap badań zapoczątkowanych 
przez niego nad kwestią ludności polskiej okolic Wrocławia. Tym razem ogra
niczył się Autor do zbadania stanu ilościowego polskiej ludności ewange
lickiej wsi podwrocławskich na przestrzeni stu ląt oraz niektórych zagadnień 
związanych z życiem polskiej gminy ewangelickiej św. Krzysztofa we Wro
cławiu. Podstawę źródłową badań stanowiły materiały archiwalne odnoszące 
się do dziejów tej gminy, a szczególnie rejestr chrztów polskich z lat 
1759—1902 (Autor jednak wykorzystał go dla lat 1759—1811 włącznie, gdyż 
począwszy od tego roku nie wpisywano przy chrztach miejscowości, z której 
chrzczony pochodził). Na jego podstawie obliczył, że w 21 wsiach podwroc
ławskich w roku 1787 było około 938 Polaków-ewangelików na ogólną ilość 
1433 ewangelików zamieszkujących te wsie, co stanowi 65,4°/o ludności ewan
gelickiej. Dane te, otrzymane drogą pośrednią ze względu na brak spisu 
ludności ewangelickiej z tych czasów (Autor posługiwał się spisem z 1819 r.), 
mogą posiadać pewne odchylenia od faktycznego stanu, jednak z powodu 
braku innych danych źródłowych jest to jedynie możliwy i dokładny sposób 
obliczenia jej stanu ilościowego. Omawiając dzieje parafii św. Krzysztofa na 
przestrzeni wieku wyróżnia w nich Autor trzy zasadnicze okresy, które od
powiadają w zasadzie poszczególnym etapom germanizacji. Pierwszy obejmuje 
czasy Fryderyka II, kiedy główne ostrze germanizacji skierowane było przeciw 
Polakom-katolikom, natomiast Polacy-ewangelicy cieszyli się pewną toleran
cją narodowościową i religijną, w związku z czym rozwój ich życia religijnego 
i poczucia polskości przybrał na sile. Drugi okres to czasy Fryderyka Wilhel
ma II, kiedy wzmogło się natężenie akcji germanizacyjnej szczególnie po 
1789 roku. Różniła się ona od poprzedniego okresu tym, że skierowana była 
zarówno przeciw katolickiej, jak też i ewangelickiej ludności polskiej i przy
brała tym samym wyraźniej charakter walki narodowościowej. Trzeci okres 
to czasy panowania Fryderyka Wilhelma III, kiedy przez zamykanie zborów 
ewangelickich lub likwidację w nich języka polskiego usiłowano zadać osta
teczny cios polskiej ludności ewangelickiej.

Oprócz tych zagadnień zajął się też Autor krótkim przedstawieniem dzie
jów powstałej na początku XIX wieku nowej parafii ewangelickiej w Suli



mowie pod Wrocławiem. Artykuł zawiera ponadto spis chrztów polskich ze 
wsi podwrocławskich należących do kościoła Św. Krzysztofa we Wrocławiu 
z lat 1759—1811 oraz dwa dodatki. Pierwszy zawiera prowizoryczny spis 
kaznodziejów polskich w kościele Św. Krzysztofa od połowy XVI do połowy 
XIX wieku, drugi natomiast 13 wierszy polskich, z których 12 to życzenia 
noworoczne dzwonników wrocławskich pochodzące z drugiej połowy XVIII 
i pierwszej połowy XIX wieku, a jeden pochodzi z tablicy kościelnej z 1641 
roku.

Z przedstawionej powyżej treści artykułu wynika, że stanowi on cenny 
przyczynek do poznania polskiego charakteru podwrocławskiej ludności ewan
gelickiej, a wartość jego powiększa fakt, że oparty jest na nie znanym mate
riale archiwalnym. Dzięki temu wyniki jego są, szczególnie cenne, tym 
bardziej że burżuazyjna historiografia niemiecka specjalnie pomijała lub po
mniejszała siłę ewangelickiego żywiołu polskiego we wsiach podwrocławskich.

W. D z i e w u l s k i ,  Najstarsza wiadomość o Kłodzku w źródłach ruskich 
(1953, nr 1—3, s. 255—256).

W krótkim artykule Autor zwraca uwagę na przekaz o wyprawie książąt 
ruskich Olega i Włodzimierza Monomacha do Czech w r. 1076.

Mowa tu o relacji zachowanej — niestety — tylko w odpisie w ręko
piśmiennej redakcji Historii rosyjskiej Tatiszczewa (1686—1750), a która obok 
Powiesti wremiennych łet i Pouczenija Monomacha jest trzecim i najobszer
niejszym źródłem ruskim do wyprawy z r. 1076.

Słusznie podnosi Autor artykułu, że gdyby nawet wiadomość o zajęciu 
Kłodzka okazała się nieprawdziwą, to umieszczenie nazwy Kłodzka w źródle 
ruskim dowodzi żywych kontaktów tego grodu z Rusią.

E. M. S e r w a ń s k i, Język polski na Śląsku w okresie okupacji hitle
rowskiej (1953, nr 1—3).

Praca powyższa stanowi opatrzony komentarzami przegląd materiałów, 
jakimi dysponuje się obecnie do tak ważnego zagadnienia w walce narodowej. 
Znaczna częlfc materiałów cytowanych w relacji Serwańskiego była już wy
korzystana w pracach Izdebskiego, K. Popiołka, Pospieszalskiego i in.; reszta 
została zaczerpnięta przede wszystkim z urzędowych wydawnictw NSDAP 
oraz prasy hitlerowskiej.

E. R o z e n k r a n z ,  Geneza miasta Lubusza (Lebus) (1953, nr 9—10, 
s. 278—309).

Podobnie jak wiele innych miast Lubusz nie doczekał się do tej pory 
odrębnej monografii. Dotychczasowa historiografia zarówno polska, jak i nie
miecka prawie wyłącznie zajmowała się zagadnieniami związanymi z roz
wojem biskupstwa lubuskiego a nie samego miasta.

Głównym celem artykułu jest przedstawienie genezy miasta, którego po
czątki istnienia jako osady miejskiej (w znaczeniu gospodarczym) sięgają 
V n—IX wieku. Praktycznie jednak zajmuje się Autor jego rozwojem do XIV 
wieku, czyli do okresu, od którego możemy śledzić wyraźny zanik jego do
tychczasowego znaczenia zapoczątkowany w połowie XIII w. na skutek wy
padków politycznych, rozwoju nowych miast w okolicy, a zwłaszcza w związku



z otrzymaniem przez Frankfurt n/O prawa składu w 1253 roku. Autor starał 
się przedstawić całokształt zagadnień związanych z rozwojem miasta; główna 
wartość artykułu polega na zebraniu i opracowaniu luźnych wzmianek doty
czących miasta z szeregu różnych prac.

Najwięcej miejsca poświęcono odtworzeniu przestrzennego planu miasta, 
przy czym oparł się Autor na materiale ikonograficznym i kartograficznym 
pochodzącym z pierwszej połowy XVIII wieku oraz na wcześniejszych da
nych źródłowych mówiących o jego zabudowaniach.

CZASOPISMO HISTORYCZNO-PRAWNE
Pośród prac umieszczonych w piątym tomie „Czasopisma" (1953) badacza 

dziejów Śląska zainteresują szczególnie: artykuł M. Jedlickiego Poglądy 
prawno-historyczne Thietmara oraz dwa głosy dyskusyjne dotyczące ewentu
alnego śląskiego pochodzenia tzw. Księgi Elbląskiej, a mianowicie artykuł 
A. Vetulaniego Niemiecki spis polskiego prawa zwyczajowego oraz J. Matu
szewskiego W sprawie śląskiego pochodzenia najstarszego spisu prawa pol
skiego. W dziale recenzji ważny dla problematyki dziejów Śląska epoki 
feudalnej jest artykuł K. Grzybowskiego Klasowe podłoże feudalnego papa- 
lizmu i absolutyzmu stanowiący omówienie prac W. Ullmanna Medieual 
Papalism (Londyn 1949) oraz N. P. Gilmore’a Argument from Romans Law 
in Political Thought 1200—1600 (Cambridge 1941).

REFORMACJA W POLSCE
M. S c z a n i e c k i ,  Z pobytu braci czeskich w Ziemi Lubuskiej (1953, XI).
W wyniku poszukiwań w archiwach Ziemi Lubuskiej Autor zajmuje się 

koloniami braci polskich w Międzyrzeczu i Bobowiecku datującymi się od 
XVI w. oraz późniejszą działalnością gminy braci polskich w Lubniewicy, 
do której należał szereg miejscowych mieszczan polskich.

A. K a m i ń s k i ,  Zbiór w Marcyporębie (tamże).
Praca dotyczy nie znanego dotąd zboru protestanckiego na terenie księ

stwa Zatorskiego inkorporowanego ostatecznie do Korony w r. f&64\

SLEZSKY SBORNlK, Acta Silesiaca, t. L (1952), z. 4, t. LI (1953) z. 1—3. — 
Zestawił A. Galos.

Kontynuując nasze sprawozdania z kwartalnika Śląskiego Instytutu Nau
kowego w Opawie napotykamy w omawianych numerach kilka ciekawych 
artykułów. Z góry zaznaczyć zresztą trzeba, że specyfika okręgu Śląska cze
skiego powoduje w epoce feudalnej przewagę zagadnień ekonomicznych zwią
zanych z rolnictwem, w epoce kapitalistycznej z rozwojem przemysłu. Dalszą 
cechą czasopisma, nowością w porównaniu do zeszytów poprzednich, jest 
wzbogacenie go w dodatki o osobnej paginacji zawierające materiały źró
dłowe. W numerze 1 z r. 1953 dodatek taki, opracowany przez A. Grobelnego, 
obejmuje wykaz Ślązaków studiujących na uniwersytecie w Ołomuńcu w la
tach 163T—1651 (kontynuacja drukowanych już spisów z lat 1576—1636). Z te
renu Śląska najwięcej młodzieży studiowało początkowo w Krakowie i Pradze, 
potem ewangelicy jechali na uniwersytety niemieckie a katolicy do Krakowa, 
wreszcie w drugiej połowie XVI w. wybijać się zaczęła jezuicka akademią



w Ołomuńcu. Opublikowane spisy zawierają nazwiska ludzi pochodzących 
z terenu całego Śląska.

W numerze drugim z tegoż roku B. Sobotnik i A. Grobelny wydali urbarz 
dominium frydecko-misteckiego z r. 1580 z byłego archiwum arcybiskupiego 
w Kromieryżu. Urbarz ten, który składa się z czeskiego konceptu i nie
mieckiego czystopisu (poza wstępem wydany został tekst czeski), posiada 
zdaniem wydawców duże znaczenie dla poznania stosunków osiedleńczych, 
ekonomicznych i zagadnienia walki klasowej na terenie wielkiego majątku.

Wreszcie w numerze trzecim A. Kónigova-Kudelkowa zamieściła wykaz 
zabytków architektonicznych w kraju ostrawskim wykonany w ramach spisu 
zabytków I kategorii organizowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki 
oraz Państwowy Urząd Zabytków w Pradze.

Tematycznie okresu feudalnego dotyczy artykuł J. Radimskiego o spisie 
podatkowym Cieszyńskiego z r. 1619 (t. LI, z. 1). Rękopis tego spisu znajdujący 
się w Archiwum Ziemskim w Opawie dotyczy lat 1619—1624 i jest najstar
szym dokumentem tego rodzaju odnoszącym się do Śląska czeskiego, a nie 
został dotychczas wykorzystany w literaturze. Obok zagadnienia organizacji 
fiskalnej daje on także materiał do poznania stosunków demograficznych; 
według tych danych Autor obliczył ludność Śląska w okresie przed Białą Górą 
na 880 tys. osób. Niejaką wątpliwość budzi fakt, że przeprowadziwszy analo
giczne obliczenie dla Wrocławia otrzymamy cyfrę ok. 63 tys., co przewyższa 
bardzo znacznie wyniki dotychczasowych badań (ok. 36 tys.).

W innym artykule K. Otto zajął się kontaktami sukienników z Nowego 
Jićina ze Słowacją i Węgrami w XVIII w. (t. LI, z. 1). Artykuł ten nie ma 
zresztą charakteru zwartej całości; jest to zbiór pojedynczych faktów obrazu
jących te kontakty na podstawie materiałów zaczerpniętych z miejscowego 
archiwum. A oto główne części artykułu: dostarczanie sukna Franciszkowi 
Rakoczemu w r. 1705 (nb. głównie przez ziemie polskie, mianowicie przez 
Żywiec), skargi kupców węgierskich na sukienników z Nowego Jićina i od
wrotnie z lat 1758—1760, pertraktacje o obniżenie opłat celnych z r. 1761 i kilka 
drobnych wiadomości o kontaktach w późniejszych latach.

J. Pośvar przeprowadził porównanie pomiędzy śląskimi a morawskimi 
mennicami w XIII w. (t. LI, z. 3). Organizację tych mennic rozpatruje on na 
tle ówczesnych stosunków oraz wykazuje, jakie znaczenie posiadały one dla 
ekonomicznego rozwoju kraju.

Żywą dyskusję na łamach „Slezskego Sbornika" wywołał artykuł 
V. Żacka o zadaniach badania dziejów górnictwa i hutnictwa w Ostrawskiem, 
zamieszczony w roczniku 1952 a omawiany przez nas swojego czasu. Dyskusja 
ta ma charakter przede wszystkim rozwijania myśli Autora i uzupełniania ich 
konkretnymi wskazówkami odnośnie do sposobów przeprowadzania badań. 
Jeden z piszących, polski historyk J. Chlebowczyk, zajął się zagadnieniem 
periodyzacji rozwoju górnictwa w okręgu ostrawsko-karwińskim (t. LI, z. 1). 
Wyróżnił on przy tym następujące okresy: 1. okres produkcji manufakturowej 
od lat sześćdziesiątych XVIII w. do połowy XIX w. z 3 podokresami (po
wstanie zagłębia przemysłowego do końca XVIII w., lata wojen napole
ońskich czyli lata stagnacji i pierwsze dziesięciolecia XIX w. praż ożywienie 
produkcji w latach trzydziestych XIX w.), 2. okres kapitalizmu przemysło
wego w drugiej połowie XIX w. ( z podziałem na 3 i 4 ćwierćwiecze), 3. okres



kapitalizmu monopolistycznego od początków XX w. do r. 1945. W kryteriach 
tego podziału uderza pominięcie zagadnienia walki klasowej. Inny Autor, 
F. Mainuś, w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na znaczenie wydawnictw sta
tystycznych jako źródeł. Przytoczywszy następnie najważniejsze wydawni
ctwa austriackie podał przykłady krytycznego wykorzystywania ich dla zba
dania rozwoju ekonomicznego, warunków pracy robotników i walki proleta
riatu (t. LI, z. 3).

Wspomniany powyżej J. Chlebowczyk ogłosił także inny artykuł pt. 
Rozwój form i metod wyzysku kapitalistycznego w okręgu ostrawsko-kar- 
wińskim na przełomie XIX i XX w. (t. LI, z. 3), w którym rozpatruje zagad
nienie przechodzenia od metod wyzysku ekstensywnego do intensywnego. 
Jako materiał dowodowy służą mu przede wszystkim zestawienia wypadków 
oraz produkcyjność jednego robotnika w ciągu godziny pracy.

Okresem niewątpliwie przełomowym dla ekonomicznego rozwoju Śląska 
czeskiego zajął się B. Indra w artykule o produkcji przemysłowej na Śląsku 
w połowie XIX w. (t. LI, z. 1). Dane statystyczne Autor zaczerpnął ze spisów 
konskrypcyjnych z lat 1846 i 1850/1 (archiwum opawskie), po r. 1851 z do
rocznych sprawozdań Izby Przemysłowej w Opawie. Kolejno omawia on za
gadnienia demograficzne, stosunki w rolnictwie i przemyśle z podziałem na 
poszczególne gałęzie produkcji i okręgi. Badacza polskiego zaciekawić może 
fakt, że w artykule znajdzie dane odnoszące się do terenów polskich, jak 
Cieszyn, Bielsko itd.

Tematykę ruchów społecznych poruszono w kilku artykułach. W jednym 
z nich A. Grobelny pisze o strajku w fabryce wagonów w Koprzywnicy 
w r. 1906. Materiałem źródłowym dla Autora była prasa oraz akta z archi
wum brneńskiego. Zasadniczy rdzeń artykułu stanowi dokładny opis prze
biegu strajku, przy czym Grobelny podkreśla takie jego cechy, jak: maso
wość i solidarność proletariatu, wspólne wystąpienia robotników czeskich 
i niemieckich, a jako najcenniejszą zdobycz określa uznanie przez kapitalistów 
organizacji robotniczej. Z drugiej strony słabością ruchu, jakże często spoty
kaną w okresie II Międzynarodówki, był brak kierownictwa i organizacji, 
dalej wpływy klerykałów i posługiwanie się przez pracodawców łamistraj
kami. Niewiele jest wzmianek na temat politycznego aspektu strajku i jego 
związku z całą walką o reformę wyborczą. Krótkie uzupełnienie do artykułu 
Grobelnego, polegające na wykorzystaniu pisma „Deutsche Volkszeitung“, 
podał K. Otto (t. LI, z. 3).

W drugim artykule o podobnej tematyce M. Otakal przedstawił strajk 
hutników w hucie Karola (obecnie huta Stalingrad w Mistku-Liskovcu) 
w r. 1931 (t. LI, z. 4). Strajk ten był wcieleniem w życie wskazań Klementa 
Gottwalda, postawionych na V Zjeździe KPCz w r. 1929, a mających na celu 
przełamanie oportunistycznej bierności i nadanie partii komunistycznej ak
tywności. Wystąpienie hutników spowodowane było atakiem międzynarodo
wego kapitału (huta podlegała koncernowi, na którego czele stał znany ka
pitalista francuski Schneider) przeprowadzonym w warunkach zaostrzającego 
się kryzysu. Atak ten polegał na masowym zwalnianiu z pracy i odbieraniu 
prawa wybierania do wydziałów robotniczych robotnikom nastawionym re
wolucyjnie. Kapitaliści musieli ustąpić wobec groźby rozszerzenia się strajku



na inne gałęzie przemysłu, mimo że pomagała im dywersja socjalszowinistów 
i organizowanie pracy przez łamistrajków.

W innym króciutkim artykuliku J. Kolejka przedstawił udział ostrawskich 
socjaldemokratów na brneńskiej konferencji centralistów w dniach 15—16 
lutego 1919 r. Podstawą źródłową był przy tym rękopis protokołu tej kon
ferencji, a wnioski wypadły krytycznie dla centralistów, którzy byli rady
kalniejsi od autonomistów, ale wśród których prawicowcy posiadali także 
wielkie wpływy.

Z innych zagadnień wymienić należy artykuły związane z tematyką odro
dzenia narodowego posiadające znaczenie i dla historiografii polskiej. M. Ku- 
delka w dłuższym artykule omówił działalność w Cieszynie (1. 1858—1869) 
działacza czeskiego, znanego także literaturze polskiej, Jana Kalinćiaka 
(t. LI, z. 3). Wiele miejsca zajmują przy tym kontakty Kalinćiaka z Polakami, 
głównie z „Gwiazdką Cieszyńską" i Pawłem Stalmachem. Tematyki narodo
wego odrodzenia czeskiego i polskiego dotyczą także listy wydane przez 
M. Kudelkę (t. L, z. 4), a pochodzące z okresu od lat czterdziestych do osiem
dziesiątych XIX w. (najwięcej ich pochodzi z lat 1848—1857). Wśród 22' listów 
znajdujemy jeden dra Ludwika Kluckiego, adwokata i burmistrza Cieszyna, 
18 listów Arneśta Plucara, nauczyciela ewangelickiego gimnazjum w Cieszy
nie (m. in. do Purkyniego), 2 listy Pawła Stalmacha i jeden Ignacego Świeżego.

A. Grobelny w dwóch artykułach przedstawił rozwój szkolnictwa na 
Śląsku do końca XVII wieku. W jednym z nich mowa jest przy tym o szko
łach we Frydeckiem (t. L, z. 4), w drugim o szkołach miejskich w Cieszyń- 
skiem. W obu po krótkim wstępie Autor podał szereg wiadomości o szkołach 
w poszczególnych miejscowościach, przy czym w drugim mowa jest o Cieszy
nie, Jabłopkowie, Skoczowie, Strumieniu, Frysztacie, Boguminie, Bielsku 
i Frydku oraz jako dodatek umieszczona jest instrukcja dla miejskiej szkoły 
w Bielsku z r. 1689. A. Turek kontynuuje druk swojej większej pracy 
o niemczeniu Opawskiego omawiając w piątej części dominia: Odry i Vikstejn 
(t. LI, z. 3). Wreszcie V. Scheufler scharakteryzował najstarsze widoki i plany 
Ostrawy od końca XVII w. do r. 1860 (t. L, z. 4).

W dziale polemik na wyróżnienie zasługuje artykuł J. Sebanka pt. Na 
marginesie najnowszych publikacji z zakresu dyplomatyki (t. L, z. 4) oma
wiający Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich K. Maleczyńskiego 
oraz wydany przez tegoż autora Codex diplomaticus Silesiae.

Śląski Instytut Naukowy w Opawie prowadzi regularną pracę nad ma
teriałami archiwalnymi do dziejów interesujących go terenów i w związku 
z tym na łamach „Slezskiego Sbomika" ukazują się od kilku lat artykuły 
referujące wyniki tych badań. W ostatnich zeszytach J. Neżićka scharakte
ryzował źródła do dziejów Śląska z archiwów dawnych wielkich majątków, 
a Józef Svatek omówił zawartość rolniczo-leśnego archiwum w Opawie (t. LI, 
z. 1 i 2). Archiwa rolniczo-leśne (jest ich w Czechach, na Morawach i na 
Śląsku 35) powstały w r. 1952 i zawierają materiały z dawnych wielkich 
majątków zlikwidowanych w r. 1945.

Poza wymienionymi powyżej artykułami „Slezsky Sbornik" zamieszcza 
także mniejsze miscellanea, przy czym niekiedy posiadają one rozmiary mi
kroskopijne. Przykładem może być półstronicowy artykuł J. Chylika Próby



założenia przedsiębiorstw metalurgicznych w Cieszyńskiem zawierający trzy 
oderwane wiadomości z lat 1810, 1829 i 1841-2. Oprócz tego A. Turek dał 
jednostronicowe dzieje napisu z XVI w. na zamku w Vikśtejnie, Fr. Pa- 
pouśek — Próby fałszowania monety pruskiej w Bruntalskim w r. 1793., 
a B. Valaśek — uzupełnienia do artykułu Zubera o pobycie K. Skórkowskiego 
w Opawie (wszystkie w t. LI, z. 2). M. Myśka przedstawił eksport sukna 
z Proborza do Polski w XVII w., I. Valośek — powinności podatkowe we Fry- 
deckiem w XVII w. i w pierwszej połowie XVIII w., a B. Indra podał parą 
szczegółów, zaczerpniętych z archiwum w Opawie, o J. Kazanku jako tłuma
czu pism urzędowych i rozporządzeń na język czeski a Stalmachu i Cinciale 
na język polski w r. 1849 (wszystkie t. LI, z. 3).

HISTORYCKY CASOPIS SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED
P. R a t k o s, Husitske reuolucne hnutie a Slouensko (1953, s. 26—41).
Wykorzystując nowszą historiografię węgierską autor omawia stosunki 

społeczne na Słowaczyźnie w XV w., podkreślając wzrost wielkiej własności 
magnackiej na niekorzyść szlacheckiej i królewskiej (w r. 1380 własnością 
możnowładztwa było 20% ziemi, a w r. 1440 — 40°/o). Pierwsze ślady ideologii 
husyckiej spotykamy na Słowaczyźnie już w r. 1417—1419. Autor omawia 
następnie pochody taboryckie na Słowaczyznę (powiązane z walkami na 
Śląsku), działalność Giskry z Brandysu oraz szerzący się od połowy XV w. 
ruch bratrski o radykalnym obliczu społecznym.

P. R a t k o s, Predohra banickeho poustania v naśich banskych mestach 
v rokach 1525/26 (tamże).

Autor charakteryzuje górnictwo spiskie w XIV i XV w., po czym prze
chodzi do omówienia sytuacji w górniczych miastach Słowaczyzny u schyłku 
XV w. omawiając ich walkę, a zwłaszcza górniczego miasta Bystrzycy, z wiel
kimi feudałami oraz kupiecką spółką Turzonów. Równocześnie z owymi wal
kami prowadzonymi przez pospólstwo i patrycjat miejski rośnie liczba robot
ników najemnych zatrudnionych w górniczych przedsiębiorstwach Turzonów 
dochodząc już w r. 1490 do 953 ludzi. Powoli wznosi się fala żywiołowych 
wystąpień czynnych ludności górniczej, przybierają one charakter coraz bar
dziej masowy (Autor nawiązuje do wypadków na Śląsku). W latach 1523—1525 
górnicy zyskują coraz wyraźniejsze poparcie całej biedoty miejskiej. Wreszcie 
w latach 1525/26 fala powstań plebejskich ogarnia szereg górniczych miast 
Słowaczyzny.

ĆESKOSLOVENSKY CASOPiS HISTORYCKY 
Spośród prac zamieszczonych w organie Instytutu Historii Czeskiej Aka

demii Nauk (R. I, 1953, z. 1—4) badacza dziejów Śląska zainteresują zwłaszcza 
prace F. Grausa K vyznamu Stalinowych stati „Ekonomicke problemy socja
lizmu v ZSRR“ i Vyroba zbożi za feudalizmu (z. 1) oraz w tymże zeszycie po
mieszczona praca J. Pachty Dokumenty o protilidoue a protinarodni politice 
T. G. Masaryka. Zeszyt 2 przynosi m. in. artykuły F. Grausa, L. Holotnika 
oraz A. Klimy poświęcone periodyzacji dziejów Czechosłowacji; zeszyt 3 
artykuł V. 01ivovej Postoj ćeskoslouenske burżoasie k Souetskemu svazu 
v dobę jednani o prozatimni smlouuu z roku 1922. Wreszcie w zeszycie 4 
znajdujemy artykuł J. Potiśenskego i V. Vomaćkovej Stavka źeleznicnich



delniku pfed Prahou 8 VII 1844. Tenże numer przynosi omówienie kilku pu
blikacji polskich pióra J. Macka i V. Sojaka oraz tego ostatniego obszerne 
sprawozdanie z konferencji PAN we Wrocławiu poświęconej dziejom Śląska.

ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT, herausgegeben von 
Prof. Dr A. Meussel, Prof. L. Stern, Prof. H. Kammitzer, (R. I., Berlin 1953, 
z.. 1—6).

Pierwszy rocznik nowego, na marksistowskiej podstawie badawczej opar
tego niemieckiego czasopisma historycznego przynosi bardzo bogaty plon jak 
najżywiej obchodzący badaczy dziejów Polski, a zwłaszcza Śląska. Podstawową 
zwłaszcza pozycją jest tu podana w zeszycie 4 i 5 Disposition des Hochschul- 
lehrbuches der Geschichte des deutschen Volkes aż po r. 1789, w opracowaniu 
L. Sterna, A. Meussela oraz G. Schilferta (omawiamy go szczegółowo na innym 
miejscu).

Obok tego rocznik przynosi dla okresu wcześniejszego feudalizmu i dla 
Śląska ciekawy przyczynek H. Hesselbartha, Eine Flugschrift aus dem grossen 
deutschen Bauernkrieg oraz większą rozprawę P. Stultza Der sachsische 
Bauernaufstand 1790. Zasadnicze dla Śląska problemy porusza artykuł pióra 
J„ Nichtweissa Zur Frage der zweiten Leibeigenschaft und des sogenannten 
preussischen Weges der Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft 
Ostdeutschlands. W kronice zarejestrować wypadnie ciekawe sprawozdanie
E. Hiihnsa i V. G. Ewalda o wycieczce archeologów niemieckich do grodziszcz 
słowiańskich w Meklemburgu i na Rugii.

Z rocznicą marksowską łączą się artykuły: J. Streisand, Der Kampf 
von Marx und Engels fur die demokratische Einigung Deutschlands 1848/49; 
D. Schmidt, Der Kampf der „Neuen Rheinischen Zeitung“ fur die Schaffung 
einer selbststandigen Organisation der deutschen Arbeiterklasse; R. P. Kon- 
juschaja, K. Marx und'F. Engels nach der Niederschlagung der Reuolution 
von 1848/49; K. Obermann, Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten 
1849/52; dalej H. Gemkow, Karl Marx und Friedrich Engels ais Fiihrer und 
Lehrer der deutschen Arbeiterbewegung in ihrem Kampf gegen das Sozia- 
listengesetz oraz artykuł znanego przyjaciela Polski F. H. Gentzena Karl 
Marx iiber Polen. ■

Czasów najnowszych dotyczy artykuł W. Ulbrichta Zehn Jahre Kampfer- 
fahrungen der KPD oraz F. Kleina Zur Vorbereitung der faschistischen Dikta- 
tur durch die deutsche grosse Bourgeoisie (1929—1932). Analizę stojącej 
w służbie imperializmu historiografii podejmują G. Paulus, Zur Verfalschung 
der Geschichte des zweiten Weltkrieges in der westdeutschen Geschichts- 
schreibung oraz L. Stern, Zur geistigen Situation der biirgerlichen Geschichts- 
wissenschaft der Gegenwart.

ZWIĄZKI KULTURALNE ŚLĄSKA Z POLSKĄ W EPOCE ODRODZENIA 
Wystawa druków i rękopisów, listopad 1953 — luty 1954. Wstęp historyczny 
opracował K. G ł o m b i o w s k i .  Wrocław 1953. Biblioteka Uniwersytecka 
we Wrocławiu.

W związku z wystawą zorganizowaną przez Bibliotekę Uniwersytecką we 
Wrocławiu dla uczczenia Roku Odrodzenia w Polsce wydany został katalog 
tej wystawy z obszernym wstępem historycznym. Celem wystawy było zobra



zowanie głównych nurtów łączących, zwłaszcza w dziedzinie kultury, Śląsk 
z Polską w dobie Odrodzenia, tj. w okresie ód połowy XV do początków 
XVII w. Wstęp pióra K. Głombiowskiego omawia dokładnie problematykę 
wystawy. Autor podkreśla jedność etniczną mas ludowych Śląska i Polski, 
podobieństwo ich sytuacji społecznej oraz związki gospodarcze między Śląskiem 
a innymi ziemiami polskimi. Po wykazaniu powiązań politycznych przechodzi 
do problematyki kulturalnej zajmując się najpierw stosunkami kościelno- 
wyznaniowymi, a więc łącznością z jednej strony katolicyzmu śląskiego z pol
skim i próbami szukania przez niego oparcia w Polsce wobec narastającej 
fali reformacji, z drugiej współdziałaniem luteranów, kalwinów i arian na 
Śląsku i w Rzeczypospolitej. Z kolei Autor uwydatnia związki w zakresie 
szkolnictwa, szczególnie rolę Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz żywy udział 
Ślązaków w rozwoju nauki polskiej tego okresu, zwłaszcza w astronomii, 
medycynie, geografii i filologii. Bogate piśmiennictwo humanistyczne obra
zuje powiązania w zakresie literatury; bardziej ogólnikowo natomiast wspo
mina Autor o więzach w zakresie sztuki. Najobszerniejszą i najcenniejszą 
część wstępu, jak i wystawy, poświęcono związkom w zakresie produkcji, 
obiegu i czytelnictwa książki omawiając produkcję drukarzy śląskich czy to 
działających w Rzplitej, czy wydających dzieła polskich autorów na Śląsku — 
wskazuje to na żywy handel księgarski między Śląskiem a innymi ziemiami 
polskimi. Wydobyto również ciekawe materiały wskazujące na zasięg Czytel
nictwa polskiej książki na Śląsku.

Katalog wystawy przygotowany przez H. Sadowską i H. Szwejkowską 
obejmuje 369 pozycji, w znacznej części starodruków Biblioteki Uniwersy
teckiej, ułożonych alfabetycznie w poszczególnych działach. Całość uzupeł
niają ilustracje ciekawszych starodruków z notatkami śląskich czytelników.

S. Z i e m b a ,  OD KATOWIC DO STALINOGRODU, Kraków 1953, s. 193.
Szereg szkiców z dziejów Górnego Śląska od XVII w. po czasy najnowsze. 

Napisane dla najszerszego koła czytelników, jednakże nierzadko oparte na 
materiale rękopiśmiennym.

W. S z e w c z y k ,  TRZYNAŚCIE PORTRETÓW ŚLĄSKICH, Kraków 1953, 
s. 224.

J. E. O s m a ń c z y k ,  ŚLĄSK W POLSCE LUDOWEJ, Warszawa 1953, 
s. 277.

Osobne, poszerzone wydanie referatu wygłoszonego podczas konferencji 
Instytutu Historii PAN poświęconej dziejom Śląska. Recenzję pracy zamie
ścimy w następnym nrze „Sobótki".

E. M a l y u s z ,  ZSIGMONDKORI OKLEVELTAR (1387—1399), t. I, Buda
peszt 1951, s. XVI—795.

Wydawnictwo obejmuje ponad 6000 dokumentów i korespondencji, w tym 
niemal połowę dotąd nie wydanych. Dokumenty nie są jednak wydane w peł
nym tekście, a jedynie w obszernych streszczeniach w języku węgierskim 
z eksceprtami w języku oryginału. Materiał do dziejów Śląska bogaty.

SLOVANSKY SJEZD V PRAZE 1848. Sbirka dokumentu, t. I, vyd. Z. To
bołka a V. Zaćek, Praga 1952.

S. B. K a h n ,  DV£ POVSTAN! SLEZSKYCH TKALCU 1793—1844. Pre- 
klad. z ruśtiny Jiri Stein a Jiri Kohout, Rovnost, Praga 1952.



V. Z a ć e k ,  CIPRIAN LELEK, 2IYOT A DlLO. Prispevek k dejinam 
ćeskeho lidu ve Slezsku, Praga 1953, s. 80.

Praca dotyczy czeskiego działacza na terenie Raciborskiego w dobie rewo
lucji 1848 r.

E. E n g e l b e r g ,  DIE KLASSIKER DES WISSENSCHAFTLICHEN KOM- 
MUNISMUS ZUR DEUTSCHEN ARBEITSBEWEGUNG, Berlin 1953.

F. H. G e n t z e n, KAROL MARKS O POLSCE, (Zeszyty Historyczne 
Nowych Dróg, nr 6).

P. W a n d e l ,  JUNKIERSKO-IMPERIALISTYCZNA POLITYKA DRANG 
NACH OSTEN (tamże).

K. I. R u b i n  s z t e j n ,  POLITYKA KOLONIZACYJNA WILHELMÓW - 
SKICH NIEMIEC NA ZACHODNICH ZIEMIACH POLSKICH (1900—1914), 
w zbiorze „Historycy radzieccy o Polsce", Warszawa 1953.

J. S. H a j e k ,  VILSONOVSKA LEGENDA V DfiJINACH CECH, Praga 
1953.

G. B a u m a n n, ATLANTIKPAKT DER KONZERNE. Die internationale 
Kapitalverflechtung in Westdeutschland, Berlin 1952.
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