
PROBLEMATYKA ZWIĄZANA Z DZIEJAMI ŚLĄSKA 
W CZASOPISMACH

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ — zestawił J. Leszczyński,

Spośród prac zamieszczonych w zeszycie 1/2 za r. 1953 należy zwrócić uwagę 
na artykuł J. Pazdura Problematyka badań techniki górniczo-hutniczej w epoce 
kapitalizmu. Po krótkim uzasadnieniu konieczności przeprowadzenia intensyw
nych badań nad dziejami techniki górniczo-hutniczej w Polsce Autor omawia kry
tycznie nasz dotychczasowy, nader skromny dorobek naukowy w tej dziedzinie 
i wyjaśnia, dlaczego badanie narzędzi pracy w dawnej kapitalistycznej historio
grafii polskiej było odsuwane na najdalszy plan. Następnie wysuwa szereg pro
blemów i postulatów badawczych, które w zmienionej polskiej rzeczywistości 
społecznej czekają na rozwiązanie. Swoje ogólne rozważania, poparte zresztą 
bogatym materiałem źródłowym, ogranicza jedynie do zagłębia staropolskiego, 
na którym — zdaniem jego — powinny się w pierwszym rzędzie ześrodkować 
wysiłki specjalistów. Postulat ten uzasadnia tym, że rejon zagłębia staropolskiego 
,,z uwagi na swe położenie geograficzne nie podlegał systematycznemu oddzia
ływaniu wpływów obcych, a długowieczną tradycją działalności przemysłowej 
stwarzał warunki dla wytworzenia się oryginalnych metod pracy w oparciu na 
specyficznych typach narzędzi. . .  Około 350 miejscowości, zarejestrowanych na 
tym terenie jako punkty historycznej działalności górniczo-hutniczej, stwarza duże 
prawdopodobieństwo odnalezienia zagubionych wątków rodzimej kultury ma
terialnej”. Zagłębie staropolskie jest również — zdaniem Autora — najlepiej 
przygotowane do tych badań ze względu na stosunkowo największą ilość opraco
wań oraz stan źródeł zarówno pisanych, jak i zabytków kultury materialnej. Mi
mo daleko idące zwężenie terytorialne zawarte w artykule postulaty badawcze 
mają znaczenie dla badania techniki górniczo-hutniczej na Śląsku.

Zeszyt 1/2 za r. 1954 otwiera artykuł M. Małowista Z problematyki sil w y
twórczych w okresie Odrodzenia. Jest to artykuł o charakterze syntetycznym, 
którego wnioski nie są obojętne i dla terytorium śląskiego. Omówiwszy rozwój 
rolnictwa, przemysłu i zaczątki układu kapitalistycznego Autor zastanawia się 
nad genezą naporu gospodarczego z Zachodu na kraje Europy wschodniej stwier
dzając, że mimo niewątpliwie słabszego rozwoju gospodarczego Europy wschod
niej o naporze tym nie decydowała różnica poziomu, ale przebieg walki klaso
wej w krajach na wschód od Łaby i ,.miażdżące zwycięstwo szlachty nad chłop
stwem i mieszczaństwem”.

Pewne dane z terytorium śląskiego przynosi również artykuł M. Franciccia 
Technika młynów wodnych w Polsce XVI i XVII w.



Całkowicie problematyce śląskiej poświęcony jest artykuł M. Komaszyńskie go 
B u d o w n i c t w o  w r o c ł a w s k i c h  d r u k a r ń  p e r k a l u .  Artykuł ten stanowi ciekawy przy
czynek do dziejów techniki produkcji na Śląsku w ogóle, a we Wrocławiu w szcze
gólności. Powstanie wrocławskich drukarń perkalu przypada na drugą połowę 
XVIII w. Już w tym okresie rozwijają się one bardzo silnie mając dogodne wa
runki zbytu i dolno-śląską bazę surowcową. Na skutek tych sprzyjających wa
runków rozwoju liczba ich już w r. 1806 osiąga stan maksymalny — 19. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że w większości były to przedsiębiorstwa małe, zatrudniające 
łącznie około 1200 robotników, przy czym w największym pracowało ich 130, 
a w najmniejszym tylko 15. W czasie działań wojennych w zimie 1806/1807 r. 
wrocławskie drukarnie perkalu w znacznej częściu uległy zniszczeniu. Wprawdzie 
po zakończeniu oblężenia Wrocławia szybko je odbudowywano, ale nowe wa
runki ekonomiczne będące wyrazem przybierającego coraz bardziej na sile ka
pitalizmu nie sprzyjały rozdrobnieniu, jakie istniało w przemyśle perkalowym 
na początku XIX w. Zbyt wrocławskich parkali był coraz bardziej uzależniony od 
wahań cen na rynku europejskim, od periodycznych kryzysów, które zaczęły 
wstrząsać coraz częściej gospodarką kapitalistyczną, a wreszcie od konkurencji 
angielskich wyrobów bawełnianych. Dużą rolę w likwidacji przedsiębiorstw 
drobniejszych odegrał również postęp techniczny. Wprowadzanie coraz to nowych 
maszyn wiązało się z przebudową budynków fabrycznych i wymagało dużych 
wkładów pieniężnych. Z tego względu wiele mniejszych zakładów fabrycznych 
upada, tak że w połowie XIX w. zostaje ich tylko 4. Najważniejsze — to fabryki 
kupców Mildego i Poehlmana.

Szczególnym przedmiotem badań Autora stały się dwa aspekty: 1) problem 
budownictwa; 2) moment urbanistyczny. Jeśli chodzi o pierwszy, to Komaszyński 
zajął się rozmiarami i przeznaczeniem poszczególnych budynków drukarń perkalu 
we Wrocławiu oraz zmianami, jakie zachodziły w tej dziedzinie pod wpływem 
postępu techniki i budownictwa (największy wpływ miało wprowadzenie maszyn 
parowych). Omawia więc kolejno suszarnie, farbiarnie, maszynownie, drugorzędne 
typy zabudowań (magle, kieraty, szopy do przechowywania narzędzi itp.), bu
dynki mieszkalne, a nawet elementy zdobnicze. Przy każdym typie zabudowań 
kładzie on duży nacisk na ewolucję, jaką przeszły poszczególne typy zabudowań 
w okresie od mniej więcej połowy XVIII do połowy XIX w. Z kolei trochę miej
sca poświęca Autor materiałom, z jakich wznoszono budynki fabryczne, zwracając 
uwagę na ich ewolucję (od budynków drewnianych poprzez zabudowania z mu- 
ru pruskiego do budynków z cegły).

Przy aspekcie urbanistycznym podkreśla Autor charakterystyczny fakt, że 
wrocławskie fabryki perkalu umiejscowiły się na Przedmieściu Oławskim ze 
względu na bliskość rzeki, która dostarczyć mogła dużej ilości wody potrzebnej 
do produkcji perkalu, oraz ze względu na duże przestrzenie potrzebne pod zabudo
wania fabryczne, o jakie trudno byłoby w gęsto zabudowanym śródmieściu. Roz
lokowanie fabryk perkalu na Przedmieściu Oławskim wpłynęło z kolei na układ 
ulic i charakter zabudowy tej części miasta. W części końcowej artykułu zajął 
się Autor powierzchnią zajmowaną przez fabryki, ogólną charakterystyką typo
wych kompleksów zabudowań- fabrycznych, ich wartością szacunkową i jej wzro
stem w miarę rozrastania się fabryk. Te ostatnie dane zawarte są także w do



łączonym do artykułu wykazie ważniejszych fabryk perkalu na Przedmieściu 
Oławskim w pierwszej połowie XIX w.

Wartość źródłową artykułu zwiększają zamieszczone w tekście liczne plany 
i wykresy ilustrujące wywody Autora.

PRACE I MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE — zestawiła L. Matusik.

Rocznik 1948/1949 przynosi m. in. rozprawę S. Szczotki Materiały do hodowli 
owiec w 18 wieku w państwie ślemieńskim na Żywiecczyźnie. Jest to przedruk rę
kopisu ze zbiorów archiwalnych w Żywcu pt. Instruktarz z informacją koło owiec 
pod komisy ją imci pana Bykowskiego po wszystkich dobrach Jaśnie Wielmożnego 
J. P. Wielopolskiego, koniuszego wielkiego koronnego, zalecony powtórnie anno 
Domini 1773-tio die 1 ma Januarii.

Przedruk jest poprzedzony wstępem S. Szczotki. Dowiadujemy się z niego, że 
instruktarz powstał w 1748 r.F w 1773 Został ponownie spisany. Dostarcza on sze
reg ciekawych wiadomości odnośnie do gospodarki hodowlanej na folwarkach 
państwa ślemieńskiego (w danym okresie oświęcimsko-zatorskiego).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt podkreślony przez wydawcę, że przy 
pisaniu powyższego instruktarza dużą rolę odegrali chłopi z terenu oświęcimsko- 
-zatorskiego informując administratora dóbr o zasadach gospodarki halnej, umie
jętnym obchodzeniu się z owcami i oszczędnym utrzymywaniu ich.

W roczniku 1950/1951 znajdujemy m. in. pracę B. Kopczyńskiej-Jaworskiej 
Gospodarka pastewna w Beskidzie Śląskim. Powyższa monografia oparta jest 
o badania terenowe na Śląsku Cieszyńskim. Za punkt wyjścia przy opracowywa
niu przyjęto zagadnienie pasterskiej spółki gospodarczej i jej związek z życiem 
społecznym środowiska wiejskiego. W pierwszej części swej pracy Autorka daje 
przegląd dotychczasowych badań nad pasterstwem wysokogórskim oraz jego ge
nezę. Następnie przechodzi do historii szałaśnictwa na Śląsku Cieszyńskim przed
stawiając czytelnikowi początki osadnictwa, kolonizację wołoską i jej wpływ 
na szałaśnictwo, rozwój terytorialny szałaśnictwa i jego gospodarkę. Część trze
cia monografii przedstawia kulturę pasterską w obrzędach i zwyczajach. Jej opis 
jest poprzedzony opisem stosunków prawno-społecznych, ze szczególnym uwzględ
nieniem stosunków własnościowych i organizacji spółki szałaśniczej. Ponadto 
znajdujemy opisy stosunków gospodarczych dotyczących hodowli owiec, meliora
cji pastewno-górskich (koszarowania, zbierania kamieni), przerobu i zużytkowania 
wełny oraz opisy narzędzi używanych przez pasterzy wysokogórskich.

POLSKA SZTUKA LUDOWA — zestawiła L. Matusik.

W roczniku VII (1953) znajdujemy umieszczony w z. 3 artykuł B. Bazielich 
Ludowy hait śląski. Na wstępie artykułu zaznaczony jest podział haftu na typy: 
starszy i młodszy, a następnie stwierdzenie, że typ starszy, który obecnie należy 
do rzadkości, utrzymał się m. in. na Śląsku. Autorka zwraca uwagę na stronę 
ornamentacyjną i sposób wykonania haftu, gdyż to pozwala często usunąć wątpli
wości tyczące jego chronologii i pochodzenia. W artykule zostały omówione ty
powe ściegi śląskie i podkreślono ich różnorodność. Materiał z terenu Śląska zo
stał przeanalizowany w porównaniu z innymi okolicami Polski. W zakończeniu 
podkreślono dość wczesne zetknięcie się ludności śląskiej z przemysłowymi mia



stami, co wyrobiło wśród artystów ludowych z terenów Śląska odmienne upodo- 
badania dostosowane do codziennych potrzeb i wymagań.

Spośród treści zeszytu 6 tegoż rocznika wymienić należy artykuł R. Reinfussa 
Elementy renesansowe w polskim meblarstwie ludowym. Powyższy artykuł po
święcony jest zagadnieniu wpływu Odrodzenia na rozwój mebli ludowych w opar
ciu głównie o materiał muzealny. Brak źródeł historycznych nie pozwolił Autoro
wi na danie wyczerpującej odpowiedzi, lecz pozwolił stwierdzić, że proces prze
mian, którym ulegało wyposażenie chałupy wiejskiej, nie był na ziemiach pol
skich jednolity. Wpływy te silniej i głębiej zaznaczyły się na zachodzie kraju, 
zwłaszcza na Śląsku. Omawiając zdobnictwo mebli w renesansie przez malarstwo 
oraz oklejki fornirowane zaznacza, że znajdowały dość częste zastosowanie na 
Śląsku. Ponadto w dekoracji malarskiej sprzętów ludowych na Śląsku Dolnym 
spotykamy widoki miast, zamków, co znajduje swą analogię we włoskich skrzy
niach renesansowych. W dalszym ciągu artykułu podkreśla Autor wpływ rene
sansu na inne sprzęty domowe, z zaznaczeniem pewnych odrębności w śląskim 
zdobnictwie ludowym.

Rocznik VIII (1954) przynosi w zesz. 1 artykuł J. Rosen-Przeworskiej Ubiór na 
ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza. W artykule tym daje Au
torka ogólny szkic omawianej problematyki oraz naukową analizę materiałów 
dotyczących wczesnośredniowiecznego ubioru polskiego, a następnie zwraca 
uwagę na trudności wyłaniające się przed współczesnym badaczem. Autorka opie
ra się na materiale ikonograficznym (zupełnie pomijając źródła pisane), który 
przeanalizowała w świetle badań archeologicznych i historycznych na tle po
równawczym materiałów z państw ościennych.

Na tak zestawionym materiale naukowym ukazuje Autorka specyfikę ubioru 
polskiego do VII w. Rozpatrując fragmentaryczne materiały archeologiczne zwra
ca szczególną uwagę na książęcą mogiłę z Zakrzowa (pow. Oleśnica) datowaną 
na IV w.; którą zalicza do jednych z najbardziej interesujących zabytków. Znale
ziono tam bowiem cenną złotą biżuterię oraz sześć rodzajów tkanin świadczących 
o wysoko postawionej technice tkackiej na Śląsku. O poziomie tej techniki świad
czy również ponad sto kawałków tkanin znalezionych w Opolu.

Tkaniny opolskie są o różnych splotach utkanych z miejscowej wełny — gru
bej i cienkorunnej. Z zabytków opolskich na specjalną uwagę zasługują części 
warsztatu tkackiego poziomego, prawdopodobnie najstarszego w Polsce. Pojawie
nie się tego typu krosien mówi wyraźnie o doskonaleniu się techniki tkackiej, co 
z kolei ma duże znaczenie dla historii rozwoju odzieży w Polsce. Obok tkanin 
miejscowego pochodzenia znajdujemy w Opolu ślady lnu włoskiego i chińskiej 
trawki — rami. Według argumentacji Autorki tkaniny opolskie mają potwierdzić 
fakt, że pasiaki na terenach polskich nie były zapożyczone ani narzucone z ze
wnątrz, jak to niegdyś interpretowano.

Przechodząc do omówienia ubioru X1-XII w. Autorka zaznacza, że mamy wię
cej materiałów i spośród szeregu zabytków ikonograficznych wymienia tympanon 
z kościoła N.M.P. na Piasku, św. Michała oraz płaskorzeźby i freski wczesnoro- 
mańskie odkryte w ostatnich czasach w Strzelinie. Analizując strój Marii Wło- 
stowicowej stwierdza, że długi płaszcz Marii daje nam wyobrażenie o płaszczach 
noszonych przez możne panie w tym okresie. Zwraca równocześnie uwagę na po



dobieństwo stroju Marii z Regelindą przedstawianą w rzeźbie katedralnej 
w Naumburgu.

Ubiór męski określa na podstawie rzeźb z tympanonu kościoła Sw. Michała 
we Wrocławiu. Na zakończenie Autorka nadmienia, że ubiór polski wykazuje bli
skie analogie do strojów znanych z ikonografii rzymskiej.

W nr 2 znajdujemy ponownie artykuł tejże Autorki O ubiorze chłopskim od 
13 w. do renesansu. W oparciu o materiał ikonograficzny Autorka stara się przed
stawić genezę i rozwój stroju chłopskiego w danym okresie. Podkreśla, że okres 
ten jest szczególnie interesujący, gdyż zwiastuje nowe kroje i nowe typy odzieży, 
a przy tym charakter codziennego odzienia zmienia się w zależności od klasy spo
łecznej i zróżnicowuje się w obrębie jednej klasy. Jest to bowiem okres, kiedv 
produkcja tkanin odzieżowych traci stopniowo wyłączny charakter zajęcia domo
wego i przekształca się na rzemiosło cechowe. Opisując odzież noszoną na dwo
rze polskim w XIII w. Autorka powołuje się na postacie z fryzu okalającego tumbę 
Henryka IV. Zmiany w stroju chłopskim przedstawia nam Autorka na podstawie 
płaskorzeźby z Trzebnicy (około 1230) Męczeństwo świętego. Tutaj postać Dawida 
odziana w chłopską płótniankę daje nam wyobrażenie o stroju chłopskim codzien
nym z danego okresu. Jest to w ogóle jeden z bardzo nielicznych przykładów ro
boczej odzieży chłopskiej. Do XIV w. najbardziej wszechstronnym materiałem do 
badania ubioru chłopskiego jest Legenda o św. Jadwidze, zwana inaczej Kodek
sem ostrowskim, wykonana przez Mikołaja Pruzię w 1353 r. na zamówienie Lu
dwika I, księcia Brzegu. Autorka analizuje ubiór przedstawicieli wszystkich 
warstw społecznych występujących w Legendzie, tj. księcia, dworzan, rycerzy, 
giermków oraz murarzy, rybaków, podróżnych, pielgrzymów, kmieci, którym księż
na obniża czynsz, i zamożnych siedlaków naśladujących ubiór klas posiadających. 
Jeżeli chodzi o strój magnacki, to Autorka analizuje jeszcze ubiory z nagrobków 
książąt Juty i Bolka ziębickiego, Anny i Wacława z Legnicy, Anny i Bolka III 
opolskiego. Autorka zaznacza, że rysunek wyobrażający księżnę Jadwigę w wyso
kiej ślubnej koronie jest jednym z nielicznych w ikonografii polskiej przykładów 
obrazujących weselny strój panny młodej, który utrzymał się w stroju chłopskim, 
np. jako galanda na Śląsku. Ponadto zwraca uwagę na fakt, że kaftany z Kodeksu 
ostrowskiego są prototypem tych kaftanów chłopskich, które do XVI w. były roz
powszechnione na Śląsku. Strój XV w. omawiany jest przez Autorkę na podstawie 
nieśląskich materiałów ikonograficznych, lecz znajdujemy tu szereg cennych ana
logii w stosunku do Kodeksu ostrowskiego lub innych płaskorzeźb Śląska.

W tymże numerze S. Wallis, jeden z najwybitniejszych zbieraczy materiałów 
w zakresie folkloru śląskiego, zamieszcza Słownik górno-śląskich wyrażeń ludo
wych. Jest to fragment z przygotowywanej od szeregu lat pracy. Powyższy frag
ment przedstawia nam w układzie alfabetycznym wyrazy wybrane, dotyczące 
sztuki ludowej i folkloru śląskiego. Stanowi to cenny przyczynek do poznania 
gwarowego słownictwa i kultury ludu górno-jląskiego.

WOPROSY ISTORII — zestawił M. Pater.

Pierwsze zeszyty z r. 1954 przynoszą bogaty i ważny dla badaczy dziejów 
Śląska materiał dotyczący problematyki niemieckiej. W zeszycie 1 (s. 60-79) 
artykuł M. Smirina Roi narodnych mas na zarie borty za gosudarstwiennoje je- 
dinstwo Germanii (XV—XVI w.) jest odpowiedzią na próby fałszowania historii



Niemiec przez historyków zachodnio-niemieckich piszących z inspiracji reakcyj
nych, politycznych kół USA oraz władz bońskich. Fakty fałszowania historii 
niemieckiej wskazuje Autor na wstępie artykułu. Zwraca uwagę, że reakcyjni hi
storycy starają się przedstawić dzisiejsze rozczłonkowanie Niemiec jako stan 
„normalny", jako swego rodzaju „tradycję historyczną". Władze zachodnio-nie- 
mieckie w swoich oficjalnych rozporządzeniach odnoszących się do nauki historii 
w szkołach na pierwszy plan wysuwają nie historię Niemiec, lecz poszczególnych 
ziem niemieckich. Autor zwraca uwagę, że takie ujmowanie historii Niemiec po
siada głęboki sens polityczny.

W dalszej części artykułu Autor na tle krótko przedstawionej ogólnej sy
tuacji społeczno-politycznej Niemiec w XV i XVI wieku przedstawia udział mas 
ludowych w walce o polityczne zjednoczenie Niemiec. Dość dużo uwagi poświęca 
Autor związkom chłopskim w XV i XVI wieku. Po scharakteryzowaniu możliwo
ści radykalizacji ruchu chłopskiego w Niemczech pod wpływem husytyzmu prze
chodzi Autor do omówienia ruchu „chodaka". Ruch ten odnosi Autor do lat wcze
śniejszych (trzydziestych i czterdziestych XV w.), niż to się ogólnie przyjmuje, 
opierając się na źródłach, które wspominają o używaniu przez chłopów chodaka 
jako symbolu walki z uciskiem feudalnym. Smirin wykazuje na przykładach, że 
symbol chodaka stał się również symbolem aktywnej walki chłopów z obcym 
najazdem.

Dużo uwagi poświęca Autor wojnie chłopskiej w okresie reformacji, w szcze
gólności zaś Tomaszowi Miinzerowi, podkreślając rewolucyjny, antyfeudalny cha
rakter jego programu. Swoje rozważania kończy na roku 1525. Wojna chłopska 
prowadziła do jedności Niemiec, mieszczaństwo zaś zignorowało antyfeudalne 
żądania ruchu chłopskiego — oto niektóre końcowe wnioski rozważań Smirina.

W dalszych numerach badacza dziejów Śląska zaciekawiają zwłaszcza arty
kuły:

S. I. Prasołow, Rewolucjonnoje dwiżienije trudiaszczichsia Cziechosłowakii 
w gody mirowoho ekonomiczeskowo kryzysa (1929—1930 gody), (nr 3, s. 36—54), 
Zwracając uwagę na okoliczności, które spowodowały, że kryzys przemysłowy 
w Czechosłowacji zakończył się później niż w innych krajach, charakteryzuje Au
tor w kilku zdaniach zjawisko splatania się kryzysu przemysłowego z rolnym. 
Szerzej nieco (s. 37—40) omówione jest zagadnienie pogarszania się sytuacji eko
nomicznej klasy robotniczej oraz zjawisko rujnowania się i podupadania średnich 
i drobnych gospodarstw chłopskich. Dalsza część artykułu (s. 40-49) poświęcona 
jest zagadnieniu ruchu rewolucyjnego klasy robotniczej Czechosłowacji w okre
sie kryzysu, przy czym Autor bardzo wiele uwagi poświęca roli i znaczeniu Ko
munistycznej Partii Czechosłowacji w tym ruchu. Ostatnia część artykułu (s. 49— 
-54) traktuje o roku 1932 jako okresie największego napięcia walk rewolucyj
nych, a także zawiera pewne ogólniejsze wnioski Autora.

W. Ulbricht, Poslewojennyj krizis w Germanii i sobytija 1923 goda, (nr 5, 
s. 59—80). Artykuł ten jest tłumaczeniem pracy Ulbrichta zamieszczonej m. in.- 
w organie KC Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności „Einheit" (nr 4 i 5 
z 1953 r.). Po krótkiej charakterystyce stosunków ekonomicznych w Niemczech 
po pierwszej wojnie światowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowa
nie się niemieckiego kapitału monopolistycznego usiłującego zachować swój po
tencjał przemysłowy po traktacie wersalskim, daje Autor charakterystykę sytuacji



politycznej w Niemczech po pierwszej wojnie światowej; w związku z tym szcze
gólnie dużo miejsca poświęca zagadnieniu okupacji Nadrenii przez wojska fran
cuskie i belgijskie oraz wskazuje, jakie to miało znaczenie dla rozwoju sytuacji 
w Niemczech. Na tym tle przedstawiono wypadki rewolucyjne w Niemczech 
w 1923 r. wskazując na kierowniczą rolę KPD.

J. W. Arutjunian, Prawiaszczije krugi USA i zachwat Awstrii iasziStskoj Ger- 
manijej (nr 6, s. 43—56). Autor wskazuje na fakty mówiące o tym, że USA na dłu
go przed przyłączeniem Austrii były informowane o planach Niemiec hitlerow
skich, że wiedziały o zamierzonym anschlussie i godziły się na to, aczkolwiek 
zajęcie Austrii przez imperializm niemiecki nie leżało w interesie USA, gdyż gro
ziło ich ekspansji ekonomicznej zarówno w samej Austrii, jak i na Bałkanach. 
Imperializm USA, Anglii i Francji spodziewał się skierować hitlerowskie Niemcy 
przeciw ZSRR. To był główny powód, dla którego USA godziły się na przyłącze
nie Austrii do hitlerowskich Niemiec. Jest to główna teza Autora, którą uzasad
nia przy pomocy bogatego materiału faktograficznego.

A. J. Małysz, Ekonomiczeskije położenije trudiaszczichsia zapadnoj Germanii 
pośle wtoroj mirowoj wojny (nr 6, s. 57—72). Artykuł traktuje o całości powojen
nej sytuacji gospodarczej Niemiec Zachodnich w jej powiązaniu z sytuacją poli
tyczną. W ścisłej łączności z tymi zagadnieniami rozpatruje problem ekonomicz
nej sytuacji mas pracujących. Problematyka tego artykułu jest bardzo szeroka. 
Autor np. dużo uwagi poświęca zagadnieniu chronicznego bezrobocia, zwraca 
uwagę na oszukańczy system podnoszenia intensywności pracy przy nieprzestrze
ganiu elementarnych zasad technicznego bezpieczeństwa pracy, co powoduje 
ogromny wzrost liczby nieszczęśliwych wypadków.

SLEZSKY SBORNlK — zestawił A. Galos.

Artykuły zawarte w dwóch ostatnich numerach ,,Slezskiego Sbornika" (1953, 
U, z. 4; 1954, LII, z. 1/2) podzielić można na kilka działów.

Zbliżająca się rocznica rewolucji 1905—1907 wywołała zainteresowanie zaga
dnieniem, jaki wpływ rewolucja ta posiadała na dzieje Czech. Na łamach „Slezskie- 
go Zbornika" Z. Konecny omówił problemtatykę ruchu robotniczego na Morawach 
i Śląsku w latach 1905—1907, a więc właśnie w okresie trwania rewolucji (t. LII, 
z. 1/2). Nie ma w nim wprawdzie mowy o bezpośrednim wpływie rewolucji, nato  ̂
miast Autor przedstawił kolejno stan ekonomiczny Śląska i Moraw w początku XX 
wieku na szerokim tle stosunków austriackich, kryzys i depresję lat 1900—1905, po
łożenie robotników w poszczególnych gałęziach przemysłu oraz stan uświadomienia 
politycznego proletariatu. Artykuł ten, 'oparty na materiałach drukowanych oraz 
archiwaliach brneńskich, stanowi dobrą podstawę do opracowania zagadnienia 
rozwoju ruchu robotniczego w tym okresie. Natomiast bezpośrednio wpływem 
rewolucji na Śląsk czeski zajął się A. Grobelny pisząc o wpływie rosyjskiej rewo
lucji burżuazyjno-demokratycznej na prasę ostrawską (t. LII, z. 1/2). Kolejno omó
wił on stanowisko 13 gazet do poszczególnych faktów związanych z przebiegiem 
rewolucji. Dla czytelnika polskiego artykuł ten posiada znaczenie z dwóch wzglę
dów, z jednej strony obok gazet w języku czeskim i niemieckim omówione zostały 
także „Gwiazdka Cieszyńska*’ oraz „Robotnik Polski", a z drugiej strony wśród 
wypadków rewolucyjnych pewną rolę grały także wypadki na terenie Królestwa*



Od kilku lat na łamach „Slezskiego Sbornika" ukazują się prace poświęcone 
ekonomicznemu rozwojowi Śląska, zwłaszcza rozwojowi przemysłu. Przed dwoma 
laty w roczniku z r. 1952 ukazał się nawet artykuł programowy ujmujący badania 
te w pewne ramy periodyzacyjne i zagadnieniowe. W sprawie tej zabierali już 
głos na łamach pisma w dyskusyjnych wypowiedziach F. Mainuś i polski historyk 
Chlebowczyk. Do redakcji napłynęło znacznie więcej głosów dyskusyjnych, które 
zreferował Andelin Grobelny (t. LI, z. 4). Praca F. Mainuśa Przyczynek do gospo
darczych dziejów ziem czeskich w drugiej połowie XVIII wieku ukazuje pewne 
zmiany w produkcji i zbycie towarów przemysłowych na Śląsku i na Morawach 
w latach siedemdziesiątych XVIII wieku. Dużą rolę odgrywała przy tym polityka 
władz austriackich, które w tym czasie musiały ostatecznie pogodzić się z faktem 
utraty Śląska pruskiego i szukały możliwości rekompensaty. Materiały archiwalne 
z Brna i Opawy przyniosły szereg ciekawych faktów dotyczących głównie prze
mysłu tekstylnego, zarówno dostarczania surowca, organizacji produkcji, jak 
i zbytu. W okresie tym, zwłaszcza w zakresie produkcji płótna, na miejsce manu
faktury rozrzuconej coraz wyraźniej zaczęła występować manufaktura skoncentro
wana. Wśród krajów posiadających poważne znaczenie dla przemysłu czeskiego 
wymienia Autor na czołowym miejscu południową Polskę. Do artykułu dołączo
nych jest kilkadziesiąt tablic podających wysokość produkcji poszczególnych to
warów W' najważniejszych ośrodkach przemysłowych w latach sześćdziesiątych.

M. Myśka (t. LI, z. 4) omówił w 125-lecie huty Witkowickiej pierwsze dwa
dzieścia lat jej istnienia (1828—1848). Podstawę źródłową stanowiły archiwalia 
z Kromieryża, Ołomuńca, Opawy i Brna, a nawet rękopiśmienna praca niemiecka 
oparta na materiałach wiedeńskich. Bogaty materiał faktyczny pozwolił na przed
stawienie rozwoju huty pomiędzy jej powstaniem a burżuazyjną rewolucją, która 
usunęła wiele feudalnych pęt, utrudniających pełne wyzyskanie możliwości.

Mniejsze rozmiarami i znaczeniem są inne rozprawki, a to: J. Nożićki, który 
wydobył z archiwum brneńskiego wiadomości o projektach budowy kanału Du
naj—Odra (t. LI, z. 4), pochodzących z drugiej połowy XVII w.; następnie J. Chy
bka, który podał wiadomość o wielkim kupcu opawskim z drugiej połowy 
XVIII w., J. F. Thilu (t. LI, z. 4), reprezentującym poglądy merkan ty listy czne; 
wreszcie S. Drkala o pracy dzieci w opawskich fabrykach tekstylnych (t. LII, 
z. 1/2), przy czym zdaniem Autora praca ta pomimo ograniczającego ją ustawo
dawstwa utrzymywała się bez większych przeszkód do r. 1885.

Mniej miejsca zajmują w omawianych zeszytach artykuły dotyczące stosun
ków wiejskich. J. Macourek w poważnej pracy przedstawił zagadnienie wołoskie 
w Cieszyńskim po wojnie trzydziestoletniej (t. LII, z. 1/2). W kolejnych rozdzia
łach omówione zostały: rozwój i rozmieszczenie kolonizacji wołoskiej, położenie 
ekonomiczne i prawne, wreszcie walki antyfeudalne i ich formy. Jak stwierdził 
Autor na wstępie: ,,tz. zagadnienie wołoskie jest jednym z głównych problemów 
naszego życia ekonomicznego i społecznego okresu rozwiniętego i upadającego 
feudalizmu". Zagadnienie to nie obce jest zresztą literaturze polskiej (Szczotka, 
Dobrowolski, F. Popiołek i inni), toteż praca winna spotkać się z dokładniejszą 
oceną ze strony polskich badaczy.

Na bardzo bogatych materiałach oparta jest dalsza część obszernej pracy 
A. Turka, Z niemczenie Opawskiego w XV/ i XVII wieku (t. LII, z 1/2), w której 
Autor omówił południowo-wschodnią część Opawskiego. W innych artykułach



J. Radimsky wspomniał o organizowaniu systemu podatkowego na Morawach na 
początku drugiej połowy XVII w. (t. LI, z. 4), a Z. Laznićka opracował współcze
sne typy osadnictwa wiejskiego w Cieszyńskiem (t. LI, z. 4).

Niektóre artykuły bardzo ściśle łączą się z historią Polski. Dotyczy to 
w pierwszym rzędzie prac A. Sivka i Z. Hajaka, autorów znanych ze swoich pu
blikacji na łamach „Sobótki". Pierwszy z nich omówił kontakty działacza czeskie
go J. Frića z polską emigracją w Paryżu na początku lat sześćdziesiątych (t. LI. 
z. 4). Drugi natomiast dorzucił kilka szczegółów o ucieczce Pustowójtówny z Pragi 
w r. 1863 (t. LI, z. 4).

Ponadto znajdujemy (t. LII, z. 1/2) artykuł J. Poliśenskiego dający przyczy
nek do poznania myśli politycznej w Czechach przed klęską białogórską (relacja 
Slavaty o pertraktacjach dotyczących księstwa opawskiego w latach 1614—1615). 
Dwa artykuły J. Nehybla wiążą się z działaczem czeskim J. Winklerem, w jed
nym z nich jest przy tym mowa o jego spotkaniach z Palackim po r. 1826 (t. LI, 
z. 4), w drugim Autor wydał kilkanaście listów Winklera ważnych dla poznania 
historii czeskiego ruchu narodowego w Cieszyńskiem (t. LII, z. 1/2).

Zawartość numerów uzupełniają jeszcze recenzje. Kilka z nich dotyczy prac 
polskich. Współpraca pisma z historykami polskimi, datująca się nie od dziś, 
uzewnętrzniła się tym razem w zamieszczeniu recenzji Mariana Tyrowicza.




