
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*




