
„ZARANIE SLĄSKIE”, 1965, z . la, s. 275—443.
Ukazał się kolejny zeszyt (la) „Zarania Śląskiego”, wydawanego przez Śląski 

Instytut Naukowy w Katowicach.

Zeszyt przynosi sporo materiałów historycznych, które w dziale artykułów 
rozpoczyna praca A. Pilcha pt. Młodzież akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w początkach ruchu socjalistycznego na Śląsku Cieszyńskim, omawiająca nurt po
glądów radykalnych wśród młodzieży uniwersyteckiej w X IX  i X X  w., przenika
nie tego nurtu w Cieszyńskie i udział w tym K. Kłuszyńskiego, T. Regera, R. Ku
nickiego i M. Jarosza, a także postępową rolę Uniwersytetu Ludowego.

Froblematyką ruchu robotniczego na terenie Zagłębia zajmuje się A. Kałuża 
w artykule pt. Z problematyki ruchu robotniczego 1905 roku w Zagłębiu Dąbrow
skim.

Wśród artykułów zwraca uwagę ciekawe studium J. Jezierskiej pt. Struktura 
społeczno-zawodowa województwa śląskiego w 1931 r., oparte na analizie II Fo- 
wszechnego Spisu Ludności Polski.

W dziale „Polemiki i Przeglądy” na temat książki F. Szymiczka pt. Stowa
rzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej zabiera głos E. Achremo- 
wicz.

W „Materiałach i Miscellaneach” zostały zgrupowane dalsze prace historyczne: 
opracowane przez L. Musioła fragmenty toczącej się na Śląsku w latach 1842—1844 
dyskusji o proletariacie; S. Zahradika omówienie struktury działalności i roli kas 
brackich w Zakładach Hutniczo-Górniczych Komory Cieszyńskiej; Zofii Body-Krę- 
żel praca o niemieckich planach ewakuacji więzień i obozów na terenie rejencji 
katowickiej w 1945 r. oraz R. Kubata o udziale klasy robotniczej w przejęciu i za
gospodarowaniu przemysłu w Częstochowie w momencie wyzwolenia. W dziale 
tym zamieszczono również kolejną, trzecią już, listę strat działaczy społecznych 
na Śląsku w latach 1939—1945, opracowaną przez H. Rechowicza, a zawierającą 
nazwiska i zwięzłe biogramy straconych działaczy komunistycznych związanych 
z PPR.

Z materiałów literackich zwraca uwagę studium językoznawcze S. Rosponda pt. 
Autentyzm toponomii śląskiej w „Officina Ferraria” oraz ciekawa praca histo
rycznoliteracka A. Gładysza pt. Start poetycki J. N. Jaronia w „Zaraniu Śląskim

W dziale „Polemik i Przeglądów” zamieszczono interesujące opracowanie 
H. Dutkiewicza o rozwoju badań socjologicznych na ziemiach zachodnich w latach 
1945—1964.

Zeszyt zawiera również bogaty dział recenzji nowo wydanych publikacji zwią
zanych tematycznie ze Śląskiem.

D. M.



J. K ł o c z k o w s k i ,  WSFÖLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE. GRUPY ŻYCIA 
WSPÓLNEGO W CHRZEŚCIJAŃSTWIE ZACHODNIM OD STAROŻYTNOŚCI DO 
XV WIEKU, Kraków 1964, Wydawnictwo Znak, s. 555 +  5 mapek.

Autor podjął się niełatwego zadania ukazania procesu kształtowania się i roz
woju różnych form wspólnego życia w chrześcijaństwie zachodnim na tle i w po
wiązaniu ze zmianami społecznymi. Jest to pierwsza próba takiego ujęcia proble
mu, i to nie tylko w literaturze krajowej, ale szerszej. Trudności w podjęciu te
matu były duże. Składał się na to brak wielu monograficznych opracowań, często 
subiektywna i daleka od naukowej postawy ocena roli i znaczenia instytucji za
konnych w średniowieczu, a wreszcie ogrom materiału i ograniczone ramy książki. 
Praca Kłoczkowskiego dzieli się na trzy zasadnicze części. Pierwsza obejmuje cza
sy od pojawienia się pierwszych gmin chrześcijańskich w starożytności aż do 
epoki karolińskiej, druga to okres X I—XIII w., a trzecia czasy XIV i XV w. 
Każda część zaczyna się od rozdziału wprowadzającego czytelnika w ogólne zagad
nienia omawianego okresu, daje zwłaszcza przekrój zmian zachodzących w życiu 
społecznym i kończy się podsumowaniem podkreślającym cechy najistotniejsze dla 
okresu.

W pierwszej części Autor akcentuje przyczyny wzrostu ilościowego ugrupo
wań . chrześcijańskich, potem wyjaśnia proces obniżania się gorliwości religijnej, 
wskazuje na pojawienie się nowych form życia wspólnego wśród chrześcijan i pod
kreśla polityczne ich znaczenie, a wreszcie omawia wpływ kultu religijnego na 
kształtowanie życia kulturalnego w Europie (organizacja bibliotek, scriptoriów, 
szkół itp.). W drugiej części Autor uwypukla wagę reformy gregoriańskiej dla ży
cia wspólnot chrześcijańskich, podkreśla przy tym sprzeczności interesów material
nych między klerem świeckim a zakonnym i na tym tle wyjaśnia reakcję ludności 
na hasła ewangeliczne. W trzeciej części mamy podane przyczyny kryzysu insty
tucji zakonnych i ugrupowań religijnych oraz próby rodzenia się nowych form 
wspólnego życia wśród chrześcijan. Cenne jest, że Autor omówił wpływ devotio 
moderna na rozwój umysłowy i kulturalny ówczesnej społeczności. Jest przez to 
bardziej zrozumiały wzrost ilościowy i jakościowy księgozbiorów klasztornych 
w XIV i XV w., wzmożenie twórczości literackiej i naukowej, troska o podnoszenie 
poziomu umysłowego członków konwentów. Rozważania Autora, obejmują teren 
europejski, przeto wiadomości dotyczące Polski, w tym także i Śląska, podawane 
są tylko w takim zakresie, jaki konieczny był dla całości problemu. Książka pisa
na jest z myślą o szerszych kręgach czytelników, przeto Autor unika w treści 
uwag polemicznych i dyskusji. Stara się jednak zapoznać czytelnika z aktualny
mi wynikami naukowymi, zwraca uwagę na nazwiska wybitniejszych historyków 
danego zagadnienia. Bogata i starannie wyselekcjonowana bibliografia, zwłaszcza 
zachodnioeuropejska, do poszczególnych rozdziałów pozwala na dotarcie do peł
niejszego materiału historycznego. Indeksy osobowe, geograficzne i rzeczowe ułat
wiają czytelnikowi znalezienie potrzebnych informacji. Znamienną cechą pracy 
Kłoczkowskiego jest dążenie do obiektywności sądów i opinii, stąd ostrożność 
w sformułowaniach, unikanie jednobrzmiących wyjaśnień, a wskazywanie na zło
żoność zjawisk i trudności w ocenie, podkreślanie problemów dyskusyjnych i nie
dostatecznie opracowanych. Abstrahując w tej chwili od być może polemicznych 
szczegółów, trzeba uznać pozycję za cenny dorobek, oddający przysługę w pracy 
każdego historyka średniowiecznego.

L. M.



J. M e z n i k, KAREL IV, PATRICIÁT A CECHY (Československý časopis 
historický, 1965, z. 2, s. 182—217).

We współczesnej marksistowskiej historiografii czeskiej zaczynają się poja
wiać tendencje do zmiany do niedawna bardzo ostrego osądu postaci Karola IV 
jako reprezentanta konserwatywnego nurtu swojej epoki. Nasuwającą dotąd tyle 
zastrzeżeń jego politykę kościelną próbuje się oceniać jako drogę do wzmocnie
nia potęgi państwa, wysoko stawiając równocześnie jego działalność kulturalną1. 
Wyrazem podobnych dążności jest i szkic Meznika. Autor przeciwstawia się panu
jącej opinii, jakoby Karol IV stale popierał patrycjat miejski, a zwracał się z re
guły przeciw opozycji cechów. Na podstawie analizy wypadków w Norymberdze, 
Frankfurcie, Żytawie, Wrocławiu, Pradze dochodzi Meznik do wniosku, że nie da 
się utrzymać schematyczna nieco teza o stałym poparciu cesarza dla patrycjatu. 
I w stosunkach miejskich celem Karola IV jest przede wszystkim wzmocnienie 
władzy monarszej. Dlatego polityka jego w obliczu konfliktów poszczególnych 
warstw ludności miejskiej jest zmienna, zależna od okoliczności, które cesarz umie 
wyzyskać do własnych celów.

E. M.

J. M e z n i k ,  VENKOVSKÉ STATKY PRAŽSKÝCH MEST’ANÜ V DOBÉ 
PŘEDHUSITSKÉ A HUSITSKÉ, Fraha 1965 (Rozpr. Csl. AV, t. 75, z. 2, s. 67 +  
+  3 mapy).

Autor podejmuje zagadnienie znane w literaturze, ale nie wyświetlone dotych
czas dostatecznie ani pod względem ilościowym, ani pod względem zmian w cza
sie. Posiadłości ziemskie mieszczan praskich bada Meznik w czterech przekrojach 
chronologicznych: 1360, 1400, 1418 i 1440. Zmiany, jakie dokonywały się między 
r. 1360 a 1400, są dość wyraźne (w 1360 r. 80 większych i 40 mniejszych majątków 
w ręku patrycjatu i 60 większych oraz 30 mniejszych w 1400 r.). W okresie do 
1418 r. trwa dalej tendencja do spadku. Autor tłumaczy ją przede wszystkim (choć 
zdaniem piszącej w sposób niewystarczający) całkowitym przesiedlaniem się patry
cjatu na wieś i zlewaniem się ze szlachtą. Czasy husyckie przynoszą zmianę osób 
posiadaczy, nie przynoszą natomiast zmian ilościowych, jeśli chodzi o dobra bę
dące w rękach poszczególnych osób. Rośnie natomiast (głównie w wyniku sekula
ryzacji dóbr kościelnych) liczba majątków, których właścicielem jest gmina miej
ska, mająca około 1440 r. we władaniu 38 wsi i dworów.

E. M.

R. F o r b e r g e r ,  DIE „VERGLEICHUNGS-TAEELLEN” DER LANDES- 
-OEKONOMIE-MANUFACTUR- UND COMMERCIEN-DEPUTATION (1790—1311) 
(Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, t. IV, 1962, s. 224—246 +  14 tabel).

Warto zwrócić uwagę historyków gospodarczych Śląska na ciekawy artykuł 
R. Forbergera dotyczący tabel porównawczych Saskiej Deputacji Krajowej dla 
Ekonomii, Manufaktur i Handlu, wydanych przez nią za lata 1790—1811. Obra
zują one mimo sw'ych braków, zwłaszcza niekompletności, rozwój przemysłu sas
kiego w okresie upadku feudalizmu. Tabele mają kapitalne znaczenie dla porów
nania rozwoju gospodarczego Saksonii i Śląska. Autor wyjaśnił, że tabele podają

1 Por. F. K a v k a ,  Karel IV a jeho doba (Dějiny a současnost, V, 1963).



informację co do rodzaju produkcji, jej zlokalizowania i wytwarzania nowych 
gatunków wyrobów.

Opublikowane w pracy tabele Autor na nowo opracował, ujmując różne ro
dzaje towarów w pewne grupy rzeczowe (gałęzie produkcji), a w ich obrębie — 
alfabetycznie. Wielkość produkcji w poszczególnych miejscowościach, wyrażoną 
w globalnej sumie wytworzonych wyrobów lub ich wartości pieniężnej, Autor 
zsumował w obrębie powiatów i okręgów oraz rodzajów towarów.

Artykuł zawiera 3 załączniki. Fierwszy obejmuje wykaz archiwaliów i przy
pisy z wyjaśnieniami dotyczącymi rozmiarów produkcji w opracowanych tabelach. 
Załącznik drugi odnosi się do wartości wyprodukowanego płótna w Górnych Łu- 
życach na podstawie poborów ceł. Trzeci załącznik obejmuje wykaz krajowych 
sukien i flanel w sztukach, jakie przeszły przez Lipsk w latach 1879—1811. Na 
końcu załączył Autor opracowane przez siebie tabele, obrazujące wielkość produk
cji Saksonii. Wielkość produkcji określana jest w funtach, sztukach, tuzinach, a więc 
w różnych jednostkach, w zależności od posiadanych materiałów.

W. P.

J. C h l e b o w c z y k ,  WYEORY DO ORGANÖW PRZEDSTAWICIELSKICH
n a  Śl ą s k u  c i e s z y ń s k i m  w  1848 r . p r z y c z y n e k  d o  b a d a ń  n a d
KSZTAŁTOWANIEM SIĘ ŚWIADOMOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 
W OKRESIE KAPITALIZMU (Śląski Instytut Naukowy. Biuletyn nr 47), Kato
wice 1964, s. 124.

Praca oparta jest głównie na materiałach archiwalnych z archiwów w Cie
szynie, Brnie, Opawie i Wiedniu, na spuściźnie pamiętnikarskiej i lokalnej pra
sie. W trzech rozdziałach omawia Autor wybory do Zgromadzenia Narodowego 
we Frankfurcie, Parlamentu austriackiego w Wiedniu oraz do Sejmu Krajowego 
w Opawie. Wymienione wyżej kampanie wyborcze skoncentrowały się wokół 
węzłowych dla tego okresu i terenu problemów likwidacji ciężarów i przywile
jów feudalnych, zakresu praw politycznych i swobód demokratycznych oraz kwe
stii narodowej. Zdaniem Autora, wszystkie te problemy stanęły na porządku 
dziennym w pierwszej z kampanii wyborczych — w wyborach do Zgromadzenia 
Narodowego we Frankfurcie. Natomiast w okresie przed wyborami do Parla
mentu wiedeńskiego dominowały zagadnienia wyznaniowe, wybory zaś do Sejmu 
Krajowego stały pod znakiem antagonizmów klasowych. Oprócz wymienionych 
wyżej problemów, stanowiących „społeczną treść wyborów na Śląsku Cieszyń
skim w 1848 r.”, omówione zostały w pracy ordynacje wyborcze, przedstawiono 
przebieg i wyniki wyborów oraz postawę i udział w akcjach wyborczych poszcze
gólnych grup społecznych, a także jednostek.

J. S.

M. O r z e c h o w s k i .  AKCJA PLEBISCYTOWA NA RZECZ GÓRNEGO ŚLĄ
SKA W NADRENII I WESTFALII (Zaranie Śląskie, R. XXVIII, 1965, z. 2, s. 473— 
—493).

Autor na podstawie materiałów archiwalnych pruskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych przedstawia akcję plebiscytową zarówno strony polskiej, jak i nie
mieckiej w nadreńsko-westfalskim okręgu przemysłowym. Liczba mieszkających 
tam Górnoślązaków sięgała ponad 100 tys. (ok. 35 tys. Polaków i ok. 75 tys. Niem
ców).



Równolegle do zorganizowanej i systematycznej akcji Polaków rozpoczętej 
latem 1920 r. rozwinęła się agitacja niemiecka, inspirowana i realizowana przez 
skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania z Vereinigte Verbände Heimattreuer Ober
schlesier na czele. Fosiadala ona — pisze Autor — „wszystkie cechy »kampanii 
nienawiści«. Jej głównym celem było bowiem zaszczepienie nienawiści do wszyst
kiego, co polskie”. Jednakże próba stworzenia jednolitego frontu antypolskiego 
nie powiodła się, partie niemieckiej lewicy bowiem nie podjęły kampanii nacjo
nalistycznej, co więcej, przeciwstawiały się jej. Wysuwane postulaty niemieckich 
organizacji nacjonalistycznych pod adresem władz centralnych w kierunku usta
wowego zakazu polskiej akcji plebiscytowej zakończyły się niepowodzeniem. "Wy
nikało to z obawy władz przed podobnym potraktowaniem Niemców w Polsce oraz 
interwencją Ententy, a przede wszystkim dlatego, że były one sprzeczne z konsty
tucją weimarską.

W konkluzji Autor stwierdza, że polska akcja plebiscytowa miała „istotny 
wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej i postawy politycznej nad- 
reńsko-westfalskich Górnoślązaków, sprzyjała przełamywaniu ich regionalnego 
izolacjonizmu i nawiązywaniu trwałych kontaktów z innymi grupami polskimi”.

R. G.

T. F a l e c k i ,  Z PROBLEMATYKI NIEMIECKIEGO SZKOLNICTWA 
MNIEJSZOŚCIOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1926—1928 
(Zaranie Śląskie, XXVIII, 1965, z. 2, s. 494—508).

Sprawa mniejszości niemieckiej w Polsce międzywojennej jest problemem 
niezwykle skomplikowanym. Autor artykułu rozważania swoje poświęca wycin
kowemu omówieniu jednego z aspektów tego problemu, a mianowicie szkolnictwu.

Sprawy szkolnictwa mniejszościowego na obszarze plebiscytowym, normowa
ne konwencją genewską, przez cały czas jej obowiązywania, tj. do 1937 r., nie 
zostały do końca wyjaśnione. Zaognione agitacją plebiscytową uczucia nacjonali
styczne Niemców-Górnoślązaków wytworzyły w nich przeświadczenie, iż zamia
rem państwa polskiego jest unicestwienie ich bytu narodowego. Skutkiem takiego 
przekonania było dążenie do zachowania, więcej, rozwoju niemczyzny na tym te
renie. Stąd szczególna troska Niemców o opanowanie szkolnictwa. Największe 
nasilenie tego procesu przypadło na 1926 r. Mniejszościowa organizacja niemiecka 
Volksfcund rozwinęła szeroką, zorganizowaną akcję propagandową, połączoną z za
stosowaniem nacisku ekonomicznego w celu pozyskania jak największej liczby 
uczniów. „Nacisk ekonomiczny na rodziców był tak silny, że poddawały się jed
nostki poprzednio znane ze swej propolskiej działalności” (s. 499). Władze polskie 
przez dłuższy czas pozostawały bierne. Dopiero od czerwca 1926 r. nastąpiła żyw
sza reakcja polskiej opinii publicznej, a co za tym poszło — bliższe zainteresowa
nie się władz tymi sprawami.

Wreszcie problem szkolnictwa mniejszościowego w woj. śląskim stał się przed
miotem obrad Ligi Narodów (1927 r.). Jednakże nie nastąpiło definitywne, regu
lujące te sprawy na przyszłość rozstrzygnięcie.

Artykuł oparty został na materiałach archiwalnych oraz literaturze polskiej 
i obcej.

R. G.



CASOWA DOKUMENTACI JA K NATNOWSlM SERBSKIM STAWIZNAM. 
Zestajał a zawód spisał Eeno Cyž, 1945—1960, Budyün 1965, Ludowe nakładnistwo 
Domowina, s. 287 +  1 nlb., 38 zdjęć.

Nakładem serbołużyckiego wydawnictwa Domowina w Budziszynie ukazała 
się niezwykle interesująca publikacja, stanowiąca doskonały przewodnik po naj
nowszej historii narodu serbołużyckiego. Składa się na nią calendarium najważ
niejszych wydarzeń z lat 1945—1960 dotyczących Serbołużyczan i ich ojczyzny. 
Zawarto w nim nie tylko fakty odnoszące się do życia politycznego i kultural
nego, ale także najważniejszych przemian gospodarczych i społecznych. Calenda
rium zostało opracowane bardzo szczegółowo, niekiedy wręcz drobiazgowo. Stąd 
też czasem sprawy doniosłe giną w powodzi mniej istotnych. Każda informacja 
utrzymana jest w duchu rzeczowej relacji danego wydarzenia. Autor bowiem 
unika dokonywania jakichkolwiek ocen. Metoda ta wydaje się jak najbardziej 
uzasadniona, bo wobec dużego niedostatku szczegółowych badań nad tym okresem 
dziejów narodu serbołużyckiego trudno jbst dziś pokusić się o precyzyjne, nau
kowe oceny tak wielu i tak różnorakich wydarzeń. Informacje ułożone są w po
rządku chronologicznym, co wynika już choćby z samego pojęcia calendarium. 
Każda z nich zaopatrzona jest w krótką notkę bibliograficzną, informującą czy
telnika o tym, gdzie może znaleźć więcej wiadomości o danym wydarzeniu. Ca
lendarium zostało poprzedzone wstępem, w którym Autor podaje cel oraz sposób 
opracowania i korzystania ze swej pracy, a także wykazem źródeł i literatury. 
Całość zamyka wykaz opublikowanych dokumentów i innych materiałów na te
mat stosunku organów i działaczy partii robotniczych (KPD i SED) oraz władz 
państwowych do problemu rozwoju mniejszości narodowej serbołużyckiej w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej w latach 1945—1964. Cennym uzupełnieniem 
publikacji są indeksy rzeczowy, osobowy i nazw miejscowych.

J. L.

PRZEMIANY PRZESTRZENNE, LUDNOŚCIOWE I SPOŁECZNE W WOJE
WÓDZTWIE KATOWICKIM W OKRESIE XX-LECIA  PRL, pod redakcją W. Mro
zek (Śląski Instytut Naukowy. Biuletyn nr 43), Katowice 1964, s. 112.

Kolejny „Biuletyn” (nr 43) Śląskiego Instytutu Naukowego poświęcony jest 
przemianom przestrzennym, ludnościowym i społecznym województwa katowickie
go w minionym dwudziestoleciu. Zawiera on zbiór artykułów: J. Gałaś, Zmiany 
przestrzenne w województwie katowickim w latach 1945—1962 (s. 7—32); J. Wies- 
ner, Rozwój ludnościowy województwa katowickiego w okresie XX-lecia (s. 33—41); 
tenże, Struktura ludności województwa katowickiego według płci i wieku (s. 42—49); 
L. Dziembała, Ruch naturalny w okresie XX~lecia (s. 50—öl); J. Jacimirski, Ruch 
wędrówkowy ludności województwa katowickiego w okresie XX-lecia PRL (s. 82— 
—74); W. Knobelsdorf, Przemiany w strukturze zatrudnienia ludności województwa 
katowickiego (s. 75—86); W. Mrozek, Procesy przemieszczania i integracji społecznej 
ludności województwa katowickiego (s. 87—102).

Z wymienionych przyczynków na podkreślenie zasługuje artykuł J. Gałasia. 
Cechą charakterystyczną tej pracy jest zaakcentowanie problemów, które miały 
i w dalszym ciągu mają istotne znaczenie dla ukształtowania przestrzennego wo
jewództwa katowickiego. Dokonując bilansu zmian przestrzennych, Autor pod
kreśla szereg trudności, do których zalicza m. in. deficyt siły roboczej, brak wo
dy przemysłowej i pitnej, korki komunikacyjne, szkody górnicze, brak zieleni.



GoTaś pisze, że „mimo wielokierunkowej przebudowy naszego województwa i za
dziwiająco szybkiego tempa przemian nie można odrobić wszystkich zaniedbań 
przeszłości” (s. 31). Kończąc Autor stwierdza, że o przemianach i postępie decy
dują nie tylko dźwigi budowlane w śródmieściu Katowic, rosnące nieustannie 
wskaźniki produkcji przemysłowej,* ale „przemiany w umysłach i sercach ludzi 
naszego województwa” (s. 31).

Tym właśnie sprawom poświęca swój przyczynek W. Mrozek, dając obraz 
procesów przemieszczania i integracji społeczeństwa katowickiego. Trudno jest 
ustosunkować się do wszystkich poruszanych problemów. Stanowią one w sumie 
dobrze powiązaną całość obrazu zmian ludnościowych i adaptacji różnyęh grup 
społecznych ludności województwa katowickiego.

B . P .


