
1 Obok wydrukowanych in extenso 21 życiorysów, zamiesz
czono na końcu zbioru kilkadziesiąt wyjątków z innych życio
rysów, nadesłanych na konkurs. Wyjątki te uszeregowano we
dług zagadnień, wybijających się na pierwszy plan w całości 
wynurzeń („dlaczego zostałem górnikiem", „ciężkie warunki 
dzieciństwa", „trudności w zdobywaniu oświaty", „dawne wa
runki pracy w kopalniach", „walka o interesy i prawa klasy 
górniczej" ( ? ) ,  „przyczyny emigracji do kopalń zachodnich", 
„Niemcy we wspomnieniach górniczych"). Stanowi to cenne uzu
pełnienie książki, przedstawiającej niepowszednie możliwości 
badawcze tak dla socjologa jak  i historyka dziejów najnowszych 
Śląska. Henryk Zieliński

S l e z s k y  S b o r n i k ,  Roćnik 46 (1948) ć 4, R. 47 (1949) ć 1— 4.
Wśród artykułów o treści historycznej, zawartych w pięciu 

numerach kwartalnika Slezsky Sbornik, na czoło wybija się nie
wątpliwie praca Adolfa Turka, Germanizacja Opawskiego 
w XVI i XVII w. Pierwsza je j część ukazała się już w 1 tomie 
r. 1948, następne w t. 4 tegoż roku i w 3 tomach 1949 r. Za pod
stawę źródłową posłużyły autorowi materiały, zawarte w archi
wach ziemskich w Brnie i Opawie oraz w miejskim archiwum 
w Krnovie, .sporadycznie wykorzystał także niektóre archiwa 
kościelne. Na ich podstawie ustalił drobiazgowo zmiany nazw 
wsi, przechodzenie majątków w ręce ludzi o nazwiskach nie
mieckich i wszelkie inne dane, mogące świadczyć o napływie 
elementu niemieckiego. Dane w tekście poparte zostały licznymi 
załącznikami, sporządzonymi na podstawie archiwaliów w formie 
tabelek i wykazów. Napływ elementu niemieckiego był często 
procesem samorzutnym, niekiedy popierali go władcy, jak  miało 
to miejsce np. w b. księstwie Kmovskim, które w XVI w. dostało 
się w ręce Hohenzollernów. Stosunkowo łatwiej niemczyły się 
miasta, znacznie dłużej zachowywały czeski charakter dobra 
rycerskie i wsie.

Przemiany, dokonywujące się ostatnio w nauce krajów de
mokracji ludowej, znalazły swoje odbicie w omawianym czaso
piśmie. Znany uczony czeski, prof. Krejći, zastanawiał się w nim 
nad nowymi zadaniami, stojącymi przed badaczami śląska 
(r. 1949 z. 4) i doszedł do wniosku, że problematyka śląska, 
traktowana z punktu widzenia marksizmu, musi służyć do oświe
tlania problemów szerszych i aktualnych, oraz łączyć, a nie 
dzielić Czechy z Polską, jak  łączył oba narody w historii Śląsk, 
będący często kulturalnym pomostem między nimi. Trudno nie 
podpisać się pod uwagami prof. Krejći, które stanowią próbę 
zaktualizowania nauki o Śląsku i wyjścia z impasu przyczyn- 
karskiego.

Dwa artykuły poświęcone zostały historii społeczno-gospo
darczej Śląska czeskiego. Zdenek Laznićka omówił projekty bu
dowy linij kolejowych w XIX i XX w. (r. 1949 z. 2), a Leopold



Perich przytoczył dwa zabytki z Drslave (dziś na terytorium 
Polski — Dzierżysław — r. 1949 z. 3). Zabytki te ciekawe są dla 
charakterystyki ustroju poddańczego. Składa się na nie doku
ment z r. 1600, w którym Vaclav Kokor, właściciel Dzierżysła- 
wia, potwierdził swoim poddanym prawa i oznaczył ich obo
wiązki. Kiedy jednak w wyniku wojny trzydziestoletniej ziemie 
uległy spustoszeniu, następni właściciele Dzierżysławia zaczęli 
wymagać coraz wyższych świadczeń. Spowodowało to apelację 
mieszkańców do sądu ziemskiego księstwa opawskiego, w któ
rego księgach autor znalazł drugi zabytek. Wyrok sądu zwrócił 
się przeciwko poddanym, którzy musieli zawrzeć nową, gorszą 
umowę.

Parę artykułów zostało poświęconych przyczynkom do hi
storii politycznej. Rudolf Zuber w Udziale kard. Dietrichsteina 
w likwidacji sporu Bonawentury Hahna z kapitułą wrocławską 
(r. 1949 z. 4) omówił fragment polityki Kościoła w dobie kontr
reformacji. Spór powstał na tle zatargów pieniężnych pomiędzy 
Hahnem, elektem na wrocławską stolicę biskupią z r. 1596, usu
niętym wkrótce na skutek wrogiego stanowiska cesarza, a kapi
tułą, której kandydatem był pierwotnie. Chodziło jednak 
w gruncie rzeczy o ofensywę centralizmu władz Kościoła, wzmo
cnionego soborem Trydenckim.

Tematem artykułu Franciszka Śiguta stały się reformy ad
ministracji kościelnej na granicach prusko-austriackich po po
koju cieszyńskim w latach 1779— 1781 (r. 1949 z. 1 ). Na pod
stawie materiałów, znalezionych w archiwum arcybiskupim 
w Kromieryżu (które dostarczyło także aktów do artykułu po
przedniego) przedstawione zostały narady i kontrowersje, ma
jące doprowadzić do dostosowania granic kościelnych do pań
stwowych. Poza rzekomymi interesami religijnymi kryły się po
lityczne interesy obu monarchii.

Wreszcie na podstawie tajnych akt gubernium morawsko- 
śląskiego dr Jifi Radimsky omówił stosunki, jakie panowały przed 
Wiosną Ludów na Morawach i na Śląsku austriackim, a to echa, 
wywołane przez ruchy praskie z r. 1844 i zaburzenia społeczne 
z r. 1847. 1

W 120 rocznicę urodzin Antoniego Vaska, założyciela czy
telni w Opawie, poświęcił mu krótki artykuł Viktor Ficek (r. 1949 
z. 4). Mikolas Leopold zestawił kilkanaście gazet czeskich i parę 
niemieckich, które wychodziły do r. 1939 we Frydku (r. 1949 
z. 2 ), podając przy każdym krótką charakterystykę, wymienia
jąc osobę autora i parę niezbędnych danych.

Wreszcie ciekawe dla niejednego badacza historii śląska 
będzie zestawienie, które podał prof. Macourek, jako wynik po
dróży do Budapesztu, w artykuliku Silesiaca w archiwach buda
peszteńskich (r. 1949 z. 2). Mimo że dane, jak zastrzegł się sam 
autor, nie są kompletne, przynoszą jednak szereg pozycyj archi
walnych z archiwum ziemskiego, muzeum narodowego i archi



wum biblioteki uniwersyteckiej, odnoszących się do okresu od 
XIV aż do XVIII w.

W tym krótkim zestawieniu opuszczono obfity dział miscel- 
laneów i wymieniono jedynie artykuły, odnoszące się bezpośred
nio do historii, tymczasem Slezsky Sbornik przynosi szereg arty
kułów, poświęconych literaturze śląska czeskiego, folklorowi etc.

Na zakończenie trzeba podnieść, że wśród licznych recenzyj, 
ukazujących się na łamach pisma, bardzo wiele poświęconych 
jest pracom polskim na tematy śląskie, a nawet pracom z histo
rii Polski. Wystarczy wymienić, że w r. 1949 recenzyj takich 
było trzydzieści kilka (częściowo prac przedwojennych), żywe 
zainteresowanie polskimi badaniami przyczyni się niewątpliwie 
do coraz owocniejszej wymiany wzajemnych osiągnięć.

Adam Galos

S l e z s k o ,  ćesky stat a ćeska kultura. Opava 1946, s. 208. Slez-
ska Knihovna. Svazek 1.
W styczniu i lutym 1946 roku zorganizowali naukowcy cze

scy w Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie dla szerszej publicz
ności cykl wykładów, mających na celu obudzić zainteresowanie 
dla dziejów i kultury śląska, oraz ujawnić zapatrywania czeskich 
badaczy na problemy ziemi, do której roszczą sobie pretensje 
i prawa trzy narody. Czas wykładów, w pół roku po zakończe
niu drugiej masakry światowej, okres likwidowania nieporząd
ków wojennych i zakładania podwalin pod nowy i lepszy ustrój 
warunkował poziom wykładów, na których znać pewien pośpiech 
i aprioryczność założeń.

Tematy odczytów obejmowały szeroki zakres problemów 
z archeologii i historii, prawa, języka i literatury, wreszcie sztuki 
i muzyki, a wszystko to ułożone pod kątem związków śląska 
z Czechami, względnie znaczenia jego dla Republiki. Jako trwały 
rezultat tych wykładów pozostało wymienione w tytule wydaw
nictwo, wzbogacone o jeszcze jeden wykład Józefa Vaśicy, 
wygłoszony tegoż roku w marcu w czasie „śląskiego tygodnia" 
w Pradze.

Oto tytuły wykładów: 1. Józef Skutil: Z najdawniejszej 
przeszłości Śląska. 2. Henryk śebanek: Śląsk a kraje czeskie 
w IX— XIII stuleciu. 3. Józef Macurek: Śląsk i jego znaczenie 
w państwie czeskim w XIV—XVIII stuleciu. 4. Franciszek ć a d a : 
Prawne przyłączenie śląska do krajów czeskich. 5. Albert K utal: 
Sztuka śląska a kraje czeskie. 6 . Adolf Kellner: Śląsk pod wzglę- 
deńn językowym. 7. Jan Vilikovsky: Starsza literatura śląska 
i jej znaczenie w literaturze czeskiej. 8 . Józef Vaśica: Udział 
Śląska w czeskim baroku literackim. 9. Antoni Grund: Śląsk 
w okresie odrodzenia czeskiego i jego udział w rozwoju litera
tury czeskiej XVIII—XIX stulecia. 10. Józef Hrabak: Piotr 
Bezrucz i jego doba. 11. Jan R acek: Muzyka śląska a Paweł 
Kfizkovsky w historii czeskiej kultury muzycznej.
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