
„Przegląd historyczny" T. XLI. -f"
„Przegląd" otwiera artykuł St. Arnolda o początkach ustroju 

feudalnego w Polsce stanowiący według autora próbę wysunięcia 
pewnych problemów i ich teoretycznego oświetlenia. Autor wy
suwa tezę, że powstanie ludowe po śmierci Mieszka II nie ma wcale 
cech antyfeudalnych powrotu do jakiegoś dawniejszego stanu 
rzeczy, a jest rewolucją masy niewolniczej, która wytworzyła w a
runki dla powstania stosunków poddańczych. Artykuł —  nie
wątpliwie dyskusyjny, mimo to stawia dyskusję nad epoką wcze- 
snodziejową w Polsce na wyraźnie marksistowskiej płaszczyźnie 
metodologicznej i ważnym jest jest również dla pogłębienia po
glądów na okres wczesnodziejowy na Śląsku.

Tenże nr zawiera bogaty w dane materiałowe artykuł 
R. Jam ki: „Prehistoryczne i wczesnodziejowe ośrodki produkcji 
górniczej i rzemieślniczej na Śląsku". M ateriał zestawiony przez 
autora pozwala stwierdzić daleko posunięty rozwój stosunków 
gospodarczych i społecznych na Śląsku w epoce wczesnohistorycz- 
nej. Daje też pogląd na przestrzenny rozwój produkcji na na
szym terenie oraz na rolę gospodarczą jaką odgrywał w czasach 
przedhistorycznych i wczesnohistorycznych Dolny Śląsk dzięki 
bogactwu złóż skał i metali. W dalszej części numeru znajdujem y 
artykuły W. Moszczeńskiej „Rola założeń teoretycznych w pra
ktyce postępowania badawczego", K. Tymienieckiego „Ze stu
diów nad starożytnościami słowiańskimi —  Lugiowie i Swewo- 
wie", Kętrzyńskiego „Dagome iudex“, oraz H. Łowmiańskiego 
„Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów", wreszcie 
T. Manteuffla „Rola cystersów w Polsce w wieku XII".

E. M.

„Roczniki Historyczne" r. XVIII. Księga pamiątkowa ku czci śp.
Józefa Feldmana. Poznań 1949, s. IX, 483.
Feldmanowski tom Roczników Historycznych poświęcono 

w całości stosunkom polsko-niemieckim. W tym kierunku szły 
bowiem główne zainteresowania badawcze tego przedwcześnie 
zmarłego, wybitnego historyka. Jakkolwiek też dzisiaj dalecy 
jesteśmy od niejednego z jego sformułowań mimo to nie ulega 
wątpliwości, iż rzetelny wysiłek naukowy, jaki włożył Feldman 

'w swe prace i niezrównany dar syntetycznego ujęcia zapewniają 
jego dziełom trwałe i wysokie stanowisko.

Artykuły zawarte w Rocznikach Historycznych są na ogół da
lekie od jakiegoś tendencyjnego rozpatrywania tych kwestii w ra 
mach rzekomo „odwiecznego" antagonizmu polsko-niemieckiego. 
Nie brak wśród nich nawet prób wskazywania na pewne momenty 
współpracy w ciągu przeszłości dziejowej. Na wielu pracach ciąży


