
przynoszą szereg zasadniczych zmian w położeniu chłopów 
wschodniego okręgu górniczego. Chłopi domagają się zmiany 
istniejących stosunków. W okresie 1843— 1857 wchodzące w skład 
okręgu ekonomie przechodzą na ustrój czynszowy. Ciekawe są 
końcowe wywody autora o rezultatach tych przemian dla roz
woju przemysłu: „Górnictwo dotkliwie odczuło stratę robotnika 
pańszczyźnianego". Przedsiębiorstwa górnicze muszą teraz po
szukiwać ludzi do pracy, rozsyłając okólniki na całą gubernię. 
Jednakże starania te były daremne. Robotnicy najemni znajdują 
teraz zatrudnienie zarówno w przemyśle, jak i w wkraczającym 
na drogę kapitalistycznego rozwoju rolnictwie. Dalej więc roz
wijać mógł się tylko przemysł rentowny, nadążający za ówcze
snymi przemianami technicznymi. Tym warunkom nie odpowia
dały jednak przedsiębiorstwa wschodniego okręgu górniczego. 
Stąd po kryzysie, spowodowanym przez wspomniane wyżej re
formy, znaczenie tego okręgu szybko upada.

Oprócz omówionych wyżej artykułów znajdujemy w XII to
mie „Roczników" szereg recenzji i sprawozdań, a przede wszyst
kim niezwykle starannie i wyczerpująco opracowaną bibliografię.

Waclaro Dlugoborski

„Przegląd Zachodni". Miesięcznik. Instytut Zachodni, Poznań 
1950.
Z treści czasopisma poświęconego w całości sprawom niemiec

kim, czeskim i polskich ziem zachodnich wymieniamy tylko sile- 
siaca. Nr 2 przynosi artykuł W. Dziewulskiego „Przemiany et
niczne Ziemi Kłodzkiej". Autor zestawia pracowicie ślady źród
łowe mogące świadczyć o zmianach w stosunkach językowych. 
Usiłuje odtworzyć gęstość pierwotnego słowiańskiego zasiedlenia, 
zajmuje się germanizacyjnym wpływem kolonizacji niemieckiej, 
oraz charakteryzuje stosunki etniczne i stopień świadomości na
rodowej różnych grup językowych w ziemi kłodzkiej w wiekach 
późniejszych (w niektórych wypadkach aż do stosunków XX w. 
włącznie). Rozważania prowadzone są na ogół w oderwaniu od 
analizy stosunków produkcyjnych i walki klasowej. Tenże numer 
zawiera rozważania B. Kiersnowskiego — Problematyka badaw
cza wałów śląskich, zestawiające (w związku z badaniami nad 
początkami państwa polskiego) dotychcząsowy stan badań nad 
tzw. „Wałami Chrobrego" i wytyczające najważniejsze kwestie 
do praktycznego rozstrzygnięcia w terenie. Nr 3/4 przynosi ob
szerne sprawozdanie A. Gieysztora z badań nad genezą państwa 
polskiego (m. in. omówiono badania we Wrocławiu, w Opolu i na 
Sobótce).Obok tego mamy w numerze pracowity i sumienny ar
tykuł St. Bąka — „Polskość w obrębie Dolnego Śląska w ostat
nim stuleciu w ujęciach kartograficznych". W nr 5/6 T. Bartkow
ski publikuje mapę gęstości zaludnienia wiejskiego Ziem Zachód-



nich (włącznie z Śląskiem) opracowana na podstawie spisu lud
ności przeprowadzonego w Niemczech w dniu 17 m aja 1939 r. 
Ogłoszony w nr 3/4 i 5/6 przez M. Markowskiego „Diariusz fa 
któw kultury śląskiej 1945— 6“ stanowi cenny m ateriał historycz
n y — choć nie zawsze kompletny i nie zawsze zestawiony z zacho
waniem należytej selekcji rzeczy zasługujących na mniej lub wię
cej szczegółowe traktowanie. Diariusz niemniej —  taki jak  jest —  
stanowi w dobie dzisiejszej nie tylko dowód żywotności naszej kul
tury na Śląsku w owych latach, ale równocześnie i materiał do po
ważnych krytycznych refleksji nad charakterem  i kierunkami 
rozwoju kultury śląskiej w owych pierwszych latach. Nr 7/8 Prze
glądu poświęcony jest Uniwersytetowi Wrocławskiemu w piątą 
rocznicę jego pracy polskiej. Numer otwierają rozważania meto
dologiczne S. Wysłoucha stanowiące polemikę z zarzutami 
(Kwart. Hist. LVII) K. Popiołka skierowanymi pod adresem pu
blikowanych przez Instytut Zachodni materiałów do dziejów no
wożytnych Ziem Zachodnich. Następuje praca Wł. Dziewulskiego 
„Pochodzenie ludności i stosunki etniczne w Kłodzku w pierw
szej połowie XVIII w.“ . Bogata jest w dane materiałowe zaczerp
nięte z archiwum kłodzkiego, lecz o podobnej postawie metodo
logicznej jak  praca tegoż autora na tem at „Przemian etnicznych 
w ziemi kłodzkiej", zamieszczona w nr 1/2 Przeglądu. Tadeusz 
Ładogórski ogłasza referat „Ludność Śląska i jej struktura spo
łeczna w drugiej połowie XVIII w.". Zestawiając dane Zimmer- 
manna oraz archiwalnego spisu z r. 1787 autor wysnuwa daleko 
idące syntetyczne wnioski na tem at rejonów społecznych na Ślą
sku jakie „wytworzyły się na tle odmiennych warunków geogra
ficznych, różnic w gęstości zaludnienia i wieku osadnictwa oraz 
nierównomiernego rozwoju ekonomicznego".

W dalszej części numeru znajdujem y studium W. Długobor- 
skiego „Rekrutacja górników w Zagłębiu Górnośląskim w okre
sie przed zniesieniem poddaństwa". Autor analizuje zagadnienie 
na konkretnym przykładzie państwowej kopalni rud ołowianych 
Friedrichsgrube w Tarnowskich Górach w latach 1784— 1809, da
jąc konkretny przyczynek do wyświetlenia genezy klasy robotni
czej śląska. Franciszek Ryszka w szkicu „Radykalizm społeczny 
ludności Górnego Śląska" na przełomie lat 1918/19 wysuwa po
stulat zwrócenia uwagi „na społeczno-ekonomiczne podłoże tego 
doniosłego zjawiska jakim  było powstanie śląskie", przytaczając 
szereg ciekawych i nieprzypadkowych przekazów źródłowych. 
Kazimierz Orzechowski w kontynuacji dawniejszych swych stu
diów zajm uje się nauczjTcielstwem szkół mniejszościowych na 
Górnym Śląsku, badając stan rzeczywisty i przepisy prawne oraz 
wpływ na stosunki prezydenta Calondera. Uzupełniają numer 
drobniejsze artykuły B. Samnitowskiej „Jerzy Treska chłop spod 
Wrocławia obrońca języka polskiego", W. Roszkowskiej „Mię- 
dzyborskie lata Jerzego Badury", A. Maruszczak-Orzechowskiej



„Kompetencje prezydenta komisji mieszanej", oraz listy wrocław
skie Kraszewskiego z lat 1862— 85 opublikowane przez Tadeusza 
Mikulskiego.

E .  M .

„Z otchłani wieków", rocz. XIX, zesz. 9— 10 (wrzesień— paź
dziernik 1950).
Jest to zeszyt poświęcony problematyce śląskiej. Pierwsze 

trzy  artykuły zajm ują się bieżącymi pracami wykopaliskowymi. 
Dr W. Koćka prowadzący z ramienia Kierownictwa Badań nad 
Początkami Państwa Polskiego prace we Wrocławiu, przedstawia 
pokrótce stan i zadania wykopalisk na Ostrowie Tumskim, zdą
żających do zbadania wczesnodziejowego grodu i podgrodzia 
wrocławskiego. Mgr A. Kietlińska opisuje ciekawe wyniki badań 
na Górze Zamkowej w Cieszynie. Wreszcie dr W. Sarnowska pi
sze o pracach zabezpieczających, wykonanych przez prehistory- 
ków Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, na terenie Nosocic k. Gło
gowa, gdzie odkryto 8 grobów z różnych okresów (od halsztac
kiego do wczesnohistorycznego).

Dalsze artykuły to : „śląska ceramika malowana z wczesnej 
epoki żelaza" T. Różyckiej, „Ślężańskie topory bojowe" K. Smut- 
ka, oraz „Toporki neolityczne w lecznictwie ludowym na Opol- 
szczyźnie" R. Horoszkiewicza. Numer zawiera poza tym kronikę 
krajową, rejestr nowych odkryć prehistorycznych, sprawozdania 
i kronikę zagraniczną.

Roman Heck

„Woprosy Istorii Akad. Nauk. SSSR.“ . Instytut Istorii 1950, 
nr 1— 10.
Czołowe czasopismo historyczne radzieckie przynosi również 

sporo materiału ważnego pośrednio lub bezpośrednio dla bada
czy dziejów śląska. I tak w nr 1 znajdujemy sprawozdanie 
I. Udalcowa z konferencji czechosłowackich historyków marksi
stów, jaka odbyła się w listopadzie 1949 r. w Pradze. Autor pod
kreśla znaczenie tej konferencji dla poważnie rozpoczętej w Cze
chosłowacji walki o skierowanie nauki historii na drogi marksi
stowskie. Referaty przyniosły zwłaszcza wnikliwą krytykę do
tychczasowego ujmowania dziejów ruchu robotniczego na terenie 
Czechosłowacji. Nieobojętnym dla badacza najnowszych dziejów 
Śląska jest również artykuł N. Inozemcowa o związkach między 
finansową oligarchią USA i niemieckimi monopolami pomieszczony 
w tymże numerze.

W n-rze 4 znajdujemy artykuł W. Mawrodina „Główne etapy 
etnicznego rozwoju narodu rosyjskiego" ważny metodologicznie 
dla badania problemu dojrzewania grup językowych w narody 
również i na innych ziemiach słowiańskich, wiążący się więc w ten 
sposób z jednym z kapitalnych problemów dziejów śląskich.
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