
„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.



Nr 6 przynosi artykuł F. Grausa ,,Wczesne stadia rozwoju feu- 
dalizmu w Czechach". Graus na podstawie wnikliwej analizy źró
deł sprowadza do niewielkich rozmiarów rolę niewolnictwa w sto
sunkach produkcyjnych Czech XI— XII w. i wskazuje na wyraźne 
istnienie układu feudalnego. Jako koniec okresu przewagi renty 
odrobkowej i naturalnej przyjmuje połowę XIII w. W n-rze 8 
znajdujemy artykuł A. Ktorsuńskiego o stosunkach niemieckiej 
socjaldemokracji do układu w Rapallo. Autor cofa się w analizie 
stosunków międzynarodowych i wewnętrzno-niemieckich do roku 
1918. Rozważania jego obejmują zatem okres, w którym losy Ślą
ska wiązały się szczególnie silnie z rozwojem zdarzeń tak na jed 
nym jak drugim terenie. W n-rze 10 wreszcie znajdujemy artykuł 
P. Tretiakowa poświęcony niektórym zagadnieniom pochodzenia 
narodów w świetle prac J. W. Stalina, stanowiiąey poważny wkład 
w metodologię badania stosunków wczesnodziejowych.

Prawie we wszystkich numerach jest nadto kontynuowana 
dyskusja na tem at periodyzacji dziejów ZSSR. Osobno wymienić 
trzeba rozważania na tem at periodyzacji historii poszczególnych 
obszarów (jak np. artykuł G. Mosberga i A. Marsa „Główne za
gadnienia periodyzacji historii estońskiej SRR" zamieszczony 
w n-rze 10).

E. M.

„Slezsky Sbornik". Acta Silesiaca, t. 48, z. 1, r. 1950, str. 144+16.
Ostatni zeszyt Slezskego Sbornika, noszącego obecnie pod

tytuł Acta Silesiaca, a wydawanego przez Slezsky studijni ustav 
w Opawie, zawiera parę artykułów o treści historycznej.

Jindrich śebanek zajął się zagadnieniem badania i wydawa
nia dyplomatycznych sileziaków z wcześniejszego średniowiecza 
(K otazce studia a vydavani diplomatikych silesiak str. 1— 16). 
Autor scharakteryzował ogólnie dotychczasową literaturę, po
święconą temu zagadnieniu, oraz wydawnictwa źródłowe nie
mieckie, polskie i czeskie. Następnie omówił pokrótce najw aż
niejsze dokumenty, odnoszące się do okresu od początku do 
XIJI w., aby na tej podstawie stwierdzić podobieństwa w cechach 
czeskich i śląsko-polskich dyplomatów. Na tym tle wysunął on 
konieczność współpracy polsko-czeskiej na polu dyplomatyki, 
przebadania i wydania dokumentów dyplomatycznych śląska. 
Autor postuluje, aby jednym z ośrodków takiego badania stała się 
Opawa.

W następnym artykule Jan Rychnovsky zajął się przesunię
ciami społecznymi w kraju ostrawskim (str. 17— 25). Artykuł ten 
jest przy tym raczej postawieniem zagadnień oraz wskazaniem 
pewnych ich aspektów w dobie najnowszej, już powojennej. Cho
dzi autorowi o przesunięcia, jak je nazywa „poziome", tzn. o prze
chodzenie jednostki lub grupy ludzi z jednej grupy społecznej do 
drugiej o takim samym poziomie'gospodarczo-społecznym i kul-
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