
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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turalnym (np. przesunięcia geograficzne), oraz o przesunięcia 
,,pionowe", polegające na przechodzeniu z jednej grupy społecz
nej do innej o wyższym względnie niższym poziomie gospodarczo- 
społecznym i kulturalnym. W dalszych rozważaniach zastanawia 
się autor nad różnymi formami przesunięć, a to w zakresie życia 
gospodarczego, kulturalnego, geograficznego i zawodowego. 
Uwagi Rychnowskiego mają charakter dość ogólny, gdyż, jak 
sam stwierdza, nie posiada jeszcze konkretnego materiału, który 
w przyszłości wypełni ramy, zakreślone w omawianym artykule.

Do artykułów ściśle historycznych należy jeszcze krótkie mi- 
scelaneum Jiri Radimskiego o początkach prasy robotniczej na 
Morawach (str. 78— 81). Po paru mniej lub więcej udanych pró
bach, najwybitniejszym z pierwszych pism robotniczych była wy
dawana od r. 1885 w Brnie Rovnost. Pierwszym zaś redaktorem 
był Pankrac Krkośka. O rozwoju pisma świadczyła osiągnięta 
już w r. 1887 liczba 1000 stałych prenumeratorów i 2000 druko
wanych egzemplarzy, co zapewniało pismu pracę bez deficytu. 
W paru artykułach zestawione zostały sileziaca, znajdujące się 
w szeregu archiwów czeskich, a to w archiwach słowackich (ze
stawił Stanisław Drkal), w miejskich archiwach w żilinie (Ri
chard Marsina) i w Lewoczy (Pavol Horvath) (str. 81— 96). Z ar
chiwów słowackich zbadane zostały: archiwum miejskie w Bra
tysławie (dokumenty przeważnie z połowy XVI w.), archiwum 
kapitulne w Bratysławie, archiwum miejskie w Kremnicy (Curial- 
biicher z XV—XVII w. oraz parę dokumentów o różnej treści 
z XV—XVIII w.), arch. miejskie w Koszycach, arch. miejskie 
w Bańskiej Bystrzycy (parę dokumentów z końca XVI i początku 
XVII w.), arch. miejskie w Preszowie, muzeum narodowe w św. 
Marcinie Turczańskim (korespondencja Thurzonów z k. XVI 
i pocz. XVII w.). Silesiaca z archiwum w żilinie są dość liczne, 
a obejmują okres 1544— 1763. Wreszcie w Lewoczy znajduje się 
nieco korespondencji z lat 1569— 1643. Część wspomnianych ar
chiwaliów dotyczy Śląska czeskiego, reszta jednak związana jest 
treściowo ze Śląskiem polskim.

Adam Galos
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