
jego rozbicie na trzy zabory i rozerwanie sztuczne wspólnoty tery
torium przez trzy mocarstwa zaborcze, pogłębić przez rozerwąnie 
wspólnoty językowej i wspólnoty układu psychicznego'*. Zastrzeże
nia może budzić w tej części stwierdzenie, że walkę z polskością 
prowadził „prawie cały naród niemiecki" oraz uznanie Kulturkampfu 
za ogniwo w walce z polskością na polu kulturalnym, czym była ona 
jedynie między innymi. Krótki opis przebiegu strajku zawiera fakty 
znane, a jedynie autor nie podał źródła wiadomości o 75 tysiącach 
strajkujących dzieci, co różni się od liczby, na ogół przyjmowanej, 
niespełna 50 tysięcy (podawana czasami liczba 100.00 dzieci jest bez
względnie przesadzona).

Ciekawsze natomiast fakty podane są w punkcie o klasowym 
charakterze strajku, gdzie przytoczone zostały procentowe dane 
udziału w strajku dzieci, pochodzących z poszczególnych grup spo
łecznych; z danych tych wynika bezwględna przewaga mas ludo
wych.

Autor podkreślił dalej słabość obrony strajku przez szlachecko- 
burżuazyjnych reprezentantów, a przyczyn upadku doszukał się także 
w braku rozwiniętej klasy robotniczej. Podkreślił jednak również 
pozytywne rezultaty strajku, a to masowe wystąpienie ludu pracu
jącego, sojusz robotników szczególnie rolnych z biedotą wiejską, 
średniorolnym chłopstwem oraz elementami drobnomieszczańskimi 
w mieście i na wsi.

Na ogół stwierdzić trzeba, że zagadnienie znaczenia strajku szkol
nego zostało przez autora postawione słusznie, choć w tak szczupłych 
ramach nie mogło być donrowadzone do końca.
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Ostatnie cztery zeszyty Slezskego Sbornika, z których jeden jest 
podwójny, obejmującą pokaźną ilość blisko 750 stron i zawierają spo
ro artykułów o treści historycznej, niejednokrotnie interesujących dla 
polskiego historyka, szczególnie dla badacza przeszłości Śląska. Obok 
próby syntezy historiografii odnośnie dziejów Śląska czeskiego, pióra 
prof. Macourka, spotykamy na łamach kwartalnika parę prac o szer
szym zasięgu badania (głównie z zakresu historii gospodarczej), da
lej pokaźną grupę drobniejszych przyczynków. Jak zawsze bogato 
reprezentowany jest dział recenzji, przy czym na ogólną ilość ok. 95 
prac recenzowanych — 29 to prace polskie. Kontakt Slezskego Sbor
nika z nauką polską jest więc bardzo żywy, co zresztą wynika z te
matyki śląskiej.

Charakterem swoim na czoło wybija się wspomniany już artykuł 
Macourka „Stan i zadania czeskich badań nad przeszłością Śląska" 
(t. XLVIII z. 2/3). Nie jest to pierwsza wypowiedź uczonych czeskich 
na temat śląskoznawczych badań historycznych (por. artykuł prof.



Kreići, Slezsky Sbomik 1949 zesz. 4), a nasuwa się od razu porów
nanie z podobnymi rozważaniami w Polsce, które miały miejsce po 
części już przed 1939 r. (referat Dąbrowskiego na IV Zjeździe Histo
ryków Polskich w r. 1925 oraz artykuły K. Piotrowicza i W. Olsze- 
wicza w zbiorowej pracy „Stan i potrzeby nauki polskiej na Slą- 
sku“), a specjalnie po wojnie (artykuły Wysłoucha w Przeglądzie Za
chodnim, Popiołka w Kwartalniku Historycznym, Maleczyńskiej 
w Sobótce). Trzeba przyznać, że pod tym względem w historiografii 
polskiej zagadnienie to zajęło więcej miejsca (jeden z dyskutujących 
narzekał nawet na „przerost artykułów programowych"), jak więcej 
w niej miejsca w ogóle zajmuje problematyka historii Śląska. W du
żej także mierze w bilansie i wskazaniach na przyszłość obu stron 
występują odrębne bolączki i potrzeby. Są jednak także cechy wspól
ne. Nie mówiąc już o niemarksistowskiej metodzie, jedną z cech 
znacznej części prac i historii Śląska jest według prof. Macourka jej 
charakter budzicielski i popularyzatorski (Sobótka 1949, str. 4). Po
dobnie jak historycy polscy Macourek wskazywał na brak opraco
wania historii ekonomicznej. Ogólnie jednak z wywodów autora wy
nika, że historiografia czeska odnośnie zagadnień śląskich znajduje 
się w położeniu gorszym od polskiej, bo mimo wszystko trudno by
łoby nam gremialnie stwierdzić, że badania nad historią Śląska są do
piero w początkach.

W drugiej części swojego artykułu autor przedstawił zadania na
uki czeskiej, przy czym po ogólnym wstępie podzielił je na zadania 
na polu heurystyki, prac monograficznych (historia gospodarcza, pro
blem narodowościowy, historia kultury i polityczna) i prac synte
tycznych. I znowu obok pewnych postulatów, charakterystycznych 
dla Śląska cieszyńskiego, występują inne, pojawiające się także 
w programach historyków polskich. Wystarczy tylko wspomnieć 
o konieczności zbadania rozwoju przemysłu czy rozwoju klasy ro
botniczej, wreszcie postawienia na nowej podstawie zagadnienia roz
woju narodowego.

Cztery artykuły poświęcone zostały gospodarczej historii Śląska 
czeskiego, przy czym są one jak gdyby początkiem realizowania po
stulatów Macourka. I tak J. Kiihndel omówił rozwój przemysłu że
laznego na Śląsku opawskim (t. XLVIII z. 4), J. Chylik — przemysł 
żelazny na Śląsku cieszyńskim do r. 1905 (ibid), I. Indra — początki 
przemysłu tekstylnego koło połowy XVIII w. (t. XLIX z. 1), 
a Fr. Nesvadba — początki wydobywania węgla i innych minerałów 
na Śląsku ostrawskim na przełomie XVIII i XIX w. (t. XLIX z. 2). 
Wszystkie te artykuły oparte zostały w dużej mierze na materiale 
archiwalnym: Kiihndela — opawskim, brneńskim, wiedeńskim, wro
cławskim i innych, Chylika — opawskim i brneńskim (autor przy
znaje, że nie dotarł do materiałów w polskim Cieszynie i Wiedniu), 
Indry — opawskim, wreszcie Nesvadby na archiwum arcybiskupim 
w Kromieryżu. W ramach krótkiego sprawozdania nie sposób choćby 
naj pobieżniej przedstawić treść powyższych artykułów, tym bardziej., 
że ze względu na swój charakter najeżone są one cyframi i datami:



Artykuł Kiihndela obejmuje okres od początków przemysłu żelaz
nego na Śląsku opawskim czyli od XIII w. do lat 70. XIX w., gdyż 
później nastąpił upadek przemysłu na tym terenie. Artykuł Chylika 
rozpoczyna się od wieku XVII, a jest tym ciekawszy, że obejmuje 
częściowo rozwój przemysłu także na terenie ziem polskich (np. 
Ustroń). Indra początki wyrobów przemysłu tekstylnych umieścił 
w latach 50. XVIII w., kiedy na Śląsku, który pozostał przy Austrii, 
powstawały pierwsze m anufaktury z postępową techniką i z więk
szym udziałem robotników najemnych. Część jego uwag stosuje się 
do okresu przed r. 1740, a stąd dotyczy całego Śląska. Wreszcie 
Nesvadba omówił kolejno — górnictwo i jego organizację w domi
nium arcybiskupstwa ołomunieckiego w drugiej połowie XVIII i na 
początku XIX w., poszukiwania minerałów szlachetnych i użytko
wych od połowy XVIII w., szereg prób rozwoju górnictwa od końca 
XVIII w. do mniej więcej lat 20. XIX w. i wynikłe stąd spory w la
tach 20., próby założenia kuźnic w Witkowicach, przyczyny niepo
wodzeń, tkwiące według autora głównie w organizacji i wreszcie po
łożenie robotników z podaniem przykładowo płac.

Jiri Radimsky w „Wiadomości o morawskim ruchu robotniczym 
z r. 1884“ (t. XLVIII z. 2 — 3) umieścił tłumaczenie memoriału na
miestnika brneńskiego, Friedricha von Schónboma, z 4 września 
1884, opatrzonego dokładnymi komentarzami. W specjalnie trudnym 
dla ruchu robotniczego okresie, gdy zdawał się on zanikać i rozdzie
rany był wewnętrznymi sporami, władze habsburskiej Austrii roz
poczęły przeciwko niemu kampanię, która miała w r. 1886 doprowa
dzić do wydania specjalnej ustawy antysocjalistycznej, a na razie po
legała na zbieraniu danych. Do takich odpowiedzi na zarządzenie 
rządu Taaffego z 19. 6. 1884 należy właśnie memoriał, ogłoszony 
przez Radimskiego z Archiwum Ziemskiego w Brnie.

Na podstawie materiału z tego samego archiwum brneńskiego 
Stanislav Adamćik omówił rozruchy głodowe i ruchy chłopskie na 
Śląsku czeskim tuż przed Wiosną Ludów w r. 1847 (t. XLIX z. 2). 
Miały one miejsce w Kamiowie, Bruntalu i w innych okolicach, 
a bezpośrednią przyczyną ich był gwałtowny wzrost cen żywności, 
które np. w Bruntalu podniosły się w ciągu paru miesięcy (XII. 1846 
do maja 1847) mniej więcej dwukrotnie (pszenica z 10,7 florenów na 
19, żyto z 9,52 flor. na 18, jęczmień z 6,15 flor. na 13,30) Poza roz
ruchami głodowymi w paru miejscowościach na terenie Cieszyń
skiego i koło Ostrawy chłopi odmówili odrabiania pańszczyzny, 
a ustąpili dopiero po sprowadzeniu wojska.

Z innych zagadnień J. Sebanek umieścił artykuł z zakresu nauk 
pomocniczych („Z problemów kodeksu śląskiego" t. XLIX z. 1), do
tyczący dyplomatyki XIII w., a Ladislav Hosak negatywnie odpo
wiedział na pytanie „Czy rodzina Vitkoviców była pochodzenia mo- 
rawkiego?" (t. XLVIII z. 4).

Artykuł A. Turka „Germanizacja Opawskiego w XVI i XVII 
wieku" (t. XLVIII z. 2 — 3) jest dalszym ciągiem pięciu czę
ści, drukowanych w Slezskim Sbomiku od r. 1948. Tym ra



zem autor na podstawie drobiazgowo zebranych materiałów 
archiwalnych omówił teren pomiędzy rzeką Opawicą a Pśtiną. Do 
artykułu dołączona jest mapa, obrazująca rozwój stosunków naro
dowościowych w Opawskim i w sąsiedniej części Moraw od pocz. 
XVI w. do r. 1914. Darina Lehorska i Nesti Merglova zestawiły na 
podstawie archiwaliów bratysławskich listy nowoprzyjmowanych 
obywateli miasta, pochodzących ze Śląska („Ślązacy między miesz
czanami bratysławskimi" t. XLIX z. 1). Rudolf Zuber wspomniał 
o mapie okolic Ostrawy z r. 1699 (t. XLIX z. 2), która swoje powsta
nie zawdzięcza sporowi o budowę mostu.

W paru drobniejszych artykulikach znajdujemy szczegóły, mo
gące zainteresować historyka polskiego. Antonin Gaba omówił to, co 
napisał o Polsce XVII-wieczny mnich cysterskiego klasztoru w Wy- 
szehradzie, Hirschmentzel („H. i jego zainteresowanie się Polską" 
t. XLVIII z. 4). Ciekawe jest również to, że autor zapowiedział swoją 
rozprawę na tem at stosunków politycznych w państwie polskim 
w drugiej połowie XVII wieku na podstawie raportów posłów habs
burskich. Ma on w niej m. in. udowodnić tezę, że łatwość zajmowa
nia ziem litewsko-ruskich przez wojska rosyjskie w czasie wojny 
w latach 50. powodowana była nie tyle słabością obrony polskiej, 
ile raczej traktowaniem przybyszów przez ludność jako oswobodzi- 
cieli. Króciutka notatka Andelina Grobelnego „Z dziejów śląskiego 
systemu pieniężnego" (t. XLVIII z. 4) napisana została na podstawie 
materiałów krakowskich i dotyczy stosunków polsko-czeskich 
w XVII w. Wreszcie ten sam autor przedstawił Silesiaca w Archi
w um  Państwowym w Krakowie z okresu 1620 — 1715 (XLIX z. 1).

Adam Galos
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