
czytelnika, że skorowidze odsyłają do stronic, nie zaś do kolejnych liczb, którymi 
opatrzono dokumenty. W wydawnictwie przeważają dokumenty krótkie, odesłanie 
do ich numerów byłoby bardziej celowe.

K azim ierz O rzechowski

M. M y š k a ,  OSTRAVSKO NA PRAHU PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE, Ostrava 
1959, s. 51.

Praca Myški, która ukazała się w „Biblioteczce Sekcji Historycznej“ (K nihov
n ička  h istorické sek c e ) Czechosłowackiego Towarzystwa Upowszechnienia Wiado
mości Politycznych i Naukowych (Čs. společnost pro siřeni politických  a  v ědeckých  
znalosti), jest ciekawym przyczynkiem faktograficznym do podjętej swego czasu 
przez historyków radzieckich, polskich, niemieckich, a także czeskich tematyki 
rewolucji przemysłowej. Przedstawia ona — w sposób co prawda popularnonauko
wy — wyniki obszernych badań źródłowych Autora w tej sprawie. Dla polskiej 
wiedzy o Śląsku praca Myški jest jeszcze ciekawa o tyle, że dotyczy ona także 
problematyki rozwoju przemysłu na polsko-czeskim pograniczu etnicznym (Trzy
niec — Karwina). Przypisy zawierają szeroki wachlarz pozycji bibliograficznych 
czeskich, polskich i niemieckich (zarówno o charakterze źródeł, jak i opracowań), 
odsyłają także do materiałów archiwalnych czeskich i polskich. Publikacja zawiera 
10 rycin oraz 2 kartogramy.

Autor rozpatruje kolejno okres przed podjęciem industrializacji kapitalistycznej, 
koncentruje się następnie na początkach rewolucji przemysłowej, opisując dalej 
powstanie oraz rozwój klasy robotniczej i ruchu robotniczego ziemi ostrawsko-cie- 
szyńskiej w tym okresie. Wydaje się, że pełne naświetlenie procesu przemian spo
łecznych i technicznych doby przewrotu przemysłowego wymagałoby uwzględnienia 
także pewnych zjawisk, jakie miały miejsce w południowo-wschodniej części 
Księstwa Cieszyńskiego, a to nie tylko ze względu na polityczno-gospodarczą 
(Komora Cieszyńska) i społeczną (ludność polska) jedność tych ziem w owym czasie 
(moment niezwykle ważny w analizie gospodarki typu schyłkowego, i nie tylko 
schyłkowego, feudalizmu), lecz także z uwagi na fakt, że zjawiska te pozostawały 
w ścisłym związku z początkami np. hutnictwa w Trzyńcu: chodzi o próby podjęcia 
produkcji żelaza w Ustroniu i Brennej. W rozważaniach na temat ruchu robotniczego 
Autor wspomina zresztą także o rozruchach w Ustroniu (1815), dając podświadomie 
wyraz celowości rozciągnięcia zakresu terytorialnego swojego opracowania. Na 
uwagę zasługują w tym fragmencie także informacje o oddźwięku powstania tkaczy 
sudeckich w r. 1844 wśród tkaczy czeskiego Śląska, o czym zresztą pisał już Myška 
przy innej okazji.

Ciekawa byłaby także próba odpowiedzi na pytanie, od jakiego momentu rozpo
czyna się napływ robotników do przemysłu ostrawsko-cieszyńskiego spoza bez
pośredniego sąsiedztwa zakładów przemysłowych (w tym wypadku napływ z Ga
licji, o którym kilkakrotnie wspomina Myška): punkt, w którym miejscowe zasoby 
rąk roboczych okazują się niewystarczające do dalszego rozwoju przemysłu, zna
mionuje niewątpliwie również pewien moment w procesie przewrotu przemysło
wego — czyżby nie moment zakończenia pewnej jego fazy?

A ndrzej B rożek


