
ilość podejmowanych akcji oświatowych (odczytowej i wystawienniczej), dążąc do 
podniesienia jakości oraz wprowadzając nowe formy pracy popularyzatorskiej w po
staci organizowanych kursów z historii sztuki. Przygotowane przez Dział wysta
wy oświatowe gościły w 60 ośrodkach Wrocławia i innych miast śląskich. Kontynu
owano akcję popularyzatorską za pośrednictwem artykułów prasowych i pogada
nek radiowych. Wprowadzono również wyświetlanie filmów z historii sztuki w sali 
odczytowej Muzeum Śląskiego. W ramach Międzynarodowego Tygodnia Muzeów, 
zaleconego przez Międzynarodową Radę Muzealną przy UNESCO, Dział zorganizo
wał szereg okolicznościowych imprez, mających na celu upowszechnianie muzeów 
wśród społeczeństwa oraz spopularyzowanie akcji zbierania zabytków.

Do ważnych osiągnięć Muzeum Śląskiego w r. 1956 należy uruchomienie po 
kilkuletnich staraniach własnej ■ Pracowni Konserwatorskiej, która podjęła dzia
łalność w lipcu tegoż roku, a po uzyskaniu odpowiedniego wyposażenia w sprzęt 
i narzędzia przystąpiła do akcji ratowania i zabezpieczania niszczejących od lat 
zabytków. Już w pierwszym półroczu swego istnienia dwuosobowy zespół Pra
cowni zdołał przeprowadzić konserwację kilkunastu cenniejszych zabytków, w tym 
kilka z XV w.

W okresie sprawozdawczym zbiory wzrosły o 590 pozycji, w tym 8 darów i 77 
obrazów z rewindykacji z ZSRR. Przyjęto w depozyt 230 eksponatów muzealnych, 
wypożyczono 104, z czego połowę dla Filmu Polskiego.

Frekwencja zwiedzających wystawy Muzeum Śląskiego oraz Oddziału w Sta
rym Ratuszu wyniosła 306 666 osób.

Marian Haisig

Z A R C H IW U M  A R C H ID IEC EZJA LN EG O  W E  W R O C Ł A W IU  

PRZYCZYNKI DO D Z IE JÓ W  W S I W  ŚW IETLE U S T A W O D A W S T W A  BISKUPIEGO
N a  Śl ą s k u  w  x v i  w i e k u

Spośród wielu kategorii źródeł do dziejów wsi śląskiej, jakie spotykamy w Ar
chiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, na szczególną uwagę zasługują, jak 
wskazałem już na to w innym miejscu S, kodeksy zawierające ustawy i rozpo
rządzenia biskupie1 2. Większość tych rozporządzeń dotyczy uregulowania stosunków 
w rozległych dobrach biskupich na Śląsku. Te zupełnie dotąd nie wyzyskiwane 
w badaniach naukowych źródła rzucają wcale ciekawe światło na szereg pro
blemów życia społeczno-gospodarczego wsi śląskiej w XVI w. Przykładowo podaję 
z nich poniżej garść szczegółów.

Ustawy i rozporządzenia biskupie mają na celu przede wszystkim zabezpie
czenie ekonomicznych przywilejów biskupa, jako feudała, w jego dobrach. Do
tyczy to zwłaszcza uprawnień feudalnych w zakresie młynarstwa i piwowarstwa. 
W dobrach biskupich obowiązywała zasada, że nikt nie może zajmować się na 
własną rękę przemiałem zboża, o ile nie posiada specjalnego zezwolenia biskupa. 
Chłppi mogli dokonywać przemiału tylko w młynach należących do biskupa, przy 
czym musieli pozostawiać w młynie dużą część przywiezionego do przemiału zboża 
tytułem obowiązkowego odsypu. Młyny stanowiły źródło bardzo dużych docho-

1 Por. B. T u r o ń ,  Materiały do dziejów wsi śląskiej XV—XVIII wieku w Od
dziale Rękopisów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu (Sobótka, 1956, 
z. 2, s. 311—317).

2 Są to kodeksy w Dziale Rękopisów oznaczone sygnaturami: Ile — 1; Ile — 3; 
Ile — 10; Ile — 15.
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A.

dów biskupa3. Chłopi z dóbr biskupich usiłowali - ominąć tę uciążliwą dla nich 
zasadę, wobec czego biskup wydał w latach 1568—1571 szereg zarządzeń zabra
niających im przemiału w młynach nie należących do biskupa4. Szczególny upór 
w tym względzie okazywali chłopi z okolic Kątów Wrocławskich i Otmuchowa, 
dlatego też zarządzenia dotyczące tych okolic przewidują ogromną karę, w wy
sokości 10 grzywien, na tego, kto odważy się przekroczyć zakaz biskupi, przy 
czym 1 grzywnę z tej kary otrzymywać miał ten, który doniesie administratorowi 
biskupiemu o przekroczeniu zakazu5 6.

W r. 1570 wydał biskup ciekawy edykt, stanowiący świadectwo daleko rozwi
niętego rozpadu znaczenia organizacji cechowej rzemiosła i istnienia silnej konku
rencji w postaci rzemieślników pozacechowych. Oto we wstępie do wspomnianego 
edyktu biskup wrocławski stwierdza, że krawcy cechowi N.ysy, Otmuchowa, Pacz
kowa i Głuchołazów skarżą się na stale rosnącą ilość krawców niecechowych, zwa
nych w  źródle fuszerami. Krawcy ci osiedlali się we wsiach, w pobliżu wymienio
nych miast, po jednym lub po kilku w każdej wsi, w punktach szczególnie do
godnych (przy karczmach, młynach, u sołtysów itp.), stwarzając dla krawców ce
chowych niewygodną konkurencję. Najistotniejszą częścią tego edyktu jest załączony 
do niego spis owych krawców-fuszerów z podaniem, gdzie oni mieszkają. W edyk- 
cie wymieniono 91 takich niecechowych krawcówe.

Na specjalną uwagę zasługuje edykt biskupa wrocławskiego z r. 1571, skie
rowany do mieszkańców Otmuchowa i okolicznych w s i7. W edykcie tym biskup 
stwierdza, że mieszczanie otmuchowscy i chłopi okolicznych wsi nie chcą chodzić 
do kościoła, nie uznają księży i nie chcą przyjmować sakramentów. W edykcie 
swym biskup nakazuje roztoczenie specjalnej opieki nad pobożnością swoich 
poddanych. Opiekę, tę sprawować mieli radni miasta Otmuchowa i sołtysi okolicz
nych wsi. Wszystkich, którzy nie chodzili do kościoła, mieli oni zgłosić miejsco- 
wemii* kiędzu, a następnie bezbożnicy mieli być ukarani grzywną pieniężną w wy
sokości 6 groszy za każdą nieobecność w kościele. Gdyby natomiast udowodniono 
nieobecność w kościele członkowi rady miejskiej lub sołtysowi, musiałby on zapła
cić tytułem kary 12 groszy. Jeżeli edykt ten połączymy z rozprzestrzeniającymi 
się w tym c z a s i e  na Śląsku antyfeudalnymi i antyreligijnymi ruchami anabapty
stów i schwenckfeldystów, to zrozumiemy właściwy sens i powody wydania takiego 
edyktu8.

Bardzo ciekawe dane zawiera również zbiór przepisów i wydanych w r. 1577, 
regulujących stosunek poddanych do zwierzchnościB. Przepisy te zawierają szereg 
zakazów i nakazów, z których ciekawsze przytoczę:

Poddani zobowiązani są do pobożności i przyjmowania sakramentów, (par. 2); 
poddani zobcywiązani są do posłuszeństwa względem zwierzchności i pomagania 
w ściganiu przestępców (par. 3); poddanym nie wolno polować na zwierzynę i pta-

8 Na przykład w mieście biskupim Kąty Wrocławskie dochody z młyna sta
nowiły około 40% ogólnej sumy dochodów z tego miasta. O młynach (w Kątach 
Wrocławskich) por. również B. T u r o ń ,  Stosunki społeczne w Kątach w XV{I— 
XVIII wieku (Sobotka, 1954, s. 147—148).

4 Ile — 10, fol. 1, 41, 42, 46, 104.
5 Ile — 10, fol. 42 i n.
6 Ile — 10, fol. 46—50.
7 Ile — 10, foL 93—94.
8 Nieco wiadomości o anabaptystach i schwenckfeldystach na Śląsku zebrał 

R. Heck w recenzji książki T a z b i r a  Reformacja a problem chłopski w Polsce 
iö XVI wieku (Sobótka 1953, s. 316 i n.).

9 Ile — 3, fol. 176—181.



ctwo w lasach biskupich (par. 12); karczmarzom nie wolno sprzedawać chłopom 
i zagrodnikom piwa na kredyt (par. 18); chłopom nie wolno przyjmować do1 domu 
komorników bez zgody pana, a komornikom nie wolno opuszczać swojej wsi bez 
zgody pana. Komornik może opuścić wieś jedynie wtedy, gdy nie może w niej 
znaleźć pracy dla siebie (par. 27); chłopom nie wolno przeciągać do siebie służby 
zatrudnionej u innego chłopa (par. 28); poddanym nie wolno zawierać związku 
małżeńskiego bez zgody właściciela wsi — dotyczy to zwłaszcza poddanych nie 
pochodzących z jednej wsi (par. 30); bydło chłopskie może być pilnowane na pa
stwisku tylko przez wspólnego pastucha (par. 33); poddani nie mogą zaciągać dłu
gów i pożyczek bez zgody swojego pana (par. 41).

Bardzo ważne i ciekawe postanowienie zawiera edykt generalny biskupa wro
cławskiego z 20 XI 1597 r. (tzw. Landesordnung). Art. 4 tego edyktu zajmuje się 
sprawą pijaństwa wśród chłopów. Wynika z niego, że pijaństwo wśród chłopów 
i zagrodników we wsiach biskupich przybrało zastraszające rozmiary. Rodziny 
chłopskie znajdowały się na skutek pijaństwa w skrajnej nędzy. Pijaństwo powo
dowało ubożenie chłopów i upadek dobrobytu całych połaci kraju. Wobec tego 
biskup zakazuje sprzedaży wódki i piwa na kredyt. Kmieć nie może być karczma
rzowi winien więcej niż 1 talara, zagrodnik i owczarz — V2 talara10 11.-

Artykuł 6 edyktu generalnego biskupa wrocławskiego z r. 1597 zajmuje się 
zagadnieniem zbiegostwa poddanych i służby. Artykuł ten głosi, że coraz częściej 
występują u poddanych i służby objawy nieposłuszeństwa, lekkomyślności i le
nistwa, których wynikiem jest wzrastająca ilość wypadków zbiegostwa poddanych 
i służby. Wobec tego biskup wrocławski zadecydował, że o ile zbiegnie poddany 
lub parobek czy dziewka przed upływem okresu umowy, winien wrócić z powro
tem przed upływem sześciu tygodni. Po upływie tego okresu władza świecka prze
prowadza dochodzenie, w wyniku którego' zbiegły (o ile jest parobkiem lub 
dziewką) traci prawo do wynagrodzenia za przepracowany okres, a przy szcze
gólnie złośliwych wypadkach nieposłuszeństwa zbieg ‘winien : zostać, uwięziony 
i przykładnie ukarany. Końcowy fragment tego artykułu odsłania jednak częścio
wo przyczynę zbiegostwa, zwłaszcza wśród służby. Biskup nakazuje bowiem, że 
służba powinna być dobrze żywiona i panowie powinni się z nią obchodzić tak, 
„aby nie urągało to przykazaniom Boskim i praw?om ludzkim“ n. Widać z tego, 
że położenie służby musiało być bardzo ciężkie i ono to powodowało w pierwszym 
rzędzie zbiegostwo.

Na uwagę zasługuje również rozporządzenie pochodzące z r. 1600, tzw. Roboth 
Ordnung, w którym biskup wrocławski określa obowiązki poddanych we wsiach 
należących do klucza skoryszowskiego (w okolicach Namysłowa). W świetle tego 
aktu kmiecie zobowiązani byli do odbywania stróży w każdą noc zarówno w le  ̂
cie, jak i w zimie. Chłop mógł posłać za siebie zastępcę. Stróża trwała w zasadzie 
całą noc, lecz w czasie silnych mrozów mogła być skrócona do połowy. Zagrodnicy 
i chałupnicy byli od stróży zwolnieni (par. 2). Par. 3 określa obowiązki poddanych 
W zakresie oddawania dziesięciny snopowej z pól. W par. 4 biskup określa wy
sokość robocizny pańszczyźnianej: Każdy kmieć ma obowiązek uprawić 22 za
gony ziemi folwarcznej (za każdy łan ziemi uprawianej we własnym gospodarstwie). 
Obowiązek ten polegał na obsianiu 22 zagonów zbożem jarym i ozimym, skoszeniu 
i zwiezieniu zboża oraz zaoraniu ziemi po żniwach. W czasie tej pracy chłop mu
siał się wyżywić sam i nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Każdy zagon miał 
być wymierzony w ten sposób, aby plon z niego mógł być zwieziony na ośmiu

10 I le — 1, fol. 39-40.
11 Ile — 1, fol. 37.



wozach. Ziemia musiała być uprawiona dokładnie i starannie. Ponadto kmiecie 
i inni poddani zobowiązani byli do pracy przy koszeniu łąk dwa razy do roku po 
pół dnia, przy czym każdy musiał zwieźć do stodoły skoszone przez siebie siano. 
Poddani zobowiązani byli również do pracy przy naprawie zabudowań folwarcz
nych. Ilość tej pracy nie była określona (pąr. 6). Poddani zobowiązani byli dalej 
do przywożenia z miasta potrzebnych wiktuałów. Za pracę tę otrzymywać mieli 
osobne wynagrodzenie, którego wysokość nie została jednak w zarządzeniu okre
ślona. Chłopi posiadający sprzężaj zobowiązani byli do wożenia zboża i ryb na 
sprzedaż do miasta. Każdy z nich musiał to zrobić przynajmniej raz w roku (par. 
7). Chłopi zobowiązani byli również do wywożenia nawozu na pola folwarczne. 
Każdy chłop zobowiązany był do wywiezienia 12 wozów nawozu (par. 9). Żony 
chłopów zobowiązane były do trzech dni/ pracy przy lnie. Otrzymywały one wtedy 
wyżywienie z kuchni folwarcznej. Ponadto kobiety zobowiązane były utkać po 
jednej sztuce płótna, za co każda otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 3 gro
szy (par. 10). Chłopom wolno było hodować owce w takiej ilości, na jaką pozwa
lała im wielkość gospodarstwa, jednak nie więcej niż 25 sztuk na każdym łanie 
swego gospodarstwa (par. 11). Chłopi mieli prawo do wypasania pastwisk i łąk 
leśnych (par. 12).

W zakończeniu biskup nakazuje podanie powyższego rozporządzenia do wiado
mości wszystkim poddanym 12.

Wyżej omówione przepisy i postanowienia prawne obowiązywały jedynie na 
terenie posiadłości biskupa wrocławskiego. Oprócz .tych zarządzeń obowiązywały 
jeszcze poddanych biskupich ustawy ogólnośląskie, uchwalane przez Stany Śląskie13. 
Do tej grupy przepisów należy najważniejszy bodaj akt ustawodawczy, którego 
ważność biskup rozciągnął również na swoje posiadłości natychmiast po jego 
uchwaleniu przez Stany Śląskie. Mam tu na myśli ustawę Landesjrieden z 12 XI 
1512 r.14 Art. 16 tej ustawy zajmuje się chłopami i ludźmi wolnymi oraz zawiera 
dwa bardzo ważne postanowienia:

1. Żaden chłop czy zagrodnik względnie ich synowie czy córki nie mogą 
bez zgody swego pana opuścić wsi. Żadnemu innemu panu nie wolno pod groźbą 
kary w wysokości 10 grzywien przyjąć do swojej wsi takiego, który by opuścił 
wieś bez zgody jej właściciela, -wręcz przeciwnie, ma obowiązek natychmiast zwró
cić dezertera poprzedniemu właścicielowi.

2. Ustawa zakazuje chłopom i zagrodnikom pozbywania się mienia rucho
mego bez udziału w tym akcie sędziego wiejskiego lub sołtysa, zabrania wreszcie 
karczmarzom udzielania schronienia ludziom obcym na okres dłuższy niż jedną 
noc.

Warto przypomnieć sobie, że ta ustawa, stanowiąca rzeczywiste przypisanie 
chłopa śląskiego do ziemi, wydana została na szesnaście lat przed oficjalnym de
kretem cesarza Ferdynanda I, przypisującym chłopów do ziemi (r. 1528).

Do tej samej grupy ustaw należy postanowienie Stanów Śląskich (wprowa
dzone również w dobrach biskupa wrocławskiego) z r. 1541, skierowane przeciw 
ludziom luźnym i wszelkiego rodzaju włóczęgom15. Postanowienie to zakazuje

12 Ile — 15, fol. 33—36.
13 Ogólnośląskie ustawy dotyczące spraw wiejskich uchwalane przez Stany 

Śląskie znajdujemy również w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wro
cławiu w seriach ksiąg zwanych Acta publica. Księgi takie znajdują się m. in. 
w zasobie b. Archiwum Miasta Wrocławia, w zasobie b. Archiwum Schaffgotschów 
i w zespole miasta Jawora.

14 Ile — 3, fol. 65—77.
15 Ile — 3, fol. 75—97, oraz I le — 10, fol. 79—81.



przyjmować do domów nie znanych sobie ludzi i nakazuje Wydawanie ich w ręce 
władz. Należy podkreślić, że ustawa ta nie znalazła właściwego oddźwięku u pod
danych dóbr kościelnych, stąd konieczność wielokrotnego jej powtarzania, przy 
czym im później, tym ostrzejsze zawiera ona sankcje karne ną nie stosujących się 
do niej chłopów. Ustawy te znajdą swoje głębokie uzasadnienie i okażą się bar
dziej celowe, jeżeli połączymy je z wiadomościami o ruchach chłopskich na Śląsku 
i ze stosunkowo często występującymi w rachunkach biskupich wpływami z kar 
nakładanych na chłopów za nieposłuszeństwo.

W ten sposób omówiłem wszystkie ustawy i zarządzenia dotyczące spraw 
wiejskich, jakie wystąpiły we wszystkich kodeksach. Zagadnienia objęte tymi akta
mi prawnymi są bardzo różnorodne, stąd szczególna wartość tego rodzaju mate
riałów dla badaczy stosunków wiejskich na Śląsku w XVI w. Występująca w tych 
aktach prawnych problematyka i sposób jej rozwiązywania pozwalają nam na 
zorientowanie się, w jakim kierunku szły dążenia biskupów wrocławskich, zmie
rzających do ugruntowania swojego władztwa feudalnego w tym ciekawym okresie 
rodzenia się nowych form gospodarczych na Śląsku.

Bronisław Turoń ‘

Z W ĘD R Ó W EK  PO  A R C H IW A C H  I BIBLIOTEKACH PRASK IC H

Przy poszukiwaniach w archiwach praskich materiałów do powiązań między 
społeczno-religijnymi ruchami czeskimi XV w. a Polską natrafiłam na szereg ma
teriałów dotyczących dziejów Śląska w XIV—XVIII w., których wykaz zamieszczam 
poniżej. Oczywiście nie jest to wykaz ani w części kompletny, a raczej obejmuje 
tylko rzeczy napotkane przypadkowo; niemniej uzupełnia częściowo materiał opu
blikowany ostatnio przez prof. J. Macůrka i może być pewnym ułatwieniem do 
dalszych poszukiwań

I. A r c h i w u m  M i n i s t e r s t w a  S p r a w  W e w n ę t r z n y c h  ( A r c h i v
M i n i s t e r s t v a  V n i t r a )

a) Dział rękopisów
Sygn. 2184: Haupt Lehens Repertorium über die gesammte in dem Lehns- 

archiwo auf dem königlichen Prager Schloss anverwahrte Lehensfasces. (Repertd- 
rium pochodzi z r. 1711, zawiera również bogaty materiał śląski.)

Sygn. 2392: Podrobný přehled obsahů jakýchsi 58 knih, jež obsahovaly materiál 
k déjinarn Cech, Moravy a Slezska. (Rękopis z XVIII w., odnoszący się do mate
riałów dziś nie istniejących, został przejęty z Archiwum Ministerstwa Spraw We
wnętrznych w Wiedniu po r. 1918).

Sygn. 2414: Kopiář spisů o předáni knižestvi Opoli a Ratiboř 1645—1676.
Sygn. 2442: Výtahy král. nařézeni in financialibus pro Slezsko. (Dotyczy lat 

1743—1769.) &
Sygn. 1450: Miscellanea Bohemica. Registra královské česke kanceláře. (Kopiarz 

zaginionych ksiąg metryki koronnej czeskiej, zawierający materiały od początku 
XIV w. do r. 1526, w tym dużo materiału śląskiego.)

Sygn. 2456: Opisy dvu privilegii vévody Fridricha Slezského pro vevodstvi 1

1 Wobec niemożliwości (z braku czasu) przeprowadzenia dokładnego wglądu 
w rękopisy i dokonania ich samodzielnego opisu podaję ich tytuły w brzmieniu 
czeskich inwentarzy archiwalnych, dołączając jedynie niektóre uwagi.




