
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.



Lehnicke, Brežske a Wohlau z r. 1513 a 1596 [sic]. (Rękopis zawiera również „re- 
jestřik“ pisany ręką XVII w., obejmujący znacznie więcej dokumentów książąt 
legnickich, których jednak dziś w kodeksie brak.)

Sygn. 2474: Slezsko. Komora a vrchní úřad. Císařské reskripty 1639—1698.
b) Dział archiwów klasztornych (Radové archivy)
Sygn. Ra. 2: Benedyktyni... C). Historia klastera řadu a svátých, historia klá

šterních statků. (Fascykuł obejmujący 802 fol., a zawierający również bogaty ma
teriał do dziejów Kłodzka.)

Sygn. Ra. 5: Franciskani... C). Spisy tikajici se jednotlivých franciskanských 
konventu z Čech... Móravy, Slezska. (Fascykuł obejmujący 181 fol., a zawierający 
m. in. materiał do dziejów konwentów we Wrocławiu, Raciborzu i innych.)

c) Dział „Cechy, Morava, Slezsko

Sygn. CMS: Drobne archiwalia posiadające staranny katalog kartkowy. Ści
słych silesiaków stosunkowo niewiele.

d) Dział „Luiicke spisy"
Sygn. LS. 22/2: Spisy tykajici se jednani o obchod s olovem... s Polsku.
Sygn. LS. 42/2: Spisy tykajici se... knížectví krosnenského 1534—1609.
Archiwum posiada nadto m. in. dział „Mistoderż. Archiv. Missiven“ (stara no

menklatura „Königl. Befehle“), obejmujący materiał od r. 1526, w tym bardzo bo
gaty śląski. Są to nie tylko oficjalnie publikowane edykty królewskie, ale rów
nież szczegółowe mandaty i instrukcje dla urzędników i posłów, a nawet wręcz 
korespondencja. Materiał dotyczy wszystkich dziedzin życia.

II. A r c h  i w u m  Z i e m s k i e  ( S t a t n i  Ú s t ř e d n í  A r c h i v )

Wśród zbiorów tego archiwum warto zwrócić' szczególną uwagę na bardzo bo
gatą kartotekę, będącą wynikiem prowadzonej jeszcze przed pierwszą wojną 
światową a również w okresie międzywojennym rejestracji materiałów archiwal
nych do kontynuacji oraz ewentualnego nowego wydania dotychczasowej części 
Historii Czech F. Palackiego. Kartoteka ułożona działowo posiada materiał zebrany 
ze wszystkich archiwów czeskich, w tym również z innych archiwów praskich 
i drobnych nawet archiwów prowincjonalnych, a także niektórych zagranicznych. 
Wielką wygodą dla badacza jest to, że Archiwum posiada również kolacjonowane 
odpisy pełnych tekstów zregestowanych materiałów. Jednakowoż zawartość sile
siaków w poszczególnych działach jest bardzo nieznaczna. Tak np. przeglądając 
dla XVI w. działy „Náboženství“ (ruchy religijne) i „Poddani“ (stosunki wiejskie), 
znalazłam w pierwszym bardzo wiele nawet lokalnych wiadomości dotyczących 
Śląska, w drugim bardzo mało materiału śląskiego. Archiwum Ziemskie w Pradze 
posiada też przeważną ilość tomów Archiwum Braci Czeskich (Acta unitatis fra
trum), aczkolwiek niektóre znajdują się w Archiwum Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i w Bibliotece Uniwersyteckiej.

III. B i b l i o t e k a  U n i w e r s y t e c k a ,  D z i a ł  R ę k o p i s ó w

Stary, doskonale ujęty w drukowanych inwentarzach zestaw posiada stosunko
wo niewiele nieznanego materiału śląskiego dotyczącego omawianych stuleci. War
te natomiast poznania są nowe nabytki, również z okresu wojennego, posiadające 
jednak jedynie bardzo sumaryczny katalog kartkowy. Przykładowo podaję niektóre 
pozycje:



Sygn. XV, B, 5: Schlesien. Processenakten post 1700.
„ XV, D, 3: Schlesien. Schöffenurteile von Leipzig, Magdeburg, Wittenberg.
„ XV, E, 12: Schlesien: Urkundenabschriften ca. 1550.
„ XVI, C, 18: Geschichte des Fürstentums Schlesien (1303—1686).
u XVI, C: Lutheranismus, Schlesien, Religionsakten.
„ XVI, D, 7: Diplomatarium Silesiacum. Copiarum monasterii s. Venceslai 

(XVI. Jhdt.).
., XVI, D, 9: Bukisch G., Kontinuation Schlesischen Religionsakten von 

1675—1766.
ii XVI, D, 10: Bukisch G., Stiftungen Klöster u. Kirchen im Lande Schle

sien de a 965.
„ XVI, E, 45: Schweidnitz. Journale der Belagerung von...
ii XVI, F, 53: Czepko Reigesfeld. Begriff d. b. Fürsten. Schweinitz.
u XVI, F, 58: Instruktion, Königliche die glatzische Landeshauptmann

schaft betreffend 1626—1634.
Wśród innych rękopisów w dziale tzw. rękopisów decinskich napotkałam pod 

sygnaturą XIX, A, 43 (R. D. ms 86) fascykuł, zawierający m. in. „Klage u. Vertei
digungssache des Oberschlesischen Fiskals Christian Franz (XVII. Jhdt.), 2. Schle
sische Kammerinstruktion 1668. Listiny tykajici se financni slezských za Leopolda I.

IV. B i b l i o t e k a  N a r o d n e h o  M u s e a
Sygn. VIII, A, 28: Sborník listin o lennach slezských. Konsignationsregister

freien Burglehen. Fascykuł obejmujący 582 fol., prawie w całości śląski, zawiera
jący materiały przede wszystkim do pierwszej połowy XVII w. Obejmuje niemniej 
i trochę materiałów wcześniejszych oraz trochę osiemnastowiecznych. Przeważają 
źródła do dziejów gospodarczo-społecznych: rachunki, urbarze, transakcje kupna
-sprzedaży itp. Jest jednak również nieco materiału i z innego zakresu, np. do 
dziejów reformacji. Materiały są częściowo odpisami z różnych czasów, częściowo 
oryginałami, oprawnymi razem bez porządku chronologicznego2.

Sygn. VJII, D, 12: Von dem Zustand d. Religion in Schlesien von den polni
schen Oberregenten in Schlesien. Wie Schlesien an Böhmen gekommen. Von den 
schlesischen Fürsten. (Jest to rkps śląskiego luteranina nieznanego nazwiska, po
chodzący z r. 1711, a ofiarowany Muzeum przez L. Hirschmana w r. 1835.)

Sygn. XVIII, B, 47: Wendische Kirchen im Budischinischen Kreise 1785.
Powyższe notatki z wędrówek po archiwach i bibliotekach praskich, czynione 

raczej ubocznie, są jednak jeszcze jednym dowodem na to, że materiał czeski do 
dziejów Śląska w epoce feudalnej wymaga koniecznie dokładnych studiów, których 
wynikiem winno być zdeponowanie w archiwach śląskich szeregu mikrofilmów 
bądź odpisów. Pełne ujęcie silesiaków w archiwach choćby samej Pragi jest jed
nak pracą czasochłonną, wymagającą dłuższego pobytu jednego lub nawet kilku 
pracowników. Z drugiej strony trzeba podkreślić, że przy dużym rozproszeniu ma
teriału i nie zawsze pełnej inwentaryzacji nabytków wojennych i powojennych 
indywidualne poszukiwania dla tematów monograficznych są z punktu widzenia 
ekonomiki czasu i środków materialnych w pewnym sensie marnotrawstwem.

Ewa Maleczyńska

2 Biblioteka posiada również katalog kartkowy nabytków nowszych.




