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DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN. Schrif- 
ten der Sektion fur Vor- und Fruhgeschichte, t. II, Friihe Burgen und Stadle. 
Beitrage zur Burgen- und Stadtkemforschung, Berlin 1954, s. 223, XXVI tabl.

Wkroczenie nauki historycznej w  Demokratycznej Republice Niemieckiej 
na nowe tory naukowe, oparcie jej o zasady materializmu historycznego i dia
lektycznego, coraz silniejsze przenikanie jej prawdziwym internacjonalizmem, 
ma za sobą już dłuższą tradycją. Czy pojedyncze wypowiedzi czołowych hi
storyków niem ieckichx, czy zespołowe prace nad nowym, z nowego punktu 
metodologicznego wychodzącym podręcznikiem historii narodu niemieckiego,
0 których zdawaliśmy niedawno sprawę w  „Sobótce" 1 2, są tego wymownym
1 przekonywającym objawem. Ustosunkowanie się przyszłego podręcznika do 
zagadnień słowiańskich zostało w  tym prospekcie jasno i kilkakrotnie pod
kreślone. W ten sposób pierwszy krok na drodze zgodnego ujmowania przez 
historyków polskich i niemieckich zagadnienia feudalnego niemieckiego „Drang 
nach Osten'1' został postawiony.

Obecnie pragniemy zdać sprawę z drugiego tomu wydawnictwa sekcji ar
cheologii Berlińskiej Akademii Nauk, tomu poświęconego, jak tytuł wska
zuje, problematyce wczesnohistorycznych grodów i kształtowania się najstar
szych ośrodków miast średniowiecznych. Na tom ten składa się 22 krótszych 
i dłuższych artykułów i szkiców, wreszcie komunikatów, poświęconych  
w pierwszym rzędzie terytorium wschodnich Niemiec. Ich rozpiętość chronolo
giczna jest ogromna; od zagadnień obwarowań w  czasach neolitu, po zabytki 
kultury materialnej (studia w  Magdeburgu) z XIV w. Obok tego naczelnego 
problemu niektóre artykuły i komunikaty zajmują się zagadnieniami pośrednio 
z głównym tematem związanymi, jak niemiecką ceramiką wczesnośrednio
wieczną w  Turyngii czy naczyniami drewnianymi z Lubeki. Dwa 'wreszcie 
syntetyczne artykuły Marschallecka 3 i Jankuhna 4 starają się dać pewną tym 
czasową ii roboczą syntezę dla całego tomu.

1 Por. H. F. G e n t z e n ,  Polskie ziem ie zachodnie historyczne ziem ie  pol
skie (Nowe Drogi 1952, nr 7); t e n ż e ,  K arl M arx iiber Polen  (Ztschr. f. Ge- 
schichtswissenschaft 1953, I s. 310 nn); G. K l a u s ,  M ikołaj K opernik w ielk i 
syn narodu polskiego  (Myśl Filozoficzna 1953, nr 1).

2 „Sobótka" 1954, nr 1, s. 179.
3 K. H. M a r s c h a l l e c k ,  Burgenproblem e zw ischen Elbę und Oder, 

s. 29—43.
4 H. J a n k u h n ,  Der Beitrag der Archeologie zur Erforschung des jriih~ 

m ittelalterlichen  S tddtew esens im  7. bis 11. Jh dt., s. 213 nn.



Oczywiście historyka wczesnego średniowiecza polskiego, a badaczy dzie
jów Śląska w  szczególności, interesują rozprawy poświęcone zagadnieniom  
grodów wczesnosłowiańskich wschodniego pogranicza Niemiec, zwłaszcza Sa
ksonii i Meklemburgii, ponieważ zaczepiają niejednokrotnie o grody i miejsco
wości stanowiące część terytorium państwa polskiego. Cztery zwłaszcza arty
kuły poświęcone zagadnieniom rozmieszczenia grodów i osadnictwa otwartego 
na terenach między Łabą i Odrą, a to wspomniany wyżej syntetyczny szkic 
Marschallecka, dalej rozprawka Bierbauma o grodach i osadach na wzgórzach 
na terenie Sakson ii5 6, Coblenza o grodziskach obronnych słowiańskich na tere
nie dawnego plemienia Nisan ®, wreszcie Grimma o wczesnych grodach i mia
stach między Salą a M uldą7 8 *, w inny zwrócić naszą specjalną uwagę.

Prace te oparte na gruntownej znajomości źródeł i literatury niemieckiej 
dotyczącej przedmiotu dochodzą do ciekawych, ale nieraz rozbieżnych w y
ników. Np. jeśli Marschalleck otwarcie staje na stanow iskus, że grody sło
wiańskie były „stets die ersten Anzeichen der Besiedlung einer Landschaft 
in slavischer Zeit“, a więc?, że grody są najstarszą formą osadnictwa u Sło
wian, to takiemu twierdzeniu zdają się przeczyć wypowiedzi i spostrzeżenia 
sumiennego studium Grimma, który zestawiając dotychczasowe wiadomości 
o grodach i miastach między Salą a Muldą wykazuje niezbicie, że na tym tere
nie nie spotyka się samych tylko grodów słowiańskich jako jedynych form  
osadniczych, ale bądź w  połączeniu z podgrodziem (Herrensitz, Vor- 
stadt), bądź same tylł^o otwarte osady (Dorf) bez śladów pobliskiego grodu 
(stosunek jednych do drugich jak 2 : 2 )°, przy czym ani słowem nie wspomi
na, aby podgrodzia i w sie otwarte miały być chronologicznie młodsze od siedzib 
feudałów. Podobnie skrupulatne badania Coblenza nad najstarszym osadnic
twem  słowiańskim w  kraju Nisan (w okolicach dzisiejszego Drezna) dowiodły 
istnienia na wąskim pasie ziemi, szerokości około 10  km, a długości około 
40 km, 13 grodów, 12 osad otwartych pewnych (Siedlungen) i 4 hipotetycz
ne 10. Na terenie dzisiejszego Drezna i jego najbliższej okolicy w  promieniu 
circa 5 km badania te nie stwierdziły istnienia żadnego grodu, natomiast gę
stą sieć osad słowiańskich. Tak więc badania szczegółowe zdają się wym ow
nie przemawiać za tym, że osadnictwo grodowe nie jest jedyną ani nawet naj
starszą formą osadnictwa słowiańskiego.

Uwagę polskiego badacza stosunków wczesnofeudalnych zwraca zastoso
wany przez wszystkich autorów, zgodnie z ogólnym poglądem nauki niemiec
kiej, podział grodów na siedziby feudałów (Herrenburgen), a w ięc drobne w y
miarami (30—60 m średnicy) grody, punkty obronne (Militarische Anlagen) 
wzniesiona na miejscach z natury obronnych, wreszcie na grody ludowe 
(Yolksburgen), miejsca schronienia okolicznej ludności w  razie napadu nie

5 G. B i e r b a u m ,  Burgen und Hohensiedlungen der Lausitzer Kultur in 
Sachsen, s. 22—29.

6 W. C o b l e n z ,  Zu den slauischen Wallanlagen des Gaues Nisan, 
s. 85—94.

7 P. G r i m m ,  Friihe Burgen und Stadte im Saale—Muldę— Gebiet, 
s. 137—142.

8 M a r s c h a l l e c k ,  op. cii., s. 35.
0 G r i m m ,  op. cit., s. 137.

10 C o b l e n z ,  op. cit., s. 93.

32 — ,,Sobótka" R. X, nr 3, 1955.



przyjacielskiego. Są one wymiarami ogromne, gęsto zaludnione, posiadające 
często osobną siedzibę pana feudalnego oddzieloną odrębnym obwarowaniem  
od całości obwarow ań1!/. Podział'taki, w  recenzowanym tomie najsilniej ak
centowany przez Marschallecka, nie może oczywiście zadowolić historyka-mar- 
ksisty. Opieranie się przy podziale grodów na kryteriach czysto formalnych 
(rozmiary, położenie, zadania militarne) nie pozwala przecież odpowiedzieć na 
zasadnicze pytanie, jaka była gospodarcza i społeczna funkcja danego grodu. 
Decyduje tu przecież przede wszystkim  stosunek siedziby feudała do okolicz
nego osadnictwa otwartego czy do podgrodzia; dopiero dokładna analiza tego 
problemu pozwoli określić funkcję gospodarczą podgrodzia jako centrum rze
miosła i zaczątków handlu. Trudno też zgodzić się z wywodam i Marschallecka, 
aby małe gródki miały być owymi ,,civitates“ Geografa Bawarskiego. Mimo 
stwierdzenia Autora, że na terytorium dawnych Łużyczan (posiadających w e
dług Geografa Bawarskiego 20 ,,civitates“) odkryto 19 małych gródków (Ring- 
walle, Herrensitze) i wypowiedzianego dalej przypuszczenia, że na terytorium  
Milżan (posiadających według Geografa Bawarskiego 30 ,,civitates“) po od
jęciu od znanej liczby 90 grodzisk przedwczesnosłowiańskich i niemieckich 
pozostanie właśnie liczba 30, wywody jego nie przekonują. Drobny gródek^ 
przypuszczalna siedziba feudała i jego czeladzi, w  pośrodku kilku osad otwar
tych to stanowczo za drobna jednostka dla otrzymania nazwy civitas. Zdaje 
się, że decydującym tu kryterium obok rozmiarów grodu musi być fakt w y
odrębnienia osobnej siedziby feudała. Tylko w  takich grodach, w  których jej 
brak, możemy dopatrywać się prawdziwych Volksburgen, a więc grodziszcz 
wznoszonych rękoma wspólnot terytorialnych czy związków opolnych, dla 
wspólnej obrony przed nieprzyjacielem. Tam, gdzie spotykamy wyodrębnioną 
osobnym obwarowaniem rezydencję pana feudalnego, musimy raczej przypi
sywać, bez względu na rozmiary podgrodzia, inną funkcję społeczną. Gród 
i podgrodzie są w  takich wypadkach ściśle ze sobą związane i uzależnienie 
feudalne podgrodzia od pana feudalnego zdaje się nie ulegać wątpliwości.

I jeszcze jedna uwaga. Przedstawienie na podstawie zniszczeń, jakim gro
dy zachodnio-słowiańskie uległy w  ciągu X w., ekspansji feudałów niem iec
kich na wschód nie odbiega zbytnio od tak charakterystycznego dla nacjonali
stycznej nauki niemieckiej ujęcia. Trudno przecież, w  oparciu o zasady ma
terializmu historycznego i przy dążeniu do prawdziwego internacjonalizmu 
wT nauce historii, znaleźć je w  ujęciu przez Marschallecka ekspansji feuda
łów niemieckich w X w. na wschód, trudno nazwać powstanie księcia sło
wiańskiego Tugumira „zidradą“, nie podobna wreszcie podpisać zdania, że w  r. 
1002 Henryk II był zmuszony „strzec niemieckiego zwierzchnictwa nad mar
chią miśnieńską, nie objętą powstaniem z r. 983, przed napadem Polaków“ 1S. 
Jeśli w  pełni należy zgodzić się ze zdaniem Autora, że przez powstanie feu- 11 12

11 M a r s c h a l l e c k ,  op. cit., s. 39—40.
12 Ibid., s. 40: „so beginnt in der ersten Halfte des 10. Jahrhunderts der 

erste wirki ich erfolgreiche Vorstoss der deutschen Macht in das ostelbische 
Gebiet mit den Kriegsztigen des Sachsenkonigs Heinrich I. ... Heinrich II. war 
genotigt 1002... die der deutschen Oberhoheit noch nicht entzogene und beim  
Slavenaufstand von 983 nicht mitgerissene Mark Meissen vor dem Zugriff der 
Polen zu schiitzen“.



dalnego państwa Mieszka I przybył plemionom Słowian połabskich nowy nie
przyjaciel 13, to wypadnie w  konsekwencji mówić o dwóch feudalnych agre
sjach na te tereny, niemieckiej i polskiej.

W ramach omówienia pisanego nie przez fachowca archeologa nie chcę 
wchodzić tu w zagadnienia sporne między burżuazyjną nauką niemiecką a pol
ską, dawną a także obecną (np. na temat, cży w  Santoku istniała wydzielona 
część grodu feudała albo czy grody w  ziemi lubuskiej wzniesione były przez 
lubuszan, czy Polaków). Nie czuję się również kompetentny do zabierania 
głosu w sprawie zagadnienia kultury łużyckiej. Rozprawa Bierbauma na ten 
temat jest raczej sumiennym zestawieniem  grodzisk łużyckich z terenu dzi
siejszej południowej Saksonii (dawnych Łużyczan) niż pokuszeniem się o ja
kąś ogólniejszą syntezę. Pomijając problem, że wszyscy Autorzy zgodnie okre
ślają grody łużyckie jako przedsłowiańskie, historyka polskiego zastanowić 
muszą sformułowania na ten temat Marschallecka 14, który choć przyznaje, że 
teoria germańskości kultury łużyckiej jest dawno przebrzmiała, choć poddaje 
ostrożnej krytyce stanowisko Kosinny i Gotzego łączących kulturę łużycką 
z illiryjską, chociaż sam oświadcza się wyraźnie za odrębnością (Gegensatz) 
kultury germańskiej i łużyckiej, to jednak ani słowem  nie wspomina o sta
nowisku nauki polskiej, upatrującej w  kulturze łużyckiej silne związki z kul
turą prasłowiańską.

I tu dochodzimy do stwierdzenia, że wszystkim  Autorom, opracowującym  
ogólnosłowiańskie zagadnienie grodów, pozostały zupełnie nie znane prace ar
cheologów polskich. Nie mówiąc już o starszych pracach Kostrzewskiego brak 
w recenzowanym tomie jakichkolwiek śladów znajomości nowszych, z ma- 
terialistycznych założeń wychodzących prac Hensla, Hołubowicza, Żurowskie
go, Babińskiego, Jażdżewskiego czy Gieysztora, a w  pierwszym rzędzie 5 po
kaźnych tomów Materiałów i studiów wczesnośredniowiecznych, obrazujących 
powojenny dorobek polskiej archeologii i jej obecne poglądy na problemy tak 
ściśle związane z zagadnieniami poruszanymi przez autorów niemieckich, mia
nowicie na stosunki społeczne i gospodarcze we wczesnofeudalnym państwie 
polskim IX—XI w .15 16

Natomiast na wielki plus badań archeologicznych uczonych NRD zaliczyć 
wypadnie ścisłą współpracę archeologów z historykami operującymi źródła
mi pisanymi i równoległe zamieszczanie w  omawianych pracach sekcji arche
ologii prac opartych na źródłach pisanych. Ciekawy artykuł prof. A. Hofmei- 
stra na temat wiadomości kronikarskich o  wyprawach duńskich z lat 1171 
i 1184 na kraj Czrezpienian 10, wyjaśnia niejedną niejasną kwestię związaną 
z grodem słowiańskim na jeziorze Teterów. Oby i u nas mogła bj'ć najrychlej 
zapoczątkowana podobna zgodna współpraca.

Karol Maleczyński

13 Ibid., s. 41.
14 Ibid., s. 30—31.
15 Odosobniona znajomość wydawnictwa Zakrzewskiego Geografa Bawar

skiego i rozprawki Nalepy o pierwotnej nazwie Brandenburga, oczywiście nie 
może luki tej wypełnić.

16 A. H o f m e i s t e r ,  Der Burgwall auf der Insel im Teterower See und 
die Ddnenzuge nach Circipanien 1171 und 1184, s. 76—80.



SBORNlK HISTORICKV, Ćesko-Slovenska Akademie Ved, Historicky 
tJstav, I—II, Praga 1953, 1954.

Czechosłowacka nauka historyczna zyskała w  wymienionym wydawnictwie 
nowy organ poświęcony specjalnie dziejom formacji przedkapitalistycznych, 
tj. niewolniczej i feudalnej. Przeznaczając karty czeskosłowackiego czasopisma 
historycznego przede wszystkim  dla dziejów nowszych i najnowszych historycy 
czescy stają niemniej na stanowisku, że „zdrowy rozrost nauki historycznej 
wymaga, aby wszelkie odcinki historii były w  sposób naukowy opracowane" 
i że najstarsze dzieje ziemi czeskiej m ają wielkie znaczenie dla rozwoju pa
triotyzmu i zrozumienia rodowodu rewolucji ludowej, związanej ściśle z w szy
stkimi postępowymi tradycjami przeszłości.

Dla dziejów Śląska, które zwłaszcza w  epoce feudalnej m iały tyle powią
zań z dziejami Czech, znajdujemy w  dwu wydanych dotąd zeszytach szereg 
pozycji budzących duże zainteresowanie. I tak w  zeszycie I pomieszcza m. in. 
F. Graus syntetyczny artykuł o kryzysie feudalizmu w  XIV w. Autor analizuje 
najpierw objawy rzucające się w  oczy współczesnym. Zalicza do nich spadek 
wartości pieniądza, wzrost cen i znaczne wzmożenie się walk klasowych. „Kry
zys" przejawia się również w  dziedzinie ideologii, we wzrastającej krytyce 
Kościoła. Przyczynę kryzysu upatruje Autor w  masowym upowszechnianiu się 
renty pieniężnej. Wojny husyckie zamykają wedle Grausa pierwszą fazę kry
zysu feudalizmu.

Drugą podstawową pracą zamieszczoną w  tymże zeszycie jest studium  
A. Miki o wielkiej własności feudalnej w  południowych Czechach od 
XVI—XVII w. Autor analizuje rozwój gospodarki m ajątków w  poszczególnych 
dziedzinach, a w ięc hodowlę ryb, gospodarkę leśną, a przede wszystkim  rozwój 
folwarku. Praca podaje szereg cyfr dotyczących produkcji zbożowej, hodowla
nej oraz dochodowości folwarku. Jeśli nawet nie wszystkie wnioski Autora 
można uznać za ostateczne, to artykuł daje jednak bardzo bogaty materiał po
równawczy.

Dziejów gospodarczych i społecznych późniejszego feudalizmu dotyczą dwie 
prace pomieszczone w  zeszycie II, a mianowicie F. Roubika o powstaniu jó
zefińskiego katastru w  Czechach w  latach 1785—1789 oraz F. Kutnara o za
gadnieniach społecznych w  tkactwie w  połowie X IX  w.

Szereg studiów oświetla nam nadbudowę polityczną i prądy ideologiczne. 
J. Macek broni w  zeszycie I autentyczności i wiarygodności danych przeka
zów o poglądach taboryckich z najwcześniejszego okresu („taborske hiliasticke 
ćlanky"). Bardzo ciekawą dla badacza dziejów Śląska jest zamieszczona w  ze
szycie II praca F. M. Bartosza Nowy historik taborsky.  Autor udowadnia m ia
nowicie, że Liber diurnus  rokowań poselstwa taboryckiego na soborze w Ba
zylei, za której autora uchodził do tej pory Piotr z Żatca, jest pióra śląskiego 
Niemca-taboryty, Wawrzyńca z Dzierżoniowa, sekretarza Prokopa Wielkiego.

Dziejów politycznych oraz ideologii czasów wojny trzydziestoletniej do^ 
t3'czą dwa studia J. Poliśenskiego, a mianowicie pomieszczona w zeszycie II 
praca Polityka niderlandzkiej burżuazji a czeskie powstanie 161S—1620 oraz 
zamieszczone w  zeszycie I studium tegoż Autora Komeński i jego epoka, w ska
zujące, że Komeński ze względu na swoje poglądy polityczne może być umiesz
czony między najwybitniejszymi postaciami nie tylko narodowej historii cze
skiej, ale również historii powszechnej. E. M.



J. B a s z k i e w i c z ,  POWSTANIE ZJEDNOCZONEGO PAŃSTWA POL
SKIEGO (NA PRZEŁOMIE XIII i XIV W.), Studia nad historią państwa i pra
wa, S. II, t. I, Warszawa 1954, s. 485 +  4 mapy.

Praca Baszkiewicza jest monografią poświęconą zespołowi zagadnień zw ią
zanych z likwidacją rozdrobnienia dzielnicowego w  Polsce i budową zjedno
czonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV  w.

Badania tego odcinka naszej historii są bardzo dawne. Sięgają one swymi 
początkami — jeśli pominiemy historiografię średniowieczną — końca XVIII w., 
kiedy to wraz z rozwojem postępowych idei społeczno-politycznych, kultury 
umysłowej i nauki w  Polsce, dzieje ojczyste stały się specjalnym obiektem  
zainteresowania. Wiek X IX  w  związku z dalszym rozwojem nauk społecznych, 
zwłaszcza historii, wzbogacił znacznie nasz dorobek naukowy na odcinku ba
dań szczegółowych i syntetycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z problemami interesującymi Autora omawianej pracy. Wyniki tych badań, 
choć najczęściej błędne w  ujmowaniu i interpretacji zjawisk historyczńych, 
jak to wykazał A utor1, mjiały jednak tę trwałą wartość, że postulowały stale 
poszerzanie bazy źródłowej, doskonalenie techniki badań i zachęcały do coraz 
wnikliwszych, szczegółowych dociekań. W tym też kierunku szły dalsze ba
dania naukowe nad XIII i X IV  w. w  Polsce, których szczytowy okres przypa
da na lata międzywojenne. Ich rezultaty zawarte są w  dziesiątkach prac hi
storycznych, stanowiących pod względem erudycyjnym nieraz nieprzeciętną 
wartość. Pogłębiły one znacznie badania nad szeregiem problemów związanych 
z procesem jednoczenia się państwa polskiego w  XIII i XIV; w. W stosunku 
jednakże do całości interesującego nas zagadnienia miały one przeważnie 
charakter przyczynkowy. Jeśli zaś idzie o monograficzne ujęcie powyż
szego tematu, to w  tych rozmiarach, co Baszkiewicz, zajmował się nim  
dotąd tylko O. Balzer. Jego Królestwo polskie 1295— 1370, mimo wielu cennych  
walorów, nie jest jednak wolne od szeregu błędów metodologicznych i innych 
niedociągnięć, zniekształcających częściowo prawdę historyczną Prócz tego 
obejmuje ono pod względem chronologicznym okres zjednoczeniowy nieco 
późniejszy.

Błędy metodologiczne popełniane przez historyków epoki kapitalistycznej 
na odcinku badań historii Polski dzielnicowej i podzielnicowej uniemożliwiały 
przedstawienie procesu jednoczenia się państwa polskiego w  XIII i XIV w. 
w sposób naukowy, dialektyczny, odpowiadający jak najbliżej obiektywnej 
prawdzie. Dopiero po wojnie w  zmienionych warunkach społeczno-politycz
nych pojawiły się pierwsze prace, próbujące w  sposób marksistowski na
świetlić proces powstawania monarchii w  Polsce XIII w . 1 2 3

Praca Baszkiewicza składa się oprócz wstępu, omawiającego literaturę, 
z sześciu kolejnych rozdziałów zatytułowanych: I — Monarchia pierwszych 
Henryków śląskich (1228—1241), II — Rozwój ekonomiczny Polski w  XIII w. 
obiektywną przesłanką zjednoczenia, III — Walka z niebezpieczeństwem ze
wnętrznym jako czynnik przyśpieszający proces zjednoczenia Polski, IV — Spo

1 Praca recenzowana, s. 5 nn.
2 Ibid., s. 17 nn.
3 Por. E. M a l e c z y ń s k a ,  Próby odbudowy państwowości polskiej 

V) oparciu o Śląsk. (Szkice z dziejów Śląska, Warszawa 1953).



łeczeństwo polskie wobec zjednoczenia, V — Ustrojowo-prawne problemy zje
dnoczenia oraz VI — Zagadnienia ideologiczne zjednoczenia Polski.

Zasadnicze poglądy Autora dałyby się ująć następująco: Okres rozbicia 
dzielnicowego jest zjawiskiem historycznym, odzwierciedlającym prawidłowy 
rozwój formacji feudalnej na pewnym jej etapie. Okres ten charakteryzuje się 
w Polsce wzmożonym rozwojem życia ekonomicznego, które było podstawową 
przesłanką procesu przezwyciężania rozbicia feudalnego i tworzenia się zjed
noczonego państwa polskiego w  XIII i XIV w. Już w  pierwszej połowie XIII w. 
rozwój gospodarczy kraju, który najsilnielj i najwcześniej zaznaczył się na 
Śląsku, pozwolił tutejszym książętom podjąć w  oparciu o drobne i średnie 
rycerstwo pierwsze próby zjednoczenia ziem polskich. Nietrwałość i słabość 
podstaw scalania poszczególnych dzielnic zadecydowały o załamaniu się zjed
noczeniowej polityki pierwszych Henryków śląskich. Dopiero dalszy rozwój 
życia ekonomicznego w  Polsce w  drugiej połowie XIII w. i na początku wieku  
XIV, zwłaszcza gospodarki towarowej powodującej rozszerzanie się rynku 
wewnętrznego, zadecydował w  dużej mierze o powstaniu zjednoczonego pań
stwa polskiego na początku XIV w. Dużą rolę w  procesie zjednoczeniowym  
odgrywało niebezpieczeństwo zewnętrzne oraz rozwój świadomości narodo
wościowej. Dzieło zjednoczenia kraju popierały w  zasadzie wszystkie warstwy 
społeczne z wyjątkiem  części możnowładztwa i zniemczonego patrycjatu mietj- 
skiego.

Książka Baszkiewicza oparta w przeważającej mierze na dotychczasowych 
wynikach badań historycznych, związanych z problematyką zjednoczeniową 
XIII i XIV w., stanowi w łaściw ie ich podsumowanie. Wielką jednakże zasłu
gą Autora jest zebranie, skonfrontowanie i ocena rozproszonych w  licznych 
pracach poglądów na interesujące go problemy. Nowością zaś pracy jest pró
ba skonstruowania marksistowskiej syntezy zagadnienia zjednoczenia państwa 
polskiego. Czy jest to próba odpowiadająca na wszystkie problemy, jakie z te
matyką zjednoczeniową się wiążą, pokażą dalsze m arksistowskie badania dzie
jów Polski XIII i XIV w. Już dziś jednak czytelnikowi nasuwają się pewne 
uwagi dyskusyjne.

Zacznijmy od rzeczy ogólnych. Już plan pracy wzbudza pewne zastrze
żenia. Chodzi tu przede wszystkim  o zupełne odizolowanie pierwszego rozdziału 
pracy poświęconej monarchii pierwszych Henryków śląskich od reszty zagad
nień, a przede wszystkim  od rozdziału drugiego, traktującego o rozwoju eko
nomicznym ziem polskich w  XIII w., podstawowym elem encie procesu zjedno
czeniowego. Swoje postępowanie tłumaczy Baszkiewicz tym, że: „W procesie 
jednoczenia ziem polskich monarchia Henryków śląskich zajmuje miejsce od
rębne, specyficzne. To właśnie uzasadnia omawianie jej w  osobnym, pierw
szym rozdziale**4. Tymczasem taki układ dwu pierwiszych rozdziałów pracy 
robi wrażenie, jak gdyby rozwój ekonomiczny Śląska w  pierwszej połowie 
XIII w. nie był przesłanką powstawania monarchii Henryka Brodatego. A prze
cież właśnie ów rozwój ekonomiczny Śląska był podstawową siłą w zainicjowa
nym tu procesie ponownego zjednoczenia ziem polskich, co zresztą starał się 
Autor w  rozdziale pierwszym wykazać. Jeślibyśm y nawet uznali, że specy
fika państwa Henryka Brodatego i jego następcy, Henryka Pobożnego, pole

4 Praca recenzowana, s. 89.



gała na braku trwałych przesłanek do zjednoczenia5 6, to i tak w  żaden spo
sób nie znajdziemy racji, dla której zachodziłaby potrzeba traktowania tego 
państwa jako zjawiska wyjątkowego, nie mającego żadnych bliższych punktów  
stycznych z dalszym ogólnopolskim przebiegiem tworzenia się jedności poli- 
tyczno-terytorialnej państwa polskiego. Wydaje się, że nie jest również dość 
umotywowana kolejność drugiego i trzeciego podrozdziału w  rozdziale I, 
gdzie Autor omawia rozwój terytorialny monarchii Henryka Brodatego i Po
bożnego przed przedstawieniem przesłanek ekonomiczno-społecznych tegoż 
rozwoju. Nasz jon zdaniem kolejność tych podrozdziałów winna być odwrotna, 
wtedy ekspansja terytorialna państwa książąt śląskich byłaby dla czytelni
ka w  pełni zrozumiała jako właśnie wynik przeobrażeń gospodarczo-społecz
nych Śląska w  pierwszej połowie XIII w., co Autor niejednokrotnie w  pracy 
swej podkreśla

Wydaje się także, że Autor w ogóle za mało uwagi poświęcił życiu eko
nomicznemu kraju jako podstawowej przesłance procesu zjednoczeniowego. 
Baszkiewicz nie pokazał w  swej pracy w  czym przejawiała się gospodarcza 
słabość przesłanek zjednoczenia na Śląsku przede wszystkim  a także i w  in
nych dzielnicach polskich. Skutkiem tego poglądy Autora na przyczyny upadku 
zjednoczeniowych koncepcji książąt śląskich w  połowie XIII w. mają niekiedy 
cechy personalizmu 7. Podobnie przodująca rola Śląska w  rozwoju ekonomicz
nym i politycznym mimo kilkakrotnego podkreślania tego faktu przez Auto
r a 8 nie została należycie ukazana. Tak np. zbyt mało miejsca poświęcono roz
wojowi renty pieniężnej, która, jak wiadomo, rozwinęła się najwcześniej w ła
śnie na Ś ląsku 9 10 11.

Badając siły napędowe procesu z jednoczeni owego w  Polsce w  XIII 
i XIV w. nie uwzględnił Autor walki klasowej jako jednej z przesłanek tego 
procesu. Jeśli wyjdziem y z założenia, że państwo ówczesne miało w  pierwszym  
rzędzie bronić interesów feudałów jako klasy panującejln, to trzeba przyjąć, 
że potrzeba tego państwa i to państwa silnego stawać się musiała specjalnie 
aktualna w  momentach, gdy interesy klasy panującej były zagrożone. Zagro
żenie to stanowiło, naszym zdaniem, nie tylko niebezpieczeństwo zewnętrzne, 
ale i wewnętrzne. Wiadomo, że na początku XIII w., a więc wtedy, gdy podjęte 
zostały pierwsze próby zjednoczenia kraju, na Śląsku — ośrodku zjednocze
nia — toczyła się ostra walka klasowa. W związku z potęgowaniem się wyzy
sku klasowego śląskich mas ludowych wzrastał ich opór przejawiający się 
w różnych formach walki klasowej n . Klasa feudałów, jak zawsze w  takich 
okolicznościach, potrzebowała silnej władzy książęcej dla zdławienia groźnych

5 Ibid., s. 88—89
6 Ibid., s. 56, nn, 244. nn.
7 Ibid., s. 85—86.
8 Ibid., s. 238, 244, 246 i inne.
9 K. M a l e c z y ń s k i ,  Rola mas ludowych w  dziejach Śląska w  epoce 

feudalnej (Konferencja Śląska, t. I, Wrocław 1954, s. 35).
10 F. E n g e,l s, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, 

Warszawa 1948, s. 195 nn.
11 K. M a l e c z y ń s k i ,  Z dziejów wsi śląskiej w  okresie przed koloni

zacją na prawie niemieckim  (Szkice z dziejów Śląska, Warszawa 1953, s. 87 nn, 
92); t e n ż e ,  Uwagi o powstaniu górników w  r. 1220 (Kwart. Hist., LXI, 1954, 
nr 3, s. 143 nn).



dla siebie ruchów społecznych, a ponieważ — jak to już zaznaczyliśmy — po
lityka zjednoczeniowa prowadziła do wzmocnienia władzy centralnej, zagro
żona klasa musiała ją popierać. '

; To samo zagadnienie walki klasowej jako jednej z przesłanek procesu 
zjednoczeniowego nasuwa się i pod koniec XIII w., kiedy to znów walka kla
sowa na Śląsku przybrała groźne rozmiary w  formie ruchów heretyckich. I tym  
razem zbiegła się ona z podjętymi przez książąt śląskich próbami odbudowy 
zjednoczonego państwa polskiego. Autor i tu zagadnienie walki klasowej w  po
lityce zjednoczeniowej tego czasu zupełnie pominął, choć odegrała ona w  tym  
zakresie poważniejszą rolę. Ciekawre i pożyteczne byłoby zbadanie, czy i w  ja
kim stopniu walka klasowa w  miastach, zwłaszcza w tych, gdzie był niemiecki 
patrycjat, wpływała na jego ustosunkowanie się do kwestii zjednoczenia kraju. 
Eyć może, że znaleźlibyśmy wtedy dopiero wytłum aczenie zmiennej pod tym  
względem polityki patrycjatu niemieckiego w  miastach śląskich na przełomie 
XIII i XIV w. W każdym razie zwrócono już w literaturze uwagę, że „...nie
wątpliwie negatywnej w  zasadzie roli niemieckiego patrycjatu w  dziejach Ślą
ska nie można jednostronnie upraszczać11*2 13. Tyle uwag ogólnych. Przejdźmy 
teraz do szczegółów.

Omawiając zjednoczeniową politykę Henryka Brodatego Autor dzieli ją, 
zgodnie z dotychczasowy literaturą, na dwa okresy: pierwszy — obejmu
jący lata 1201—1227, w  którym ów książę „nie angażuje się zbytnio w  politykę 
ogólnopolską i stosunkowo rzadko występuje na zewnątrz" i drugi — rozpo
czynający się rokiem 1228 „okres silnej ekspansji zewnętrznej Śląska". Pierw
szą próbę opanowania dzielnicy krakowskiej kładzie Baszkiewicz dopiero na 
rok 1225 1S 16.

Powyższe tezy w  świetle niektórych dochowanych materiałów źródłowych 
nie dadzą się utrzymać. Mamy tu na myśli dwa dokumenty z r. 1217. W jednym  
z nich, wystawionym  przez Leszka Białego, czytamy „ . . .  Post hoc iudicium  
dux Lest[co] foedus pacis iniit cum duce Henrico in Dancouic" 14. W drugim, 
wystawionym  przez Henryka Brodatego, spotykamy się po raz pierwszy z ty- 
tulaturą „ . . .  dux Zlesie et Cracouie . .  . “ 1S. Wzmianka w  dokumencie Leszka 
o zawarciu przez niego pokoju z Henrykiem Brodatym upoważnia do wniosku, 
że ugoda ta była wynikiem  jakiejś zbrojnej wyprawy księcia śląskiego prze
ciw Leszkowi, zakończonej zdobyciem przez Brodatego dzielnicy krakowskiej, 
o czym znów świadczy cytowana wyżej tytulatura. Oba dokumenty świadczą 
niezbicie, że zarówno żywa aktywność polityczna Brodatego na odcinku poli
tyki zagranicznej, jak i próby opanowania przezeń Małopolski rozpoczęły się  
znacznie wcześniej, niż to przypuszcza Autor.

W świetle powyższych uwag dużą dozę prawdopodobieństwa zawiera od
rzucony przez Autora 10 pogląd Gródeckiego, że Henryk Brodaty już w latach 
1210—1211 próbował zawładnąć K rakow em 17.

12 M a l e c z y ń s k i ,  Rola mas..., s. 44.
13 Praca recenzowana, s. 43.
14 J. M i t k o w s k i ,  Nie znane dokumenty Leszka Białego z lat 1217 t 1222

(Kwart. Hist., 1938, LII, s. 645—646). '
15 J. B i i s c h i n g ,  Urkunden der schles. Piasten, I, b.m. 1812, s. 1.
16 Praca recenzowana, s. 43, przyp. 11.
17 R. G r ó d e c k i ,  Dzieje polityczne Śląska do roku 1290 (Historia Ślą

ska, t. I, Kraków 1933, s. 196 nn.).



Nie zrozumiałe jest zdanie Autora, że „W Polsce kolonizacja na prawie 
niemieckim przebiegała często w  dobrach, które już poprzednio uzyskały im
munitet" 18. Takie sformułowanie sugerowałoby, że fakty wyprzedzania immu
nitetu przez kolonizację były u nas zjawiskiem dominującym. Tymczasem było 
u nas odwrotnie. Właśnie raczej wyjątkowa była kolonizacja bez wcześniejsze
go lub równoczesnego immunitetu 19. Przesadą wydaje się również twierdzenie 
Autora, że: „Działalność kolonizacyjna feudałów świeckich zaczęła się na więk
szą skalę dopiero od połowy XIII w., po klęsce pod Legnicą" 20.

Szukając ekonomicznych podstaw potęgi Henryka Brodatego i jego poli
tyki zjednoczeniowej, Autor podkreśla jako zjawiska specyficzne: z jednej 
strony żywy udział tego księcia w  kolonizacji, z drugiej rezerwowanie sobie 
przy nadaniach immunitetowych znacznych dochodów płynących z takich da
nin książęcych, jak annona ducalis, collectae i in n e21. N ie było to wcale spe
cyficzne tylko dla Śląska zjawisko, bo utrzymanie powyższych powinności pra
wa książęcego w e wsiach lokowanych na prawie niemieckim znane jest wów
czas w  całej P o lsce22.

Mimo podniesionych wyżej wątpliwości, do których można by dodać jesz- 
sze w iele uwag dyskusyjnych, praca Baszkiewicza stanowi niewątpliwie po
ważną i cenną pozycję pośród dorobku naszej historiografii powojennej.

Wacław Korta

M. G r o s s e r ,  KRÓTKIE I BARDZO PROSTE WPROWADZENIE DO 
GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, opracował i wstępem  zaopatrzył S. Inglot, 
przełożył z niemieckiego J. Piprek. Wrocław, W ydawnictwo Zakł. im. Ossoliń
skich, 1954.

Napisana przez protestanckiego proboszcza podwrocławskiej w si Szewce 
książka rolnicza, wydana drukiem w  r.1590, różni się tym od innych podręcz
ników rolnictwa z XVI i XVII w., że opiera się głównie, wedle stwierdzenia 
jej Autora, na wieloletniej obserwacji gospodarki chłopskiej, i jest poświęcona 
opisowi sposobu gospodarowania chłopów, w  przeciwieństwie do Gostomskie- 
go, Haura, Kluka czy innych dzieł literatury rolniczej XVI—XVIII w., zaj
mujących się z reguły gospodarką szlachecką. Przez ten fakt książka rolnicza 
Grossera jest szczególnie cenna jako źródło do poznania rozwoju techniki 
i produkcji rolnej przez bezpośrednich producentów-chłopów, jako źródło 
mogące dostarczyć niezwykle dużo informacji z codziennego życia wsi. Na 
dużą wartość książki Grossera dla historyka stosunków wiejskich wskazywał 
już I. Baranowski, który bodajże pierwszy z historyków polskich zainteresował 
się jego p racą1. Dlatego też dobrze się stało, że dziś, gdy szczególnie dużo

la p raca recenzowana, s. 61.
19 T. T y  c, Początki kolonizacji na prawie niemieckim w Wielkopolsce, 

Poznań 1926.
20 p raca recenzowana, s. 61, przyp. 126.
21 Ibid., s. 62.
22 F. P i e k|o s i ń s k  i, Ludność wieśniacza w  Polsce piastowskiej,  Kra

ków 1897, s. 47; K. K a c z m a r c z y k ,  Ciężary ludności wiejskiej i miejskiej 
na prawie niemieckim w Polsce XIII i XIV w. (Przegl. Hist. 1910, XI, s. 299 nn).

1 I. B a r a n o w s k i ,  Gospodarstwo Anzelma Gostomskiego (Wieś i folwark, 
Warszawa 1918).



uwagi poświęcamy dziejom mas ludowych, ich udziałowi w  rozwoju produkcji 
i postępie technicznym, książka Grossera stanowiąca już rzadkość biblioteczną 
została wydana przez prof. S. Inglota i udostępniona dla szerszych kół ludzi 
interesujących się dziejami chłopa i dziejami rolnictwa.

Wydanie pracy Grossera jest bardzo staranne, widać duży trud włożony 
zarówno przez wydawcę, jak i tłumacza oraz przez wydawnictwo. Tekst roz
prawy Grossera został poprzedzony obszernym wstępem  pióra prof. S. Inglota.

W pierwszym rozdziale wstępu podaje Autor krótki zarys dziejów wsi 
śląskiej XVI w. Od szkicu takiego trudno oczywiście wymagać, by poruszał 
zagadnienia bardziej szczegółowe czy drobiazgowe, trudno też polemizować 
z nim na temat tego rodzaju zagadnień. Dlatego chciałbym tylko podać parę 
uwag natury ogólnej na temat tego rozdziału wstępu. Po pierwsze, nie wiem  
dlaczego rozdział ten zatytułowany został „Wieś dolno-śląska w  XVI wieku*1, 
skoro potraktowano w  nim raczej dość równomiernie Górny i Dolny Śląsk, 
a co więcej znaczna część materiału, na którym się oparto, dotyczy Górnego 
Śląska i zaczerpnięta została z wydawnictw dotyczących tego terenu, 'jak na 
przykład z monografii dóbr niem odlińskich2. Zresztą przedstawienie stosun
ków wiejskich na całym Śląsku, co Autor uczynił, było słuszniejsze niż ogra
niczenie się do Dolnego Śląska. Po drugie, wydaje się, że przedstawienie walk  
klasowych chłopa śląskiego w XVI w. jest może nieco za krótkie i przez to 
niejasne, nie dające ogólnego poglądu na zagadnienie, a operujące raczej oder
wanym i przykładami. N ie.wspom ina przy tym o najbardziejj jaskrawych w y
stąpieniach chłopów, jakimi były: bunt chłopów w si Piotrowice koło Jawor a 
w roku 1527 i powstanie chłopów w  okolicach Jeleniej Góry w  r. 1589. Autor 
nie wiem  czy słusznie ograniczył się raczej do wzm ianek o wystąpieniach  
chłopów z okolic Wrocławia, gdzie znajdowała się w ieś Szewjce, w  której za
mieszkiwał Grosser. Z natury rzeczy bardziej szczegółowe, dyskusyjne jest 
przedstawienie stosunków pańszczyźnianych na Górnym i Dolnym Śląsku. Za
sadnicza różnica między Górnym Śląskiem, gdzie prace pańszczyźniane były 
wyższe, a Dolnym, gdzie miały one znacznie niższe rozmiary, została przedsta
wiona słusznie, natomiast zastrzeżenia budzi sam sposób określenia wysokości 
pańszczyzny za pomocą ilości dni w  tygodniu, nie praktykowany na ogoł ani 
na Górnym, ani na Dolnym Śląsku 3. W świetle ustaw z lat 1559—1562 pań
szczyzna w  księstwach opolskim i raciborskim, obejmujących większą część 
Górnego Śląska, była znacznie n iższa 4 niż podany przez prof. S. Inglota w y
miar 4— 6  dni w tygodniu, co nie przeczy temu, że istotnie pańszczyzna mogła 
w  poszczególnych majątkach przybierać wbrew tym ustawom tak wysokie 
rozmiary.

Drugi rozdział wstępu zawiera omówienie pracy Grossera na tle śląskiej 
literatury rolniczej XVI—XVIII w. Szkoda, że Autor, przedstawiając podręcz
niki rolnicze powstałe na Śląsku w  tym czasie, nie wspomniał o wydrukowa

2 Geschichte der Herrschaft Falkenberg in Oberschlesien, wyd. H. Prasch- 
ma, Niemodlin 1929.

3 Z zasady i na terenie Dolnego, i na terenie Górnego Śląska wymieniono 
w ustawach o pańszczyźnianej pracy kmieci konkretne robocizny, jakie mają 
kmiecie wykonać, względnie powierzchnię pól, jaką mają obrobić.

4 Ustawy te omawia J. K a p r a s ,  Opolsko-Ratiborske Robotni Rady ze 
XVI stoleti, Praga 1916.



nych niemal współcześnie z Grosserem książkach poświęconych ogrodnictwu 
i pszczelarstwa! śląskiemu, tym bardziej że prace te należą również do rzad
kości podobnie jak praca Grossera5.

Szczególnie ciekawymi momentami w tym rozdziale są miejsca poświęco
ne Grosserowi i genezie jego książki. Dowiadujemy się z nich, że protestanc
ki duchowny i nauczyciel Marcin Grosser przybył do wsi Szewce, by przeciw
działać szerzącym się wśród chłopów wpływom  anabaptyjskim, jak wykazują 
to dość mocno uargumentowane przypuszczenia prof. S. Inglota, a także, że 
dziełem Grossera opisującym gospodarkę chłopską żywo interesowała się oko
liczna szlachta śląska i że w łaśnie na skutek 'jej nalegań zdecydował się on 
mimo wahania na wydanie pracy drukiem. Świadczy to o tym, że prowadząca 
gospodarkę folwarczną szlachta uczyła się uprawy roli u chłopa posiadają
cego w  tej dziedzinie największe doświadczenie. Zagadnienie to łączy się z dys
kutowanym szeroko problemem postępowości czy regresywności folwarku 
w XVI w. Bardzo możliwe, że będziemy musieli zrewidować niektóre rozpow
szechnione u nas poglądy o regresywmym charakterze folwarku w  dziedzinie 
techniki produkcji rolnej, o tym że folwark stał pod względem technicznym  
dużo niżej od gospodarstw km iecych6, poglądy z którymi w  ciekawy i nie po
zbawiony dość mocnej podbudowy sposób polemizował dr A. Wyczański T. N ie
mniej o ile zgodzić się można z tym, że folwark w  dziedzinie narzędzi mógł 
być na równym poziomie z gospodarką kmiecą, a nawet w  zakresie inwestycji 
w  niektóre działy gospodarki mógł wyraźnie nad nią górować, to jednak mimo 
wszystko w  dziedzinie doświadczenia (rolniczego prymat kmiecia znającego 
uprawę roli najbardziej bezpośrednio i oddającego jej wszystek swój czas 
i wszystkie siły był niewątpliwy.

Trzeci z kolei rozdział wstępu omawia zasady gospodarowania we wsi 
Szewce w oparciu o dane z książki Grossera. Niesposób omawiać tu tych za
sad. Ogólnie można stwierdzić, że gospodarka kmieca w  podwrocławskiej wsi 
Szewce stała wysoko. Wszystkie narzędzia, które jako zdobycze techniki w rol
nictwie wymienia w  swym artykule Wyczański, nawet te, które uważa on 
w folwarkach Polski centralnej za rzadkość, jak brona z żelaznymi zębami, są 
w Szewcach znane i powszechnie używane. Grosser w zasadzie przedstawiał 
.w swym opisie gospodarkę zamożnych kmieci, lecz, co (jest bardzo ciekawe, 
opisyw7ał też różnice w  sposobie gospodarowania, a w  szczególności żywienia 
inwentarza przez chłopów 'bogatych i biednych. Oparty na pracy Grossera 
opis gospodarki wsi Szewce omawia dokładnie uprawę roślin, hodowlę bydła 
i narzędzia rolnicze, nie uwzględniając jedynie roślin i drzew owocowych, ja

5 Mam na myśli oparty w dużym stopniu na zbadaniu ogrodów chłopskich 
w okolicach Jeleniej Góry napisany przez Kaspra S c h w e n i k f e l d a ,  Stirpium  
et fossilium Silesiae catalogus, Lipsk 1601, oraz pierwszą niemiecką książkę o ho
dowli pszczół napisaną przez mieszczanina ze Szprotawy J. N i c k e 1 a, Grund- 
tlicher Unterricht von den Bienen, aus wahrer Erfahrung zusammengetragen  
etc., Zgorzelec 1568.

6 Por. S. A r n o l d ,  Podłoże gospodarczo-społeczne połskiego Odrodzenia, 
Warszawa 1953, s. 49.

7 A. W y c z a ń s k i ,  O folwarku szlacheckim w  Polsce XVI stulecia (Kwar
talnik Historyczny, LXI, 1954, z. 4, 187—191).



kie posiadali kmiecie .w ogrodach przy swych domach, gdyż Grosser pominął 
to pisząc swą książkę.

Zastrzeżenia budzą pewne szczegóły: Tak na przykład nie możemy zorien
tować się jasno, jaką siłę pociągową stosowali chłopi przy pracach rolnych. Na 
s. 60 czytamy, że obok koni do prac na roli używano wołów, na s. 65 dowia
dujemy się, że w  tym okresie wśród zwierząt pociągowych przy pracach rol
nych przeważały woły, wreszcie na s. 71 Autor pisze zgodnie z Grosserem, że 
do pługów, radeł i bron zaprzęgano w  Szewcach konie. W św ietle książki Gros- 
sera w  gospodarce chłopskiej wsi Szewce używano koni do wszystkich prac 
rolnych. Jest to naturalne, ponieważ chłopi tamtejsi, utrzymujący żywy kon
takt z Wrocławiem i zarabiający przewozem towarów, do czego potrzebne im 
były konie, nie byli zainteresowani w  utrzymywaniu powolnych, ciężkich w o
łów, tym bardziej że w  warunkach środkowego Śląska glebę można było dos
konale obrobić końmi. Charakterystyczne jest, że Grosser podaje dokładne 
sposoby żywienia koni powozowych do transportu, koni roboczych do pracy 
na roli, bydła mlecznego oraz bydła opasowego przeznaczonego na sprzedaż 
na mięso, nie wspomina natomiast ani słowem  o żywieniu wołów roboczych. 
Inna rzecz, że w  uprawie, a zapewne zwłaszcza w  uprawie folwarcznej na 
Śląsku, woły mogły odgrywać poważną rolę. Rola ta była zapewne większa 
w okolicach podgórskich i na Górnym Śląsku, a mniejsza na Śląsku środko
wym, o czym zdają się świadczyć inwentarze folwarków z Wrocławskiego 
i Legnickiego, jakie poznałem w  czasie swoich studiów nad wsią śląską 
w XVI w. Zastrzeżenie może również wzbudzić zdanie wstępu mówiące o wo
zach chłopskich: „Zauważyć jednak trzeba, że prócz kół całkowicie drewnia
nych używano już kół okutych żelaznymi obręczami", gdy natomiast Grosser 
pisał: Dzwona są zwykle okute taśmami żelaznymi, które nazywiają się ob
ręczami . . .  Gdy dzwona koła nie są okute żelaznymi taśmami, wówczas koło 
nazywa się kołem nieokutym “ e.

Czwarty rozdział wstępu jest poświęcony analizie odżywiania się ludności 
wiejskiej. Zagadnienia tego nie przedstawia Grosser w  swej książce. Dlatego też 
Autor miał tu pracę dosyć trudną i musiał opierając się na danych Grossera
0 uprawie roślin i hodowli zwierząt rekonstruować „jadłospis" ludności wsi 
Szewce. W wyniku prof. Inglot doszedł do wniosku, że stopa życiowa chłopa 
w okolicach podwrocławskich była stosunkowo wysoka, a bogatszym chłopom  
powodziło się jeszcze dobrze. Wniosek ten wydaje się być na ogół słuszny. 
Mimo wszelkich szykan ze strony panów, XVI w. wydaje się być jeszcze okre
sem względnego dobrobytu ch łopa8 9. Należy jednak pamiętać, że wśród ów
czesnych kmieci, co opisuje Grosser i przypomina również prof. Inglot, byli 
bogatsi i biedni, a co jeszcze może bardziej należy podkreślić, to fakt, że za
możni gospodarze ze w si podwrocławskich zatrudniali u siebie zagrodników
1 komorników. Położenie tych kategorii ludności w iejskiej było bez wątpienia 
znacznie cięższe niż na ogół dość zamożnych kmieci-gospodarzy.

8 Por. M. G r o s s e r ,  Krótkie i bardzo proste wprowadzenie..., Wstęp, s. 
LXXXI i tekst, s. 319.

9 Na zamożność chłopa w  XVI w. w  Czechach, mimo dokonującego się tam  
podobnie jak na Śląsku rozszerzania gospodarki folwarcznej, zwracał uwagę 
M. F r a n ć i ć ,  Walka klasowa chłopów czeskich w  XVilI w. (Sobótka VII, 1952, 
s. 104).



Dalsza krótka część wstępu zestawia dane Grossera o w ysiewie i zbiorach. 
Niestety dane te są stosunkowo skąpe. O ile wysiew  jest omówiony u Grossera 
dokładniej, to o zbiorach w  stosunku do wysiewu głównych czterech zbóż 
Grosser nic n ie mówi. Jedynie przy prosie, gryce, grochu i lnie mamy podaną 
wysokość zbiorów, jaką można uzyskiwać z odpowiedniej ilości nasienia. Jed
nak już samo podanie wysokości wysiewu na jednostkę gruntu jest informacją 
pożyteczną dla wszystkich zajmujących się ówczesnymi stosunkami wiejskimi. 
Szkoda tylko, że Autor w  tym miejscu nie podał wielkości jednostki gruntowej 
„pole“, jaką operuje Grosser, a objaśnił ten termin dopiero w  przypisach do 
tłumaczenia polskiego, co utrudnia szybkie zorientowanie się czytelnikowi, któ
ry nie będzie wertował całego wydawnictwa. Wstęp zamykają uwagi Wydaw
cy na temat sposobu wydania.

Po wstępie następuje tekst niemiecki pracy Grossera. Wydawcy wpadli 
przy tym na niezwykle szczęśliwy pomysł, by wydać tekst niemiecki pracy 
Grossera w  reprodukcji fototypicznej wedle pierwodruku z roku 1590. Upro
ściło to niezwykle skomplikowaną w  przeciwnym wypadku sprawę ujednoli
cenia względnie modernizacji pisowni, a co ważniejsze przyczyniło się do za
chowania nienaruszonego językowo tekstu oryginału i dało do rąk czytelników  
druk o pięknym, autentycznym, szesnastowiecznym charakterze.

Po tekście niemieckim następuje sporządzane przez prof. J. Pipreka tłu
maczenie polskie. Ze względu na fototypiczne wydanie tekstu niemieckiego 
wszystkie wyjaśnienia umieszczono przy tłumaczeniu polskim. Wyjaśnienia są 
podane w  zupełnie wystarczającej mierze, tak że wszystkie terminy użyte 
w tekście, względnie słowa nie odpowiadające adekwatnie określeniom nie
mieckim zostały omówione. Ze szczególnym uznaniem należy podkreślić trud 
włożony w  tłumaczenie tekstu o wielkiej ilości trudnych terminów technicz
nych i słów występujących w  lokalnym dialekcie śląskim. Wkład pracy w ło
żony w  to przez tłumacza i wydawcę był tutaj olbrzymi, tym bardziej że sta
rano się słownictwo rolnicze tłumaczenia zbliżyć do używanej w  języku pol
skim starej terminologii rolniczej. Tłumaczenie jest dobre, proste i zrozumiałe. 
Efektowna, ozdobna, utrzymana w  renesansowym stylu okładka czyni książkę 
miłą dla oka.

Praca Grossera jest cennym nabytkiem dla wszystkich interesujących się 
dziejami produkcji rolniczej, dziejami wsi i dziejami chłopa w  Polsce, szcze
gólnie na Śląsku. Pozwala dna dokładnie poznać technikę produkcji rolnej 
w  XVI w. i stanowi nieoszacowane źródło do wielu zagadnień wiejskich.

Roman Heck

K. O r z e c h o w s k i ,  PRZEKSZTAŁCANIE PRAW CHŁOPÓW DO ZIE
MI NA GÓRNYM ŚLĄSKU W KOŃCU XVIII I W PIERWSZEJ POŁOWIE 
XIX WIEKU, (Czasopismo Prawno-Historyczne, R. VI, 1954, 1, s. 223—304).

Artykuł dra Kazimierza Orzechowskiego dotyczy w  zasadzie tylko prze
kształcania się praw chłopów do ziemi. Siłą jednak rzeczy zahacza on o cały 
szereg zagadnień mających zasadnicze znaczenie w badaniach nad kwestią 
chłopską w  drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Część 
pierwsza pracy jest poświęcona poza omówieniem stosunków ekonomicznych 
na przestrzeni całego okresu głównie przekształceniom, jakim ulegała chłopska



własność w końcu XVIII wieku. Część druga obejmuje czasy od wydania edyktu 
październikowego znoszącego poddaństwo aż do czasów ustawodawstwa z okre
su rewolucji 1848 roku. Wybranie tych granic chronologicznych jest w pełni 
uzasadnione. Lata sześćdziesiąte, a właściwie nawet początek drugiej połowy 
XVIII wieku zbiega się z początkami kształtowania się układu kapitalistyczne
go na Śląsku, zaś okres rewolucji 1848 roku zwiastuje pełne zapanowanie ka
pitalizmu.

Autor już na wstępie artykułu wychodzi od leninowskiego określenia spe
cyfiki pruskiej drogi rozwoju kapitalizmu w  rolnictwie, polegającej jak w ia
domo na zachowaniu „starego gospodarstwa obszarniczego", które „stopniowo 
przeobraża się w czysto kapitalistyczną junkierską gospodarkę . . .  zachowując 
na długo jeszcze cechy pańszczyźniane" 1 i próbuje tę drogę obserwować w  ko
lejnych przemianach podstawy feudalizmu, jaką jest feudalna własność ziemi. 
Autor nie zajmuje się jednak szerzej własnością feudalną w  ogóle, a traktuje 
głównie o chłopskich prawach posiadania ziemi. Po ustaleniu też znaczenia nie
których pojęć terminologicznych przechodzi do omówienia literatury. Niektóre 
tezy nasuwają pewne wątpliwości. Tak np. Knappowi stawia Autor zarzut apo
teozy państwa i prawa i wynikające stąd przecenianie roli ustawodawstwa. 
Wprawdzie powyższy zarzut w  zasadzie jest słuszny, trudno jest jednak zgo
dzić się z tezą, że u Knappa uwolnienie chłopów jest „tylko historią odnośnej 
części pruskiego ustawodawstwa". Prawda, że Knapp mówi głównie o prawnej 
stronie zagadnienia — widzi jednak równocześnie skutki ekonomiczne tego pro
cesu zwracając uwagę na ograbienie chłopów z ziemi w  trakcie uwłaszczenia. 
V/ omówieniu literatury odczuwa się brak głębszej, klasowej analizy postawy 
badawczej poszczególnych autorów, co pozwoliłoby lepiej scharakteryzować ich 
twórczość naukową i dostrzec różnice, jakie zachodzą pomiędzy nimi. Np. fakt 
skupienia przez Knappa głównej uwagi na zagadnieniach prawnych daje się 
wytłumaczyć częściowo ówczesnym stanem wiedzy historycznej. U Ziekurscha 
zainteresowanie walką klasową może być tłumaczone tendencjami demagogicz
nymi burżuazyjnej historiografii okresu imperializmu itp.

Jeszcze bardziej ogólnikowo zajmuje się Autor pracami historyków ra
dzieckich i polskich, którym poświęca zaledwie kilka wierszy (głównie pracy 
radzieckiego historyka Kana, Dwa wosstanija silezskich tkaczej). Narzuca się  
pytanie, czy nie byłoby lepiej, gdyby Autor zamiast ogólnego omówienia całości 
literatury dotyczącej przemian w  ustroju agrarnym w  omawianym okresie dał 
krytykę poglądów dawnej historiografii odnośnie do samego problemu prze
kształcania się chłopskich praw do ziemi. Niewątpliwie ciekawe byłoby choćby 
zestawienie poglądów na ten temat Griinberga, Ziekurscha, Dessmanna, Jaco- 
biego, Schwiedera oraz poglądów wybitnych prawników. Może wtedy jaśniej 
przedstawiłby się problem lassyckiej własności dziedzicznej i niedziedzicznetf 
występującej na Górnym Śląsku i jej stosunek do własności podległej, czyli tak 
zwanej własności dolno-śląskiej. Warto też było dać szerszą ocenę literatury 
dotyczącej prób polepszenia chłopskich praw do ziemi szczególnie na Górnym 
Śląsku. Niestety Autor nie tylko poprzestał na bardzo ogólnikowej ocenie, ale 
nie wykorzystał w  pełni literatury omawianego zagadnienia. Poważnym bra-



kiem jest np. pominięcie pracy Schwiedera, który między innymi zajmuje się 
problemem przekształcenia własności niedziedzicznej w e własność dziedziczną2.

Po omówieniu literatury przechodzi Autor do przedstawienia stosunków  
ekonomicznych końca XVIII wieku. Stwierdza on zachodzenie procesu towa- 
ryzacji produkcji rolnej zarówno w  gospodarce folwarcznej, jak i gospodarce 
chłopskiej. Powstaje jednak pytanie, czy Autor przypadkiem nie przecenia 
stopnia utowarowienia gospodarki folwarcznej, szczególnie jeżeli chodzi o n ie
które rejony Górnego Śląska. O rozmiarach produkcji — a więc pośrednio 
c stopniu utowarowienia — może świadczyć poziom gospodarki rolnej. Otóż 
stwierdzamy, że na Śląsku panuje jeszcze trójpolówka, a w niektórych rejo
nach dwupolówka. Wypadki natomiast przechodzenia do płodozmianu zachodzą 
stosunkowo rzadko i można je odnieść do szczególnie wysoko postawionych  
gospodarstw. Potwierdzeniem tego może być choćby fakt uprawiania zbóż ta
kich, jak żyto, jęczmień i owies, a więc roślin, które godzą się ze stosowaniem  
niskiej techniki. Dodajmy do tego, że i wydajność poszczególnych zbóż była 
niska. Wydaje mi się, że Autor przecenia idąc za Mullerem wysokość plonów  
w połowie XVIII wieku. Podane wskaźniki 4.5 dla pszenicy, 4.2 dla żyta i 4.0 
dla owsa są zbyt wysokie, szczególnie w  stosunku do owsa. Należy bowiem pa
miętać o tym, że takie plony nawet na Dolnym Śląsku nie były regułą, a cóż 
dopiero na Górnym, gdzie spotykamy się z pozostałością dwupolówki. Przy
kładowo możemy podać, że w  posiadającym dosyć urodzajne gleby kluczu 
Księżno wydajność owsa wynosiła przeciętnie 3.4 ziaren, dla żyta zaś nieco 
tylko powyżej 4.0. W innych zaś zbadanych przez nas kluczach kształtowała się 
ona znacznie n iże j3. Należy do tego dodać, że przy ocenie wydajności trzeba 
uwzględniać szczególnie silne wahania, które mają miejsce w  urodzajach 
w okresie feudalizmu i które są charakterystyczne także dla produkcji rol
nictwa śląskiego. Fakt ten jednak nie był uwzględniany ani przez Mullera, 
ani przez współczesnych, kiedy podawali oni dane odnośnie do wydajności po
szczególnych zbóż.

Przestawienie się rolnictwa i większa intensyfikacja upraw następuje do
piero w dwudziestych latach XIX wieku, kiedy ono — jak stwierdza Autor — 
zatraca już charakter feudalny. Ze słabszym niż przyjmuje Autor utowarowie- 
niem gospodarki wiąże się jeszcze fakt, że i na początku XIX wieku dostrze
gamy wiele elementów feudalnych w  organizacji produkcji folwarcznej opartej 
jeszcze w  głównej mierze na pracy pańszczyźnianej. Wprawdzie zaopatrzenie 
się folwarków we własny sprzężaj dowodzi, że zostały stworzone realne prze
słanki dla zniesienia pańszczyzny, nie oznacza to jednak, że przestała ona odgry
wać pod koniec XVIII wieku poważniejszą rolę. Nie można też uważać najmu 
stosowanego w  tym czasie w  każdym wypadku za najem wolny i w  ten 
sposób udowadniać istnienie znacznego zaawansowania układu kapitalistycz
nego, gdyż najem nosi w tym czasie przeważnie jeszcze charakter przymusowy. 
Jest rzeczą ciekawą, że nawet na Pogórzu Sudeckim, gdzie wyraźnie mamy do 
czynienia z przewagą czynszów nad pańszczyznami, decydującą rolę dla go

2 J. S c h w i e  d'e r, Die soziale Struktur der landlichen Beuólkerung des 
alten Kreises Beuthen um 1743 und die Auswirkung der friderizianischen 
Agrarreformgesetzgebung im gleichen Gebiet (Mitteilungen des Beuthener Ge- 
schichts- und Museumsvereins, 1925—1927, nr 7—10, s. 55—6 6 ).

3 Dane z przygotowywanej własnej pracy kandydackiej.



spodarki mają nie wolne siły najemne, lecz pańszczyzny sprzężajne i piesze 
oraz praca z najmu przymusowego. Przykładowo dodajmy, że np. w  kluczu 
Księżno większość prac była wykonywana przez stałych pracowników najem
nych (przymusowo zatrudnionych) i chłopów pańszczyźnianych. Przewagę miały 
natomiast wolne siły najemne pod koniec XVIII stulecia, które stanowiły oko
ło 80% wśród dorywczo zatrudnionych4. W świetle tych faktów budzi pewne 
wątpliwości także teza Autora, że proces przekształcania sposobu produkcji fol
warku z pańszczyźnianego na kapitalistyczny najsilniej przebiegał na terenie 
wielkich majątków magnackich. Teza ta byłaby słuszną jedynie wtedy, gdyby
śmy udowodnili, że istotnie na folwarkach w ielkich laty fundy stów zatrudnia
no wolne siły najemne, a nie tytułem  najmu przymusowego.

Wreszcie w  zestawieniu z tezą o wysokim  utowarowieniu gospodarki rol
nej zaskakujące jest zmniejszenie się ludności miejskiej (o czym mówi Autor 
na s. 238). Jak wynika z przytoczonych danych liczba ludności miejskiej w  la
tach 1756—1806 spadła z 19,3% do 16,6%. Świadczyłoby to o spadającej roli 
miast na Śląsku w  drugiej połowie XVIII wieku. Wydaje się jednak, że bliższa 
analiza struktury miast tego okresu powinna wyjaśnić przyczyny tego stanu 
rzeczy. Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że obok osiedli zalicza
nych do miast — cały szereg osiedli w iejskich wyrastało do roli ważnych 
ośrodków przemysłowych. Przy uwzględnieniu tego faktu ludność miejska była
by znacznie liczniejsza. W 1858 roku zaś stanowiłaby nie 20,7%, ale znacznie 
więcej. Traktowanie miast wyłącznie od strony prawnej powoduje zaciemnienie 
całego problemu, prowadzi do pominięcia roli nowych ośrodków przemysło
wych, którym trudno byłoby odmówić charakteru miejskiego. Wystarczy tu 
nawiasem  przypomnieć, że tak ważny ośrodek jak Zabrze aż do X X  wieku  
znajdował się w  wykazie gmin wiejskich. Tak w ięc w  gospodarstwie folwarcz
nym mamy do czynienia z bardzo jeszcze zaczątkowym stadium formowania 
się układu kapitalistycznego, który naszym zdaniem najsilniej przejawiał się 
w gospodarce chłopskiej, najlepiej przystosowanej do potrzeb rynku.

W pierwszej połowie XIX  wieku rolnictwo śląskie cechuje już (zdaniem 
Autora) wysoki stopień rozwoju kapitalizmu. W drugim dziesięcioleciu formy 
kapitalistyczne wyraźnie przeważają nad feudalnymi. Dowodzi tego — jak 
słusznie stwuerdza Autor — nie tylko stosowanie siły wolnonajemnej, ale i sto
sowanie ulepszonych narzędzi w  rolnictwie, lepsze nawożenie, przystosowanie 
się gospodarki folwarcznej do wymogów rynku. Ten proces przechodzenia do 
kapitalizmu uwidacznia się także w  stale pogłębiającym się rozwarstwieniu 
chłopstwa. Jak wykazuje Autor za prof. S. Wysłouchem, liczba ludności mało
rolnej wzrosła w tym czasie bardzo poważnie. Również rozwinął się w  tym cza
sie kapitalistyczny przemysł.

Cennym spostrzeżeniem Autora jest stwierdzenie odnośnie do handiu 
chłopskiego. Autor nie wyklucza przy tym możliwości występowania wśród 
chłopów skupywaczy, co dowodziłoby istnienia jeszcze w  XVIII wieku silnego 
zróżnicowania chłopstwa. Słusznie też podkreślono, że dowodem towarowości 
gospodarstw chłopskich może być rozpowszechnienie czynszu i istnienie roz
warstwienia.

4 Ibid.



Na tle zarysowanego przez siebie sposobu produkcji próbuje następnie 
Autor pokazać przekształcanie się chłopskich praw do ziemi wiążąc je ściśle 
z narastaniem stosunków kapitalistycznych. Na początku rozważań Autor stara 
się sprecyzować, na czym polegało lassyckie posiadanie gospodarstwa. Istota 
tego posiadania zdaniem Autora polegała na posiadaniu przez chłopa gruntu 
oddanego przez właściciela do uprawy w  zamian za pewne świadczenia (pańsz
czyzny, czynsze, daniny w  naturze). Rozróżniamy tu dwie formy posiadania: 
dziedziczną i niedziedziczną. Ta ostatnia różniła się od dzierżawy jedynie tym, 
że gospodarstwo niedziedziczne nie mogło być włączone do folwarków, gdy 
przy dzierżawach mogło to mieć miejsce. Rozważania te noszą jedynie cha
rakter teoretyczny. Autor bowiem  nie zajmuje się bliżej ani ilością gospo
darstw puszczonych w  dzierżawę, ani tym bardziej gospodarstwami lassyckimi 
znajdującymi się w  posiadaniu dziedzicznym. Z faktu pominięcia ich  przez 
Autora można by wyciągnąć wniosek, że nie było ich w  ogóle na terenie po
wiatu kozielskiego. Co do innych powiatów można mieć poważne wątpliwości. 
W powiecie np. bytomskim, jak podaje Schwieder, były tylko 4 gospodarstwa 
podległe, 201 zaś gospodarstw lassyckich dziedzicznych i 1376 lassyckich nie- 
dziedzicznych5 6. Rozróżnienie wprowadzone przez Schwiedera wskazuje, że nie 
identyfikuje on dolno-śląskiej własności podległej i lassyckiego posiadania 
dziedzicznego. U Ziekurscha natomiast posiadanie dziedziczne jest traktowane 
jako identyczne z własnością podległą8. U Autora zaś omawianego artykułu 
lassyckie posiadanie zostało przeciwstawione dolno-śląskiej własności podle
głej i 'jest w  pewnym sensie traktowane jako całość (s. 241—242). Czy jednak 
lassyckie gospodarstwo dziedziczne nie reprezentowało typu bardziej zbliżo
nego do dolno-śląskiej własności podległej niż do lassyckiego posiadania nie- 
dzdedzicznego (o ile  m e można go uważać za identyczne z własnością podległą)? 
Rodzaj uprawnień wskazywałby, że chyba tak; obok tego niejednolitego zresztą 
posiadania lassyckiego, zwanego przez Autora „posiadaniem", występuje wspo
mniana już dolno-śląska własność ziemi (Niederschlesische Eigentunmsrecht). 
Autor nazywa ją bardzo udatnie własnością podległą, gdyż prawa zwierzchnie 
przysługiwały panu feudalnemu. Tak w ięc w  konkluzji Autor dochodzi do 
wniosku, że na Górnym Śląsku istniały dwa zasadnicze typy posiadania. Z peł
nym uznaniem należy też powitać spostrzeżenie Autora, że podział ludności na 
grupy prawne (kmieci, zagrodników i chałupników) nie odzwierciedla istotne
go majątkowego, ekonomicznego zróżnicowania ludności wiejskiej, że coraz 
bardziej zacierały się różnice gospodarcze pomiędzy kmieciami, zagrodnikami 
i chałupnikami. Zacieranie się tych różnic możemy obserwować zarówno 
w dziedzinie wielkości gospodarstw., jak i ich obciążeniu. Autor przekonywa
jąco obala poglądy Ziekurscha o rzekomo mniejszych rozmiarach wolnych go
spodarstw zagroaniczych od gospodarstw pańszczyźnianych. W powiecie ko
zielskim np. gospodarstwa wolne posiadają na ogół od 7 do 22 morgów, pań
szczyźniane natomiast od 0,5 do 31 morgów. Rzadko w ięc tylko kiedy prze
kraczały swym i rozmiarami gospodarstwa zagrodmków „wolnych", na ogół zaś 
były one znacznie mniejsze. Podobnie wyglądały stosunki także w  powiecie

5 S c h w i e d e r ,  op. cit., s. 5 5 .
6 J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schles. Agrargeschichte,  wyd. 2 , Wro

cław 1927, s. 80.
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bytomskim, gdzie, jak wykazuje Schwieder, gospodarstwa zagrodników wolnych 
liczyły przeciętnie około 15 morgów, gdy natomiast największe spośród zagrod- 
niczych gospodarstw pańszczyźnianych zaledwie 18 morgów, a większość znacz
nie m n iej7. Przytoczone dane w  całej rozciągłości potwierdzają tezę Autora. 
Możliwe też, że powyższe spostrzeżenie dałoby się rozciągnąć i na pozostałe 
części Górnego Śląska. Trafnie tłumaczy Autor przyczyny większego rozdrob
nienia zagrodniczych gospodarstw pańszczyźnianych niż wolnych większymi 
możliwościami ekstensyfikacji gospodarki folwarcznej przy tym typie ze wzglę
du na lassyckie prawo posiadania. Gospodarstwa zaś wolne reprezentowały typ 
własności podległej i na skutek tego utrudniały rugi. W wyniku tego zacho
wały też znacznie większe rozmiary.

Dalszym ważnym problemem, któremu Autor poświęca niemało miejsca, 
jest zagadnienie ciężarów feudalnych. Jak wynika z wywodów Autora, gospo
darstw całkowicie wolnych od świadczeń' feudalnych nie było. Nawet te, które 
w XVI wieku zostały wykupione od powinności, na znak poddaństwa były zo
bowiązane do strzeżenia zwierzyny w  pańskich lasach i sprawowania wraz 
z leśnikiem  nadzoru leśnego. Zresztą występowały jedynie na terytorium b. 
księstwa opolskiego i były rzadkim wyjątkiem. W odróżnieniu od powyższych 
—■ pisze dalej Autor — należy wymienić gospodarstwa, których posiadacze zo
bowiązani byli pełnić na rzecz pana szereg powinności, szczególnie pańszczyzn, 
czyli gospodarstwa pańszczyźniane w e właściwym  znaczeniu. Co to były za go
spodarstwa wyjaśnia Autor na s. 247—248 artykułu. Dowiadujemy się stamtąd, 
że składały się na nie tzw. gospodarstwa „pańszczyźniane" (Robothstellen) 
i „wolne" (Freistęllen). Autor w  odsyłaczu zaznacza: „wprowadzamy tu pojję- 
cie gospodarstwa pańszczyźnianego w e w łaściwym  znaczeniu (zobowiązanego 
do pełnienia pańszczyzny na rzecz pana feudalnego niezależnie w  jakim w y
miarze) — należy je odróżnić od gospodarstw »pańszczyźnianych«“. Cudzysłów 
w stosunku do pańszczyźnianych „ma podkreślić okoliczność, że obok Roboth- 
stellen istniały jeszcze inne gospodarstwa, również świadczące panu pańszczy
zny, lecz w  mniejszym wymiarze (Freistellen)" — czytamy dalej. Wydaje się, że 
używanie cudzysłowu w stosunku do gospodarstw rzeczywiście pańszczyźnia
nych, może wprowadzać czytelnika w  błąd. N ie ma również potrzeby podcią
gania pod termin pańszczyźnianych tych gospodarstw, które świadczyły tylko 
nieznaczne pańszczyzny. Wprost przeciwnie — słuszne jest wyodrębnienie ich 
jako czynszowych, jak to jest przyjęte w  naszej nauce historycznej, inaczej 
bowiem moglibyśmy dojść do zatarcia różnicy między gospodarstwem czynszo
wym  i pańszczyźnianym, świadczącymi zupełnie odmienne ciężary feudalne. 
Tak więc próbę Autora zmieszczenia pod jednym terminem „gospodarstwa pań
szczyźnianego we właściwym  znaczeniu", gospodarstw pańszczyźnianych i czyn
szowych jako przeciwstawnych gospodarstwom wolnym (patrz wyżej) należy 
uznać za nieudaną.

W dalszej części artykułu Autor porusza problem rugowania chłopów z zie
mi. Równocześnie jednak mówi i o przemianach idących w kierunku wprost 
przeciwnym — poprawiania chłopskich praw do ziemi. Niewątpliwą zasługą 
Autora jest w łaściwa ocena tego procesu. Jak wiadomo dawna, burżuazyjna 
nauka pruska widziała w  polepszaniu praw chłopskich do ziemi wybitną zasłu

7 S c h w i e d e r ,  op. cit., s. 3 9 .



gę państwa pruskiego i jego władców. Z przytoczonych danych z powiatu ko
zielskiego chłopska własność podległa na Górnym Śląsku nie była w  drugiej 
połowie XVIII wieku rzadkością. Co więcej, jak obrazuje załączona przez Auto
ra tabelka, wzrasta ona ze szczególnym nasileniem  od lat sześćdziesiątych 
XVIII wieku. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Autor operuje w  swoich oblicze
niach gospodarstwami „wolnymi", uważając, że reprezentują one własność 
podległą. Założenia Autora mogą budzić pewne wątpliwości co do tego, czy 
można stawiać znak równości między gospodarstwami „wolnymi" a będącymi 
własnością podległą chłopów odnośnie do całego Górnego Śląska? Nie ulega 
wprawdzie wątpliwości, że w  odniesieniu do powiatu kozielskiego operacja do
konana przez Autora jest słuszna i usprawiedliwiona. W innych jednak powia
tach sytuacja była nieraz całkiem odmienna. Na przykład w  powiecie bytom
skim spośród 78 zagrodników „wolnych" aż 49 posiadało swe gospodarstwa na 
niedziedzicznym prawie lassyckim. Należy do tego dodać, że powyższa ilość go
spodarstw niedziedzicznych wśród zagrodników utrzymuje się także w 1798 ro
ku, co dowodziłoby, że proces obserwowany przez Autora na terenie powiatu 
kozielskiego nie zachodził tu wcale. Gwoli ścisłości dodamy tylko, że procento
wo prawie zupełnie nie wzrasta w  powiecie bytomskim nawet liczba „wolnych" 
gospodarstw zagrodniczych. Jeszcze mniej korzystnie przedstawia się sprawa 
z gospodarstwami kmiecymi i chałupniczymi. Liczba ich nie tylko, że nie ma
leje, lecz wprost przeciwnie wzrasta \  Zwiększenie się zaś liczby niedziedzicz
nych gospodarstw lassyckich w  powiecie bytomskim dowodziłoby, że fakt po
lepszania się chłopskich praw do ziemi był typowym jedynie dla powiatu ko
zielskiego. W świetle danych -J. Ziekurscha można mieć również podobne wą
tpliwości co do innych pow iatów 9. Szkoda więc, że Autor nie uzasadnił sze
rzej i głębiej swego stanowiska. Szczególnie potrzebna byłaby szeroka krytyka 
w tej właśnie sprawie poglądów burżuazyjnej nauki pruskiej. Wtedy też może 
i wyniki badań Schwieder przedstawiłyby się w  nieco innym świetle.

Po tych uwagach odnośnie do niedziedzicznej własności lassyckiej przecho
dzimy do gospodarstw „wolnych". Ze względu na brak danych w stosunku do 
innych grup ludności wiejskiej Autor zajmuje się jedynie gospodarstwami za
grodników czynszowych. Otóż tych gospodarstw wśród zagrodników w powie
cie kozielskim było w  1767 roku 39%, w  roku 1787 42%, w 1811 zaś 6 8 %. Ogó
łem zaś na terenie powiatu kozielskiego gospodarstw opartych o podległą w łas
ność chłopską było w  1811 roku aż 75%. Jest rzeczą ciekawą, że najwięcej go
spodarstw reprezentujących ten właśnie typ posiadania występuje wśród cha
łupników (8 6%) najmniej zaś wśród kmieci (65%). Szkoda, że Autor nie próbuje 
wyjaśnić tego zjawiska, a zajmuje się jedynie ogólnie przyczynami przecho
dzenia z lassyckiego posiadania na własność podległą, do której — jego zda
niem — musiały zaistnieć tu dwa podstawowe warunki: „Po pierwsze nabycie 
gospodarstwa musiało być atrakcyjne dla chłopa, zapewniać mu określone zy
ski, co może mieć miejsce tylko w  warunkach produkcji towarowej. Po dru
gie pan feudalny musiał wyrazić zgodę na nabycie gospodarstwa przez chłopa, 
innymi słowy musiał w tym mieć określony interes ekonomiczny, który zja-

8 Ibid., s. 59.
* Z i e ' k u r , s c h ,  op. cit., s. 189/90



w iał się na ogół równocześnie z intensyfikacją produkcji rolnej w  pańskim  
folwarku".

Zainteresowanie to, jak wynika z dalszych wywodów, istniało. U intensyw
nienie bowiem produkcji folwarcznej wymagało poważnych nakładów w  celu 
zaopatrzenia się w inwentarz żywy i martwy oraz siłę roboczą. Z drugiej stro
ny coraz oczywistszą stawała się nieprzydatność pańszczyzny jako czynnika 
hamującego rozwój rolnictwa. Na tle wyżej zarysowanej sytuacji zrozumiałą się 
staje dążność feudałów do przemiany chłopskich uprawnień do ziemi z lassyc- 
kiego posiadania na własność podległą. Nie będąc bowiem więcej zainteresowa
nymi w  pańszczyźnie tym chętniej panowie feudalni za tak im potrzebne pie
niądze poprawiali chłopskie prawa do ziemi. Chłopi poddani ze swej strony 
zyskiwali o tyle, że przy własności podległej obowiązywały ich niższe 
pańszczyzny oraz nabywali lepsze prawa do ziemi. Tłumaczy to w  dostatecz
nej mierze dążenia chłopów do uzyskania własności podległej.

Stwierdziwszy poważne nasilenie procesu przechodzenia na własność pod
ległą gospodarstw chłopskich, Autor na podstawie materiału z powiatu koziel
skiego udowadnia, że zachodził on w  najsilniejszym  stopniu w  majątkach ma
gnackich, w  słabszym — w  średnich i drobnych posiadłościach szlacheckich. 
Tłumaczy to Autor tym, że w ielcy w łaściciele dysponowali największymi ka
pitałami umożliwiającymi przejście do bardziej intensywnej gospodarki. 
Chciałbym tu zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję. Autor mówi najpierw, 
że zainteresowanie feudałów w  pozbyciu się pewnych uprawnień w  stosunku 
do chłopów wynikało z konieczności zdobycia kapitałów potrzebnych w  związ
ku z uintensywnieniem  gospodarki, a następnie, że proces ten miał największe 
nasilenie w  dobrach wielkich magnatów w  związku z dysponowaniem przez 
nich znacznymi kapitałami, jakich nie posiadali przedstawiciele średniej i dro
bnej własności szlacheckiej. Należałoby w ięc wyciągnąć stąd wniosek, że nie 
tyle konieczność zdobycia pieniędzy, ile konieczność przestawienia gospodarki 
folwarcznej w  związku z nowymi wymogami rynku powodowały dążność feu
dałów do pozbywania się niektórych uprawnień w  stosunku do chłopów.

Jeżeli chodzi o sposób przechodzenia od posiadania lassyckiego do w łasno
ści podległelj to — jak stwierdza Autor — zachodziła ona głównie drogą kupna- 
sprzedaży. Inne formy spotyka się znacznie rzadziej. Obok polepszania się 
chłopskich praw do ziemi Autor stwierdza istnienie wykupu od pańszczyzn 
(Freikauf) w  wypadkach, gdy one w  silniejszym  stopniu występowały przy 
własności podległej. N iewątpliwie cennym spostrzeżeniem jest stwierdzenie, 
że polepszanie chłopskich praw do ziemi szło na ogół w  parze z wykupywa
niem  się od pańszczyzn, co było dla chłopów atrakcyjne i umożliwiało prze
bieg tego procesu. Brak zaś zainteresowania wśród poddanych uniemożliwiał 
przechodzenie posiadania lassyckiego na własność podległą. Tym też tłumaczy 
Autor niepowodzenie akcji prowadzonej przez władze pruskie od 1765 roku. 
Pozostawienie niezmienionych pańszczyzn odstręczało chłopów od całej akcji, 
nie skłaniało ich do nabycia własności podległej. Wydaje mi się w  związku 
z tym, że bardzo słusznie podkreślił Autor jako zasadniczy czynnik powodują
cy poprawianie się chłopskich praw do ziemi czynnik ekonomiczny, przez co 
staje się zrozumiałe zarówno niepowodzenie polityki pruskiej, jak zachodzenie 
tego procesu niezależnie od dekretów fryderycjańskich, o ile tylko istniały od-



powiędnie ku temu warunki. Produktem reform pruskich w  tej sprawie były 
tak zwane wykupna na pozorne i gospodarstwa pańszczyźniane świadczące 
bardzo wysokie pańszczyzny a równocześnie posiadające najlepsze prawa do 
ziemi. Gospodarstw tego typu (bez uwzględnienia wykupna pozornego) było 
w 1811 roku 4% ogółu gospodarstw powiatu. Jak zaznacza Autor stanowiły 
one pewnego rodzaju curiosum na terenie powiatu kozielskiego.

Omawiając chłopskie prawa do ziemi i zachodzącą w  tej dziedzinie ewo
lucję Autor nie pomija także dysmembracji dóbr szlacheckich, która miała 
m iejsce w ostatnich latach XVIII w. Zauważa on przy tym, że cała ta akcja zo
stała zahamowana przez władze pruskie. Zakaz bowiem pozbywania się pań
szczyzn przy dysmembracji dóbr spowodował prawie całkowity upadek tej 
akcji.

Autor wykazał więc w swoich wywodach istnienie związku pomiędzy za
chodzącymi przemianami ekonomicznymi a przeobrażeniami w  dziedzinie 
chłopskich uprawnień do ziem i oraz reakcyjny charakter polityki pruskiej 
(w wypadku dysmembracji) niesprzyjającej tym przeobrażeniom. W zasadzie 
słuszną tezę Autora osłabia fakt oparcia się prawie wyłącznie na materiale 
jednego powiatu kozielskiego, które uzasadnia Autor tym, że powiat ten zacho
wał charakter rolniczy i dlatego najbardziej nadaje się do tego rodzaju badań. 
Wydaje się jednak, że na skutek takiego postawienia sprawy z pola widzenia 
Autora wym knęły się powiaty o bardzidj rozwiniętej gospodarce towarowej, 
gdzie proces obserwowany w  omawianym artykule musiał być jeszcze silniej
szy. Szkoda też, że Autor nawet nie spróbował zająć się problemem przecho
dzenia lassyckiego posiadania niedziedzicznego w  posiadanie dziedziczne, jak 
również tym, że pominął prawie całkowicie ewentualny wpływ walki klaso
wej na proces polepszania chłopskich praw do ziemi w  drugiej połowie XVIII 
wieku. Istnienie takiego wpływu stwierdza Autor dopiero wr ostatnich latach 
XVIII wieku i wiąże z nim niektóre korzystne dla chłopów zarządzenia.

Część druga pracy obejmuje omówienie reform pierwszej połowy XIX w. 
i ustawodawstwa doby rewolucji 1848 r. Autor stwierdza przełomowe znaczenie 
rewolucji 1848 r. i będących jej następstwem aktów ustawodawczych dla pro
cesu przekształcania chłopskich praw do ziemi. Dalsze ustawy z lat 1857, 1865 
i 1872 miały raczej drugorzędne znaczenie. Zasadniczo proces ukształtowania 
się chłopskiej własności ziemi dokonuje się w  okresie Wiosny Ludów.

Samo ustawodawstwo okresu 1848 r. jak i z lat 1807—1811 ocenia Autor, 
wychodząc ze wskazań Lenina, jako uboczny produkt rewoludji i powstań. 
Autor zwraca przy tym uwagę na ich połowiczny charakter "wynikający 
z chwiejności, nieudolności i tchórzostwa śląskiej burżuazji niezdolnej poprzeć 
ruchu rewolucyjnego wśród chłopstwa. Jak stwierdza w  podsumowaniu, na 
Śląsku istniały przesłanki nie tylko pruskiej, ale i rewolucyjnej, francuskiej 
drogi do kapitalizmu, która jednak została zahamowana przez stanowisko bur
żuazji śląskiej, oba-wiającej się rewolucyjnych wystąpień mas. W sumie więc 
Śląsk przeszedł bardzo bolesną i uciążliwą pruską drogę do kapitalizmu.

Kończąc nasze uwagi chcielibyśmy podkreślić niezwykle duże znaczenie 
zagadnień poruszonych przez Autora, a zwłaszcza próbę powiązania przeobra
żeń ekonomicznych z przekształceniami w  chłopskich prawach do ziemi.

Stanisław Michalkiewicz



PAMIĘTNIKI OPOLAN, Kraków 1954, s. 554.
W literaturze okresu dziesięciolecia pozycję bezsprzecznie wyjątkową sta

nowią niedawno wydane Pamiętriiki Opolan. Oddanie głosu ludowi Opolszczyz
ny należy powitać z pełnym uznaniem. Wprawdzie znamy już wydania o po
dobnej tematyce, jak np. Życiorysy górników  i inne, jednak bogactwem treści 
społecznej, politycznej i kulturalnej ustępują one Pamiętnikom Opolan. Głębo
ka treść wychodząca poza ramy ziemi opolskiej i splatająca się z losami ca
łego narodu polskiego stanowi znamienną cechę przejawiającą się we wszyst
kich tych pracach.

Pamiętniki Opolan  obejmują zasięgiem chronologicznym czasy najnowsze, 
stąd też problematyka dziejów międzywojennych, szczególnie sprawa walki 
o społeczne i narodowe wyzwolenie Śląska, doczekała się zupełnie nowego na
świetlenia, najcenniejszego, bo pochodzącego od działaczy ludowych. Wysuwa 
się tu na czoło zagadnienie powstań śląskich, któremu Autorzy poświęcają dużo 
miejsca. Przyjmują oni zgodnie, że rola rozmaitych „budzicieli" i kierowników  
ujawniła się z całą wyrazistością podczas trzech powstań, przede wszystkim  
w fakcie zdrady obozu burżuazji z Korfantym na czele. Autorzy nie tylko opi
sują swe własne przeżycia podczas powstań, ale analizują wypadki, co pozwala 
im na wyciągnięcie wniosku, że współpraca burżuazji polskiej z monopolistami 
zagranicznymi, zdrada interesów narodowych przez Korfantego oraz służalczość 
wobec obcego kapitału przesądziły o upadku powstań. Wobec takich posunięć, 
konkluduje J. Wilkowski, powstaniec śląski, „można było płakać widząc, jak 
wszystko, co z takim trudem i ofiarą zostało wywalczone i zdobyte, załamuje 
się. Na ukochaną Opolszczyznę znów wróciły stare junkierskie prawa i po
rządki" *. Krytyczna ocena powstań nie ograniczyła się bynajmniej do opisania 
błędów burżuazji jako przyczyny upadku III powstania, Autorzy potrafili nadto 
wydobyć własne błędy, zrozumiałe dopiero z perspektywy przeszłości.

Marzenia mas ludowych o powrocie ziemi śląskiej do Polski spotęgowane 
nadzieją przyszłości bez nędzy i bezrobocia nie spełniły się. Decyzją Rady 
Ambasadorów z października 1921 r. przyznano Polsce jedynie południowe po
wiaty Śląska, pozostawiając Opolszczyznę w  granicach państwa niemieckiego. 
Przekonano się niebawem, że los ludności Śląska w części przydzielonej Polsce 
niew iele różnił się od położenia ludności na Śląsku Opolskim. „Stare junkiers
kie prawa i porządki", o których pisze Wilkowski, utrzymały się z n iew ielki
mi zmianami na całym Śląsku, tak jak utrzymały się i rozpanoszyły obce mo
nopole. Podstawy ich egzystencji i rozwoju dała konwencja genewska przysto
sowująca „do warunków europejskich niejako zasadę »drzwi otwartych« na
rzuconą przez imperialistów krajom Azji" 1 2.

W warunkach panowania monopoli, w  okresie ogólnego kryzysu kapita
lizmu powiększała się podstawowa sprzeczność ustroju kapitalistycznego — 
sprzeczność między pracą a kapitałem, sprzeczność między wyzyskiwanym i 
a garstką wyzyskiwaczy. W parze z tym wzrastał ucisk polityczny, a nędza 
mas pracujących powiększała się w  okresach kryzysów ekonomicznych. Tak

1 Praca recenzowana, s. 124.
2 H. Z i e l i ń s k i ,  Stanowisko międzynarodowego kapitału finansowego 

i ośrodków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji polskiej wobec Śląska i na 
Śląsku, Wrocław 1954, s. 43.



opisuje masowe redukcje T. Zięć: „I znów zaczynam wędrówkę od jednej firmy 
do drugiej, od jednego przedsiębiorstwa do drugiego. Jeżeli mam szczęście 
znaleźć pracę, nie jestem w  niej dłużej niż parę tygodni".

Głód zmuszał opolskich chłopów i robotników do szukania pracy w ber
lińskich i westfalskich fabrykach. Nędza i głód były czynnikami, dzięki którym  
rozwijała się świadomość klasowa. „Zrozumiałem", pisze Autor pracy Za Chle
bem, „że żandarm przychodził do ojca po to, aby nakładać kary i ściągać z nas 
podatki . . .  i w  końcu, dlaczego byłem ciągle głodny i dlaczego matka tak bar
dzo płakała, a ojciec był tak strasznie blady". Oblicze panującego ustroju uwy
pukliło się z szczególną jaskrawością podczas kryzysu ekonomicznego w  latach 
1929—1933. Idące z nim w  parze bezrobocie i głód były zarazem barometrem  
nastrojów rewolucyjnych na Śląsku Opolskim. W szybkim tempie rozrastały 
się szeregi partii komunistycznej. Nowe komórki KPD powstały nawet w naj
bardziej odległych od ośrodków przemysłowych wioskach w  powiecie racibor
skim i głupczyckim. Jeszcze w  1897 r. landrat kozielski wyraził obawę, że od
pływ ludności wiejskiej do przemysłu i codzienne wyjazdy robotników ze w si 
powiatu kozielskiego do miast okręgu przemysłowego pociągną za sobą wzrost 
nastrojów rew olucyjnych3. Przewidywania te wystąpiły z całą jaskrawością 
już po trzydziestu latach. Przymus szukania pracy w innych okręgach prze
mysłowych, a przede wszystkim  zetknięcie się z walką rewolucyjną przyśpie
szało wzrost świadomości klasowej robotników i chłopów opolskich. Na Opol- 
szczyźnie partia komunistyczna zyskała sobie popularność dzięki wysunięciu na 
czoło walki kwestii wyzwolenia społecznego i narodowego. Prawda dziejowa, 
wielość form tej walki przejawia się w  ogromnej większości prac. Przykłady 
wzrostu świadomości i upolitycznienia strajków mnożą się przede wszystkim  
w pracach J. Mrochenia i P. Wagnerowej. Prace te należy uznać za najlepiej 
ilustrujące w alkę i ruch robotniczy na Śląsku.

Bardzo istotnym elementem walki partii komunistyczne/j na Opolszczyznie 
była łączność i współpraca z Komunistyczną Partią Polski. W okresie wzmożo
nego terroru ze strony rządów burżuazyjnych w  Polsce na Śląsku Opolskim 
znaleźli schronienie działacze polskiego luchu robotniczego, m. in. J. Wieczo
rek. Komuniści opolscy udzielali także wszechstronnego poparcia KPP w  dru
kowaniu wydawnictw komunistycznych. W 1932 r., jak to opisuje Mrocheń, 
przystąpiono nawet do zorganizowania sokoły partyjnej w  Opolu dla dzia
łaczy KPP. W tym czasie urządzono również manifestacje w Zabrzu i w Gliwi
cach z udziałem wodza proletariatu niemieckiego E. Thaelmanna i przedsta
w icieli komunistycznych partii Polski i Czechosłowacji.

Osobną kartą w  dziejach walki o społeczne i narodowe wyzwolenie są w y
padki od 1933 r., tj. od chwili dojścia Hitlera do władzy i faszyzacji życia po
litycznego i gospodarczego Niemiec. W okresie tym masy pracujące Śląska 
Opolskiego walczą z heroicznym poświęceniem przeciwko władzy faszystow
skiej. Opoiu tego nie zdołały złamać masowe aresztowania działaczy społecz
nych i politycznych.

3 WAP Wrocław, Zespół SchL Oberpresidium zu Breslau, sygn. 2615, Akta 
spec. betr. die Duldung u. Beaufsichtigung der in der Provinz sich aufhalten- 
den polnischen Uberlaufer, Oppeln 23 XI 1897.



Bogaty wkład wnoszą Pamiętniki Opolan na odcinku wiedzy o kulturze 
Śląska, związanej przecież tak ściśle z fazami walki o społeczne i narodowe 
wyzwolenie. Życie kulturalne, zagadnienia piśmiennictwa, szkolnictwa i dzia
łalność organizacji polskich uwypuklają się w  całym szeregu prac. J. Kania 
powiedział dużo o myśli polskiej w  okresie przed pierwszą wojną światową 
i latach międzywojennych. Jego wiersz wygłoszony z okazji poświęcenia pom
nika A. Mickiewicza świadczy o głębokim przywiązaniu ludu opolskiego do 
wielkiego wieszcza narodu polskiego. W innych pracach na czoło wysuwa się 
walka o język, o polskość -tych ziem. Niemałą rolę odegrały tu towarzystwa 
polskie, kółka śpiewacze i teatralne, a przede wszystkim  prasa polska wycho
dząca w  Opolu. Zapiski raciborskie  J. Gozka i Pamiętnik polskiego rećhtora 
J. Sleziony odzwierciedlają wiarogodnie losy walki o szkołę polską oraz brak 
zainteresowania rządu sanacyjnego dla tych spraw. Brak troski i zaintereso
wania uwypuklił się także i w  innych dziedzinach. Słusznie pisał J. Łangowski 
.Przedstawicielstwa RP były bowiem bardzo hojne w  wyrażaniu życzeń i w y

dawaniu zaleceń często sprzecznych z istotnymi interesami i potrzebami lud
ności polskiej danego terenu"4. Słowa te można odnieść również do Związku 
Polaków w  Niemczech, którego kierownictwo reprezentowało interesy burżua- 
zyjnego rządu polskiego. Z polityką Związku nie solidaryzowały się masy pol
skie na Opolszpzyźnie. Jednakże z pewną rezerwą należy podejść do nastę
pującego sformułowania w  pracy J. Wawrzynka: „W przeciwieństwie do sa
nacyjnych kierowników pewien odłam Polaków nie mógł się pogodzić z wzra
stającą martwotą życia polskiego i po konspiracyjnym przygotowaniu doszło do 
»buntu«. Utworzył się Związek Polaków na Śląsku..." 5. Sprawę „buntu" przed
stawił J. Wawrzynek zbyt jednostronnie. Wymaga ona szczegółowszego omó
wienia po gruntownym przebadaniu wszystkich źródeł, przede wszystkim  ak
tów Staatspolizeistelle Oppeln (oddział Gestapo) i innych instancji interesują
cych się życiem społecznym Polaków na Śląsku.

Pamiętniki Opolan  nie zatrzymały się na chwili wyzwolenia Opolszczyzny. 
Cechą wydawnictwa wyróżniającą je spośród podobnych wydawnictw jest rów
nież to, że pokazało człowieka wolnego budującego własną pracą swoją przy
szłość.- Porównanie życia ludzi pracy w  okresie panowania ustroju kapitali
stycznego i W okresie budownictwa socjalizmu na ziemi opolskiej przysporzy
łoby Pamiętnikom Opolan niepośledniej wartości, gdyby Autorzy wspomnień  
z tą samą szczerością pisali o czasach współczesnych. Niestety fragmenty Pa
miętników  omawiające ich życie w  Polsce Ludowej nacechowane są niezdrową 
dążnością do zacierania trudności i konfliktów, słowem  brakuje tam pokazania 
rozwoju' życia na Opolszczyźnie w  warunkach ostrej walki klasowej, wśród 
niewątpliwych niedomagam

Pod adresem Krakowskiego W ydawnictwa Literackiego wysunąć można 
szereg szczegółowych zastrzeżeń natury edytorskiej. Zastrzeżenia te dotyczą m. 
in. zamieszczonego na końcu Pamiętników  słowniczka opracowanego zresztą 
zbyt przesadnie. Zamieszczanie i tłumaczenie takich wyrażeń i zwrotów, jak 
Blitzkrieg, Kaiser, Luftwaffe i szeregu innych nie wydaje się potrzebne. Zwro
ty te zamieszczono niewątpliwie z. m yślą o wytłum aczeniu ich czytelnikowi

4 Praca recenzowana, s. 169.
5 Ibid., s. 278.



spoza Śląska. Wtedy byłoby również wskazane wytłumaczyć niektóre wyra
żenia właściwe tylko dla gwary śląskiej, tak bogatej przecież w  staropolskie 
określenia nie używane już w  mowie potocznej. Dalsze zastrzeżenia odnoszą się 
do korekty. Sformułowanie i data na s. 532, „kiedy hitlerowcy w roku 1924 za
planowali budowę nowej huty“ wprowadza czytelnika w błąd. Przytoczona 
w przypisach data urodzin Shakespeare’a jest zupełnie błędna. Czytelnika 
z Opolszczyzny razi m. in. podpis pod zdjęciem „Odra pod Kędzierzynem*1 fi. Za
miast Kędzierzyna oddalonego od Odry o 6  km można było wymienić miasto 
Koźle, odgrywające przecież od 1104 r. niem ałe znaczenie w  historii nie tylko 
Opolszczyzny, ale poniekąd i Polski.

Zadaniem Wydawnictwa Literackiego było bezsprzecznie sprostowanie 
oczywiście błędnych stwierdzeń niektórych Autorów. Przykładowo można w y
mienić niektóre szczegóły z pracy K. Filusza. N ieścisłe jest twierdzenie Autora, 
że jedyną gromadą na terenie powiatu kozielskiego zamieszkałą przez Niem
ców był Gościęcin. Obok Gościęcina wym ienić można by Koźle Port, Pawło
wiczki oraz bardzo silnie zniemczone miasto Koźle. Gościęcin był o tyle typo
wy, że obok Pawłowiczek miał ludność pochodzącą z Niemiec Zachodnich. 
Jednakże i tam mieszkała pewna część Polaków. Np. ks. Szafranek, znany dzia
łacz polski na Opolszczyźnie, pochodził przecież z Gościęcina. Błędne są także 
przytoczone w  tej pracy dane odnoszące się do wybudowania kościoła w  Koźlu 
i dane o odległościach między miejscowościami. Obowiązkiem Wydawnictwa 
było dalej skorygowanie pewnych błędnie interpretowanych wydarzeń histo
rycznych, np. strajku „kościelnego** w  Koźlu, o którym pisze K. Filusz w  pracy 
Nic nas nie zdołało złamać.

W niektórych wypadkach W ydawnictwo Literackie wprowadzało od siebie 
zmiany w  tekście Pamiętników,  zm iany które mają wprawdzie charakter dru
gorzędny, niemniej jednak taką metodę trzeba uznać za zdecydowanie szkod
liwą. I tak np. w  pracy P. Wagnerowej podano, że gospodarstwo jej rodziny 
liczyło 3 ha 6 7, zamiast 12 ha, co przecież nie wpłynęło na postawę i działalność 
Autorki Pamiętnika.

Wszystkie powyższe uwagi zmierzające do tego, aby dalsze wydawnictwa  
tego rodzaju nie miały nawet drobnych usterek, nie zmieniają podstawowego 
faktu, że Pamiętniki są poważnym dokumentem prawdy o Śląsku, o postawie 
ludu śląskiego w  najcięższych dla (niego chwilach, o jego walce !o społeczne 
i narodowe wyzwolenie.

Karoł Jońca

6 Ibid., s. 126.
7 Ibid., s. 130.




