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Powstanie z 1775 r. należy do najsilniejszych wystąpień chłopskich, ja
kie miały miejsce na ziemiach czeskich po wc\jnach husyckich. Współcześni 
już widzieli „une epidemie, qui a commence par Pugatschew en Russie, 
a passe de la en Ameriąue, dans les colonies, est revenue sur ses pas et 
a souleve les paysans en Roheme, d’ou elle s’est transportee enfin en 
F ran ce"1. Abstrahując od słuszności tej oceny, można przecież stwierdzić, że 
stanowiło ono ważny etap na drodze zarówno kształtowania się stosunków 
kapitalistycznych, jak i formowania się czeskiego 'narodu burżuazyjnego. Po
wstanie z 1775 r. zamyka okres triumfu reakcji feudalnej po Białej Górze. 
W ciężkiej walce z uciskiem szlacheckim wykuwały się podstawy odrodzenia 
gospodarczego i narodowego, które było możliwe jedynie w oparciu i poprzez 
lud czeski.

Historiografia burżuazyjna nie podjęła poważniejszych badań nad dzie
jami tego powstania (podobnie jak i wielu innych) starając się - umniejszyć 
(jego znaczenie i wypaczyć jego istotny sens. W końcu ubiegłego wieku zajął 
się ruchem z 1775 r. • J. Svatek, Mimo zebrania bogatego materiału źródło
wego wobec szeregu nieścisłości i zbyt swobodnej interpretacji prace jego 
nie przedstawiają dziś poważniejszej wartości. Późniejsi historycy burżuazyj- 
ni ograniczyli się do drobnych na ogół, przyczynkarskich uzupełnień prac 
Svatka. Trzeba natomiast podkreślić, że znacznie pełniejszy obraz znalazło 
powlstanie 1775 r. w dziełach artystów — pisarza A. Jiraska i malarza 
A. Aleśa, którzy docenili jego rewolucyjne znaczenie.

Dopiero z chwilą oparcia się o metodologię miarksistowską nauka histo
ryczna w Czechosłowacji rozpoczęła poważniejsze badania nad dziejami wy
stąpień chłopskich w 1775 r. w powiązaniu zresztą z całością walki klasowej 
na wsi czeskiej w dobie feudalizmu. Jako ostatnie ważne ogniwo w anty- 
feudalnych wystąpieniach chłopskich traktował je np. J. Koci w swym za
rysie dziejów walk klasowych w XVII i XVIII w. 2. Warto w tym miejscu

1 Polilische Correspondenz Friedrichs des Grossen, t. XXXV II, s. 41.
2 J. K o c i ,  Boje venkowskeho Udu v obdobi temna. Powstani nevol-

niku v XVII a XVIII stoleti, Praga 1953.
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wspomnieć, że ruchami chłopskimi w Czechach w drugiej połowie XVIII w. 
zainteresowali się także polscy. historycy. Wiele uwagi poświęcił im w związ
ku z problemem genezy terezjańskich i józefińskich reform agrarnych 
M. Francie 3.

Nowe spojrzenie na powstanie 1775 r. nie było przecież możliwe bez re
wizji dotychczasowej podstawy źródłowej i wprowadzenia nowego materiału. 
Przełomową rolę pod tym względem odegrały recenzowane prace V. Husy 
i O. Janaćka, które poważnie posunęły naprzód wiedzę o tym ruchu chłop
skim.

Praca Janacka jest próbą monograficznego ujęcia dziejów całego powsta
nia. Natomiast artykuł Husy ma raczej charakter problemowy i stanowi 
w pewnym stopniu uzupełnienie monografii Janaćka. Trzeba podkreślić, że 
z niewątpliwą szkodą dla swej pracy Janaćek nie wykorzystał artykułu Husy. 
Wynika to zapewne z faktu/ że monografia Janaćka była początkowo druko
wana w formie artykułów w „Sbomiku Historie a Vojenstvi“ równocześnie 
z artykułem Husy.

Janaćek nadał swej pracy częściowo charakter popularny — nie umniej
szyło to zresztą jej wartości naukowejj, jakkolwiek można by mieć pewien 
żal do Autora, że tak skąpo stosował przypisy. A przecież dał on nie tylko 
nową interpretację przebiegu powstania, ale i obfity nowy materiał źródłowy 
(czerpany z centralnych archiwów austriackich) rzucający szczególnie cie
kawe światło na stosunek góry feudalnej do powstania. Niemniej jednak od 
wyczerpania podstaw źródłowych Janaćek jest jeszcze daleki. Jeśli chodzi 
o materiały archiwalne, to nie jest to zadanie, któremu mogłaby podołać jed
nostka; dla zbadania licznych archiwów prowincjonalnych czy podwor
skich konieczna jest praca zespołowa. Jak wskazuje na konkretnych przy
kładach Husa, celowe byłoby sięgnięcie do najbardziej różnorodnych kate
gorii źródeł: przytaczane przez niego pieśni i proroctwa ludowe, stanowiące 
nieocenione źródła do poznania ideologii ruchu, świadczą, że zdobycie sobie 
pełnego obrazu ruchów chłopskich możliwe jest tylko w oparciu o jak naj
bardziej wszechstronny materiał źródłowy. Foważniejszą pretensję można by 
mieć natomiast do Janaćka o niewykorzystnie w pełni materiału drukowa
nego. Tak np. charakteryzując politykę pruską w stosunku do powstania 
Autor opiera się wyłącznie na materiałach z archiwów austriackich, jakkol
wiek w Politische Correspondenz Friedricha des Grossen znalazłby materiał 
pozwalający na uściślenie i uzupełnienie jego stwierdzeń. Na jego podstawie 
można stwierdzić, że np. pierwsza reakcja Fryderyka II na wiadomość o wy
buchu powstania chłopskiego przejawiła się w obawie przed rozszerzeniem się 
tego ruchu na tereny Śląska podminowane nieustannym od lat sześćdziesiątych 
wrzeniem chłopskim. Początkowo był on nawet skłonny współdziałać z Au
striakami" w zwalczaniu powstańców. Dopiero po uzyskaniu dokładniejszych 
informacji o przebiegu mchu Fryderyk wszczął starania o zwerbowanie wśród 
powstańców kolonistów na Śląsk. Jest rzeczą znamienną, że pierwszą falę 
ruchu uważał Fryderyk za „feu de paille“, natomiast wystąpienia letnie zro

3 M. F r a n c i e ,  Geneza terezjańskich i józefińskich reform agrarnych 
w Czechach i Morawach (Przegląd Zachodni, 1954,, nr'. 5—6).



biły na nim silniejsze wrażenie, tak że udał się nawet do Nysy i Kłodzka dla 
zorientowania się w sytuacji w Czechach4.

Janaćek podzielił swą monografię na dwie zasadnicze części. W pierwszej 
omówił przyczyny powstania, w drugiej jego przebieg i skutki. Autor widzi 
w powstaniu jedno ze zjawisk typowych dla okresu akumulacji pierwotnej, 
którą dostrzega m. in, w zjawisku masowej proletaryzacji chłopstwa pozba
wionego ziemi i zamienianego w najemników w związku z koncentracją 
produkcji zboża na folwarkach szlacheckich. Zubożały chłop poddawany był 
wzrastającemu wyzyskowi pańszczyźnianemu. Do tego dochodziły dotkliwe 
ciężary podatkowe na rzecz państwa austriackiego, które w Czechach przy
brały specjalnie wielkie rozmiary. Na tym podłożu rodziło się niezadowo
lenie z istniejących stosunków, które po latach głodu (1770—1772) z łatwością 
przerodziło się w otwarte powstanie przeciwko uciskowi feudalnemu.

Głównym ośrodkiem powstania stały się tereny graniczące ze Śląskiem: 
okręg podkarkonoski i podorlicki, posiadające bogatą tradycję walk klaso
wych. Powstańcy zamierzali przy pomocy chłopów z całych Czech opanować 
Pragę i stamtąd podyktować feudałom swe warunki: likwidację pańszczyzny 
i zniesienie poddaństwa osobistego. Powstańcy nie znaleźli jednak dostatecz
nego poparcia ze strony mieszczaństwa, którego górne warstwy były podpo
rządkowane feudałom i same korzystały z pracy pańszczyźnianej chłopów — 
bardzo ciekawe pod tym względem dane tyczące miasta Trutnova przytacza 
Autor. Toteż mimo próby stworzenia jednolitej władzy i organizacji powstań
czej (gubemium chłopskie) przeważyła żywiołowość wystąpień i brak koor
dynacji, zabrakło również należytego uzbrojenia. Ujemnie zaciążyła także 
wiara w „dobrego" cesarza, którym miał być Józef II. Ostatecznie powstanie 
wybuchło przedwcześnie ograniczając się w pierwszym etapie do północno- 
wschodnich części Czech. Mimo początkowych sukcesów powstańców prze
moc militarna państwa feudalnego (przeciw powstańcom skoncentrowano 
40 000 wojska) przeważyła. Oddziały chłopskie uległy rozbiciu, przywódców 
ujęto, część z nich stracono, pozostałych skatowano. Załamanie się powsta
nia w początkach kwietnia 1775 r. nie oznaczało jednak końca walk w Cze
chach. Na tle oporu chłopów przeciw pańszczyżnie doszło w ciągu następnych 
miesięcy do dalszych wystąpień i walk z wojskiem (niejednokrotnie bardzo 
krwawych) na terenie całych niemal Czech i Moraw. Wobec groźby wybu
chu powszechnego powstania rząd wiedeński zdecydował się na częściowe 
ustępstwa. Specjalny patent z sierpnia 1775 r. ograniczył wymiar pańszczyz
ny. Połowiczne postanowienie nie uspokoiło jednak wrzenia na wsi, pod 
którego naciskiem rząd wiedeński musiał podjąć dalsze reformy zainauguro
wane znacznym rozluźnieniem poddaństwa osobistego w 1781 r. W ten spo
sób rozbita została jedna z zasadniczych zapór tamujących rozwój kapitaliz
mu w Czechach.

Z uwagi na niewyczerpanie materiału źródłowego szereg tez autora ma 
.leszcze charakter hipotetyczny i może budzić pewne wątpliwości. Nasuwają 
się one zwłaszcza w odniesieniu do pierwszej części, w której rozkład gospo
darki folwarczno-pańszczyźnianej i rozwój stosunków kapitalistycznych

4 iPolitische Correspondenz Friedrichs des Grossen, t. XXXV I, s. 434, 
436, 441; t. XXXV II, s. 151, 155.



w Czechach przedstawiony został na podstawie fragmentarycznego materiału. 
Np. rozwój przemysłu Autor omawia wyłącznie na podstawie danych odno
szących się do manufaktur tekstylnych. Niedostatecznie także rozpracowane 
są przemiany w stosunkach wiejskich, iszczególnie jeśli chodzi o technikę 
i produkcję rolną oraz o formy renty feudalnej. Brak zwłaszcza wnikliwsze
go spojrzenia na przenikanie renty pieniężnej, która była najwyższą for
mą renty feudalnej i która w znacznym stopniu warunkowała rozwój rynku 
wewnętrznego. To zagadnienie porusza Autor dopiero w rozdziałach końco
wych w związku z wprowadzanych przez F. Raaba oczynszowaniem w do
brach pojezuickich. Janaćek wskazuje na poważny wpływ, jaki wywarły te 
reformy na rozszerzanie się powstania w lecie 1775 r. Trzeba by zbadać ozy 
w Czechach podobnie jak w ówczesnej' Polsce nie istniały wśród chłopów 
tendencje w kierunku przechodzenia na czynsze. Bez analizy tego zagadnie
nia trudna jest zarówno dyskusja o stopniu zaawansowania stosunków kapi
talistycznych w Czechach w dobie powstania 1775 r., jak i ocena zasadniczych 
celów powstania. Dyskusyjne wydaje się także twierdzenie o wzmożonym 
tempie akumulacji pierwotnej w Czechach po wojnie trzydziestoletniej. Sam 
fakt pauperyzacji chłopstwa, rugowania go z ziemi, zamieniania w przymu
sowych najemników zobowiązanych do pańszczyzny w formie np. najmu 
przymusowego nie oznacza jeszcze przenikania stosunków kapitalistycznych. 
Bardzo też ostrożnie trzeba mówić, jeśli się nie przeprowadza równocześnie 
analizy renty feudalnej, o rozwarstwieniu, o dyferencjacji wśród chłopstwa. 
Silniejszego udokumentowania wymagałoby także twierdzenie Janaćka o dru
gorzędnej roli bogatego chłopstwa w powstaniu. Przytaczane przez Janaćka 
dane odnoszące się do przywódców ruchu — z jednym poważniejszym wy
jątkiem Adama Koliska z Havlovic — świadczyłyby o czymś przeciwnym. 
Wydaje się zresztą, że proces rozwarstwienia nie posunął się w Czechach 
wtedy jeszcze tak daleko, jak to sugeruje Autor, toteż pewna solidarność 
w wystąpieniach chłopskich ze strony wszystkich warstw walczących z uci
skiem feudalnym jest zrozumiała.

Pewne wątpliwości nasuwają się także przy ocenie stosunku feudałów 
do powstania. Autor słusznie wykazuje rozbieżności wśród obozu feudalnego, 
dostrzega w nim skrzydło reformatorskie i konserwatywne. Niestety, ogra
nicza te spostrzeżenia głównie do dworu i rządu wiedeńskiego, natomiast 
szlachta w Czechach przedstawiona jest jako warstwa całkowicie i wyłącznie 
konserwatywna. Tymczasem w pracy spotykamy fakty świadczące o tym, że 
niektórzy przedstawiciele obozu feudalnego w Czechach zdawali sobie sprawę 
z kryzysu gospodarki folwarczno-pańszczyżnianej i współuczestniczyli w roz
woju nowych form gospodarki, np. zakładając manufaktury. Wydobycie tego 
rozłamu wewnętrznego w łonie samych feudałów w Czechach, rozłamu świad
czącego o zarysowującym się „kryzysie gór“ umożliwiłoby pełniejsze przed
stawienie znaczenia powstania i ułatwiłoby zrozumienie genezy późniejszych 
reform. Zresztą partie poświęcone omówieniu polityki dworu wiedeńskiego 
należą do najwartościowszych części pracy Janaćka.

Większość z wysuniętych poprzednio zastrzeżeń to raczej postulaty ba
dawcze wymagające żmudnych i szerokich kwerend źródłowych. Niewątpli
wą zasługą artykułu Husy i monografii Janaćka jest powiązanie powstania 
z 1775 r. z narastaniem stosunków kapitalistycznych w łonie feudalizmu



•w Czechach i wykazanie dominującej roli mas ludowych w rozwoju Czech 
w dobie formowania się układu kapitalistycznego. Toteż omawiane prace 
nie tylko posżerzają znacznie dotychczasową wiedzę o ruchach chłopskich 
w Czechach w XVIII w., ale stanowią również cenny materiał porównawczy 
dla wszystkich historyków bEĆaających walki klasowe na wsi w dobie feu- 
dalizmu.

Józef Gierowski

E. K l e i n ,  DER BAUERNAUFSTAND IN SCHLESIEN IM FEBRUAR  
1811 (Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1955, z. 1, s. 29—45).

Problem powstania chłopskiego ha Śląsku w r. 1811 zainteresował bur- 
żuazyjną naukę niemiecką jeszcze przed pierwszą wojną światową h Następnie 
zajęli się nim J. Ziekursh 1 2 i V. Loewe 3. Na tym opierała się nasza dotychcza
sowa wiedza o wspomnianych wypadkach; powojenne opracowania margine
sowo tylko zahaczały o rok 1811 i w zasadzie nie wniosły nic nowego do oma
wianego zagadnienia4. Z tym większym więc uznaniem należy powitać uka
zanie się artykułu E. Kleina. Posiada on duże znaczenie nie tylko dlatego, że 
został napisany przez historyka marksistę, a więc z innych pozycji metodolo
gicznych, ale również dlatego, że zawiera wiele nowego, dotychczas nie znanego 
materiału faktograficznego i rozszerza przez to naszą wiedzę o wydarzeniach 
1811 roku. Artykuł Kleina jest przykładem jak potrzebną, konieczną wprost 
jest współpraca historyków polskich i niemieckich. Polegać ona musi jednak 
nie tylko na wymianie materiałów, ale i na jak najżywszej1 dyskusji i wymia
nie poglądów. W jej ramach zamieszczamy poniżej kilka uwag krytycznych.

Otóż źle się niewątpliwie stało, że Autor zasugerowany materiałem ar
chiwalnym niedostatecznie wykorzystuje dotychczasową niemiecką literaturę 
burżuazyjną. Uderza zwłaszcza pominięcie cytowanych przez Ziekurscha wspo
mnień feldmarszałka v. Boyena i danych z pracy F. Idzikowskiego 5, ktÓFe po
siadają duże znaczenie dla zrozumienia istoty wspomnianego powstania chłop

1 F. I d z i k o w s k i ,  Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft 
Rybnik in Oberschlesien, Wrocław 1861. W. E r l e r ,  Schlesien und seine 
Volksstimmung in den Jahren der inneren Wiedergeburt Preusscns 1807—1813, 
Lipsk 1911.

2 J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schlesischen Agrargeschichte vom 
Huberthusburger Frieden bis zum Abschluss der Bauernbefreiung, wyd. 2, 
Wrocław 1927.

3 V. L o e w e ,  Oberschlesien und die preussische Staat, Wrocław 1930. 
W. L o e w e ,  Die Agrarrevolte in Oberschlesien 1811 (Oberschlesisches Jahr- 
buch fur Heimatsgeschichte und Volkskunde, t. III, 1926, s. 27—33).

4 Więcej uwagi temu zagadnieniu poświęca jedynie O. S. Popiołek. Nie
stety, ograniczają się one zarówno w pierwszym, jak i drugim wydaniu pracy 
do samego opisu przebiegu powstania. O. S. P o p i o ł e k ,  Bunty chłopskie 
na górnym Śląsku do 1811 roku, wyd. 1, Warszawa 1954, s. 75—76, i wyd. 2, 
Warszawa 1955, s. 77^-78.

5 Por. J. Z i e l k u r s c h ,  op. cit., s. 316—317; por. także H. von B o y e n, 
Denkwiirdigkeiten und Erinnerungen 1771—1813, t. II, s. 21—23, oraz F. I d z i 
k o w s k i ,  Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Ober
schlesien, Wrocław 1861, s. 161 i n.



skiego. Stąd, jak zobaczymy niżej, Klein niepotrzebnie snuje błędne domysły 
tam, gdzie mamy wyraźne świadectwa źródłowe, a nie widzi wysuwanego przez 
same źródła tak zasadniczego problemu, jak problem narodowościowy. To 
samo pominięcie znanych już dawniejszej literaturze źródeł sprawia, że pew
ne szczegóły faktograficzne pozostały nadal niejasne. Autor podaje np., że 
kierownictwo całej akcji spoczywało w rękach v. Kltbca, tymczasem 
v. Boyen wymienia majora Langena, a anonimowy szlachcic — majora Lan
gego r\

Autor traktuje swój artykuł jako uzupełnienie wiadomości o walce wy
zwoleńczej narodu niemieckiego przeciwko Napoleonowi. Już tutaj nasuwa 
się uwaga, że nie można kłaść znaku równości między stosunkiem do Napo
leona ludności obszarów etnicznie niemieckich a stosunkiem do niego lud
ności obszarów o przewadze etnicznej polskiej. Wystarczy zajrzeć do pracy 
M. Lamberta, aby przekonać się, że walka z Napoleonem nie była na wsi górno
śląskiej zbyt popularna6 7. Klein zwraca zresztą uwagę, że walka toczyła się 
na dwóch frontach: na zewnątrz przeciwko obcemu najeźdźcy i wewnątrz 
przeciwko wyzyskowi feudalnemu. Właśnie walka przeciw więzom feudal
nym, przeciw wzmagającemu się uciskowi była główną przyczyną powstania. 
Stwierdzenie takie jest niewątpliwie słuszne, ale nie tłumaczy wszystkiego. 
Nie tłumaczy przede wszystkim, dlaczego powstanie wybuchło właśnie na 
Górnym Śląsku. Podobne stosunki feudalnego wyzysku panowały także w po
zostałych częściach Śląska, a mimo to do powstania tam nie doszło. Trudno 
również traktować jako bezpośrednią przyczynę wybuchu powstania fakt 
wprowadzenia podatku konsumpcyjnego obowiązującego dotychczas tylko 
w miastach, gdyż i on dotyczył całego Śląska.

Jednym z ciekawych źródeł przytoczonych przez Kleina jest pismo adre
sowane do Hardenberga datowane 30 V 1811 r. Przypuszczalni autorowie 
wspomnianego doniesienia, radcy Sack i v. Schuckmann wśród przyczyn po
wstania na pierwszym miejscu wymieniają nieznajomość języka niemieckiego 
wśród chłopów gómo-śląskich, na skutek czego bardzo łatwo mogło dojść do 
niewłaściwego zrozumienia edyktu październikowego znoszącego poddaństwo. 
Zastanówmy się, co kryć się może w tym sformułowaniu. Trzeba przede 
wszystkim stwierdzić, że wskazywanie na niezrozumienie przez chłopstwo 
tendencji władz nie jest czymś nowym. W XVIII w. powszechnie oskarżano 
chłopów o niewłaściwą interpretację pruskiego ustawodawstwa lub też tłu
maczono wystąpienia chłopskie działalnością pokątnych adwokatów. Tłuma
czenie takie było na rękę feudałom i władzom pruskim: pozwalało im ukryć 
i zamazać istotne, ciężkie położenie ludności chłopskiej. Nie wynika stąd jed
nak, żeby nie tkwiła w nim cząstka prawdy. Niewątpliwie działalność róż
nego rodzaju emisariuszy i pokątnych adwokatów wywierała pewien wpływ 
na nastroje panujące wśród chłopów i nie była jedynie wymysłem admini
stracji pruskiej. Wydaje mi się natomiast, że Klein ma rację, kiedy neguje 
jakąkolwiek rolę „agentów" miejskich w wypadkach 1811 r. W świetle po
danych faktów widać bowiem wyraźnie, że drobne miasteczka zajmują po
stawę wyczekującą bojąc się skompromitować przedwczesnym wystąpieniem.

6 H. von B o y e n ,  op. cit., s. 22; Loe ! we ,  Die Agrarrevolte..., s. 32.
7 M. L a u b e r t ,  Die preussische Polenspolitik von 1772—1914, Berlin 

1920, s. 157—159.



Nie znamy natomiast stanowiska miast większych. Tak czy inaczej, wybuchu 
powstania sama działalność stojąpych z zewnątrz chłopstwa agitatorów nie 
tłumaczy. Co tłumaczy je w takim razie? Wskazaliśmy wyżej, że w piśmie do 
Hardenberga na pierwszym miejscu wśród przyczyn powstania była podana 
nieznajomość języka niemieckiego wśród chłopów górno-śląskich. Wydaje 
mi się, że wysunięcie jej na czoło nie jest przypadkowe, a świadczy o tym, 
jak bardzo rzucał się w oczy fakt polskiego charakteru Górnego śląska. Nie 
negowała go też wcale przy omawianiu genezy powstania stara literatura nie
miecka. Ziekursch np. mówi o wypadkach 1811 roku jako o „polnisch-schlesi- 
sche Agrarunruhen“, zresztą nie bez podstaw. Jak wynika z przytoczonych 
przez niego źródeł, zbuntowane gminy zawarły między sobą umowę spisaną po 
polsku. Co więcej, w liście szlachcica opisującego wymienione wypadki spo
tykamy się z wzmianką, że zbuntowani chłopi domagali się od niejakiego 
pana Minnigerode odczytania edyktu polskiego. Co to był za edykt, nie wie
my. Prawdopodobnie chodziło tu o akt prawny znoszący w Księstwie War
szawskim poddaństwo. Sam fakt jest jednak dosyć znamienny. Jest przy 
tym rzeczą charakterystyczną, że kiedy Minnigerode odmówił żądaniom 
chłopów tłumacząc się nieznajomością języka polskiego został znieważony 
i otrzymał 50 batów 8.

Boyen pisząc o wypadkach 1811 roku na Górnym Śląsku określił je lek
ceważąco jako drobne powstanie chłopskie. Dodał jednak przy tymi że 
w pierwszej chwili wywołało poważny przestrach w Berlinie, gdyż obawiano 
się tam, że jest ono podsycone z zewnątrz, z Warszawy. Podane wyżej fakty 
dowodzą, że obaw^ władz pruskich nie były bezpodstawne9. Podzielał je tak
że rząd austriacki, który bojąc się rozszerzenia powstania na własnym tere
nie zamknął granicę i obsadził kordonem wojska. Przekraczających ją chło
pów zatrzymywano i po wymierzeniu kary chłosty wysyłano do więzienia 
w Cieszynie, gdzie na przywitanie każdemu wymierzono po 50 batów. Jak  
wielkie obawy żywiono w Wiedniu, dowodzi choćby podany przez Kleina 
fakt, że poseł pruski Wilhelm v. Humboldt miał udzielać Metternichowi 
informacji o przebiegu wydarzeń śląskich10. Tak wielkie zaniepokojenie 
wytłumaczyć mlożna jedynie obawą, aby rząd Księstwa nie wykorzy
stał powstania w celu przyłączenia Śląska do Polski. Nie tłumaczy go wyłącz
nie obawa przed interwencją francuską, co nie uwzględniając relacji Boyena 
przypuszcza Klein. W każdym razie powstanie chłopskie przestawało być 
tylko sprawą wewnętrzną państwa pruskiego.

Przerażenie junkrów pruskich budził zresztą sam przebieg powstania. 
Naoczny świadek wydarzeń, wspomniany wyżej nieznanego nazwiska szlach
cic, stwierdzał, że wojna z chłopami jest znacznie gorsza od każdej innej 
wojny. Boyen walkę z powstaniem określił mianem krucjaty. Zaniepokojona

8 L o e w e ,  op. cit., s. 20.
9 Por. przytoczone przez M. Lauberta fakty o nastrojach ludności górno

śląskiej w zestawieniu z wypowiedzią H. von Boylena, planami H. Kołłątaja, 
i generała Męcińskiego o odzyskaniu ziem nadodrzańskich. M. Lam  b e r  t, 
op. cit., s. 157—159; H. v. B o y e n ,  op. cit., s. 22. O planach H. Kołłątaja — 
M. L a u b e t t ,  op. cit., s. 35—36, generała Męcińskiego — A. P o l a ń s k i ,  
Racibórz i okolice, Warszawa 1955, s. 43; E r l e r ,  op. cit., s. 104—105.

10 Praca rec., s. 38.



szlachta zaczęła opuszczać swoje dworki i gromadzić się na zamku księcia 
Pszczyńskiego. W świetle tych faktów nabiera też odpowiedniego znaczenia 
doniesienie jednego z komisarzy do Massowa, w którym pisze: „to nie jest 
zwykłe nieposłuszeństwo, to prawdziwy bunt“ n. „Gdyby wojsko przyszło
0 8 dni później — zginęlibyśmy w s z y s c y . . — notuje w liście szlachcic gór- 
no-śląski11 12. Wynikałoby stąd, że powstanie chłopskie zostało złamane już 
w samym zarodku i siłą rzeczy nie rozwinęło wszystkich swoich możliwości. 
Mimo to wywarło ono znaczny wpływ na położenie chłopów. Między inny
mi pozytywnym jego wynikiem było wydanie w r. 1811 edyktu regulacyj
nego. Fakt ten pominięty przez Kleina całkowicie świadczy również o szcze
gólniejszym dążeniu rządu pruskiego do uspokojenia chłopów śląskich.

Kreśląc te uwagi nie imputujemy Autorowi bynaimniej, że świadomie 
nie chciał uwzględnić problematyki narodowościowej powstania. Niemieccy 
historycy marksiści dali bowiem wystarczające dowody z gruntu nowego, 
dalekiego od nacjonalizmu traktowania -stosunków niemieckich. Pozostaje 
niemniej prawdą, że wszelkie cząstkowe tylko i jednostronne naświetlanie 
zagadnień bez rzucania ich na tło pełnej związanej z tematem problematyki 
kryje w sobie poważne niebezpieczeństwa.

Stanisław Michalkiewicz

Z. G r o t ,  DEMOKRACJA NIEMIECKA A POWSTANIE STYCZNIOWE 
(Przegląd Zachodni, 3—4, 1954, s. 357—375).

Autor precyzując cel pracy zamierza dać w oparciu o dotychczasowe wy
niki badań artykuł informujący najogólniej „o oddźwięku, jaki powstanie sty
czniowe wywołało w Niemczech w poszczególnych klasach społecznych i jakie 
były próby poparcia polskiej walki narodowowyzwoleńczej ze strony postępo
wej demokracji i ruchu robotniczego“. Jest to więc o wiele szersze ujęcie te
matu, niż zapowiada tytuł. Przy końcu krótkiego wstępu zastrzega się jednak, 
że badania .jego w tej dziedzinie „nie wyszły jeszcze poza stadium początkowe
1 wymagać będą dłuższych studiów'1.

Podstawa materiałowa artykułu jest bardzo wąska: są to przeważnie opra
cowania po większej części najnowsze i powszechnie znane albo źródła pub
likowane i również dobrze znane. W ujęciu i ocenie stosunku niemieckiej 
opinii publicznej do powstania styczniowego Autor nie wychodzi poza te 
materiały, daje często tylko streszczenie ich większych lub mniejszych frag
mentów w sposób nie .wolny niekiedy od błędów. Po krótkim omówieniu 
stosunków gospodarczych w oparciu o pracę J. K u c z y ń s k i e g o ,  Die 
Geschichte der Lagę der Arbeiter in Deutschland von 1800 bis in die Gegenwari 
it. I obejmuje lata 1800—1932), oraz niektóre wypowiedzi K. Marksa i F. En
gelsa dotyczące historii Niemiec tego okresu daje krótką charakterystykę nie
których ugrupowań politycznych burżuazji.

Podane przez Autora informacje o burżuazyjnych partiach politycznych 
(Nationalverein, Deutsches Reformverein, Altliberalen) są ogromnie skąpe 
i nie oddają tego znaczenia i roli, jaką partie te odegrały w życiu politycz
nym Niemiec tego okresu. Autor wskazulje przeważnie, czego ugrupowania te

11 Z i e k u r s c h ,  op. cit., s. 316.
12 L o e w e ,  Die Agrarrevolte..., s. 32.



nie zrobiły, a więc że Związek Narodowy „większej inicjatywy nigdy nie ob
jawił, wystrzegał się wszelkich radykalniejszych kroków, odmawiał przyjęcia 
na członków robotników", że Niemiecki Związek Reform nie wykazywał 
większej aktywności i nie ośmielał się przeciwstawić odgórnym reakcyjnym 
planom zjednoczeniowym Bismarcka, że starzy liberałowie byli „bardzo 
tchórzliwi i bardzo komjpromisowi, owiani naiwną wiarą w liberalizm re
genta".

Podobnie jak niewystarczająca jest charakterystyka ugrupowań politycz
nych w Niemczech, tak i „postawa poszczególnych warstw niemieckiego spo
łeczeństwa wobec powstania styczniowego" została omówiona w sposób nie
proporcjonalny do roli, jaką one odegrały. Stosunkowo dużo miejsca poświę
ca Autor stanowisku starych liberałów, a zwłaszcza ich przywódcy Vincke- 
mu, mimo że partia ta w parlamencie pruskim posiadała po r. 1861 bardzo 
małe znaczenie. Pozaparlamentarną opinię liberałów dr Grot zupełnie pomija. 
Decydujący głos w parlamencie miała natomiast Partia Postępowa, która ra
zem z partią tzw. „lewego centrum" stanowiła opozycję antyrządową posia
dającą zdecydowaną większość. Partiom tym jednak i ich stanowisku wobec 
powstania polskiego nie poświęca Autor ani słowa uwagi, a przecież było ono 
niezwykle ciekawe i, co więcej, najbardziej rnioże typowe dla stanowiska 
przeważnej części burżuazji. Przemówienia w parlamencie przedstawicieli tej 
właśnie opozycji, niezależne od tego jak je oceniamy, nie dadzą się w żad
nej mierze sprowadzić jedynie do „rozwlekłych i nudnych mów parlamentar
nych" Były przecież wśród tych mów głosy, które uznawały prawo narodu 
polskiego do niepodległości2. „Pusta frazeologia" przemówień parlamentar
nych, „częsty brak w nich jasnych i konkretnych sformułowań" były często 
wyrazem nieokreślonej i niezdecydowanej postawy wobec powstania stycznio
wego.

Zupełnie słuszne jest natomiast twierdzenie, że „do starcia izby z regen
tem doszło już w r. 1859 z powodu projektu reformy wojskowej2. Kiedy 
jednak Autor mówi o faktach, jakie nastąpiły w dalszej ewolucji owego „star
cia", pomija problem, który był najważniejszym i najbardziej istotnym przed
miotem walki, problem konstytucji— walka ta przybrała mianowicie formę tzw. 
konfliktu konstytucyjnego (Vervassungskonflikt, Konfliktszeit). Chodziło 
w nim najbardziej nie o reformę wojskową, na którą ostatecznie tchórzliwa 
burżuazja skłonna była się zgodzić, ale o obronę zagwarantowanych konsty
tucją wpływów parlamentu na rządy, o obronę prawa uchwalania budżetu, 
a także chodziło o wywalczenie nowych uprawnień dla parlamentu o zdobycie 
jak największego wpływu na rządy\ 1

1 Praca rec., s. 367.
2 Przykładem tego jest wypowiedź R. Roepella (Stenographische Berichte 

d. Preuss. Abgeordnetenhauses, 26 II 1863).
3 O projekcie tym mówi Autor, że „jest to najbardziej osobiste dzieło 

Wilhelma". Twierdzenie* to jest o tyle niesłuszne, że w opracowywaniu tych 
projektów bardzo wybitną rolę odegrało wielu przedstawicieli sfer konserwa
tywnych, jak np. minister wojny Roon.

4 Potwierdzenie takiego przekonania znajdziemy w wypowiedziach opo
zycyjnych posłów w parlamencie, w stanowisku całej opozycji, np. w stycz
niu 1863 r. Partia Postępowa przedstawiła w izbie uchwalony później projekt 
adresu do króla, w którym domagała się poszanowania oprawia uchwalenia 
budżetu przez parlament, będącego „podstawą życia konstytucyjnego w pań-



Zastrzeżenia budzi również naświetlenie przez .Autora kroków, jakie pod
jął Bismarck po wybuchu powstania styczniowego. Misja Alvenslebena będąca 
ich najwymowniejszym wyrazem i konwencja z Rosją, do jakiej doszło w jej 
wyniku, nie była wyrazem przerażenia Bismarcka powstaniem styczniowym, 
jak to sugeruje Autor. Rosja nie potrzebowała i nie chciała pomocy Prus dla 
stłumienia polskiego powstania, Bismarck również nie potrzebował się go 
obawiać. Powstanie stycziniowe było dla niego okazją do zbliżenia z Rosją, 
potrzebnego dla realizacji, |jego o wiele szerszych planów politycznych o cha
rakterze ogólnoniemieckim. Natomiast straszenie burżuazji rewolucją posia
dało przede wszystkim znaczenie taktyczne. Usiłował on stworzyć pozory 
niebezpieczeństwa rewolucji, przed którą drżała burżu.azja, aby w ten sposób 
zmusić ją do uległości w sporze konstytucyjnym.

Na zagadnienie stosunku społeczeństwa niemieckiego do powstania stycz
niowego Autor patrzy włącznie przez pryzmat rewolucji. Jest to stanowisko 
niesłuszne. Sprawa rewolucji bowiem w sposób bardzo istotny określała poli
tyczne stanowisko burżuazji, w konkretnym jednak wypadku w 1863 r. w. po
ważnej mierze uzależnione było ono także od konfliktu konstytucyjnego. Kon- 
tlikt zresztą bardzo silnie wiązał się ze sprawą rewolucji. Był on próbą (zu
pełnie zresztą nieudaną) zdobycia władzy przez burżuazję z pominięciem re
wolucji. Walka z Bismarckiem i jego polityką była podstawowym czynni
kiem określającym stanowisko polityczne burżuazlji. Stąd jej protest wobec 
antypolskiej konwencji Alvenslebena. Był on spowodowany nie tym, że była 
ona antypolska, ale tym, że była dziełem polityki Bismarcka dokonanym bez 
wiedzy i zgody parlamentu. Że w ten sposób burżuazja pośrednio i mimo 
woli niejako popierała powstanie styczniowe, sprawę rewolucyjną, a zatem 
wrogą i obcą sobie, to już inna sprawa. Na tym bowiem polega cała złożoność 
jej stanowiska i -jej zachowania się w tym czasie.

Część artykułu poświęcona prawie wyłącznie omówieniu stanowiska de
mokratów niemieckich oraz Marksa i Engelsa wobec powstania styczniowego 
opiera się przede wszystkim na antologii Fur Polens Freiheit, a także na wy
powiedziach Marksa i Engelsa oraz pracy B o b i ń s k i e j ,  Marks i Engels 
wobec powstania styczniowego (Kwartalnik Historyczny, R. LX, 1953, nr 2).

M. Pater

i
M. M o r e 1 o w ,s k i, OCALONE RĘKOPISY F. B. WERNHERA I ICH 

ZNACZENIE DLA HISTORII SZTUKI I KULTURY ŚLĄSKA (Sprawozdania 
W.T.N. — 5, 1950, Dod. 4, Wrocław 1955).

Praca prof. dr M. Morelowiskiego stanowi rodzaj przewodnika ułatwiają
cego korzystanie z rysunków i zapisków F. B. Wernhera, „topografa", rysow

stwie“. „Kraj patrzy ze zgrozą, że wszystkie zdobycze naszego dotychczaso
wego rozwoju państwowego stają pod makiem zapytania" — stwierdza m. in. 
projekt. Jego autorzy w ostrych słowach krytkują nadużycia rządu, piętnują 
fakty łamania przez nich konstytucji (Stenographische Berichte d. Preuss. 
Abgeordnetenhauses, 27—20 I 1863).

W maju 1863 r. niektóre ugrupowania opozycji parlamentarnej w sposób 
niedwuznaczny domagały się zmiany systemu rządu i usunięcia Bismarcka 
(Schlesische Zeitung, 15 V 1863, nr 22). Przykładów takich można by przy
toczyć olbrzymią ilość.



nika i kronikarza śląskiego z XVIII w. Rozprawa ta uzupełnia trudno do
stępny katalog rysunków Wernhera wydany na prawach rękopisu w r. 1953 
przez I.U.A. i poprzedzony wstępem prof. Morelowskiego charakteryzującym 
twórczość Wernhera i jej znaczenie dla badań naukowychl.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wernherowskie widoki miast 
i osiedli są cennymi' źródłami do badań nad urbanistyką i architekturą na 
Śląsku, jednak dotąd nie przywiązywano większej wagi do części tekstowej 
rękopisów Wernhera. Prof. Morelowski jest chyba jedynym historykiem pol
skim, który podjął trud przestudiowania ponad 2000 stron ocalałego tekstu 
„śląskiego Robinzona“ i dlatego wielkie zainteresowanie może budzić relacja 
z tej lektury. Otóż według prof. Morelowskiego Wernher to kronikarz, który 
krytycznie korzystał ze źródeł dawniejszych, badał archiwa i biblioteki: 
„Wernher, zapamiętały szperacz, nie ograniczał się w opisie Śląska do bez
krytycznego kompilowania wiadomości różnych dziejopisarzy kraju . . .  nie
raz polemizował ciekawie z innymi . . .  korzystał prawdopodobnie z rękopisów 
cytowanego przezeń Fueldnera, Heneliusa, Rositza, Frobeniusa, bo tytułów 
odnośnych dzieł nie znajduję w bibliografiach Loewego, Partscha i Nent- 
wiga“ 2.

Według Autora do najciekawszych wiadomości, które zawdzięczamy Wem- 
herowi, należą m. in.: wzmianka o sprowadzeniu do Wrocławia szpitalników 
w r. 1236 przez Henryka Brodatego, informacja „o buntach mniej znanych 
niż ów z r. 1418 . . .  m. in. o późniejszych rebeliach antyhabsburskich" 3 4 oraz 
„o zasługach kulturalnych i stosunkach obyczajowych u Piastów w XVI 
i XVII w. . . .  o ciążeniu ostatnich przedstawicieli rodu do Polski w większym 
stopniu, niż się na ogół wie skądinąd'14. Zdaniem prof. Morelowskiego 
„wszystkie teksty w rodzaju cytowanych poloników zasługiwały dziś na opu
blikowanie".

Natomiast tylko ogólnikowo informuje nas Autor o wartości wemherow- 
skiego opisu Śląska z połowy XVIII w. pisząc, że „autor wypowiadał się 
szczerze, był rzeczowy, Imiał zamliłowanie do konkretnego przedstawiania 
bytu realnego"5. Nadal więc pozostaje otwarta sprawa określenia wartości 
i przydatności tekstów Wernhera w badaniach nad Śląskiem w XVIII w. 
oraz ustalenia jego miejsca wśród kilku podobnych opisów kronikarsko-topo- 
graficznych Śląska z tego okresu. Podobnie, omawiając znaczenie naukowe 
ikonografii wernherowskiej, Autor zaakcentował przede wszystkim przydat
ność jej do badań retrogresywnych, np. nad architekturą romańską (opactwo 
na Ołbinie, wiejskie kościoły romańskie) i nad osadnictwem przedlokacyjnym 
(osiedle flamandzkie pod Środą).

1 Ryciny z Topografii Śląska F. B. W e r n h e r a ;  M. M o r e l o w s k i ,  
F. B. Wernher i jego ilustrowana „Topografia Sląska“ z lat 1744— 1768; 
W. K a l i n o w s k i ,  S. T r a w k o w s k i ,  Materiały ikonograficzne do ur
banistyki i architektury w zachowanych tomach „Topografii’', Instytut Urba
nistyki i Architektury, Warszawa 1953.

2 Szkoda, że Autor nie wymienił tych tytułów. Chyba nie miał na myśli 
F u e l d e n e r a ,  Bio- et Bibliographia Silesiaca..., która zawierała m. in. 
Chronica Silesiae R i o s i f z i u s a  i ukazała się w druku w 1731 r., ani H e
n e l i u s a ,  Silesiographia renovata w wydaniu Fibigera z r. 1704.

3 Praca rec., s. 3.
4 Ibid., s. 4.
5 Ibid., s. 5.



Wskazując słusznie na bardzo wszechstronne znaczenie źródeł wernhe- 
rowakich prof. Morelowski w pewnych wypadkach nieco je przecenił lub nie
zbyt szczęśliwie dobrał argumenty i przykłady ilustrujące wartość i przydat
ność tych rękopisów. Oto kilka przykładów. Autor słusznie podkreśla wielką 
wartość i dokładność wernherowskiego rysunku aksonometrycznego Wrocła
wia. Przykładem dokładności tego widoku m. in. miała być ilość budynków 
na przedmieściach. „Z tą samą miłością odniósł się nawet do przedmieść z ich 
lichszymi budynkami. Dane historyczne dotyczące ich ilości (jakoby 300) za
gotowane ongiś [kiedy? — S>. G.] z powodu podpalenia przedmieść w czasie 
jednego z późniejszych oblężeń okazują się prawie zgodne z rezultatem poli
czenia ich na widoku Wernhera (280). Nieistotna różnica 20 budynków wy
nika prawdopodobnie z niemożności pomieszczenia domków najdalszych w tej 
ramie . .  .“ r\ Istotnie, Wemher nie mógł zmieścić na planie miasta całych 
rozległych przedmieść wrocławskich i nie możemy mieć o to do niego żalu. 
Fomylił się tu Autor, korzystając z jakiegoś złego źródła. Na przedmieściach 
wrocławskich w XVIII w. stało bowiem nie 300, a ponad 1300 budynków 
mieszkalnych, nie licząc budynków gospodarczych i przemysłowych. Około 
300 budynków na przedmieściach posiadały w tym czasie miasta średnie, jak 
Złotoryja, Kamienna Góra, Jelenia Góra, Kłodzko 6 7 *.

Charakterystyczny jest wybór planu Środy jako argumentu, że rysunki 
Wernhera posiadają „dokumentację rewelacyjną dla historyka sztuki11 “. Otóż 
autor zwraca szczególną uwagę na wieś podmiejską, Flamischdorf, zarówno 
ze względu na jej nazwę, 'jak i na jej rozplanowanie: „Najstarsze związki 
z Flandrią i Walonią, znane skądinąd, sięgające XII w., Wernher ilustruje do
datkowo n i e  z n a n y m  [podkr. moje — S. G.] przyczynkiem dużej war
tości . . .  J e s z c z e  w t e d y  [podkr. moje — S. G.] istnieje wpisana przez 
niego nazwa przedmieścia Flamisch Dorf . . .  ta wernherowska, n ie  z n a n a  
d oit ąjd [podkr. moje — S. G.] notatka i to z planem unicum .. .“ 9.

Autor jednak nie sprawdził, że zarówno nazwa, jąk i zarys osady 
przetrwały do naszych czasów (dziś nazywa się ta wieś Bielany). Wernherowi 
zawdzięczamy jedynie to, że pokazał, jak zabudowana była w XVIII w, część 
tej wsi, i to nie najstarsza. Główna, a zapewne i najstarsza część wsi znaj
dowała się na południu miasta, przed bramą Tomasza. Nazwa bramy pocho
dzi od kościoła osady flamandzkiej.

A oto inne przykłady, które prawdopodobnie miały znów zachęcić „hi
storyków rozwoju typów wsi“ 10 do korzystania z rysunków Wernhera. Jest 
to rycina nr 8, „Osiedle Bliszczyce“ (?), i rycina nr 10 zatytułowana „Wieś 
Hermsdorfil. Autor nie zidentyfikował obecnych nazw tych w si11 oraz nie 
podał ich położenia. „Bliszczyce“ to chyba Blizanowice pod Wrocławiem, 
a Hermsdorfów było wiele. Reprodukowany plan przedstawia zapewne wieś 
na terenie CSR. Są to jedne z gorszych planów wsi i racze|j mało przydatne 
do badań nad ich rozplanowaniem. Na Śląsku dysponujemy w tym zakresie

6 Ibid., s. 11.
7 Por. T. Ł a d o g ó r s i k i ,  Generalne tabele statystyczne Śląska z r. 1787, 

Wrocław 1954.
6 Praca rec., s. 13.
9 Ibid., s. 13, przyp. 5.
10 Ibid., s. 12. ■>



bez porównania dokładniejszymi materiałami kartograficznymi z XVIII i po
czątku X IX  w. Mimo że niektóre plany wsi Wernhera nie przedstawiają 
większej wartości, to wcale nie żnaezy, że z rysunków jego nie można korzy
stać w badaniach nad wsią XVIII w. Często jedynie u Wemhera możemy 
zobaczyć, jak wyglądały ówczesne szkoły wiejskie, karczmy, folwarki, zagro
dy kmiece, domki zagrodników i chałupników, budynki gospodarcze, wiatra
ki, studnie, winnice, chmielarnie itd. W tych „szczegółach11 Wernher jest nie
oceniony.

Autor sugeruje również, że rękopisy Wemhera mogą przydać się „poszu
kiwaczom zatraconych polskich nazw osiedli11, a jako przykład wymienia 
„nie znane ze Słownika R o s p o n d a  »Polnisch Hammer«, a więc 
»Polskie Kowale« i »Polnisch Baudis«“ 12 13. Obie te nazwy straciły przymiotnik 
„polnisch11 dopiero w czasach hitlerowskich. Słownik R o s p o ( n d a  daje 
ostatnie polskie i niemieckie nazwy urzędowein. Do toponomastyki Śląska 
mamy znacznie lepsze i kompletniejsze źródła niż Wernher, jak np. Słownik 
K n i e g o  lub materiały kartograficzne, m. in. Atlas H i o m a n n a ,  z którego 
Wernher przerysowywał swoje mapki przepisując nazwy miejscowe 14. Zarów
no więc w ocenie wartości poznawczej tekstu, jak i ikonografii Wernhera 
Autor niezbyt jasno wykazał, w jakich badaniach źródło to jest niezastą
pione, w jakich zaś pełni pomocniczą rolę. Wydaje się, że można prowadzić 
studia nad kolonizacją flamandzką, nad toponomastyką Śląska, nad buntami 
i rebeliami czy zasługami Piastów, nie zaglądając do Wernhera. Natomiast 
trudno byłoby zajmować się historią miast śląskich w XVIII w. czy historią 
kultury materialnej Śląska w XVIII w., szczególnie zaś budownictwa miesz
czańskiego, wiejskiego i dworskiego u schyłku feudalizmu, nie korzystając 
z Wemhera. Rysunki jego są często jedynym źródłem, które utrwaliło wygląd 
nie tylko zamków i kościołów, ale i wielu warsztatów pracy i urządzeń tech
nicznych (jak np. przędzalń, foluszy, blichów, młynów, kuźnic, hut, salin, bro
warów itp.).

W dalszej, głównej części pracy prof. Morelowski ustala, jakie rękopisy 
Topografii Wemhera istniały w XVIII w., jakie przepadły przed i po 1939 r., 
które egzemplarze stanowiły pierwowzór, a które kopie. Jak wynika z badań 
Autora oraz z bibliografii prac Wernhera zestawionej przez Bretschneidera 15, 
do ostatniej wojny znano 16 tomów Topografii (7 tomów'w Bibliotece Miej

11 Niestety, nie są to odosobnione fakty fałszywej identyfikacji polskich 
i czeskich nazw miejscowych. Oto kilka przykładów: na s. 7 Griinberg to rze
komo Złotoryja, na s. 12 zapewne powinno być Strzelin a nie Strzelce. Bo- 
gumin (Oderberg) to rzekomo Przerów, a Bruntal (Freudenthal) to Wesoła (?). 
Dziwić to może tym bardziej, że w wydanym przez I.U.A. o 2 lata wcześniej 
katalogu rysunków Wernhera nazwy te żostały poprawnie przytoczone.

12 Praca rec., s. 12.
13 Polnisch HaJmmer to Kuźniczysko w pow. trzebnickim, a nie Kowale, 

Polnisch Baudis to Budziszów w pow. średzkim.
14 Autor prawdopodobnie nie zajrzał do tego atlasu, gdzie mógłby porów

nać redukcje wernherowskie z oryginałem i uniknąć pomyłki pisząc na s. 1, 
że Wernher redukował różne mapy „np. I. W. Wielanda, a zwłaszcza dokład
ne . . .  mapy Homanna". Przecież właśnie firma Homanna wydała mapy Ślą
ska opracowane przez Schubarta i Wielanda.

15 P. B r e tis c h n e i d e r, Der Zeichner, Stecher und Chronist Friedrich 
Bernhard Werner und seine Arbeiten, Prudnik 1921.



skiej we Wrocławiu, 4 w Książu, 3 w Prudniku, 1 w Archiwum Wrocław
skimi i 1 w Bibliotece Uniwersyteckiej). Jeśli do tego dodać 2 tomy z Biblio
teki Uniwersyteckiej odszukane po wojnie, dochodzimy do 18 tomów. Z ze
stawienia tytułów, treści i dat tych tomów można w przybliżeniu obliczyć, 
ile ich było w XVIII w.

Prof. Morelowski ustalił w sposób przekonywający, że w skład pierw
szej redakcji Topografii z lat 1744—1755, która była prototypem późniejszych 
kopii wchodziły: 1 tom z Biblioteki Miejskiej (R. 551 II) oraz 4 tomy z Ksią
ża (17 M t. 1—4). Można dodać, że z zestawienia treści tych tomów wynika, 
że pokrywały one cały Śląsk z wyjątkiem księstwa głogowskiego i żagańskie
go oraz powiatu świebodzińskiego. Zatem na ten obszar trzeba by doliczyć 
jeszcze jeden tom. W sumie więc pierwsza redakcja obejmowała zapewne 
6 tomów. Z tego pierwowzoru Wernher w późniejszych latach wykonał kilka 
kopii. Ocalałe resztki i notatki bibliograficzne sprzed wiojny pozwalają doli
czyć się co najmniej trzech kopii obszerniejszych i jednej skróconej. Jeden 
komplet pięciotomowy znajdował się w Bibliotece Miejskiej we Wrocławiu 
(R 550—554). Wymaga tu wyjaśnienia sprawa niezgodności w wyliczaniu 
treści tych tomów u Bretschneidera i w katalogu Markgrafa. Mianowicie 
Bretschneider wymienia, jako treść jednego z tcmów, księstwa legnickie, wo
łowskie i brzeskie, podczas gdy Markgraf, jako treść tego tomu, podaje tylko 
księstwo wrocławskie. Część drugiej kopii przed wojną była w prywatnym 
posiadaniu w Prudniku (3 tomy) oraz w Archiwum Wrocławskim (E 67 a). 
Jeden tom obejmujący zapewne księstwo wrocławskie zaginął. W sumie re
dakcja ta obejmowała również 5 tomów. Trzy tomy z trzeciej kopii znajdo
wały się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (IV 113 Ib), z których 
2 odszukano dopiero po wojnie. Brakowało prawdopodobnie 2 tomów obej
mujących księstwa świdnickie, jaworskie, brzeskie, legnickie i wołowskie. 
Istniał wreszcie jeszcze skrót Topografii, którego jeden tom przed wojną 
przechowywany był w Bibliotece Miejskiej we Wrocławia. Skrót ten składał 
się chyba z 2 tomów.

W sumie zatem spod ręki Wernhera wyszło co najmniej 23 tomy Topo
grafii Śląska, razem zaś z Suplementem kłodzkim — 24. Do wojny 1939 r. 
zachowało się 19 tomów, obecnie zaś odszukano tylko 5. Wśród nich najcen
niejsze są 2 tomy pierwszej redakcji (R 551 II i 17 M tom 2). Obejmują one 
2554 strony i 1207 rysunków. Ocalałe tomy pokrywają obszar Śląska z wyjąt
kiem księstw świdnickiego, jaworskiego i hrabstwa kłodzkiego. Stratę iko
nografii Wemherowskiej dla tych terenów częściowo wynagradzają repro
dukcje rozrzucone w różnych wydawnictwach16 oraz w różnych zbiorach. 
Byłoby bardzo pożądane, aby w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
przechowującej największy zbiór Wernhera skupiły się wszystkie luźne ry

16 M. in. widok Bolesławca znaleźć można u E. W e r n i c k e ,  Chronik 
der Stadt Bunzlau, 1884; Gryfowa — u E . Z i m m e r m a n n ,  Schwenkfelder 
und die Pietisten in Greiffenberg, 1939; Lwówka — u H. U h t e n w o l d t ,  
Wehrhafte schlesische Stadt, 1941; Strzegomia — u E. B a r t s c h ,  Urkundl. 
Chronik der Familie Bartsch zu Striegau, t. I, 1899; Świdnicy — u H. S c h u 
b e r t ,  Bilder aus der Geschichte der Stadt Schweinitz, 1912. Reprodukcje 
wernherowskiego planu i widoku Jeleniej Góry znajdują się w muzeum 'je
leniogórskim.



sunki tegoż autora i reprodukcje ich rozsiane po muzeach, archiwach i biblio
tekach śląskich. Byłby to zarazem ważny krok w przygotowaniu wydania 
całości ocalałych rysunków Wernhera.

W zakończeniu chciałbym silnie podkreślić zasadniczą zasługę prof. łVfo- 
relowskiego, jaką jest wydobycie z zapomnienia na ogół nie docenianego źró
dła, gorąca zachęta i pomoc w korzystaniu z tych przebogatych mimo strat 
materiałów oraz uzasadnienie konieczności ich opublikowania. Drobne uwagi 
krytyczne, sprostowania i uzupełnienia wynotowane na marginesie Ocalonych 
rękopisów Wernhera... może ułatwią Autorowi uniknięcie usterek przy przy
gotowaniu do druku spuścizny Wernherowskiej. W szybkim zaś i odpowied
nim wydaniu rękopisów Wernhera zainteresowane są różne dyscypliny histo
ryczne oraz architekci i urbaniści projektujący odbudowę zabytkowych miast 
śląskich.

Stefan Golachowski

J. B r o d a ,  TARTAKI CHŁOPSKIE NA ŻYWIECCZYŹNIE W XVII 
I XVIII W. (Lud, t. XLI, Wrocław 1954, cz. 1, s. 555—582).

Tytuł recenzowanego artykułu sugeruje, że obejmie całokształt zagadnień 
związanych z rozwojem tartaków chłopskich, jednak Autor już na wstępie 
zaznacza, że przede wszystkim zajmie się przedstawieniem urządzeń tech
nicznych i techniki przerobu drewna k Omówienie tych zagadnień poprze
dzono krótkim opisem rozwoju przemysłu tartacznego na Żywiecczyźnie, 
w którym na plan pierwszy wysunięto sprawę ilościowego rozwoju tartaków 
(liczba ich nie przekraczała 8), ich siły produkcyjnej oraz gatunków pro
dukcji. Brak odpowiednich danych źródłowych uniemożliwił Autorowi dokład
niejsze przedstawienie świadczeń właścicieli tartaków na rzecz pana feudalne
go, stosunków własnościowych itp. Bogatsze pod tym względem są materiały 
śląskie. W oparciu o dane z majątków Schaffgotschów (klucz Gryf) można do 
pewnego stopnia uzupełnić materiał, którym dysponował J. Broda.

Na terenie klucza Gryf w r. 1784 posiadali chłopi 9 tartaków1 2. Nie 
wszyscy jednak ich właściciele zobowiązani byli do jednakowych świadczeń 
na rzecz Schaffgotscha. Ogólnie można podzielić je na dwie kategorie. Do 
pierwszej zaliczamy świadczenia pieniężne, jak opłatę w wysokości 48 sgr od 
przepiłowania 60 kloców drewna3, czynsz roczny (tzw. Wasserzins)4 5, za ko
rzystanie z wody do poruszania mechanizmu l^rtaku, którego stawka wyno
siła 1 rtl, i tzw. Erbzins, również w wysokości 1 rtl rocznie 3. Do drugiej 
zaliczamy natomiast świadczenia w naturze, jak obowiązek piłowania kloców 
dla dworu (przeważnie na deski) za odpowiednią zapłatą ustaloną przez dwór

1 Praca rec., s. 556.
2 WAP Wrocław, Archiwulm Schaffgotschów (skrót: AS), Versuch zu einer 

Wirtschaftsbeschreibung der Hoch Reichs Grafl. Schaffgotschen Herschaft 
Greiffenstein... 1784, b. sygn., s. 206 i n.

3 J w .
4 Jw.
5 WAP Wrocław, AS, Akta die Anlage einer neuen Brettmuhle zu Flins- 

berg betreffend, Sect. III, Fach 14, nr 2, k. 8.



lub bezpłatnie6. Zapłata za piłowanie drewna dla dworu nie była jednolita 
dla wszystkich tartaków. Przy korzystaniu z wody rzecznej jako siły napę
dowej tartaki otrzymywały za przepiłowanie kopy desek 18 sgr, natomiast 
przy korzystaniu z wody ze stawów 20 sgr. Różnice w wynagrodzeniu takiej 
samej pracy uzasadniano nierównymi warunkami, w jakich znajdowały się 
obie kategorie tartaków. Tartaki korzystające z wody ze stawów wynagra
dzano lepiej ze względu na często niski jej poziom, co powodowało ich unie
ruchomienie 7. W wypadkach, gdy piłowano drewno dla dworu, z otrzymanej 
zapłaty nie płacono czynszu8. Jest rzeczą charakterystyczną, że dwór wy
raźnie zastrzegł sobie prawo pierwszeństwa przy przeróbce drewna9.

Jak wynika z przedstawionych danych, wysokość czynszów była propor
cjonalna do siły produkcyjnej poszczególnych tartaków i ściśle uzależniona 
cd wielkości produkcji. Należy stąd wnosić, że zapotrzebowanie na produkty 
tartaczne w drugiejj połowie XVIII w. na terenie majątków Schaff gotschów 
wzrastało, a co najmniej utrzymywało się na stałym poziomie, gdyż w prze
ciwnym wypadku dla pana feudalnego bardziej rentowna byłaby stała opłata. 
O wzroście zapotrzebowania na produkty tartaczne świadczy też fakt, że 
w r. 1792/1793 założono drugi tartak chłopski w Świeradowie Zdroju.

Wzajemne1 stosunki właścicieli tartaków i pana feudalnego nie ograni
czały się jednak do wyżej wymienionych świadczeń. Dwór ze swej strony 
ustalał szereg przepisów, które w mniejszym lub większym stopniu wkraczały 
w wewnętrzne sprawy tartaku. Nakazywano np. ich właścicielom, by dbali 
o swe tartaki 10 11, o urządzenia regulujące dopływ wody, a nawet w jednym 
wypadku chłopi ze wsi Jagniątków zobowiązani zostali do pomagania pila
rzowi przy naprawie grobli i wałówu. Również zastrzeżono, że z chwilą 
sprzedaży tartaku odpowiednia zapłata, tzw. Abfahrtsgeld, musi być uiszczo
na na rzecz pana feudalnego 12, itp.

Ustalanie tego rodzaju przepisów, dowolne nakładanie nowych obowiąz
ków na właścicieli tartaków 13, świadczą wyraźnie o tym, że dwór występo
wał wobec chłopów-właścicieli tartaków jako strona uprzywilejowana. 
Czy oznacza to, że chłopi ci byli jedynie wieczystymi użytkownikami tarta
ków, jak to stwierdza ogólnie Autor? 14 W posiadanych materiałach określa 
się tych chłopów jako poddanych, którzy posiadają tartaki dziedzicznie. Wy
jaśnienie terminu „dziedzicznie1' daje akt kupna i sprzedaży tartaku w Jag- 
niątkowie z r. 1751, w którym stwierdzono, że został on sprzedany kupują
cemu i jego następcom dziedzicznie (solchergestalten, dass er diese Brettschnei- 
de nach seinem eigenen Gefallen bauen und nutzen mogę), a ponadto dodano,

6 WAP Wrocław, AS, Versuch..., s. 206 i n.
v Jw.
0 WAP Wrocław, AS, die Anlage..., Sect. III, Fach 14, nr 2 k. 8.
9 WAP Wrocław, AS, die Rrusticale Brettmiihle zu Agnetendorf betreffend, 

Sect. I, Fach 31, nr 7.
10 WAP Wrocław, AS, die Anlage..., Sect. III, Fach 14, nr 2, k. 8.
11 WAP Wrocław, AS, die Rusticale Brettmiihle..., Sect. L, Fach 31, nr 7.
12 Jw.
13 Np. po ustaleniu obowiązków pilarza w Świeradowie Zdroju w stycz

niu 1793 r., już w marcu tegoż roku zobowiązano go do nowych, świadczeń. 
WAP Wrocław, AS, die Anlage..., Sect. III, Fach 14, nr 2, k. 15.

14 Praca rec., s. 563.



że może go sprzedać 15 16. Najprawdopodobniej stosunki własnościowe na tere
nie majątków Schaffgotschów były bardziej zróżnicowane i zaawansowane 
w kierunku kapitalistycznym hiż w Żywieckiem, zwłaszcza gdy jeszcze 
uwzględnimy fakt, że w 7 na 9 -wypadków dwór płacił chłopom za piłowanie 
drewna 18, jednak i tutaj chłopi nie byli właścicielami tartaków w kapitali
stycznym tego słowa znaczeniu.

Dla potwierdzenia tezy Autora mówiącej, że różne chłopskie obiekty 
produkcyjne, a m. in. tartaki powstawały dzięki ich inicjatywie17, przy
toczymy przykład odnoszący się do budowy drugiego tartaku w Świeradowie 
Zdroju w r. 1792/1793. Celem uzyskania zezwolenia na jego budowę zwrócili się 
chłopi z supliką do Schaffgotscha, w której uzasadnili potrzebę wybudowania 
tartaku. Podali nawet, że najprawdopodobniej za same czynsze od piłowania 
drewna wypłacą Schaffgotschowi rocznie około 100 fr. W źródłach nie spoty
kamy żadnych wzmianek świadczących o pomocy dworu przy budowie tar
taku, np. w postaci bezpłatnego dostarczenia drewna na budowę czy po zni
żonej cenie. Przeciwnie, przy określeniu powinności właściciela tartaku wo
bec dworu wyraźnie zaznaczono, że nie dostanie on drewna za darmo (tym 
razem do naprawy tartaku)l8. W tym wypadku chłopi wyłącznie sami po
krywali wszelkie wydatki związane z budową tartaku.

Rozdział drugi omawianego artykułu zawiera źródłowe opisy tartaków 
z 1. 1667 i 1795; na ich podstawie w rozdziale trzecim omówiono konstrukcję 
urządzeń tartacznych oraz technikę przerobu drewna. Rozdział ten ponadto 
zaopatrzony jest rysunkami, które przedstawiają urządzenia tartaku. W za
kończeniu zwraca Autor uwagę na niektóre różnice w urządzeniach technicz
nych, jakie zachodziły pomiędzy tartakami na Podhalu — w Nowotarskiem 
i Żywiecczyźnie, a które wychodziły na niekorzyść tych ostatnich, mimo że 
przy końcu XVIII w. wprowadzono w nich pewne ulepszenia techniczne. 
Danych dotyczących technicznego urządzenia tartaków na terenie Podgórza 
dotychczas nie znalazłem, a szkoda, gdyż porównanie takie jest potrzebne.

Recenzowany artykuł stanowi ważny przyczynek do poznania rozwoju 
poziomu technicznego tartaków chłopskich oraz techniki przerobu drewna 
w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej.

Zbigniew Kwaśny

15 w a P Wrocław, AS, die Rustical Brettmiihle..., Sect. I, Fach 31, nr 7.
16 WAP Wrocław, AS, Versućh..., s. 207.
17 Prace rec. s. 563.
10 WAP Wrocław, AS, die Anlage..., Sect. III, Fach 14, nr 2 k. 2.
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