
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
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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.


