
P O L  E M I K A

ODPOWIEDŹ NA RECENZJĘ MGRA R. HECKA

W ogłoszonej w „Sobótce" za r. 1953 recenzji mej pracy Zaludnienie Ślą
ska iv końcu XVI i początku XVII w. (Przegląd Zachodni, VIII, 1952, zesz. 
dodatkowy) mgr R. Heck zakwestionował niektóre moje ustalenia. Ponieważ 
chodzi tu o rzeczy z punktu widzenia demografii historycznej dość istotne, 
zastrzeżenia zaś Recenzenta są moim zdaniem nietrafne, zmuszony jestem do 
zabrania głosu.

Według Recenzenta ludność nieosiadła pokrywa się z biedotą miejską 
i wiejską. W konsekwencji pomniejsza to ciężar gatunkowy biedoty. Jak za
znaczyłem w swej pracy, pod pojęcie biedoty należy podciągnąć i niemałą 
część ludności osiadłej. W miastach wyrobnicy, ubogie wdowy, zubożali rze
mieślnicy, ludzie bez określonego zajęcia posiadali nader często własne dom- 
ki, szczególnie na przedmieściach, wobec czego zaliczano ich do osiadłych; 
jednakże ci „posesjonaci" niewątpliwie należeli do biedoty. Również na wsi 
byłoby błędem dopatrywać się biedoty w samych tylko komornikach.

Pojęcie „osiadłości" jest dobrze znane nie tylko ze źródeł śląskich, dlatego 
też budzi zdziwienie protest Recenzenta przeciwko uznaniu figurujących w spi
sie z r. 1577 mieszczan za posiadaczy realności. Jeżeli ordynacja obrony kra
jowej nakazała spisać wyłącznie osiadłych, to chyba jasne, że w miastach 
spis winien był objąć tylko mieszczan posesjonatów, z pominięciem nie ma
jących własności nieruchomej komorników, bez względu na to, czy posiadali 
prawo miejskie, czy też nie. Przy sposobności zaznaczam, że podana przez 
Recenzenta definicja obywateli miejskich („Obywatelami miast na Śląsku 
byli w tym czasie nie tylko posiadacze nieruchomości, lecz wszyscy pociągani 
do świadczeń na rzecz miasta, którzy mieli prawo, a często nawet obowiązek 
nabycia obywatelstwa, bez względu na posiadanie czy nieposiadanie nieru
chomości") jest nieścisła choćby dlatego, że obywatelstwo miejskie uzyski
wało się w drodze formalnego wpisu do księgi przyjęć prawa miejskiego, nie 
zaś przez „pociąganie do świadczeń na rzecz miasta".

O nieznajomości stosunków w mieście feudalnym świadczy też następu
jąca wypowiedź Recenzenta: „Czy byłoby do pomyślenia, aby do obrony 
kraju nie pociągano rzemieślników miejskich, członków cechów, skoro wzy
wano do niej nawet osiadłych rzemieślników wiejskich?" Wypada odpowie
dzieć pytaniem, czy dla Recenzenta rzemieślnicy miejscy — to wyłącznie nie 
mający własności nieruchomej komornicy?



Dalsze zastrzeżenia Recenzenta dotyczą sposobu oszacowania ludności 
Śląska w r. 1577. Pisze on: „Po pierwsze nie wydaje się słuszne uznanie 
wszystkich mieszczan za posiadaczy nieruchomości i zastosowanie wobec nich 
wskaźnika 7,5 jako przeciętnej ilości mieszkańców jednego domu;‘. Tu Re
cenzent pomylił się dwukrotnie. Wskaźnik ten zastosowałem nie do „wszyst
kich mieszczan1* (których liczba jest nie znana), lecz jedynie do ujętych w spi
sie mieszczan osiadłych; w dodatku wskaźnik przedstawia ni.e przeciętną ilość 
mieszkańców jednego domu, lecz przypuszczalny stosunek, jaki zachodzi 
między ilością mieszczan posesjonatów a całą ludnością miejską. Liczba po- 
sesjonatów była zbliżona do ilości domów mieszczańskich, lecz z nią się nie 
pokrywała, ponieważ niektórzy mieszczanie posiadali po parę domów; poza 
tym były domy w posiadaniu przedstawicieli stanów uprzywilejowanych. 
Analogicznie przedstawia się sprawa z zakwestionowanym przez Recenzenta 
sposobem obliczenia ludności wiejskiej: wskaźnik 10 przedstawia stosunek 
między sumą osiadłych chłopów a ogółem mieszkańców wsi, obejmuje więc 
zarazem warstwy uprzywilejowane — szlachtę i duchowieństwo, na których 
rzekome nieuwzględnienie utyskuje Recenzent.

W dalszych wywodach Recenzent kwestionuje porównanie ilości miesz
czan osiadłych w r. 1577 z ilością domów mieszczańskich w r. 1787, ponieważ 
rzekomo trudno określić stosunek tych dwu liczb. Radzę Mu zapoznać się 
z literaturą traktującą o stosunkach w mieście feudalnym. Trzeba też wie
dzieć, że w statystyce historycznej w razie braku materiałów jednorodnych 
wolno porównywać dane zbliżone pod względem ich treści.

Zarzut niewyzyskania spisu kmieci i łanów z księstwa nyskiego jest nie
trafny. Miałem do dyspozycji globalne liczby kmieci z czterech obwodów, na 
które podzielono wówczas Śląsk; nie mogłem więc skontrolować ich na podsta
wie danych z jednego tylko księstwa. Z kolei jeżeli zaznaczam, że urbaria księ
stwa opolsko-raciborskiego z lat 1534, 1588 i 1618, na których mi specjalnie za
leżało, zaginęły, Recenzent zaś zaprzecza temu i powołuje się na inne urbaria, 
które się zachowały, to trzeba stwierdzić, że każdy z nas mówi o czym innym.

Ostatni z zarzutów Recenzenta dotyczy problemu dużego odsetka komor
ników w dobrach duchownych. Według mnie ma to związek ze słabym roz
wojem warstwy chałupników w tych dobrach, co Recenzent kwestionuje. 
Uważa On że „istnienie komorników w tak znacznej ilości można tłumaczyć 
występowaniem w tychże majątkach w pewnej ilości zamożnych gospodarstw 
chłopskich, które potrzebują pracy komorników'*; zastrzega zresztą, że chodzi 
mu o „dobra własności kościelnej (ale nie klasztornej)'*. Recenzentowi będzie 
trudno udowodnić, że zamożne gospodarstwa kmiece występowały tylko 
w dobrach kościelnych; uwadze jego uszło też, że wśród własności kościelnej 
na Śląsku przeważała własność klasztorów. W odniesieniu do tej ostatniej 
można stwierdzić, że w jej obrębie komornicy z reguły górowali liczbą nad 
chałupnikami. I tak według zbadanego przeze mnie spisu podatników z r. 1619 
w księstwie świdnicko-jaworskim ciężar gatunkowy tych grup przedstawiał 
się, jak następuje:



Rodzaje dóbr Chałupników Komorników

wszystkie dobra duchowne i świeckie 26,6 % 20,2%
klucz klasztorny Sobótka 9,0% 38,5%
dobra zakonu maltańskiego 21,4% 31,3%

„ klasztoru lubiąskiego 19,5 % 26,3%
„ „ trzebnickiego 30,2% 25,5%

A zatem im mniej chałupników, tym więcej komorników!
Tak się przedstawiają krytyczne uwagi Recenzenta. Osobiście wolałbym, 

by krytyka była bardziej wnikliwa i wykazała istotne błędy i niedociągnię
cia, których w mej pracy niewątpliwie nie brak.

Władysław Dziewulski

W SPRAWIE ODPOWIEDZI DRA W. DZIEWULSKIEGO

Odpowiedź dra W. Dziewulskiego zmusza mnie do zajęcia stanowiska 
w kwestiach w niej poruszonych. Niestety, zarówno praca, jak i odpowiedź 
na jej recenzję rzucają światło na szybki i powierzchowny styl pracy Autora. 
Z tym stylem pracy związany też «jest sposób pisania, w którym uderza obok 
zebrania dużej ilości danych szczegółowych, dużego aparatu naukowego — 
rzeczy związanych z niewątpliwie znaczną erudycją dra W. Dziewulskiego na 
jego odcinku badań — jednoczesna niejasność sformułowań i wiele zbyt po
spiesznych sądów. Przechodzę do konkretnych problemów dyskusyjnych. 
Zdaniem dra W. Dziewulskiego niesłusznie protestowałem przeciwko uznaniu 
przez niego bez zastrzeżeń występujących w spisie z r. 1577 mieszczan (Bur
ger) za posesjonatów posiadających własne domy. Dr W. Dziewulski stojąc 
na stanowisku, że mieszkaniec osiadły odpowiada posesjonatowi, twierdzi, że 
skoro ordynacja obronna z r. 1577 mówi o osiadłych, „to chyba jasne, że 
w miastach spis winien był objąć tylko mieszczan posesjonatów, z pominię
ciem nie mających własności nieruchomej komorników, bez względu na to, 
czy posiadali prawo miejskie, czy też nie"11. Uważając, że mieszczanie to 
tylko właściciele domów w obrębie murów, a przedmieszczanie to właścicie
le nieruchomości na przedmieściach, Autor dziwi się i nie rozumie, dlaczego 
występują też w spisie mieszkańcy wież w miastach, których słusznie uznaje 
nie za właścicieli, lecz za podnajemców1 2. Już przy pisaniu recenzji kwestia ta 
wydała mi się godna zwrócenia uwagi. Skoro zaś stała się przedmiotem dys
kusji, zainteresowałem się nią bardziej dokładnie. Otóż okazało się, że 
dr W. Dziewulski podając w przypisie zasady sporządzania spisu z r. 1577 
nie według akt stanów śląskich, lecz według relacyjnego tekstu kroniki 
Schiokfussa nie przestudiował dokładnie znanego mu, ale widocznie tylko 
pobieżnie, postanowienia stanów śląskich w sprawie spisu występującego

1 Por. wyżej Odpowiedź na recenzję., s. 731.
2 W. D z i e w u l s k i ,  Zaludnienie Śląska w końcu XVI i początku XVII 

wieku (Przegląd Zachodni, 1952, zeszyt dodatkowy, s. 426).



w relacji do cesarza z 5 XI 1577 3. Jako aneks do wymienionego postanowie
nia dodano formuły, według których winni składać swe ankiety spisowe ksią
żęta, panowie, szlachta oraz miasta. Gdyby dr Dziewulski uważnie przeczytał 
odpowiedni tekst formuły dla miast, przekonałby się, że spis objąć miał nie 
tylko posiadaczy nieruchomości, lecz również podnajemców. Tekst ten brzmi: 
„Wir Biirgermeister und Rathmanne der Stadt N. bekhennen . . .  dass in 
N. Stadt ausser und innern der Stadt so viel angesessener vom Adel, Biir- 
gersleutte auch derer so Mitheuser und Mitgerthe haben . . ’• Tekst ten jest 
świadectwem, iż wątpliwości, jakie ■wysunąłem pisząc recenzję, były słuszne. 
Ordynacja z r. 1577 jak również inne teksty z nią związane używają wielo
krotnie określenia Burger nie podając wcale żadnych ograniczeń, czy mają 
być tylko spisywani mieszczanie posiadający nieruchomości, czy nie. Gdy 
wiemy skądinąd, że obywatelami miejskimi (Burger) byli także ludzie nie 
posiadający nieruchomości5, musimy uznać, że osiadłymi mieszczanami spisu 
r. 1577 byli po prostu, dosłownie według spisu, Burger, czyli obywatele mia
sta. O ile chodzi o stosunek ilości domów w mieście do ilości obywateli miej
skich, to stanowi on odrębny problem, którego nie będę w tym miejscu 
dokładniej poruszał. Nie uwzględniony w artykule spis domów wielu księstw 
Śląska, jaki przeprowadzono w r. 1576, w porównaniu ze spisem ordynacji 
z r. 1577 wykazuje w szeregu księstw i państw stanowych mniejszą ilość 
domów niż mieszczan ®.

Odnośnie do podanego przez W. Dziewulskiego cytatu z mej recenzji doty
czącego obywatelstwa miejskiego chciałbym zauważyć, że nie chodziło mi.

3 Ibid., s. 421—422, przyp. 6.
4 Acta publica, WAP Wrocław, Arch. m. Jawora, VIII. 290, fol. nlb.
5 Zobacz choćby przypis 37, na s. 430 w cytowanej pracy W. Dziewul

skiego.
0 Porównanie odpowiednich pozycji spisu domów i łanów z r. 1576 ze spi

sem ordynacji obronnej z r. 1577 daję tam, gdzie oba te spisy są kompletne; 
z porównania tego można uzyskać następujące wyniki:

Terytorium ilość domów 
w r. 1567

ilość mieszczan 
i przedmieszczan 

w r. 1577

ks. kamiowskie 1100 1377
ks. opawskie 1572 1917
ks. cieszyńskie 283 325
ks. oleśnickie 633 868
ks. ziembickie 497,5 756
ks. wrocławskie 2541 3143
biskupstwo wrocławskie 2236 2646
ks. legnickie 1903 2098
ks. żagańskie 908 1002
państwo Żmigród 300 323

Cokolwiek można by sądzić o dokładności obu spisów, stały stosunek 
mniejszej ilości domów w mieście i na przedmieściach ze spisu w r. 1576 do 
mieszczan i przedmieszczan w r. 1577 wykazuje, że spisano wówczas nie tyl
ko mieszczan posesjonatów. Oba spisy: WAP Wrocław, Arch. m. Jawora, 
VIII. 290, fol. nlb.



co wynika z tekstu, o definicję obywatelstwa miejskiego, lecz jedynie o stwier
dzenie, że warunkiem uzyskania obywatelstwa miejskiego w okresie póź
niejszego feudalizmu nie było koniecznie posiadanie nieruchomości w obrębie 
miasta, lecz wystarczało ponoszenie określonych ciężarów na rzecz miasta. 
W tekście mym wyraźnie wspomniałem o prawie lub obowiązku nabycia 
obywatelstwa miejskiego. Jest rzeczą oczywistą, że ostatecznie uzyskiwano 
je przez wpisywanie do ksiąg miejskich, ale powoływanie się tu na ten po
wszechnie znany fakt było w danym kontekście całkowicie zbyteczne.

Dalszy ustęp odpowiedzi imputujący mi nieznajomość stosunków miej
skich w oparciu o zdanie dotyczące obowiązku udziału w obronie wszyst
kich członków cechów'', jest już zarzutem pozbawionym wszelkich podstaw. 
Gdyby dr Dziewulski uważnie przeczytał moją recenzję, nie zadawałby py
tania: „czy dla recenzenta rzemieślnicy miejscy — to wyłącznie nie mający 
własności nieruchomej komornicy? “, na które odpowiedź znalazłby w samej 
recenzji. Pozwolę sobie zacytować obszerniej, niż to uczynił dr Dziewulski, 
wspomniane miejsce recenzji: „Zresztą już w r. 1403, jak wykazał to Mendl 
dla Wrocławia, wielu rzemieślników nie posiadało własnych domów, a było 
podnajemcami domów czy mieszkań w domach patrycjuszowskich“ 7. Z cy
tatu wynika jasno, że ani przez chwilę nie twierdziłem, iż wszyscy rzemieśl
nicy miejscy to nie posiadający domów komornicy, lecz wskazywałem jedy
nie, iż nie wszyscy rzemieślnicy byli posiadaczalmi nieruchomości, co jest 
zgodne z prawdą.

W związku z zarzucanymi mi zniekształceniami w przedstawieniu meto
dy ustalania współczynnika przy obliczaniu ludności Śląska, muszę odpo
wiedzieć, że o ile chodzi o rzekome dwie omyłki w jednym zdaniu, to pierw
sza z nich nie jest omyłką, lecz nieporozumieniem wynikłym może ze zbyt 
mało precyzyjnego sformułowania, jakiego użyłem w recenzji. Mówiąc 
o „wszystkich mieszczanach” miałem na myśli /wszystkich mieszczan wystę
pujących w spisie z 1577 r. i tak zapewne zrozumie to większość czytelni
ków recenzji. Natomiast druga „omyłka”, co muszę z przykrością podkreślić, 
nie jest omyłką moją, lecz omyłką dra Dziewulskiego, który popełniwszy ją 
najpierw w rozprawie, powtarza ją, widocznie nie przejrzawszy jeszcze raz 
swej pracy, w skierowanej pod mym adresem odpowiedzi. Mianowicie, na 
s. 428 rozprawy dr Dziewulski ustalając na podstawie spisu ludności z r. 1577 
odpowiedni współczynnik dla ludności miejskiej stwierdza wyraźnie, że spis 
ten nie podaje ilości mieszczan posesjonatów i że wobec tego będzie musiał 
oprzeć się jedynie na ilości domów w miastach śląskich w tymże roku. Po
dzieliwszy, po odjęciu wojskowych wraz z rodzinami, sumę ludności miej- 
sltiej Śląska przez liczbę domów Autor otrzymał jako wynik zaokrągloną 
ilość 7,5 głów na 1 dom stwierdzając przy tym, nie wiadomo na jakiej pod
stawie, wbrew temu, co pisał o dwie strony wyżej, iż jest to liczba mieszkań
ców przypadających przeciętnie na jednego mieszczanina posesjonata (s. 430). 
Przyjęte tu przez Autora założenie, że liczba posesjonatów odpowiada mniej 
więcej liczbie domów, nie jest należycie uargumentowane, a niektóre dane 
w zamieszczonym w związku z tym przypisie, wykazujące na przykładzie 
Jawora i Sobótki, że istniało tam, zwłaszcza na przedmieściach, wiele domów

7 „Sobótka”, VIII, 1953, s. 335.



zamieszkanych przez ubogich podnajemców, zdają się temu założeniu prze
czyć8. Wreszcie na s. 431 Autor mówi znów o przeciętnej zaludnienia jednego 
domu niezmiennej od XVI do XVIII w. Nic dziwnego, że z wszystkich tych 
sprzeczności wybrałem to, co było pewne i niewątpliwe: stosunek ilości 
mieszkańców do ilości domów.

Wreszcie kwestia znacznego odsetka komorników w dobrach duchownych. 
Tłumaczenie, że zjawisko to wiązało się z brakiem chałupników, aczkolwiek 
nie pozbawione podstaw, nie wyjaśnia w pełni jego przyczyny. Wydaje mi 
się, co podkreśliłem w recenzji, że łączyło się to z rozwarstwieniem wsi i za
potrzebowaniem na pracę komorników ze strony zamożnych gospodarstw 
kmiecych. Zresztą na sam fakt zapotrzebowania kmieci na robociznę komor
ników zwrócił również uwagę dr Dziewulski, nie wiążąc tego jednak wcale 
z zasadniczym tokiem swych wywodów\ Istnienie zamożnych gospodarstw 
kmiecych w wymienionych przez Autora kluczach wsi biskupich środkowego 
Śląska nie ulega wątpliwościin. Natomiast istnienia zamożnych gospodarstw 
kmiecych tylko w dobrach duchownych nie dowodziłem i nie myślę dowo
dzić. Z drugiej strony jestem przekonany o stosunkowo powolnym wprowa
dzaniu systemu pańszczyźniano-folwarcznego i znacznym ciężarze gatunko
wym renty pieniężnej w dobrach własności duchownej (poza klasztorną), 
a zwłaszcza w dobrach biskupstwa wrocławskiegou, które należały przecież 
do największych dóbr duchownych na Śląsku. Na uwagę zasługuje fakt, że 
duże ilości komorników przy małym procencie chałupników występują 
w okolicach środkowego Śląska, gdzie bliskość miasta stwarzała korzystne 
warunki towarowej gospodarki kmiecej. Poza tym należałoby również zwró
cić uwagę na czynniki dające możliwość utrzymania się chałupnikom, jak 
warunki pozwalające na uprawianie rzemiosł, zwłaszcza tkactwa, czy też 
posiadania własnego bydła, życia z prac przy wyrębie lasu itd. Możliwości te 
były bez wątpienia większe na Pogórzu, stąd też wielka ilość chałupników 
na tamtejszym terenie.

Z zastrzeżeń wysuniętych pod adresem recenzji muszę przyznać, że 
dr Dziewulski słusznie zarzucił mi nieprecyzyjne sformułowanie dotyczące 
ludności nieosiadłej, które sugerowało, iż utożsamiam ją z biedotą, co pro

8 Zob. przypis 37 na s. 430.
9 Zob. przyp. 365 na s. 472.
10 Tak np. wykaz czynszów zbożowych biskupstwa wrocławskiego z 9 wsi 

podwrocławskich z r. 1581/1582 dowodzi, że najczęściej spotykanym w nich gos
podarstwem kmiecym było gospodarstwo dwułanowe, podczas gdy gospodar
stwa poniżej 1 łana należały do rzadkości. Archiwum Archidiecezjalne we 
Wrocławiu, Ile. 171.

11 Wynikało to w znacznym stopniu z tego, że w dobrach tych folwarki 
w porównaniu z ogólną ilością wsi były stosunkowo nieliczne. W dobrach bi
skupich w księstwie nyskim było na początku XVII w. przynajmniej 17 fol
warków biskupich na 85 wsi należących do biskupstwa; na podstawie porów
nania szacunku biskupstwa wrocławskiego z pocz. XVII w., W. S c h u 11 e, 
Quellen z. Besitżverhaltnisse d. Bistums Breslau (Darstell. u. Quellen 
z. schles. Geschichte, III, Wrocław 1907, s. 264—271), ze spisem folwarków. AA 
Wrocław, Ile. 13. Porównaj też w tej sprawie bardzo wymowne zestawienie 
ilości folwarków i ilości wsi w poszczególnych rodzajach własności na Śląsku 
z czasów późniejszych (XVIII,' w.) u J. Z i e k u r s c h , a ,  Hundert Jahre 
schlesischer Agrargeschichte, Wrocław 1927, s. 65—67.



wadziłoby w konsekwencji do zmniejszenia jej liczby i zmniejszenia jej zna
czenia w społeczeństwie feudalnym.

Wreszcie kwestia wykorzystania źródeł przez dra Dziewulskiego. Wpraw
dzie Autor ubolewał w rozprawie, że nie mając urbarzy z lat 1534, 1588 i 1618 
inusi opierać sią na fragmentarycznych danych literatury, wobec czego wska
załem na sygnatury innych urbarzy z tego terenu, nie z lat wymienionych 
przez Autora, które umożliwiłyby szersze potraktowanie interesujących Au
tora zagadnień. Sprawa urbarzy księstw opolskiego i raciborskiego ma 
jednak znaczenie stosunkowo drugorzędne. Natomiast poważniejszym man
kamentem, o ile chodzi o podstawę źródłową, jest poruszony przeze mnie 
problem spisu łanów, który przeprowadzono w r. 1576 spisując równocześnie 
domy w miastach. Wydaje mi się, że zarejestrowanie wszelkich możliwych 
przekazów tego źródła było obowiązkiem Autora. Abstrahując już od wy
mienionego w odpowiedzi spisu łanów i kmieci w księstwie nyskim, opubli
kowane zostały drukiem wyniki tegoż spisu dla księstw świdnickiego i ja
worskiego 12, co stwarza już pewną postawę dla porównania z obwodem IV 
spisu ludności osiadłej z r. 1577, w skład którego weszły poza tym tylko 
księstwo ziembickie oraz miasta Złoty Stok i Srebrna Góra.

Nie jest to jednak najważniejszym brakiem źródłowym pracy. Brakiem 
tym, którego przy pisaniu recenzji nie dostrzegłem, jest fakt, iż Autor opie
rający głównie swój artykuł na spisie sporządzonym przez stany śląskie 
w r. 1577 nie zadał sobie trudu, by przejrzleć wszystkie możliwe i zresztą 
łatwo dostępne na terenie Wrocławia komplety akt tychże stanów (Acta pub- 
Uca) z lat 1567—1578. Trafiłby wtedy niewątpliwie na zachowane tam zesta
wienia spisu z r. 1577 dla poszczególnych księstw śląskich (wprawdzie nie 
wszystkich), które można by porównać z zestawieniami okręgów. Spisy te 
są o tyle ciekawe, że rozróżniały w niektórych wypadkach dokładniej niż 
sumaryczne zestawienie okręgów różne grupy ludności. W kilku księstwach 
spotykamy ■wyodrębnionych zagrodników dziedzicznych, zagrodników wol
nych, zagrodników omłockowych itd. Są to dane dla ówczesnego okresu bar
dzo ciekawe. Tamże znalazłby również częściowe, prowizoryczne wyniki spi
su łanów i domów na Śląsku dla znacznej ilości księstw, o czym już wspo
minałem 13. O ile Autor z jakichkolwiek względów nie uważał za stosowne 
posłużyć się tymi źródłami, winien by zaznaczyć to w pracy; brak jakiejkol
wiek wzmianki o nich świadczy o nieznajomości podstawowych źródeł zwią
zanych z tematem opracowanym przez Autora, źródeł, które pozwoliłyby na 
znaczne wzbogacenie pracy i jej wniosków.

Mimo powyższych uwag nie kwestionuję danej uprzednio pozytywnej 
oceny artykułu dra W. Dziewulskiego w mej recenzji i jego dużego znaczenia 
użytkowego dla historyków Śląska okresu późniejszego feudalizmu.

R. Heck

Na tym Redakcja polemikę zamyka.

12 M. T r e b 1 i n, Beitrage z. Siedlungskunde im ehemaligen Fiirstentum 
Schweidnitz (Darstell. u. Quellen, VI, Wrocław 1908, s. 121—124).

13 Por. przypis 6.


