
Pozostaje kwestia terminologii. Cechą naszej literatury historycznej dotyczącej 
spraw chłopskich jest niestety to, że przy określaniu praw chłopów do ziemi po
szczególni autorzy bardzo swobodnie operują prawniczymi terminami powodując 
przez to niejednokrotnie zamieszanie. W mej pracy usiłowałem wprawdzie dać ścisłe 
i jasne rozróżnienia, lecz był to — jak widać — trud daremny, skoro nawet Recen
zent mówi z uporem o „lassyckiej własności dziedzicznej i niedziedzicznej“ zesta
wiając ją al pari z chłopską własnością podległą (s. 510).

W zakończeniu mojej odpowiedzi chcę podkreślić z naciskiem, że chodziaż nie 
godzę się ze wszystkimi uwagami Recenzenta, niemniej jednak z jego uwag wypły
nęły cenne korzyści dla autora, za co Recenzentowi należy się szczególne podzię
kowanie.

Kazimierz Orzechowski

W SPRAWIE UWAG K. ORZECHOWSKIEGO

W odpowiedzi na moją recenzję K. Orzechowski zakwestionował cały szereg 
moich zarzutów i sformułowań. Poczuwam się więc do obowiązku udzielenia kil
ku wyjaśnień.

Podtrzymuję zarzut, że omówienie literatury jest bardzo ogólnikowe, bez głęb
szej klasowej analizy. Fakt ten niech naświetli konkretny przykład oceny pracy 
Schücka. K. Orzechowski pisze: „Praca Schiicka ma dla nas wartość przede wszyst
kim jako zbiór materiałów. Je j znaczenie podnosi fakt, iż szereg źródeł łatwo do
stępnych autorowi jako urzędnikowi rejencji dziś już nie istnieje względnie do
trzeć do nich nie można. Zupełnie «fałszywe jest tu jednak ujęcie zagadnienia. Au
tor przepojony uwielbieniem dla Hohenzollernów, we wszystkich zmianach ustro
ju agrarnego widział tylko konsekwencję odnośnych aktów ustawodawczych Fry
deryka II i jego następców. Przemiany gospodarcze poruszył wprawdzie w swej 
rozprawie, ale tylko omawiając ekonomiczne i kulturalne skutki przeprowadzonych 
reform; nie istniały one dla niego zupełnie jako przyczyny interesujących go pro
cesów“1. Powyższe stwierdzenia zawierają niewątpliwą krytykę postawy Schücka, 
ale raczej polityczną niż klasową. Odnośnie do pracy Knappa Autor stwierdza, że 
„można tu powtórzyć ten sam zasadniczy zarzut. Apoteoza państwa i prawa i wy
nikające z niej przecenianie roli ustawodawstwa...“ Podobną charakterystykę spo
tkamy także przy omówieniu pracy Grünberga i Dessmanna. I w tych wypadkach 
stwierdzenie apoteozy państwa i prawa u danych autorów nie może być uznane 
za równoznaczne z głębszą oceną ich postawy klasowej.

Trudno również zrezygnować z postulatu oceny traktowania przez literaturę 
chłopskich praw do ziemi, choćby nawet nie stanowiły one właściwego tematu 
prac2. Liczbę prac zbyt słabo przez Autora uwzględnionych można poszerzyć. Inte
resujące byłoby np. przedstawienie poglądów Langera na sprawę chłopskich praw

1 Rec. praca, s. 225.
2 Por. rozdziały z cytowanej w recenzji pracy Z i e k u r s c h a :  „Die Unter

schiede in der Grösse und dem Besitzrecht der Rustikallstellen“, s. 69—83, „Ge
scheiterter Versuch der Beseitigung des unerblichen Besitzrechtes“, s. 185—192, „Die 
Regulierung des Besitzrechtes und die Ablösung der Reallasten on 1809—1848“ 
s. 307—373. U. S c h w i e d e r a  problematyka ta jest omawiana na s. 26—45 i 55—67, 
u K n a p p a, t. I, s. 14 i n. (porównaj choćby cytowane ustępy w pracy Z i e k u r 
s cha) .  Por. także pracę F. L a n g e r a ,  Geschichte und Verhältnisse der guts
herrlichen Robotackernahrungen, Wrocław 1849: S c h m i d t a ,  Die Aufhebung der 
Feudalrechte und Reallasten ohne Entschädigung, Wrocław 1848; i wiele innych.



do ziemi. Jak  wiadomo, autor ten bardzo wyraźnie występował w obronie zwierzch
nich praw panów feudalnych nad ziemią chłopską i zdecydowanie domagał się od
szkodowania za ich likwidację dowodząc, że chłopi i tak odnoszą ogromne z tego 
korzyści. Sprawa chłopskich * praw do ziemi została poruszona również w pracy 
Schmidta. W przeciwieństwie do Langera dowodził on, że panowie feudalni nie po
siadają żadnych praw do ziemi chłopskiej. Wszystkie uprawnienia feudalne — zda
niem Schmidta — były wynikiem samowoli i bezprawia ř  powinny być zlikwidowane 
bez odszkodowania3 4. Niestety, praca tego autora została również pominięta w omó
wieniu literatury, a Autor ograniczył się jedynie do przytoczenia z niej obszernego 
cytatu, podanego zresztą bez żadnego komentarza. Wydaje mi się, że to właśnie po
winno było stać się tematem omówienia literatury. Nie można także zgodzić się 
z twierdzeniem, że sprawa chłopskich praw do ziemi była ujmowana statycznie. 
Przeczą bowiem temu zarówno dane Ziekurscha, jak i dane Schwiedera czy innycn 
autorów'1.

Nie mam zamiaru bronić pracy Schwiedera, jednak niesposób nie zauważyć, że 
K. Orzechowski zbyt pochopnie ocenił pracę wymienionego autora, który obok Knap- 
pa wyzyskuje zarówno dane archiwalne, jak i pierwsze wydanie pracy Ziekurscha 
(Knapp jest cytowany 18, Ziekursch 67, źródła archiwalne 127 razy). Nie mogę zgo
dzić się także ze stanowiskiem K. Orzechowskiego, że w pracy Schwiedera, poza 
stwierdzeniem w trzecim rozdziale fiaska zamierzonej przez Fryderyka II reformy, 
znajdują się uwagi „nader bałamutne na temat chłopskich praw do ziemi“. Może 
Schwieder nie ma racji, ale jego stanowisko jest, moim zdaniem, jasne. Mówi on 
bowiem wyraźnie o występowaniu dwóch form posiadania lassyckiego i dolno-ślą- 
skiej własności podległej. Trzeba natomiast stwierdzić występowanie pewnych roz
bieżności w rozumieniu pojęć erblich i eigentümlich przez K. Orzechowskiego 
i Schwiedera. Pierwszy uznał je jako oznaczające własność podległą, drugi jedynie 
za dziedziczne posiadanie lassyckie. Gdyby więc K. Orzechowski chciał udowodnić, 
że stanowisko Schwiedera jest niesłuszne, musiałby stwierdzić, iż ograniczenia praw 
chłopów do ziemi, o jakich mówi Schwieder przy lassytach dziedzicznych, wystę
powały również przy dolno-śląskiej własności podległej. Niestety, Autor tego nie 
zrobił. Nie obalił także twierdzeń Schwiedera, że gospodarstwa uznane przez nie
go za posiadane przez dziedzicznych lassytów, miały prawo do pomocy dworu, co 
występowało również tylko przy posiadaniu lassyckim. A więc oskarżenie Schwie
dera o nieznajomość źródeł jest gołosłowne, nie poparte żadną dokumentacją źró
dłową. Wskazuje to raz jeszcze, że niewyzyskanie pracy Schwiedera, choćby nawet 
w celu polemiki z jego poglądami, jest niedociągnięciem cennej skądinąd pracy 
K. Orzechowskiego.

Niesłusznie zdaniem Autora znalazły się w recenzji uwagi o problemach eko
nomicznych Śląska w XVIII i XIX w. Prawda, że K. Orzechowski nie zajmuje się 
nimi szerzej, że to, co powiedział, nie opiera się na samodzielnych badaniach urchi- 
walnych, niemniej jednak w wywodach o problemach ekonomicznych poczynił prze
cież wiele ciekawych spostrzeżeń. Próbował przy tym wykazać dosyć duże zaawan
sowanie stosunków kapitalistycznych na Śląsku w drugiej połowie XVIII, a szczegól
nie w pierwszej połowie XIX w. Na tym tle właśnie Autor omawiał dalej prze

3 S c h m i d t, op cit.. s. 60.
4 Autorzy ci omawiają problem polepszania chłopskich praw do ziemi. Stwier

dzenie fiaska fryderycjańskich reform w żadnej mierze nie może jeszcze dowodzić 
statycznego ujęcia problemu. U Z i e k u r s c h a ,  op. cit., s. 307—372 zresztą poza 
tym stwierdzeniem mamy przedstawioną historię polepszania chłopskich praw do 
ziemi przy omawianiu reform w latach 1809—1848.



kształcanie się chłopskich praw do ziemi. Z mojej strony kwestionowałem stopień 
zaawansowania stosunków kapitalistycznych na Śląsku nie zgadzając się z niektó
rymi stwierdzeniami tej części ■ pracy, która choć ogólnie (s. 228 — 240) traktuje 
przecież o problemach ekonomicznych jako podstawie wywodów o przemianach 
w stosunkach prawnych, m. in. kwestionowałem wysokość plonów, wskazywałem na 
nikły odsetek wysiewu pszenicy, na przymusowy charakter najmu i niezbyt wysoki 
stopień umiastowienia Śląska. Wszystko to dowodzi zaczątkowego stadium formo
wania się stosunków kapitalistycznych na Śląsku w drugiej połowie XVIII w. Mó
wiąc o wysiewie pszenicy miałem na myśli strukturą upraw zbożowych charakte
rystyczną dla feudalizmu. Takie czynniki, jak występowanie dwupolówki i trójpo- 
lówki, niski odsetek uprawy pszenicy, niska wydajność zbóż itp. dowodzą, moim 
zdaniem, ograniczonego charakteru towarowej gospodarki folwarcznej. Ta ogra-* 
niczoność szczególnie silnie przejawiała się w organizacji produkcji folwarcznej 
w stosowaniu ciągle jeszcze pańszczyźnianej siły roboczej.

Nie można zgodzić się z wypowiedzią K. Orzechowskiego, że „W procesie pro
dukcji ówczesnego folwarku czysto gospodarcza rola tej czeladzi (chodzi 6 czeladź 
z najmu przymusowego) wykazuje daleko idące zbieżności — chciałoby się rzec toż
samość — z gospodarczą funkcją czeladzi rekrutującej się z najmu wolnego“. Au
tor sprowadza różnice wyłącznie do kwestii ewentualnej odmienności w postawie 
obu rodzajów czeladzi wobec dworu i ich udziału w walce klasowej wsi. „Różnice 
takie — pisze Autor — prawdopodobnie istniały, trudno jednak będzie je ściśle 
uchwycić“. Wydaje mi się, że zagadnienie jest znacznie szersze i nie można sprowa
dzać go do postawy obu kategorii czeladzi w walce klasowej. Nawet „czysto gospo
darcza“ funkcja czeladzi z najmu przymusowego była i musiała być odmienna. 
Zwracał na to uwagę W. I. Lenin omawiając sprawę odrobków i ich roli w gospo
darce w okresie po uwłaszczeniu. „Ale różnicy pomiędzy pracą wolną a »półwolną« 
nie wyczerpuje bynajmniej różnica w płacy. Ogromną wagę posiada również 
okoliczność, że ten ostatni rodzaj pracy zawsze zakłada osobistą zależność najem
nika od najemcy, zawsze zakłada zachowanie w większym czy mniejszym stopniu 
»przymusu pozaekonomicznego«“5 6. Nieco dalej Lenin stwierdza, że „praca niewolni
czo zależnego chłopa nie może nie być zbliżona pod względem swej jakości do pra
cy pańszczyźnianej“8. Widzimy więc, że różnice nie są tu sprowadzone do postawy 
w walce klasowej. Możemy również przytoczyć dane ze Śląska, które świadczą, że 
rola gospodarcza czeladzi z najmu przymusowego nie była wcale ta sama co rola 
czeladzi z najmu wolnego. Jeden z feudałów XVIII w., niejaki Frobel stwierdza, 
że wprowadzenie do uprawy kilkuskibowego pługa jest niemożliwe dlatego, iż pań
szczyźniana służba folwarczna nie umie się nim posługiwać7. Zresztą przechodzenie 
do najmu wolnego było spowodowane nie czym innym jak faktem, że uprawa roślin 
technicznych stawała się niemożliwa przy stosowaniu pracy pańszczyźnianej.

Zgadzam się z K. Orzechowskim, że nie można chłopstwa traktować jako ca
łości. Wiadomo bowiem, że gospodarstwa chłopskie w różnym stopniu były związa
ne z rynkiem, z jego potrzebami. Jest również rzeczą jasną, że w silniejszym 
stopniu były z nim powiązańe gospodarstwa czynszowe niż pańszczyźniane. Wyda
je mi się jednak, że rzecz cała polega nie tyle na stopniu towarowości gospodar
stwa, ile raczej na sile związków z miastem. O ile więc w pierwszym wypadku nie

5 W. I. L e n i n ,  Rozwój kapitalizmu w Rosji (Dzieła, t. III, Warszawa 1953, 
s. 202).

6 Ibid., s. 203.
7 Oekonomische Nachrichten der Patriotischen Gesellschaft in Schlesien, t. VII,

Wrocław 1779. *



wątpliwie w silniejszej mierze będą uczestniczyły gospodarstwa folwarczne, o tyle 
w drugim problem jest bardziej złożony. Faktem np. jest, że ogrodnicze gospodar
stwa w powiecie głubczyckim i raciborskim były bardzo silnie związane z rynkiem, 
że gospodarstwa chłopskie część swojej produkcji zbywały na rynku lokalnym. 
Z drugiej strony w wielu folwarkach znajdowały się ogromne masy zboża, na któ
re nie było popytu. Fakt ten dowodzi chyba wolniejszego przystosowywania się w tym 
czasie produkcji folwarcznej do potrzeb rynku niż niektórych gospodarstw chłop
skich. Na tym przecież polegał m. in. kryzys gospodarki pańszczyźniono-folwarcz- 
nej. Wśród chłopów — jak podaje sam Autor — istniało wielu skupywaczy zboża 
i innych artykułów rolniczych. Świadczy to o przystosowaniu się produkcji chłop
skiej do potrzeb rynku. To przystosowywanie się feudałowie starali* się jednak zaha
mować w drodze przymusu pozaekonomicznego wydaniem szeregu przepisów ogra
niczających handel chłopski8. Można przytoczyć niejedno świadectwo na temat bo
gacenia się wielu gospodarstw chłopskich. Według „Schlesische Provinzial Blätter“ 
w szeregu wsi w latach osiemdziesiątych XVIII w. chłopi wykupili się od cięża
rów feudalnych i kupili ziemie folwarczne. Już w kilka lat później owe wsie posia
dały znacznie większą ilość inwentarza niż poprzednio. Jeżeli nawet chodzi tu o fakty 
nieliczne i jeśli wykupywanie przez chłopów wielkiej własności ziemskiej okazało 
się w warunkach Śląska przejściowe, to trzeba stwierdzić, że wskazanie na istnienie 
i na Śląsku tego zjawiska jest metodologicznie w pełni umotywowane.

Trudno również zgodzić się z twierdzeniem Autora, że sprawa ilości poszczegól
nych rodzajów gospodarstw wchodzi w zakres „ dociekań nie z historii prawa, lecz 
historii gospodarczej“ i że to zwalnia Go od traktowania powyższej problematyki®. 
Takie wyizolowanie zagadnień prawnych jest chyba metodologicznie nie do przy
jęcia.

Zgadzam się całkowicie z K. Orzechowskim, że cytowana przeze mnie wypo
wiedź J. Ziekurscha nie ma nic wspólnego z określeniem chłopskich praw do ziemi. 
Istotnie chodziło mu tam o ustalenie następnie przez niego używanej terminologii. 
Szkoda jednak, że Autor nie zajrzał na s. 77 i 78 pracy Ziekurscha. Stwierdza on 
tam, że akta XVIII w. znają na Śląsku jedynie posiadanie dziedziczne lub nie- 
dziedziczne i pisze następnie tak: „Im schroffen Gegensatz zu dem unerblich lassi- 
tischen Besitz Polnisch Schlesiens stand der erbliche Besitz, das nach dem Gebiet, 
in dem es vernehmlich bestand, benannte niederschlesische Eigentum“. Jak  stąd 
wynika, Ziekursch uważał, że na Śląsku występowało albo niedziedziczne posiada
nie lassyckie, albo podległa własność dolno-śląska. Posiadanie dziedziczne jest tu 
więc jednoznaczne z własnością podległą. Nic więc dziwnego, że następnie (s. 80) na
pisał, iż zawsze, kiedy będzie mowa o posiadaniu dziedzicznym, należy przez to ro
zumieć dolno-śląską własność podległą. Muszę przy tym zastrzec się, że nie twier
dziłem bynajmniej, iż Ziekursch identyfikuje lassyckie posiadanie dziedziczne z wła
snością podległą, jak chce tego K. Orzechowski, a jedynie posiadanie dziedziczne 
z własnością podległą. A to jest pewna różnica, gdyż Ziekursch nie mógł kłaść zna
ku równości między dziedzicznym posiadaniem lassyckim a własnością podległą, 
uważał bowiem, że pierwsze właściwie nie występowało na Śląsku.

Wreszcie sprawa przykładów z powiatów kozielskiego i bytomskiego. W recen
zji wyraziłem zastrzeżenie co do możliwości wyciągania wniosków na przykładzie

8 Neue Sammlung aller in... Herzogtum Schlesien und der... Grafschaft Glatz... 
ergangenen Verordnungen, Edicte, Mandate, Rescripte..., wyd. Korn, t. III, Wro
cław 1790.

0 O dwóch drogach rozwoju w dziejach chłopskich praw do ziemi mówi
K. M a r k s ,  Das Kapital, t. III, Berlin 1951, s. 849—850.



jednego powiatu (w danym wypadku kozielskiego) dla całego Górnego Śląska. Au
tor stwierdza, że nie było to wcale jego zamiarem. W związku z tym pozwolę sobie 
zacytować wypowiedź Autora w tej sprawie zamieszczoną w cytowanej pracy. Po 
ustaleniu zakresu tematu K. Orzechowski pisze: „Wreszcie pod względem teryto
rialnym ograniczymy się do Górnego Śląska. Przykłady szczegółowe i liczbowe ze
stawienia zaczerpniemy z przebadanego przez nas dokładniej pow. kozielskiego“. Jak  
stąd widzimy, powiat kozielski, mimo zastrzeżeń Autora w odpowiedzi, ma repre
zentować cały Górny Śląsk. Zresztą wskazuje na to choćby sam tytuł pracy. Tym 
konieczniejsze więc było wyzyskanie danych drukowanych lub przynajmniej zaję
cia wobec nich takiego lub innego stanowiska. K. Orzechowski pisze: „Natomiast 
znacznie bardziej problematyczne są kontrargumenty Michalkiewicza operujące wy
łącznie stosunkami z powiatu bytomskiego“. Wypowiedź ta jest nieścisła. Co prawda, 
nie przytoczyłem dla innych powiatów górno-śląskich danych liczbowych, niemniej 
jednak stwierdziłem, że w świetle danych Ziekurscha sytuacja wyglądała podobnie 
także w innych powiatach. Ponieważ Autor wyrażał swoje wątpliwości, czy dane 
bytomskie mogą być miarodajne, dlatego że pochodzą z okręgu przemysłowego, 
przytoczę cyfry z innych powiatów. W powiecie pszczyńskim np. w 1764 r. było nie- 
dziedzicznych gospodarstw: wśród kmieci 229, zagrodników 673, chałupników 431, 
w 1798 r. zaś wśród kmieci 274, zagrodników 684, chałupników 576. W powiecie to
szeckim w 1764 r. gospodarstw niedziedzicznych było: wśród kmieci 860, zagrodni
ków 1264, chałupników 212; w 1798 r. wśród kmieci 1179, zagrodników 1591, chałup
ników 273. W powiecie lublinieckim w 1764 r. było niedziedzicznych gospodarstw: 
wśród kmieci 442, zagrodników 526, chałupników 224. W 1798 r. zaś wśród kmieci 
592, zagrodników 743 i chałupników 393 gospodarstwa. Jedynie w powiecie opol
skim notujemy spadek liczby gospodarstw niedziedzicznych wśród zagrodników 
i chałupników z 420 na 240. Dane te mogą budzić pewne wątpliwości, niemniej 
wskazują one, że bez szczegółowych dalszych badań wyciąganie dalej idących 
wniosków jest niemożliwe. Trudno zgodzić się z Autorem, że najlepszym przykła
dem dla studium o przekształceniach praw chłopskich do ziemi „może być tylko po
wiat pod względem gospodarczym mniej więcej przeciętny“. Na ten temat wj razi
łem swój pogląd w recenzji, nie będę więc do niego wracał. Wydaje mi się jednak, 
że o ile Autor chce naprawdę przedstawić dynamikę w przekształceniach chłop
skich praw do ziemi — to musi pokazać ten proces nie tylko w powiecie przecięt
nym i rolniczym, ale także w przemysłowym. Przecież Autor wiązał te przeobraże
nia ze zmianami w ekonomice, wykazywał, że wiązały się one z narastaniem sto
sunków kapitalistycznych. Gdzie więc szukać tych przeobrażeń, czy tam, gdzie sto
sunki te nie uległy większym zmianom, czy też tam, gdzie przebiegały one szybciej? 
Przy statycznym ujęciu niewątpliwie należałoby wybrać pierwszy sposób, ale przy 
dynamicznym potraktowaniu procesu historycznego zagadnienie przekształceń chłop
skich praw do ziemi musiałoby przebiegać najsilniej właśnie tam, gdzie stosunki 
kapitalistyczne były najbardziej zaawansowane. Uwagi powyższe nie znaczą oczy
wiście, że podobnego typu badania są zbędne. Jestem daleki od takiego stanowi
ska. Wydaje mi się jednak, że badanie tylko takich ośrodków stwarza niebezpie
czeństwo izolowanego traktowania przeobrażeń zachodzących w chłopskich pra
wach do ziemi, a to może prowadzić do zniekształcenia obrazu całego procesu za
chodzącego w tej dziedzinie.

Z drugiej strony muszę przyznać, że wypowiedź moja o stawianiu przez
K. Orzechowskiego znaku równości między gospodarstwami „wolnymi1 a stanowią
cymi podległą własność chłopską wynikła wskutek niedopatrzenia. Chodziło mi zre
sztą nie tyle o utożsamienie tych gospodarstw, ile o to, że w powiecie kozielskim



pokrywały się one prawie zupełnie ze sobą, w innych powiatach zaś nie pokrywały 
się nawet w przybliżeniu. Dlatego też ostrzegałem przed ujmowaniem (nawet w przy
bliżeniu) „wolnych“ gospodarstw jako reprezentujących własność podległą. Również 
w dziedzinie terminologii użytej przeze mnie w recenzji występuje pewna niekon
sekwencja, użyłem np. określenia „własność“ w wypadkach, kiedy chodziło o po
siadanie lassyckie.

Wypowiedziane przez mnie uwagi krytyczne nie oznaczają zmiany oceny pra
cy Autora. W dalszym ciągu uważam ją za cenną pozycję wśród prac poświęconych 
dziejom chłopów1.

Stanisław Michalkiewicz

1 W porozumieniu z dr Orzechowskim, który podtrzymuje nadal swe stano
wisko, Redakcja zamyka na tym polemikę.




