
czone wspólną datą (in cosecratione ecclesie), zostały spisane rzeczywiście na jed
nym kawałku pergaminu10 11. Z pewnych więc względów nasuwałoby się podobień
stwo ich do dokumentów klasztoru św. Wincentego. Trzeba jednakże podkreślić, 
że dokumenty czerwińskie wystawione zostały jednego dnia, dokumenty zaś kla
sztoru św. Wincentego dzieli odstęp dziesięciu lat (1139, 1149). Zatem analogia 
między nimi jest niepełna.

Przyjrzyjmy się z kolei innemu wypadkowi. Chodzi mianowicie o kilka do
kumentów dla klasztoru w Ołoboku wystawionych przez różnych wystawców i po
chodzących z różnych lat. Są to dokumenty: Bolesława Pobożnego z 20 IV 1249r , 
Frzemysława I z 16 II 125012 13, Bolesława Wstydliwego z 12551:: i z 27 VII 126314 
Wszystkie te dokumenty są spisane jedną ręką i umieszczone na jednym kawałku 
pergaminu. W tym wypadku mamy rzeczywiście do czynienia z pełną analogią 
do dokumentów klasztoru św. Wincentego. Jednakże przekaz dokumentów dla 
Ołoboku nie jest oryginałem, lecz późniejszą, z końca XIII w. pochodzącą kopią.

Z porównań powyższych wynika, że o ile rzeczywiście we wzorze stanowią
cym podstawę do spisania registrum vetus dokumenty biskupa Roberta i księcia 
Bolesława spisane były razem, była to raczej kopia, a nie oryginał.

Wypadnie się jeszcze zatrzymać nad kwestią, w jaki sposób Autor traktuje 
zagadnienie wzajemnego stosunku najwcześniejszych przekazów naszych doku
mentów. Jak  już wyżej wspomniano, zakłada on, że młodsza z zachowanych kopii 
Libentala, Matrica15, oznaczona jako kopia E, oparła się w głównym swym zrębie 
na wcześniejszej o kilkanaście lat Matricula — kopia D — wykorzystując również 
częściowo źródło ostatniej — zaginiony kopiarz C. Tezę swą opiera Autor na 
analizie drobnych odmianek tekstu (pewne opuszczenia w jednej z dwu kopii, 
użycie et zamiast ad, brak w jednej słowa semper) oraz wspólnych błędów w oby
dwu kopiach (přestat abbas zamiast prefatus abbas, mylna data). Natomiast jeżeli 
chodzi o kopię C, Autor ogranicza się jedynie do podania uwagi, iż korzystała 
z oryginału. Nie wdając się w szczegółową analizę możliwości przyjęcia takiego 
poglądu, pragnę zauważyć, że z faktu, iż kopie D i E oparte o C umieszczają te 
dokumenty obok siebie, wynika wniosek, iż w registrum vetus (C) były one rze
czywiście spisane razem. Natomiast nie wynika zupełnie, że wzór, na którym oparł 
się registrum (oryginał?, kopia?), miał ten sam układ. Ściągnięcie tych dokumen
tów w jedną całość mogło być bowiem równie dobrze dziełem autora registrum. 
W związku z tym zdaje mi się, że pogląd Autora dotyczący pierwotnej formy 
dokumentów z 1139 i 1149 r. nie jest dostatecznie przekonywający i że zagadnienie 
to wymagałoby jeszcze bliższego zbadania.

Anna Skowrońska

E. K a r w o t, KATALOG MAGII RUDOLFA. Źródło etnograficzne XIII wie
ku z przedmową Józefa Gajka, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze — Prace Etno
logiczne, t. IV, Wrocław 1955, s. 191.

Powyższa monografia stanowi cenne osiągnięcie polskiej nauki etnograficz
nej, a równocześnie budzi żywe zainteresowanie wśród badaczy takich dziedzin 
nauki, jak archeologia, religioznawstwo i historia, a w szczególności wśród bada

10 Por. Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a ,  Repertorium polskich dokumentów 
doby piastowskiej, Kraków 1937, nr 61.

11 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Poznań 1877, nr 277.
12 Ibid., nr 281.
13 Ibid., 2027.
14 Ibid, nr 407.
15 Mylnie określona w zestawieniu przekazów jako Marticula\ rec. praca, s. 27.



czy dziejów Śląska. Przedmiotem zainteresowania jest opracowane przez E. Kar- 
wota źródło spisane przypuszczalnie w połowie XIII w. w klasztorze w Rudach, 
w pow. raciborskim, przez mnicha Rudolfa z tegoż klasztoru. Dzieło to nosi ty
tuł Summa de confessionis discretione, czyli stanowi podręcznik dobrej spowiedzi. 
Historyk ma zatem przed sobą średniowieczne dzieło literackie spełniające okre
śloną funkcję społeczną, m. in. walczące z trwającymi jeszcze przeżytkami po
gaństwa.

Autor nie opracował całej Summy, lecz wybrał z niej te wyjątki, które w tre
ści swej zawierały materiał etnograficzny dotyczący głównie wierzeń i przesądów. 
Są to zaledwie trzy rozdziały (VIII, IX, X) części drugiej; zarówno ich treść, jak 
i forma literacka dały podstawę do nazwy Katalog magii. Karwot nie korzystał 
niestety bezpośrednio z rękopisu Rudolfa, lecz oparł się wyłącznie na niemieckim 
wydaniu1 2, bowiem rudzki egzemplarz rękopisu, niegdyś własność Biblioteki Uni
wersyteckiej we Wrocławiu, dziś nie istnieje. Do pozostałych rękopisów Summy, 
znajdujących się w Lipsku i Hanowerze, przy obecnym opracowaniu nie udało 
się dotrzeć. Jeśli trudności odnośnie do rękopisów znajdujących się poza grani
cami kraju są zrozumiałe, to jednak należy żałować, że Autor nie wyzyskał drob
nych wyjątków z dzieła Rudolfa pozostających w rękopisach biblioteki w Elblągu, 
a o których jedynie napomknął. Dałoby to możność częściowego porównania, 
a być może nawet skorygowania wydania Klappera.

Po informacji o klasztorze w Rudach oraz uwagach o osobie autora Summy 
Karwot zamieszcza tekst wybranych partii dzieła wraz z ich polskim przekładem 
oraz podejmuje szeroką interpretację zawartego w nich materiału. Autor podkre
śla związek z epoką oraz oryginalność Katalogu magii Rudolfa, analizę zawartych 
w nim wiadomości przeprowadza na tle szerokiego porównania tak z badaniami 
archeologicznymi (w szczególności z badaniami wykopaliskowymi w Opolu), jak 
i z materiałem etnograficznym. Porównanie to w obu wypadkach dowodzi, że Ru
dolf opierał się na spostrzeżeniach czynionych w środowisku słowiańskim. Wpraw
dzie trudno żywić pretensje do Autora, że wybrał i opracował z Summy Rudolfa 
tylko wyjątki zawierające materiał etnograficzny, ale historyk pragnąłby jednak, 
aby monografia przyniosła nieco szersze omówienie pozostałych części tego’ źród
ła. Jednakże już i to, co daje wydanie Karwota, w porównaniu z innymi źródłami 
pisanymi jest szczególnie obfitą skarbnicą wiadomości o kulturze ludowej XIII w.

Rozważania Karwota, mimo że charakter źródła czyni je szczególnie obfitymi 
w dziedzinie przesądów i wierzeń, dotyczą zarówno stosunków gospodarczo-spo
łecznych, jak kultury materialnej i całokształtu kultury duchowej. Żywe jeszcze 
w połowie XIII w. w światopoglądzie ludu śląskiego pozostałości wierzeń pogań
skich miały według Autora oparcie właśnie w strukturze społecznej społeczeństwa, 
przede wszystkim rolniczo-hodowlanego, i dzięki temu zdołały się tak długo 
utrzymać. Nie przesądzając słuszności uwag Autora na temat stopnia rozwoju 
gospodarczego Śląska i nie przeoczając pewnego niebezpieczeństwa upraszczania 
zjawisk samą próbę głębszego ich wyjaśnienia należy powitać z uznaniem.

Z kolei kilka uwag szczegółowych. Pierwsza dotyczy zagadnienia czasu i miej
sca powstania Summy Rudolfa“. Autor monografii określa datę powstania dzieła 
na lata 1235—1250 przyjmując równocześnie, że początek klasztoru datuje się do
piero na lata 1252—1255, z czego skłonny jest wysnuć wniosek, iż rękopis nie 
powstał w klasztorze rudzkim. Przypuszczenie takie nie jest jednak przekonywa

1 J. K l a p p e r ,  Deutscher Volksglaube in Schlesien in ältester Zeit (Mittei
lungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, 1915, t. XVII, s. 28—38).

2 Rec. praca, s. 7—12.



jące. Karwot sam stwierdza, że rękopis od połowy XIII w. aż do 1810 r. był zwią
zany z Rudami3. Przesuwanie początków klasztoru w Rudach dopiero na lata sześć
dziesiąte XIII w. jest mało prawdopodobne. Cytowany często dokument z r. 1258 
nie jest bowiem aktem fundacyjnym, a jedynie nadaniem dla poddanych istnieją- 
jącego już klasztoru szeregu zwolnień od ciężarów. Wzmianka generalnej kapituły 
cystersów z r. 1238 świadczy wyraźnie, że już od tego roku zaczęły się realne 
prace nad powstaniem konwentu4. Zapewne więc już na długo przed r. 1250 prze
bywała tu część mnichów. Jest też bardzo prawdopodobne, że właśnie w owych 
pierwszych latach zaistniała szczególnie pilna potrzeba opracowania jakiegoś va- 
demecum postępowania z miejscową ludnością w rozpoczynającej się pracy dusz
pasterskiej. Z drugiej strony argumentacja Autora, że rękopis Rudolfa mógł po
wstać przed r. 1250, ale w żadnym wypadku nie mógł powstać choćby kilka lat póź
niej ze względu na niski według tego źródła poziom miejscowego duchowieństwa, nie 
wytrzymuje krytyki. Wprawdzie w stosunkach kościelnych następuje w drugiej 
połowie XIII w. niewątpliwie daleko idąca przemiana, ale nie była ona ani tak 
powszechna, ani też tak szybka i ściśle umiejscowiona w czasie.

Druga uwaga dotyczy pochodzenia Rudolfa. Autor wyklucza jego pochodzenie 
niemieckie uważając go raczej za „syna ziemi francuskiej“. Uzasadnia to jedynie 
ogólnymi wiadomościami o związkach klasztoru rudzkiego z Francją. Jednakowoż 
imię Rudolf zdaje się świadczyć raczej o pochodzeniu niemieckim. Nasuwa się 
jeszcze jedna uwaga. Jest rzeczą niewątpliwą, choć tej sprawy Autor nie porusza, 
że Rudolf znał język polski. W przeciwnym razie nie mógłby zebrać tylu wia
domości o miejscowych, słowiańskich wierzeniach. Czy w takim razie nie mamy 
tu do czynienia ze świeżo wciągniętym do konwentu Ślązakiem — może z rodziny 
mieszanej, o silnych jednak związkach z ludnością miejscową? Oczywiście w świe
tle całości pracy Karwota nawet przyjęcie czysto niemieckiego pochodzenia Ru
dolfa bynajmniej nie dowodzi, jakoby opisywane przez niego obyczaje i wierzenia 
stanowiły folklor niemiecki, a nie słowiański.

Jeśli chodzi o oryginalność dzieła Rudolfa, Autor dopuszcza jedynie możli
wość wpływu Cezariusza z Heisterbachu oraz Burcharda z Wormacji. Budzi się 
pewna wątpliwość, czy wpływ innych utworów wcześniejszych, wymienionych 
przez Karwota w zestawionej przez niego tablicy źródeł do magii średniowiecz
nej, jest rzeczywiście wykluczony? Mimo to należałoby się zgodzić ze spostrze
żeniem Autora, że sama forma literacka Summy przemawia za oryginalnością 
przekazanych wiadomości, gdyż w przeciwnym wypadku mijałoby się to z celem 
spisywania wierzeń miejscowych. Tę oryginalność wzmacnia również wyrażenie 
Rudolfa: „widziałem na własne oczy kobietę, która tego rodzaju praktyk uczyła 
innych“. To powiedzenie Rudolfa jest charakterystyczne także i pod innym wzglę
dem. Świadczy bowiem o dążności do żywej obserwacji i spostrzegania, co dla świa
topoglądu ludzi XIII w., było zasadniczo obce.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz podkreślić, że mimo drobnych zastrzeżeń 
monografia etnograficzna Karwota jest cenną pozycją dla historyków śląskich. 
W sposób naukowy i przekonywający Autor dowiódł bezcelowości prób wyzyski
wania przez niemieckich badaczy źródła Rudolfa jako namacalnego dowodu kul
tury germańskiej na Śląsku w XIII w., a szczegółową analizą etnograficzną uza- * *

3 Codex diplomaticus Silesiae, t. II, Wrocław 1859, s. 3.
* J. M. C a n i v e z ,  Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterdensis, ab 

a. 1116—1786, t. II, Lowanium 1933, s. 191, rok 1238, nr 33: „mittent illuc conven
tum de Andreo si viderint expedire, non exspectata amplius licentia Capituli ge
neralis...“ Cyt. za K a r w o t ,  rec. praca, s. 13, przyp. 6.



sadnił powiązanie źródła ze środowiskiem słowiańskim. Dzięki pracy Karwota 
nauka polska uzyskała jeszcze jeden silny argument w walce z teoriami o rzeko
mo germańskiej kulturze wczesnośredniowiecznego Śląska.

Leokadia Matusik

B. I n d r a ,  POVSTÁNÍ NEVOLNÍKŮ V OLDŘIŠOVÉ U OPAVY R. 1765. Pří
spěvek k velkému hnutí nevolníků ve Slezsku r. 1766 (Slezský Sborník, 1953, z. 3, 
s. 339—352).

Powstanie chłopów śląskich w 1766 r., które ogarnęło duże połacie Śląska 
Górnego i Cieszyńskiego, a nawet niektóre okolice Dolnego1, znajdując również 
żywy oddźwięk na Morawach2, poprzedzone zostało „buntem“ poddanych w Oł- 
dryszowie, który wybuchł w 1765 r. Powstanie ołdryszowskie posiada swoją wcale 
obszerną ilościowo literaturę zarówno czeską, jak polską i niemiecką. Zajęli się 
nim najpierw J. Pospíšil3, a następnie J. Ziekursch4, K. Lorenz5 *, S. Michalkie- 
wicz8 i O. S. Popiołek7. Ostatnio' osobną rozprawkę poświęcił temu problemowi 
B. Indra”. Praca jego zaczyna się od scharakteryzowania powstania chłopów oł
dryszowskich jako pierwszego i ważnego ogniwa w walce górno-śląskich i cie
szyńskich poddanych, z wyzyskiem i uciskiem feudalnym. Po dokonaniu krytycz
nej oceny pracy J. Pospíšila oraz charakterystyki wyzyskanych w recenzowanym 
artykule źródeł archiwalnych Autor przechodzi do sumiennego, źródłowego omó
wienia bezpośrednio poprzedzających „bunt“ ołdryszowski wystąpień chłop
skich na Śląsku Cieszyńskim i na Morawach. Przedstawiwszy w najogólniejszym 
zarysie dzieje majątku Ołdryszowa w pierwszej połowie XVIII w., charakterysty
kę jego ostatniego właściciela hr. Wilhelma Gesslera oraz podłoże społeczno-go
spodarcze powstania chłopów ołdryszowskich, Autor przystępuje do omówienia 
historii sporu między poddanymi a właścicielem Ołdryszowa, rozpoczętego jesz
cze w 1747 r. i zakończonego wybuchem powstania w 1765 r. Trzon pracy poświę
cony jest przebiegowi powstania, akcjom chłopów szukających oparcia u najwyż
szych władz śląskich oraż pruskich, działalności lokalnych władz i Gesslera, dą
żących wspólnie do zdławienia oporu chłopskiego, przybyciu egzekucji wojskowej 
do Ołdryszowa i krwawej bitwie stoczonej przez regularne wojsko z chłopami, 
a wreszcie dziejom walki poddanych ołdryszowskich po tej bitwie. Swoje rozwa
żania Autor kończy stwierdzeniem, że dwory berliński i wiedeński współpraco
wały ze sobą w zwalczaniu powstania chłopskiego w austriackiej i pruskiej czę
ści Śląska, co uwidoczniło się przede wszystkim w wyłapywaniu i wydawaniu 
zbiegłych z Ołdryszowa na terytorium austriackiego Śląska poddanych.

Artykuł B. Indry przynosi wiele nowego> materiału źródłowego zachowanego 
w opawskim archiwum, rozszerzającego naszą wiedzę o powstaniu ołdryszowskich

1 Ruchy chłopskie w 1765 r. miały miejsce np. w Jeleniogórskiem, por. Wystą
pienia chłopów w Łomnicy, WAP Wrocław, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, 
Lomnitz nr 28.

2 B. I n d r a ,  Povstání nievolníků v Oldrišově u Opavy r. 1765... (Slezský Sbor
ník, 1953, z, 3, s. 351).

3 J. P o s p í š i l ,  Selskě nepokoje ve Slezsku v l. 1766—1771, VMO, XV, s. 78 i n.
4 J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte, Wroclaw 1927,

s. 192 i n.
5 K. L o r e n z , -  Schlesische Bauernunruhe (Heimatblätter des Neissegaues 

1936, nr 5).
8 S. M i c h a l k i e w i c z ,  Kilka epizodów z dziejów walk chłopskich na Śląsku 

w XVII i XVIII w. (Szkice z dziejów Śląska, t. I, wyd. 1, Warszawa 1953, s. 313 i n.).
7 O. S. P o p i o ł e k ,  Bunty chłopskie na Górnym Śląsku do roku 1811, War

szawa 1955, wyd. 2, s. 60 i n.
8 I n d r a ,  op. cit., s. 339—352.


