
Na uwagę zasługuje też urbarz należącego do Hochbergów dominium Rotenburg 
pochodzący z 1708 r.17 18 *

Prawdziwą kopalnią materiałów do interesujących Autora zagadnień jest znaj
dujące się we Wrocławiu b. Archiwum miasta Zgorzelca. Odnoszą się one do dóbr 
miejskich, szlacheckich, duchownych i państwowych. Na pierwszy plan wysuwają 
się bardzo liczne rachunki gospodarcze stanowiące pierwszorzędne źródło do badań 
rozwarstwienia wsi, powinności poddanych i gospodarki folwarcznej w kilkuset 
wsiach 1P. Autora zainteresują niewątpliwie rachunki zawierające dane o dochodach 
i wydatkach rozmaitych instytucji i osób duchownych10. Wyjątkowe stanowisko 
wśród materiałów dotyczących powinności chłopskich zajmuje bardzo obszerny i do
kładny Liber censuum vülanorum z lat 1516—1530 20. Bardzo bogato reprezentowane 
są księgi sądowe i ławnicze z kilkudziesięciu wsi, z których najwcześniejsze zawie- 
i-ają materiały z końca XV w., a najpóźniejsze sięgają połowy XIX stulecia, np. 
ze wsi Kleingewalde, Königshain, Kuhna, Kunnersdorf, Leschwitz, Leopoldshain, 
Hohkirch, Holtendorf, Grosdorf, Hilbersdorf, Gross Kreuscha, Liebstein, Lissa, 
Niederludwigsdorf, Prachenau, Radmeritz, Obemeundorf, Florsdorf, Sohmeundorf, 
Pfaffendorf, Markersdorf i innych 21. W zespole tym spotykamy również spisy pod
danych 22. Ucisk fiskalny państwa, podatki i kontrybucje, cła i akcyzy znalazły 
odbicie w licznych rachunkach i wykazach podatkowych23. Na baczną uwagę za
sługują fascykuły odnoszące się do walki klasowej chłopów z Górnych Łużyc od 
schyłku XV do początku XIX w. np. w  miejscowościach Penzig, Lichtenberg, Lauter
bach, Gersdorf, Zentendorf i innych24. Badaczy dziejów wsi zainteresować rów
nież mogą dokładne akta stanów górno-łużyckich i saskich z Drezna, Budziszyna 
i Zgorzelca25 * oraz akta władz28, a także liczne kroniki bądź to poszczególnych 
miejscowości położonych na terenie Górnych Łużyc, np. Muskau27, bądź to całego 
kraju 2S.

Równie bogate materiały do dziejów wsi górno-łużyckiej w XVI—XVIII w. 
znajdują się w b. Archiwum miasta Lubania. Zespół ten jednak, choć uporządko
wany, nie posiada inwentarza. Z tego względu trudno jest wskazywać na poszcze
gólne kategorie akt w nim się znajdujących, skoro nie można podać ich sygnatury.

Józef Leszczyński

M. S m e r d a ,  PROTIREFORMACE A NÁRODNOSTNÍ SITUACE V HORNÍM 
SLEZSKU (K otázkám dějin Slezska. Diskuse a materiály z konference, red. A. 
Grobelny, Ostrava 1956, s. 96—110).

17 Rep. 27 I 10 a.
18 Przykładowo można tutaj podać sygnatury: nr 3100, 6041, 6045, 6046, 6242,

6254, 6291, 7354, 7396, 7457, 7494, 7495, 7499, 7500, 7586, 7780, 7849, 8124, 9014, 9571.
10 Np. nr 1851—1855, 1890, 1895, 1651—1695.
20 Nr 7612.
21 Np. nr 632, 728, 729, 730, 752, 753, 754, 763, 766, 773, 786, 798, 800, 801, 804,

807, 812, 823, 837, 838, 846—849, 859,861, 862, 863, 865, 866, 874—876, 881,892, 901,972,
1027, 1048, 1063, 1064, 1082, 1379, 2062, 2093, 2331, 4467, 8677, 9039, 9060, 9320, 9351,
11686.

22 Np. nr 224, 305, 1767.
2S Np. nr 2466, 2467, 2470, 2472, 2476, 2477, 2480, 3956, 6192, 9571.
24 Np. nr 2268, 7750, 9572, 11530, 15930, 18281, 18558.
25 Np. nr 363, 545, 734, 1008, 2500, 2912, 3009, 4348, 4715, 5087, 5131, 5410, 5841, 

5993, 6475, 6612, 6841, 6865, 7490, 7587, 9288, 9308, 9432, 11624.
20 Np. nr 251, 618, 658, 834, 1255, 1328, 1918, 2267, 3235, 3866, 4185, 4413, 6012, 
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27 Nr 698.
28 Nr 2392.



Ciekawy artykuł M. Smerdy jest napisany wyraźnie pod kątem polemicznego 
ustosunkowania się do niektórych tez ogłoszonych w Konspekcie ,,Historii Śląska“ 1 
oraz w pracy W. Czaplińskiego Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki 
narędowościowe na Śląsku (XVI—XVII w .) 2 dotyczących germanizacyjnego cha
rakteru kontrreformacji. Poglądy zawarte w tych pracach Autor uważa za nie
zgodne z rzeczywistością i przeciwstawia im swoją tezę, że zagadnienie germani- 
żacyjnej roli kontrreformacji należy rozpatrywać bardziej wszechstronnie i dia
lektycznie, że na różnych terenach Śląska sprawa ta przedstawiała się rozmaicie. 
W swoich rozważaniach M. Smerda ogranicza się wyłącznie do Śląska Górnego 
i Cieszyńskiego. Narodowościowy aspekt kontrreformacji rozpatruje na podstawie 
bardzo dokładnych i obszernych, drukowanych i rękopiśmiennych, wizytacji ko
ścielnych z drugiej połowy XVII i początków XVIII stulecia. Bierze przy tym pod 
uwagę nie tylko ludność polską i niemiecką, ale także — słusznie ■— żywioł czeski 
zamieszkujący pewne części Śląska.

Po dokładnej i nie nasuwającej zastrzeżeń analizie wyżej wspomnianych źródeł 
Autor dochodzi do wniosku, że na omawianym przez niego terenie germanizacyjny 
czy njegermanizacyjny charakter kontrreformacji zależał w dużym stopniu od siły 
ekonomicznej elementów polskich, czeskich lub niemieckich zamieszkujących po
szczególne parafie. Z tym czynnikiem szczególnie mocno liczyło się duchowieństwo 
niższe, mające bezpośredni kontakt z parafianami, ponieważ od tego w dużym 
stopniu zależały jego dochody. Opierało się ono prawie z reguły na elemencie 
gospodarczo mocniejszym. Jeśli byli nim Polacy, wówczas i charakter parafii był 
polski, jeśli Czesi — to czeski, jeśli wreszcie Niemcy, wówczas parafia miała cha
rakter niemiecki. Jako przykład można tutaj podać takie parafie, jak Dąbrowa 
Niemodlińska, Prądy i Przechód, które na' skutek wyżej wymienionych przyczyn 
bardzo długo, bo jeszcze w połowie XVIII w. miały prawie wyłącznie charakter 
polski; kazania głoszono w nich tylko w języku polskim, mimo że mieszkali tam 
również chłopi niemieccy. Zupełnie inaczej było w Niemodlinie i w szeregu przy
łączonych do' niego parafii, gdzie żywioł polski opierał się wyłącznie na najuboż
szych warstwach ludności wiejskiej i miejskiej. Tutaj kler katolicki orientował 
się wyłącznie na niemieckie klasy posiadające, a zwłaszcza na właściciela domi
nium niemodlińskiego hr. Zierotina, prowadzącego na podległyrn mu terenie wy
bitnie antypolską, germanizacyjną politykę, oraz na niemieckich mieszczan i chło
pów. W wypadku równowagi ekonomicznej obu narodowości życie parafii miało 
dwunarodowy charakter — polsko-niemiecki lub czesko-niemiecki; na przemian 
wygłaszano kazania w języku polskim czy czeskim i niemieckim, np. w parafiach 
Smyczą, Prężeniec i Biała w Bielskiem1 2 3.

Można się zgodzić z Autorem, że kontrreformacja na Górnym Śląsku nie przy
brała tak wyraźnego charakteru antypolskiego, jak na Śląsku Dolnym. Złożyło się 
na to jednak znacznie więcej przyczyn, niż On podaje. Czynnik gospodarczy był 
niewątpliwie bardzo ważny, ale nie jedyny. Bardzo ważną rolę odegrała sprawa 
narodowościowego składu mieszkańców tego terenu. Górny Śląsk z niedużymi wy
jątkami był zamieszkany przez zwartą ludność polską. Odsetek Niemców i Cze
chów był stosunkowo niewielki. Władze kościelne, a także i świeckie chcąc nie 
chcąc musiały się liczyć z nastrojami mas ludowych w poszczególnych parafiach. 
Kazania głoszone w języku niemieckim w parafiach polskich odpychały ludność

1 ,;Sobótka“, 1955, nr 2, s. 241—449.
2 „Przegląd Historyczny“, 1950, s. 144—155.
3 Recenzowana praca, s. 108—109.



polską w ogóle od uczestniczenia w nabożeństwach, a na to duchowieństwo1 z przy
czyn zarówno ideologicznych, jak i ekonomicznych nie mogło sobie pozwolić. Autor 
nie dość silnie uwypukla też rolę szlachty, od której w dużym stopniu zależało, czy 
kontrreformacja przyjmie takie, a nie inne oblicze. Nie mówi o tym, że znaczna 
część szlachty górno-śląskiej przyznawała się do polskości i w życiu codziennym 
posługiwała się językiem polskim. Mówią o tym niedwuznacznie źródła. Jeszcze na 
początku XVIII w. w jednym z memoriałów Stanów Śląskich do Oberamtu czyta
my m. in. „... b e i  d e n e n  [Oberschlesischen Ständen — dopisek mój J. L.] d ie  
p o l n i s c h e  s p r ä c h e  m e h r  a l s  d i e  d e u t s c h e  i n  u s u  i s  t“4. Można 
więc przypuszczać, że ta szlachta sprawując funkcję patronów kościelnych w swoich 
majątkach nie zawsze była skłonna godzić się na wprowadzanie języka niemieckie
go dc podległyfch jej kościołów. Przypuszczać należy, że się temu raczej przeciwsta
wiała. Ten czynnik hamował bardzo mocno germanizacyjne zapędy kontrreformacji. 
Dlatego też polityka kontrreformacyjna osiągnęła największe sukcesy w dziedzinie 
germanizacji w tych wsiach i miasteczkach, których właścicielami byli Niemcy 
i to tacy, którzy do germanizacji wyraźnie dążyli, jak to można obserwować na 
terenie dóbr niemodlińskich.

Nie bez znaczenia dla stosunkowo słabego oblicza antypolskiego kontrrefor
macji na Górnym Śląsku był fakt, że początek rekatolizací i, (akcja redukcji kościo
łów) przypada tutaj na okres rządów w księstwie opolsko-raciborskim króla polskie
go Władysława IV, a następnie jego brata biskupa wrocławskiego' Karola Ferdy
nanda Wazy. Część parafii gćrno-śląskich należała też do biskupstwa krakowskiego, 
które z natury rzeczy nie było1 i nie mogło być rzecznikiem germanizacji5. Nie 
wolno również zapominać o tym, że w  wyniku akcji redukcyjnej w pierwszych 
latach po wojnie trzydziestoletniej odebrano na Śląsku protestantom ponad 650 
kościołów i wobec braku odpowiedniej ilości niemieckich księży katolickich musiano 
sięgnąć do usług kleru polskiego i czeskiego, o czym wspomina sam Autor. Przy
byli na Śląsk księża polscy z Rzeczypospolitej i księża czescy zrobili niemało1 dla 
zachowania i umocnienia języka polskiego i czeskiego w podległych im parafiach.

Nie ulega wątpliwości, iż kontrreformacja niekiedy wzmacniała polskość, a do 
przykładów M. Smerdy pod tym względem można by dodać też stosunki we Wro
cławiu w XVII w. Nie zmienia to jednak ogólnego, antypolskiego charakteru kontr
reformacji. Decydujące było w tym wypadku stanowisko władz centralnych, o czym 
świadczą niedwuznacznie istniejące materiały archiwalne. Jeszcze w kwietniu 
1653 r. ukazało się rozporządzenie zakazujące obsadzania redukowanych parafii 
księżmi Polakami. Czytamy w nim: „...alle praedicanten, ihre cappellanen und mi
nistři acatholici vors ampt erfordert, abgeschaft, zu ihrem abzuge gewisse zeit,- 
bei vermeideng schwerer straf, bestimmet, u n d  an  d e r e n  s t e l l e  f r  o h me ,  
d e u t s c h e  u n d  e x e m p l a r i s c h e  p r i e s t e r  e i n g e s e t z e t  w e r d e n ...“ 6

Nakreślony w tym rozporządzeniu cel możliwie pełnego' wyeliminowania kleru 
polskiego ze Śląska starano się konsekwentnie realizować na Dolnym Śląsku. Przy
chodziło to władzom świeckim i duchownym tym łatwiej, że program ten poparła 
tutaj szlachta, która poza bardzo drobnymi wyjątkami była niemiecka. Najwy
raźniej wystąpiło to na terenie księstwa wrocławskiego, gdzie „...haben sich alle

4 Landes-Memorial an das Königliche Ober-Ambt wegen von Ihro Kayserlichen 
Mayt. in puncto der Recrouten-Werbung eingelauffenen Resolution, Wrocław 5 IX 
1.704 r., WAP Wrocław, Archiwum Schaffgotschów, sygn. G 557, Acta Publica, 
r. 1704, fol. 615—618.

5 C z a p l i ń s k i ,  op. cit., S. 153—154.
6 Patent Oberamtu, Wrocław 2 IV 1653 r., WÁP Wrocław, Rep. 16 X lb.



patroni ecclesiarum willig i. k. m. gnädigstem befehlich unterworffen, alleine ge
beten i h n e n  k e i n e  p o l n i s c h e  ä r g e r l i c h e  p f a r r e r  z u  o b t r u 
di  r e n, sondern ihnen frei lassen, umb gutte und frombe leute sich zu bewerben, 
welches wir ihnen auch nit verweigern können...“7. Na tym terenie kontrreformacja 
mogła też obnażyć swoje całkowicie antypolskie, germanizacyjne oblicze. Władze 
mając poparcie szlachty nie liczyły się tutaj prawne zupełnie z nastrojami ludności 
polskiej pc wsiach, która zresztą na Dolnym Śląsku poza niektórymi terenami 
stykowymi stanowiła mniejszość w stosunku do ludności niemieckiej.

A oto kilka przykładów na poparcie tej tezy. Przy przejmowaniu parafii w po
łudniowej części księstwa wrocławskiego nie osadzono ani jednego proboszcza 
polskiego nie licząc się wcale z tym, że znajdowały się tam nawet takie wsie, 
w których żaden chłop nie znał w ogóle języka niemieckiego8. Nielepiej wyglądała 
sytuacja w innych częściach tego księstwa, zwłaszcza w powiecie namysłowskim 
zamieszkanym w większości przez Polaków. Okręg namysłowski, obsługiwany po
przednio przez 14 pastorów, otrzymał obecnie tylko 5 księży katolickich, dwu 
Niemców, dwu Polaków i jednego Czecha, aczkolwiek poprzednio było tutaj 8  du
chownych polskich, 3 niemieckich, a w 3 parafiach wygłaszano kazania w języku 
polskim i niemieckim. Z tych 3 pastorów Niemców tylko jeden pracował na wsi, 
dwaj w samym Namysłowie, który obecnie otrzymał jednego księdza Niemca i jed
nego Czecha, „da doch nöthig ein polnischer sein sollte“ 9. Osadzanie księży czeskiqh 
w parafiach polskich na Dolnym Śląsku nie rozwiązywało sprawy, ponieważ ludność 
polska nie zawsze chciała ich mieć, np. przeciwko objęciu parafii w Namysłowie 
przez Czecha ludność polska protestowała 10 11.

Powyższe rozważania potwierdzają — jak się zdaje — tezę prof. W. Czaplińskie
go, „że okres reakcji katolickiej na Śląsku wpłynął niewątpliwie ujemnie na sto
sunki narodowościowe i podobnie jak reformacja pogorszył sytuację żywiołu pol
skiego przede wszystkim na terenach styku obu narodowości albo też na obsza
rach, na których żywioł polski znajdował się w  mniejszości“ ll. Teza ta bowiem 
odnosi się do terenów dolno-śląskich, które najmocniej odczuły germanizacyjne 
skutki kontrreformacji. Również polemika M. Smerdy z tezami zawartymi w Kon
spekcie wydaje się być niesłuszna, skoro wyrywa on z kontekstu zdania dotyczące 
Dolnego Śląska i polemizuje z nimi operując danymi ze Śląska Górnego. Tymcza
sem w Konspekcie nieco niżej od cytowanego przez Autora t(ekstu znajdujemy tezę 
o umacnianiu się polszczyzny na Śląsku Górnym 12.

7 Komisarze redukcyjni do wrocławskiego urzędu starościńskiego, Wrocław 
5 III 1654 r., WAP Wrocław, Rep. 16 X lb.

8 J. Chr. R e v s n e r u s ,  Relatio commissionis eliminationis praedicantium hae- 
rethicorum, reductionisque ecclesiarum catholicis ab haereticis subreptarum in du
catu Vratislaviensis, districtus Canthensis, Neoior ensis et Namslaviensis..., Archi
wum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. II b 22, fol. 49—52. Do takich wsi na
leżały: Żurawica, Węgry i Jaksonów.

0 J. B e r g ,  Die Geschichte der schwersten Prüfungszeit der evangelischen Kir
che Schlesiens und Oberlausitz, Jauer 1857, s. 436—438.

10 Missivenregister des Amts zu NamslaU 1639—1656, WAP Wrocław, b. Archi
wum m. Wrocławia, sygn. B 77—2, fol. 397.

11 C z a p l i ń s k i ,  op. cit., s. 155.
12 W Konspekcie tym czytamy: „Niekorzystne dla polskości przesunięcia w skła

dzie etnicznym ludności Śląska wywołane prześladowaniem Polaków protestantów 
i germanizatorską polityką feudałów niemieckich. Zmniejszenie się liczby ludności 
polskiej w zachodnich i południowych częściach Śląska Dolnego. Migracje tej lud
ności na inne ziemie polskie. Umacnianie się polszczyzny na Śląsku Górnym“. Por. 
„Sobótka“, 1955, nr 2, s. 290—291.



Poważnym walorem cennej pracy M. Smerdy jest to, że jego wywody zmuszają 
do bardziej wnikliwego i dialektycznego traktowania stosunków wewnętrznych na 
Śląsku. Ważnym jej osiągnięciem jest stwierdzenie, że w wyniku oddolnej akcji 
społeczeństwa gómo-śląskiego i działalności polskich i czeskich księży katolickich 
na omawianym przez Autora obszarze Śląska dochodziło niekiedy do wzmacniania 
żywiołu polskiego i czeskiego. Akcje takie były jednak przeciwne rozporządzeniom 
władz centralnych i lokalnych i, jak wskazuje sam Smerda, krytykowane przez 
wizytatorów biskupich.

Józef Leszczyński

E. M e y e r ,  UBER DIE DARSTELLUNG DER DEUTSCH-POLNISCHEN BE
ZIEHUNGEN IM GESCHICHTSUNTERRICHT (Jahrbuch f. Geschichtsunterricht 
1956, i odbitka, s. 20).

Autor, wspominając o konsultowaniu się z szeregiem historyków niemieckich, 
bierze sobie za cel „usunąć całe góry uprzedzeń i błędów, jakie nagromadziły się 
między obu narodami w ciągu wieków“. Już samo postawienie takiego celu jest 
niewątpliwą zmianą w stanowisku historyków zachodnio-niemieckich czy bodaj ich 
części, zmianą, której oczywiście historyk polski może tylko przyklasnąć.

Nasuwa się pytanie, jak cel ten zrealizowano? Trudno zaprzeczyć, że niektóre 
szczegóły (właśnie szczegóły) przedstawiono bardziej obiektywnie, niż to czyniła 
skrajnie nacjonalistyczna historiografia niemiecka. Całość jednak i ogólna synte
za — co chyba jest najważniejsze — nie zadowalają. W ramach krótkiego omówie
nia nie możemy oczywiście wchodzić we wszystkie szczegóły konspektu, niemniej 
jódnąk podkreślić chcemy naczelne, węzłowe problemy tez. t

Na początku uwaga ogólna. Przedstawienie w podręczniku dla młodzieży sto
sunku jednego narodu do drugiego winno wychodzić z założeń równorzędności obu 
kontrahentów i uwzględniać, oczywiście w odpowiednich proporcjach, rolę jednego 
i drugiego czynnika w formowaniu się stosunków ekonomicznych, kulturalnych 
i politycznych tych narodów. Tymczasem ogólne sformułowania konspektu czynią 
wrażenie, iż chodzić będzie w przyszłym przedstawieniu dziejów stosunków nie
miecko-polskich o dzieje elementu niemieckiego w Polsce, a nie o przedstawienie 
stosunków wzajemnych tych d\Xru narodowości i organizmów państwowych do Sie
bie. Podkreślić też wypadnie, że nie dość jest w przyszłym podręczniku poprzestać 
na kilku deklaratywnych stwierdzeniach, np. że o odzyskaniu przez Niemców kra
jów polskich w wyniku kolonizacji na prawie niemieckim i ciągłości osadnictwa 
niemieckiego w Polsce od czasów najdawniejszych po wiek XIII nie może być 
mowy, że rozbiory Polski były jednym z najnieszczęśliwszych zdarzeń (unheilvoll
sten Ereignisse) w dziejach Europy, że w czasie najazdu hitlerowskich Niemiec 
na Polskę (1939—1945) naród polski miał być przemieniony przy pomocy terroru, 
robót przymusowych, wywłaszczenia, zubożenia i stosowania bezprawia (Durch 
Terror, Zwangsarbeit, Enteignung, Verelendung und Rechtlosigkeit soll die polnische 
Nation in eine willenlose Masse verwandelt werden).

Aby wytworzyć atmosferę współżycia obu narodów, opartą na sprawiedliwości 
i naukowej ocenie przeszłości, młodzież niemiecka winna uzyskać pełny, obiektywny 
obraz rozwoju narodu polskiego, obraz jego osiągnięć i trudności. O takim obrazie 
przeszłości Polski trudno mówić, jeśli omawia się ją dopiero od r. 963, nie uwzględ
niając wcześniejszego okresu formowania się państwa polskiego. Nie wolno też 
dla ścisłości historycznej stwierdzać, że koronacja Chrobrego była jedyną koronacją 
królów polskich w XI w. i że tytuł królewski polski zaginął razem ze śmiercią


