
R E C E N Z J E

H. D ą b r o w s k i ,  UFORMOWANIE SIĘ WIELKIEJ WŁASNOŚCI FEUDAL
NEJ KLASZTORU CYSTERSÓW W HENRYKOWIE (Roczniki Historyczne, 1956, 
s. 109—145).

Zagadnienie wielkiej własności ziemskiej należy do centralnych, a równocześhie 
najtrudniejszych problemów feudalizmu'1. Od stanu bowiem i wyników■ badań w tej 
dziedzinie zależy historyczne poznanie całej epoki feudalnej, i to nie tylko jej 
podstawowych, powszechnych praw, lecz także cech specyficznych wynikających 
z określonych warunków regionalnych.

Jeśli chodzi o tak pojęte studia w odniesieniu do Śląska, to dotychczasowy do
robek naukowy na tym polu trzeba uznać za niezadowalający. Stanowią go bowiem 
w przeważającej ilości prace traktujące o rozwoju terytorialnym wielkiej własności 
i stosunkach osadniczych, a więc o cząstce zagadnień z wielką własnością zwią
zanych. Do tego rodzaju prac należy zaliczyć także artykuł H. Dąbrowskiego. 
Lecz choć nie w yczerpuje on całości problematyki związanej z własnością ziemską 
cystęrsów henrykowskich (Autor zresztą takiego celu sobie nie stawia), z uwagi 
jednakże na nowe podejście do niektórych zagadnień, jak i ukazanie dalszych 
możliwości interpretowania Księgi henrykowskiej2 zasługuje na uwagę historyka.

Wstęp przeznaczył Autor na omówienie najważniejszych pozycji literatury 
przedmiotu oraz nakreślenie problematyki swoich badań. Jest nią „próba przeanali
zowania znaczenia klasztoru henrykowskiego przede wszystkim pod względem jego 
działalności osadniczej i gospodarczej dla najbliższej okolicy Henrykowa“ 1 2 3 w okre
sie przemian ekonomiczno-społecznych w stosunkach agrarnych XIII w. Za pod
stawę tych przeobrażeń uważa Dąbrowski rozwój sił wytwórczych4. Autor zdaje 
się nie doceniać jednak w tym procesie roli walki klasowejf która specjalnie na 
terenie Śląska w związku z większym niż w innych częściach Polski wyzyskiem 
odegrać musiała poważną rolę w ewolucji stosunków ekonomiczno-społecznych na 
wsi, której wyrazem było przechodzenie od renty naturalnej do renty pieniężnej5. 
W krótkim rozdziale drugim omówione zostały w kilku zdaniach: fizjografia terenu, 
sieć hydrograficzna oraz rozmieszczenie gleb.

W kolejnej części pracy Autor zajmuje się szczegółowo rozwojem osadnictwa 
i stosunków gospodarczych poprzedzających powstanie klasztoru henry kowskiego.

1 B. D. G r i e k o w, Kriestianie na Rusi z driewniejszich wriemien do XVII w., 
Moskwa 1952, wyd. 2, s. 85; H. Ł o w m i a ń s k i, Podstawy formowania się państw 
słowiańskich, Warszawa 1953, s. 96.

2 M. S c z a n i e c k i ,  Nadania ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do XIII w., 
Poznań 1938, s. 6—7.

3 Praca recenzowana, s. 111.
4 Ibid.
5 K. M a l e c z y ń s k i ,  Rola mas ludowych w dziejach Śląska w epoce feudal

nej (Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN, t. I Wrocław 1954, s. 17—18); 
J. B a s z k i e w ic z, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie 
XIII i XIV w., Warszawa 1954, s. 57.



Dąbrowski w oparciu o Księgę henrykowską utrzymuje, że osadnictwo w rejonie 
Henrykowa jest stosunkowo młode, sięgające w świetle przekazów źródłowych po
czątków XII w. Przypuszczenie Autora zdają się popierać i materiały archeologicz
ne, wśród których nie spotykamy zabytków starszych od wczesnośredniowiecznych °. 
Interesujące są próby bliższego określenia granic poszczególnych posiadłości, które 
weszły w skład majątku klasztornego. Nie zawsze jednak argumenty, jakimi ope
ruje Autor, trafiają do przekonania. Tak np. z opowiadania autora Księgi henry
kowskiej, Piotra, o wielkim jaworze, jak również z posługiwania się przez tegoż 
pisarza przy opisie granic poszczególnych posiadłości klasztornych drogami i rzecz
kami, a nie lasami i pustkami, Dąbrowski wyciąga wniosek o bezleśności pewnych 
okolic Herykowa. Jest tc — wydaje się — zbyt dowolne rozumowanie. Piotrowi 
chodziło przecież o dokładne określenie dóbr klasztornych, do czego najlepiej na
dawały się właśnie drogi i rzeki. Że zaś granice wytyczane przy pomocy dróg mo
gły przebiegać przez lasy, świadczy najlepiej dokument Brodatego z 10 V 1209 r., 
rozgraniczający dobra klasztoru na Piasku we Wrocławiu wokół lesistej góry 
Ślęży6 7. Tak więc, choć zgodzić się trzeba z Autorem, że teza o istnieniu na począt
ku XIII w. dziewiczych lasów w okolicach Henrykowa nie zawsze odpowiada praw
dzie 8, to z drugiej strony trudno uznać „tereny leżące na zachód od doliny Oławy 
jako bezleśne już przed sprowadzeniem cystersów“ 9 * 11.

Sprawa lokalizacji posiadłości Kołacza nie doczekała się dotąd definitywnego 
rozstrzygnięcia. Dąbrowski przychyla się do zdania Schultego i szuka Kołaczowa 
na wzgórzu między Henrykowem a Rączycami, gdyż ówczesne osadnictwo1 w tym 
rejonie trzymało się, jego zdaniem, raczej miejsc wyżej położonych, Nie wie on 
o najnowszych poszukiwaniach grodu Kołacza, które, zdaje się, rozwiązały problem 
umiejscowienia tego obiektu lu.

Mówiąc o genezie wielkiej własności henrykowskiej, której początki zw^zane 
są z osobą księdza Mikołaja, Autor stara się przekonać czytelnika, że posiadłości 
Janusza i.Henryka, które obok Żukowic i ziemi Kołacza tworzyły majątek kancle
rza książęcego w obrębie Henrykowa, „stanowiły potencjalne zarodki, z których 
w pomyślnych warunkach mogła rozwinąć się większa własność“ u. Dąbrowski 
przypuszcza, że Janusz i Henryk byli feudałarni żyjącymi z eksploatacji osadzo
nych na ich gruntach chłopów. Do tego rodzaju wniosków skłonił go przede wszyst
kim fakt, „że tak Żukowice, jak i Kołaczowice byli tylko wieśniakami książęcymi, 
zaś Janusza, Dobrojjcsta oraz Henryka nazywa autor Księpi henrykowskiej bądź 
rycerzykami, bądź wzmiankuje o nich, że uważali się za rycerzy“ 12. Wydaje się, 
że w tym wypadku jednak na terminologii trudno bez ryzyka budować tak daleko 
idące wnioski. Wiele bowiem wskazuje na to, że pozycja ekonomiczno-spo
łeczna Janusza i Henryka nie była znów tak wyjątkowa, skoro władali niewielkimi

6 Dane zaczęrpnięte z oddanej do druku pracy L. T y s z k i e w i c z a ,  Ze stu
diów nad osadnictwem wczesnodziejowym na Śląsku.

7 W. H a e u s l e r ,  Urkundensammlung z. Geschichte d. Fiirstentutns Oels, 
Wrocław 1883, nr 20 „dictum montem circuentes tales limites posuimus, incipientes 
a wuadam tilia, que est inter Bandcouice villam nostram et Stregomene villam 
dictorum fratrum, ac directe transeuntes usque ad lapidem, qui dicitur Petrey, 
a quo lapide per viam, que ducit in supercilium montis, deinde per viam descensus 
ad montem Raduyna prope villam eorum Thampadla“.

6 Praca recenzowana, s. 117.
8 Ibid., s. 118.
10 W. H o ł u b o w i c z ,  Wczesnośredniowieczne Opole (Szkice z dziejów Śląska,

Wrocław 1954, s. 67).
11 Praca recenzowana, s. 123.
12 Ibid., s. 122.



źrebiami. Trzeba było do tych żrebów dodać jeszcze trzeci, mianowicie część Żu
kowic, by powstała wieś Henryków. Henryk w dodatku, jak czytamy w Księdze 
henrykowskiej, tylko we własnym mniemaniu był rycerzem13, Janusz zaś i jego 
brat Dobrogost uważani są wprawdzie przez kronikarza klasztoru za rycerzyków, 
ale zajmowanie się Dobrogosta rozbójnictwem może świadczyć także o jego' ciężkiej 
sytuacji materialnej. Że owi znani nam z Księgi henrykowskiej rycerzyki i rycerze 
nie najlepiej się mieli, świadczy także przykład ze Stefanem Kobylagłowa, który 
będąc w potrzebie szukał kupców na swoją posiadłość 14. Nie przekonywa również 
argument, „jakoby“ prawo Henryka do ziemi było silniej „ugruntowane“ 15 16 niż 
prawo potomków chłopa książęcego Kołacza, bo z Henrykiem ksiądz Mikołaj do
konał zamiany, podczas gdy dziedziców Kołacza wyeliminował. Ten ostatni fakt 
mógł przecież być następstwem nie tyle nie ugruntowanych praw własnościowych, 
ile ruiną materialną dziedziców Kołacza dokonywającą się odv wielu pokoleń10. 
Podstawą rozwoju skomasowanej własności ziemskiej, mogły być jedynie dobra 
znaczniejszych feudałpw, których Księga Henrykówska nazywa komesami17, takich 
zaś na terenie późniejszej wsi Henrykowa nie było. Owe zaś rycerzyki, w których 
Dąbrowski chce widzieć feudałów, to chyba nie kto inny, jak kategoria chłopów 
książęcych wybijających się swą zamożnością, o których zresztą w innym miejscu 
Księga henrykowska wspomina 18 19. Posiadłości ich były jednak zbyt małe, aby mogli 
podporządkować sobie i wyzyskiwać chłopów na sposób feudalny1!).

Pragnąc udowodnić tezę negującą nowatorską rolę cystersów henrykowskich 
w życiu ekonomiczno-społecznym w dobrach klasztornych Autor szuka pewnych 
analogii między procesami rozwojowymi dóbr, które weszły następnie w skład 
pierwotnego uposażenia klasztoru z nadania księdza Mikołaja (Henryków, Mi- 
kołajowice), a obszarów sąsiadujących z Henrykowem przed osiedleniem się tu 
cystersów. Jego zdaniem analogie te istniały i wyrażały się tu i tam w tenden
cjach do wzrostu wielkiej własności i jej kolonizacji. Autor powołuje się w tym 
miejscu na działalność sąsiadów klasztoru — Wojciecha Łyki, Michała i Stefana 
Kobylagłowa. Czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z tworzeniem się wielkiej 
własności, i to w czasach współczesnych powstawaniu z inicjatywy fundatora 
klasztoru księdza Mikołaja w dolinę Oławy, fundamentów późniejszego uposażenia 
cystersów henrykowskich? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie winna być 
wbrew stanowisku Dąbrowskiego negatywna. Wszystko wskazuje na to, że Łyka 
do najazdu tatarskiego posiadał tylko Ciepłowody20. Jak wynika z Księgi henry-

13 Księga henrykowska, wyd. R. G r ó d e c k i ,  Poznań—Wrocław 1949, s. 252. 
„Hic Heinricus habebat se pro milite...“

14 Ibid., s. 279.
45 Ibid., s. 122—123.
16 Ibid., s. 254—255.
17 Ibid., s. 91, przyp. 29.
18 Ibid., s. 252. „Erant autem in diebus illis ex ista parte Ianusow quidam rusti

ci... Notandum vero, quod inter hos rusticos duos rustici existebant, qui quadam 
potentia precellebant“. Por. też B a s z k i e w i c z ,  op. cit., s. 64.

19 K. T y m i e n i e c k i .  Z dziejów rozwoju wielkiej własności na Śląsku w wie
ku XIII, Poznań 1927, s. 37.

20 Wynika to z jego rozporządzenia przed wyruszeniem z krucjatą na Prusa
ków* w 1226 r., w którym „ordinavit coram domino duce et baronibus, ut si non 
rediret, claustrum de Heinrichów totum territorium de Ceplowod in possessionem 
perpetuam possideret, si vero rediret, semper claustrum illam partem, quam ante 
dederat ad duo aratra obtineret“. Księga henrykowska, wyd. G r ó d e c k i ,  s. 256— 
257. Nie byłby to zresztą odosobniony wypadek darowania całego majątku na rzecz 
instytucji kościelnej, znamy podobne z dokumentów śląskich, por. Codex diploma- 
ticus Silesiae, Wrocław 1956, I, nr 91; Regesten z. Schles. Geschichte, Wrocław 
1876, I, nr 188.



kowskiej, do 1241 r. nie tylko nie powiększył swojego majątku, ale uszczuplił, na
dając część wspomnianej wyżej wsi klasztorowi w Henrykowie21. Dopiero po na
jeździć tatarskim nabył Łyka dwie posiadłości: Cienkowice i Kubice, które przy
łączył do Ciepłowody i lokował na prawie niemieckim22. Także w wypadku sąsiada 
klasztornego Michała nic więcej nie da się powiedzieć ponad to, że posiadał dobra 
między Ziębicami a Henrykowem i że część ich najbliżej Henrykowa się znajdu
jącą i skolonizowaną przez Niemców zamienił z klasztorem w 1254 r .23 24 Skąd Autor 
zaczerpnął wiadomość o tym, że „klasztor dokonał zamiany z Michałem, który już 
przed rokiem 1254 przeniósł na prawo niemieckie s w o j e  w s i e  [podkr. moje] po
łożone na tym terenie“, nie wiadomo2i. Już zupełnym nieporozumieniem jest łącze-, 
nie ze Stefanem Kobylagłowa większej własności ziemskiej, i to wykazującej ten
dencje wzrostu. Nie trzeba specjalnych studiów, by się przekonać, że Stefan nie był 
bogaczem. Świadczy o tym najlepiej fakt, że ciężkie warunki zmusiły go do zwróce
nia się o pomoc do księcia25. Brodaty dał mu las Głębowice, ale Stefan niedługo 
się nim cieszył, gdyż wnet potrzeby zmusiły go do sprzedania Głębowic. Wy
mowna jest przy tym wzmianka Księgi henry kowskiej, że Stefan proponował kupno 
wspomnianego lasu wielu osobom, jednakże trudno było o kupca, bowiem w owych 
czasach bardzo mało interesowano się opuszczonymi posiadłościami26. Wyjątek 
stanowił w tym względzie klasztor henrykowski, który też kupił las Głębowice od 
Stefana za 28 grzywien 27.

W zakładaniu podwalin tej własności odgrywały rolę nie tylko zapobiegliwość 
i zamożność urzędnika książęcego, ale także interesy gospodarcze Brodatego, któ
ry — jak podaje Księga henrykowska — spodziewał się przejąć po śmierci Miko
łaja pozyskane i scalone przezeń dobra28 *. Teza ta w niczym nie podważa słusznej 
myśli Autora, że „Cystersi przejmowali... to, co było dziełem dłuższych procesów 
rozwojowych, których początków należy szukać może w czasach poprzedzających 
przybycie księdza Mikołaja“ 2V

Omawiając fundację klasztoru w Henrykowie Dąbrowski dochodzi do przeko
nania, że jej inspiratorem była wyższa hierarchia duchowieństwa świeckiego, 
a przede wszystkim kapituła wrocławska. Specjalne zasługi w tym dziele przypi
suje Autor doradcom księdza Mikołaja: proboszczowi katedry wrocławskiej Pio
trowi i archidiakonowi magistrowi Idziemu oraz biskupom: wrocławskiemu, lubus
kiemu i poznańskiemu. Ci zwierzchnicy trzech diecezji poparli wobec księcia fun
dacyjne zamiary Mikołaja na wydanym przez niego specjalnym przyjęciu. Autor

21 „Albertus contulit claustro partem heredidatis sue Ceplowod in quantitate 
ad duo aratra...“ Księga henrykowska, wyd. G r ó d e c k i ,  s. 256.

22 „Postquam autem pagani intraverant terram hanc... Albertus duas heredi
tates ducis, videlicet Cenkowiz et Cubiz, sibi adiacentes modica pecunia aput pue
rilem ducem Boleslaum conparavit“, ibid., s. 257.

23 Ibid., s. 274—275.
24 Ibid., s. 124.
26 „Domine, tu scis, quia tibi libentissime servio, sed habeo modicas possessiones. 

Unde rogo, ut tibi domino meo tanto melius valeam servire, mihi silvam, que tibi 
modo cessit, digneris concedere“, ibid., s. 279.

26 „Sed cum sepedictus Stephanus hanc silvam modico tempore tenuisset, pre- 
buit eam diversis personis venalem, ea videlicet ratione, quia indigens erat et illo 
in tempore minime curabatur de aliqua deserta possessione“, ibid., s. 279.

27 „Dominus abbas... emit a Stephano de Cobylaglova supradictam silvam pro 
viginti et octo marcas argenti...“, ibid., s. 281.

28 „His ita gestis arbitrabatur dux se ipsum et suos posteros post finem dierum 
huius Nicolai has universas hereditates possessuros“, ibid., s. 239.

28 Praca recenzowana, s. 124.



niedwuznacznie sugeruje, że książę nie mógł się przeciwstawić stanowisku owych 
przedstawicieli Kościoła.

Czy rzeczywiście władza Brodatego w stosunku do Kościoła na Śląsku, a spe
cjalnie biskupów, była tak słaba, jak to wynika z pracy Dąbrowskiego? Cała po
lityka wewnętrzna tego władcy zdaje się nie tylko temu przeczyć, ale, przeciwnie, 
pozwala sądzić, że nastawienie jego do biskupów wrocławskich było bardzo nie
przychylne, jeśli nie wręcz wrogie. Powodowały to tendencje polityczne przedsta
wicieli duchowieństwa świeckiego, zmierzające do podporządkowania sobie władzy 
świeckiej, która w osobach pierwszych Henryków śląskich podjęła próby zlikwi
dowania rozbicia dzielnicowego i umocnienia państwa polskiego80. Inną pozycję 
w polityce Brodatego odgrywały zakony, które nie przejawiały takiej politycznej 
aktywności, jak biskupstwa30 31. Stosunek Henryka I do duchowieństwa świeckiego 
i zakonnego, ograniczanie dążeń emancypacyjnych wyższego kleru spod władzy 
książęcej najlepsze odbicie znalazły w ograniczoności nadań immunitetowych dla 
instytucji kościelnych32. Wiadomo, że Brodaty uchylił się od uczestnictwa w przy
wileju borzykowskim dla Kościoła polskiego w 1210 r. i nie rozciągnął jego posta
nowień na Śląsk. Książę nie tylko nie zrezygnował z ciężarów prawa książęcego 
świadczonych przez poddanych Kościoła, lecz także z jurysdykcji nad ludnością 
wolną i przypisańczą33, co wywołało sprzeciw biskupa wrocławskiego. W znacznie 
lepszym położeniu pod tym względem były klasztory, które korzystały z pewnych 
przywilejów częściowych w dziedzinie gospodarczej i sądowniczej34. Gdy do tego 
dodamy, że spór, jaki między Brodatym a biskupstwem wrocławskim zrodziła wal
ka o immunitet, skończył się zwycięstwem księcia35 *, to trudno się będzie zgodzić 
z Autorem omawianej pracy, że Brodaty nie mógł odmówić zgody na fundację, bo 
„Minęły już czasy, kiedy książęta byli wobec Kościoła panami wszechwładnymi“39. 
Brodaty tedy godził się na fundację klasztoru henrykowskiego nie pod naciskiem 
przedstawicieli Kościoła. Być może, zasadniczy wpływ na decyzję księcia miały 
okoliczności i nastrój chwili, w której tę decyzję podejmował. Kronikarz klasztoru 
notuje, że biesiada upływała wesoło przy jedzeniu i piciu. Zamiary swe wyjawił 
Mikołaj przed księciem dopiero po uczcie „cum dux iam videretur hilarior existe- 
re“ 37 38. Nie widać też podstaw do snucia przypuszczeń, jakoby kapituła wrocławska 
specjalnie zabiegała o fundację klasztoru w Henrykowie. Jak wynika z Księgi 
henry kowskiej, myśl założenia klasztoru ksiądz Mikołaj podjął samodzielnie 3e. Pro
boszcz katedry wrocławskiej Piotr oraz mnich cysterski w Lubiążu Idzi byli 
pierwszymi osobami, przed którymi Mikołaj zwierzył się ze swoich zamiarów. 
Wbrew temu, co sugeruje Autor, Piotrowi nie przypadły do gustu plany Mikołaja. 
Uważał on, że najlepszym dziełem byłoby ustanowienie kilku prebend w Henry
kowie ku czci kościoła katedralnego we Wrocławiu3e. Nie trzeba tłumaczyć, że 
u podłoża stanowiska Piotra leżały nie tylko motywy dewocyjne czy — jak chce 
Dąbrowski'— ideologiczno-polityczne, ale także materialne. Chodziło w tym ostat
nim wypadku o pomnożenie dochodów biskupstwa daninami z urodzajnych i za-

30 E. M a l e c z y ń s k a ,  Próby odbudowy państwowości polskiej w oparciu 
o Śląsk w XIII w. (Szkice z dziejów Śląska, Wrocław 1954, s. 107).

31 B a s z k i e w i c z, op. cit., s. 64.
32 M a l e c z y ń s k a ,  op. cit., s. 104.
33 Ibid., s. 106—108.
34 Cod. dipl. Sil., I, nr 91.
35 M a l e c z y ń s k a ,  op. cit., s. 106, 108—109.
39 Praca recenzowana, s. 129.
37 Księga henrykowska, wyd. Gródecki, s. 242.
38 Ibid., s. 240.
39 Ibid.



gospodarowanyeh dóbr henrykowskich. Jeśli mimo wszystko ksiądz Mikołaj po
został przy swoich pierwotnych zamiarach, to była to niewątpliwie zasługa zakon
nika lubiąskiego Idziego, który podsunął darczyńcy konkretną myśl osadzenia 
w Henrykowie cystersów40. Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że rada Idziego 
odzwierciedlała nie tylko jego osobiste zdanie, ale była także, a może przede wszyst
kim, wyrazem zainteresowań i dążeń gospodarczych silnej placówki cystersów 
lubiąskich 41. J^k zapatrywała się w tym czasie na'działalność tego zakonu kapituła 
wrocławska, nic pewnego nie da się powiedzieć. Wiemy, że dopiero pod koniec 
XIII w. zaznaczyły się wyraźne sprzeczności między interesami duchowieństwa 
świeckiego a cystersów. W momencie fundacji henrykowskiej tych rozdźwięków 
jeszcze nie było, choć bardzo skromne nadania dziesięcin przez biskupa wrocław
skiego Wawrzyńca na rzecz Henrykowa.42 * zdają się świadczyć, że kapituła nie 
przyjęła ostatecznej decyzji księdza Mikołaja i Brodatego z entuzjazmem.

Sprawa pierwotnego uposażenia nie jest zagadnieniem skomplikowanym i jego 
przedstawienie w omawianym artykule nie nasuwa większych zastrzeżeń. Budzi 
wątpliwości jedynie próba ustalenia daty nadania klasztorowi przez Odonicza wsi 
Sierakowa. Autor sądzi, że terminus non ante quem stanowi tu r. 1236, bowiem 
z tego roku pochodzi dokument, którego mocą biskup Paweł nadał klasztorowi 
dziesięciny z Sierakowa. Takie rozumowanie byłoby jednak tylko wtedy słuszne, 
gdyby udate się stwierdzić, że poborca dziesięciny z danej wsi był zawsze jéj 
właścicielem. Tak jednak nie było. Świadczą o tym przykłady ze śląskiego mate
riału dokumentamego4S.

Mimo podniesionych zastrzeżeń i krytycznych uwag artykuł Dąbrowskiego jest 
dla badaczy stosunków społeczno-gospodarczych na Śląsku pozycją wartościową. 
Warto podkreślić także niemały wysiłek Autora nad odtworzeniem dokładnego 
obrazu tła geograficznego i stosunków osadniczych wielkiej własności henrykow
skiej, co stanowi najważniejsze osiągnięcia jego pracy.

Wacław Korta

W. B o e l c k e ,  ZÜR LAGE DER OBERLAUSITZER BAUERN VOM AUSGE
HENDEN 16. BIS ZUM AUSGEHENDEN 18. JAHRHUNDERT (Letopis Instituta 
za Serbski Ludospyt, ser. B, 1955, nr 2, s. 3—124).

Sumienna źródłowa praca W. Boelckego zasługuje na baczną uwagę m. in. 
dlatego, że jest to jedna z pierwszych prób nowego, marksistowskiego spojrzenia 
na dzieje wsi górno-łużyckiej w okresie późnego feudalizmu. W części wstępnej 
Autor omawia krytycznie burżuazyjną literaturę przedmiotu, wskazuje na jej 
osiągnięcia i niedostatki, a także na rozwój badań łużycoznawczych w NRD; następ
nie poświęca nieco miejsca podstawie źródłowej swojej pracy oraz sprecyzowaniu 
jej zakresu i przedmiotu. Zastrzega się, że w swoich rozważaniach był zmuszony 
ograniczyć się tylko do przedstawienia położenia chłopów w dobrach szlacheckich. 
To ograniczenie zakresu pracy wywołane było stanem materiałów archiwalnych, 
jakie Autor miał do dyspozycji. We wprowadzeniu przedmiotem zainteresowań 
Autora jest głównie zagadnienie tworzenia się szlacheckiej własności ziemskiej, 
przy czym naczelne miejsce w jego wykładzie zajmuje problem powstawania fol
warków szlacheckich.

Po tym krótkim wprowadzeniu W. Boelcke przystępuje do właściwego tematu.

40 Ibid., s. 241.
41 Ibid., s. 12; S. A r n o l d ,  Uwagi o początkach ustroju feudalnego w Polsce 

(Przegląd Historyczny, 1950, s. 20); M a l e c z y ń s k a ,  op. cit., s. 98.
42 Księga henrykowska, wyd. Gródecki, s. 373.
4S Cod. dipl. Sil., I, nr .90; Regesten, nr 142, 148.



Składa się on z 5 rozdziałów zatytułowanych: 1. „Der Grundbesitz der adligen Rit- 
tergütter“ (s. 16—31); 2. „Die Schichten der ländlichen Bevölkerung und ihre Bě
sit zverhältnisse“ (s. 32—52); 3. „Die Gutsherrliche Gerichtsbarkeit“ (s. 53—6 8 ); 
4. „Die Lasten der Landbevölkerung“ (s. 69—93) i 5. „Die Erbuntertänigkeit“ (s. 94— 
118). W pierwszym omawia szlachecką własność ziemską w okresie poprzedzającym 
powstanie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, rozwój folwarków opartych na 
pracy pańszczyźnianej chłopów, ich organizację, stopniowy wzrost areału ziemi 
folwarcznej dokonywający się na drodze przymusowego wykupu gruntów chłop
skich i rugów, opór chłopów przeciwko przymusowi sprzedaży swojej ziemi panu 
oraz tworzenie się i rozwój latyfundiów w XVIII—XIX w. Rozdział drugi poświę
cony jest formom własności chłopskiej, przy czym bardzo dużo miejsca zajmuje 
omówienie genezy lassyckiej formy władania ziemią oraz rozwarstwienia wsi, ka
tegorii ludności wiejskiej, ich wzajemnego stosunku ilościowego do siebie, tenden
cjom rozwojowym i zanikowym. W rozdziale trzecim omawia Autor sądownictwo 
patrymonialne i formy samorządu wiejskiego. Najciekawszy jest rozdział czwarty 
poświęcony ciężarom chłopskim, rencie naturalnej, odrobkowej i pieniężnej. Na 
czoło wysuwa się tutaj zagadnienie pańszczyzny i walka chłopów górno-łużyckich 
z ciągle rosnącymi robociznami. Ponadto w kilku tylko zdaniach Autor traktuje 
o ucisku fiskalnym chłopów w Górnych Łużycach i o innych drobnych już obciąże
niach chłopskich na rzecz państwa. Centralnym punktem rozdziału piątego jest 
problem poddaństwa osobistego chłopów, ich przywiązania do ziemi i najmu przy
musowego dostarczającego niemal bezpłatnej siły roboczej dla rozwijającej się go
spodarki folwarcznej^ W zakończeniu (s. 119—124) dokonuje Autor podsumowania 
dotychczasowych swoich rozważań, ^zwłaszcza odnośnie do stadiów rozwoju feu
dalnej gospodarki pańskiej.

,Cenna praca W. Boelckego1 doczekała się już fachowej oceny w historycznej 
literaturze NRD l. Zarzutów zawartych w tej recenzji nie będziemy tutaj powtarzać. 
Nasuwa się jednak kilka innych uwag krytycznych. Wydaje się, że Autor zbyt 
silnie ulega wpływom burżuazyjnej nauki niemieckiej, a zwłaszcza wybitnego i za
służonego skądinąd badacza dziejów łużyckich H. Knothego; niekiedy nawet idzie 
za najgorszymi wzorami burżuazyjnej i nacjonalistycznej historiografii. Uwidoczniło 
się to szczególnie wyraźnie przy zagadnieniu genezy lassyckiego posiadania i w ogó
le „złych“ praw do ziemi, mianowicie w widzeniu ich w pozostałościach słowiań
skich w Górnych Łużycach, aczkolwiek Autor podkreśla równocześnie, że forma ta 
została Serbom Łużyckim narzucona przez zdobywców ich ziem. Stwierdza dalej, 
że pojawienie się lassyckiego posiadania we wsiach niemieckich wiąże się ściśle 
z rozwojem gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej. Jest to słuszne, ale dlaczego 
Autor ogranicza to tylko do wsi niemieckich (s. 33—34)? Nie wiadomo również, czy 
słusznie W. Bcelcke utożsamia w nomenklaturze własność podległą z Erbrechtigt 
(s. 38), bo takimi byli przecież także dziedziczni lassyci, o których sam wspomina 
(s. 37). Na podkreślenie natomiast zasługuje jego próba tłumaczenia występowania 
lepszych chłopskich praw do ziemi w Marchii, Saksonii i na Dolnym Śląsku inge
rencją silnej władzy centralnej przeciwstawiającej się samowoli i wszechwładzy 
szlachty. W Górnych Łużycach szlachta miała wolną rękę i wykorzystała to 
w pełni dla silniejszego niż w tamtych krajach uzależnienia od siebie ludności 
wiejskiej (s. 39).

Bardzo ciekawie przedstawiają się uwagi W. Boelckego na temat genezy fol
warku szlacheckiego w Górnych Łużycach. Widzi ją mianowicie nie w związku

1 Por. recenzje G. H e i n t z a w „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, 1956 
nr 4, s. 807—817.
S o bó tka  R. X II 1957, z. 1 7



z otwarciem się możliwości eksportu zboża za granicę, ale z powstaniem rynku 
wewnętrznego, z silnym rozwojem miast łużyckich, które pochłaniały wszelkie 
nadwyżki produktów rolnych ze wsi. Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa 
powstania folwarków w Rzeczypospolitej, Czechach, na Śląsku i w Meklemburgii, 
gdzie decydującą rolę odegrały zdaniem Autora możliwości eksportu zboża do 
krajów zachodnio-europejskich. W związku z tym nasuwa się wątpliwość, czy W. 
Boelcke nie znając bogatej literatury polskiej na ten temat nie upraszcza zbytnio 
problemu powstawania i rozwoju folwarków w Rzeczypospolitej (s. 13—14). Nie 
można negować, że wywóz zboża za granicę miał duży wpływ na rozwój folwar
ków w Polsce, z drugiej strony jednak nie ulega wątpliwości, że duże znaczenie 
miało wytworzenie się szerokiego rynku wewnętrznego2.

Najwięcej zastrzeżeń budzi rozdział o ciężarach ludności wiejskiej. Autor 
słusznie zwraca uwagę, że dla szlachty ze wszystkich form renty feudalnej w  okre
sie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej najważniejsza była pańszczyzna. Poka
zuje więc jej tendencje rozwojowe, jej ciągły wzrost począwszy od zarania XVI w., 
co spowodowało wzrost oporu chłopskiego przejawiającego się w licznych skargach 
na panów, procesach, odmowach odrabiania pańszczyzny i buntach. W. Boelcke 
podaje liczne przykłady zaostrzania się walki klasowej na wsi gómo-łużyckiej. 
Walka ta hamowała do pewnego stopnia proces zwiększania przez feudałów obcią
żeń pańszczyźnianych, aczkolwiek wszelkie przejawy buntu chłopskiego były bez
względnie przez nich łamane. Jeśli pod koniec XVI w. pańszczyzna w Górnych 
Łużycach teoretycznie wynosiła już 6  dni w tygodniu dla wszystkich warstw lu
dności wiejskiej poza komornikami, to w praktyce na skutek oporu chłopskiego 
panowie musieli niejednokrotnie pójść na — czasami nawet dosyć duże — ustępstwa 
na rzecz chłopów godząc się na wykup części robocizn. Ten wykup powinności 
pańszczyźnianych jest zjawiskiem powszechnym w tym czasie. Dawał on znaczne 
korzyści chłopom. W wielu wsiach kmiecie zamiast np. odrabiać 6  dni, odrabiali 
tylko 1 dzień pańszczyzny w tygodniu, a za resztę płacili roczny czynsz pieniężny 
w zasadzie nie przekraczający 2—3 tl. Tak było np. we wsi Rohne i Mühlrose3. 
Dopiero okres wojny trzydziestoletniej, a zwłaszcza druga połowa XVII w., przyno
si radykalną zmianę na tym odcinku; szlachta łamie bezwzględnie dawne umowy 
z poddanymi i restytuuje pańszczyznę w pełnym 6 -dniowym wymiarze. Oczywiście 
ta polityka feudałów przyczyniła się walnie do zaostrzenia się walki klasowej na 
wsi górno-łużyckiej. Dochodzi do szeregu wystąpień chłopskich, np. w  państwie 
stanowym Muskau4. Żałować należy, że Autor, który dosyć dokładnie omawia wal
kę klasową chłopów na tle zwiększania pańszczyzny w XVI stuleciu, zaniechał tego 
zupełnie odnośnie do XVII i XVIII w. Jest to wyraźna niekonsekwencja, której 
łatwo można było uniknąć choćby w oparciu o istniejące opracowania 5 * *.

2 Por. np. Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich, t. I, 
Warszawa 1952, s. 59—531; A. W y c z a ń s k i ,  O folwarku szlacheckim w Polsce 
XVI stulecia (Kwartalnik Historyczny, 1954, nr 4, s. 170—191); K. M a l e c z y ń s k i ,  
Rola mas ludowych w dziejach Śląska w  epoce feudalnej (Konferencja Śląska In
stytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, t. I, Wrocław 1954, s. 19—103). W. Boelcke 
powołuje się na przestarzałą pracę W. N a u d é g o, Die Getreidehandelspolitik der 
europäischen Staaten vom 13. bis 18. Jahrhundert, Berlin 1896, cz. I.

3 WAP Wrocław, Rep. 27 I 11 t i 11 u. Materiały zawarte w tych jednostkach 
dotyczą walki klasowej chłopów we wsiach Leippe, Mulkwiz, Mühlrose i Rohne.

4 Por. przywilej wydany 1 III 1598 r. przez Wilhelma von Dohnau dla chło
pów z Rohne1 oraz ich suplikę z 29 VI 1678 r., WAP Wrocław, Rep. 27 I 11 u.

5 Por. np. pracę E. P a l m a ,  Beiträge zur Geschichte des Klassenkampfes des
Oberląusitzer Landvolks zur Zeit des Spätfeudalismus (Letopis Instituta za Serbski
Ludospyt, ser. B 1953, nr 1, s. 3—120).



Kładąc silny nacisk na możliwie pełne i dokładne przedstawienie zagadnienia 
pańszczyzny na wsi gómo-łużyckiej w omawianym okresie, W. Boelcke prawie zu
pełnie pomija problem renty pieniężnej i naturalnej. Ogranicza się właściwie do 
podania kategorii czynszów w naturze i w pieniądzach płaconych przez kmieci. Na 
przykładzie kilku wsi podaje ich sumaryczną wysokość dla wszystkich mieszkań
ców. Szkoda, że Autor szerzej nie zajął się, tą sprawą, bo stanowi to poważny brak 
jego cennej pracy. Wydaje się, że słusznie byłoby omówić zależność wysokości 
czynszów. w pieniądzu i naturze od areału posiadanej przez kmieci ziemi, rentę 
pieniężną i naturalną innych warstw ludności wiejskiej. Wskazane by również było 
przeliczenie na pieniądze renty naturalnej i odrobkowej, co pozwoliłoby poznać ich 
wzajemny stosunek do siebie w poszczególnych okresach czasij. Na tym tle dopiero 
można by było obserwować, dlaczego renta odrobkowa wykazywała ciągłą tenden
cję zwyżkową, dlaczego była dla szlachty bardziej korzystna; dawała jej bowiem 
znacznie większe dochody niż wszelkie czynsze, tym bardziej że np. renta pie
niężna, której wysokość była stała, na skůtek nieustannego spadku wartości pienią
dza przynosiła panom coraz mniejsze korzyści. Oczywiście sprawa przeliczenia 
wartości pańszczyzny na pieniądze nie jest ani łatwa, ani prosta i wymaga żmud
nych poszukiwań archiwalnych, ale nie jest niemożliwa. Ich efekty badawcze wy
nagrodziłyby na pewno włożony trud.

Autor nie komentuje również szerzej ciekawego zjawiska polegającego na tym, 
że pańszczyzna najszybciej i w największym stopniu wzrastała w mniejszych ma
jątkach szlacheckich, natomiast w dużych dominiach proces ten przebiegał znacz
nie wolniej i z pewnym opóźnieniem. Nie zaznaczono' także różnic w położeniu 
chłopów w różnych majątkach. Uderzające jest np., że w  drugiej połowie XVII w.. 
na skutek bezwzględnie stosowanego ucisku i wyzysku chłopskiego obserwować 
można masowe zbiegostwo chłopów z państwa stanowego Muskau do państwa sta
nowego Hoyerswerda, gdzie śruba wyzysku nie była tak mocno przykręcona8 9.

Po macoszemu potraktował też Autor sprawę ucisku fiskalnego chłopów, który 
szczególnie w pierwszej połowie XVIII w. znacznie się podniósł w związku z pro
wadzonymi przez Augusta II wojnami i jego „wielkomocarstwową“ polityką. I tym 
razem W. Boelcke ograniczył się tylko do wyliczenia kategorii podatków nie po
dając — nawet przykładowo — ich wysokości. Ten sam zarzut, choć może w nieco 
mniejszym stopniu, dotyczy także świadczeń chłopów na rzecz, Kościoła, (s. 90—93).

Z wszystkich przejawów poddaństwa osobistego chłopów V/. Boelcke najwię
cej miejsca poświęca zagadnieniu najmu przymusowego traktując inne problemy 
z nim związane bardziej pobieżnie. Najem przymusowy w Górnych Łużycach zo
stał wprowadzony kilkadziesiąt lat wcześniej niż na Śląsku, bo już w 1539 r. Usta
wy o nim były wiele razy odnawiane, a jego przepisy zaostrzane. Autor wiele o tym 
pisze, ale nie podaje tak podstawowej rzeczy, jak czas trwania najmu przymuso
wego. Mówiąc o płacach czeladzi folwarcznej W. Boelcke opiera się przede wszyst
kim na taksach urzędowych z XVI—XVIII w. i porównuje je z realnymi płacami 
na podstawie urbarzy z drugiej połowy XVIII w. Wydaje się, że byłoby wskazane 
przeprowadzić takie porównanie również dla XVI i XVII w., mniej więcej co 50 Lat. 
Jest to możliwe do osiągnięcia, jeśli się sięgnie do rachunków dominialnych. Takie 
porównanie pozwoliłoby stwierdzić, czy te płace rosną w miarę upływu lat, czy też 
maleją. Umożliwiłoby ono również poznanie okresów szczytu i depresji tych płac. 
Ograniczenie się jednak wyłącznie do podania wysokości zarobków służby folwarcz
nej jeszcze niczego nie mówi. Szkoda, że Autor dla zilustrowania ich realnej war

8 Hr. Kallenberg do starosty zgorzeleckiego 14 V 1678 r., WAP Wrocław, Rep.
27 I 11 u.



tości nie podał, choćby tylko przykładowo, cen na niektóre artykuły konsumpcyj
ne w XVI, XVII i XVIII w. Porównanie ich z płacami pokazałoby dopiero prawdzi
wy obraz położenia tej kategorii ludności wiejskiej. Jeśli płace zawarte w taksach, 
zdaniem Autora, odnoszą się do czeladzi z najmu przymusowego, to nasuwa się 
pytanie, czy w Górnych Łużycach podobnie jak we wszystkich częściach Śląska 
nie istniała czeladź wolnonajemna i jak się kształtowały jej zarobki. W. Boelcke 
nie wspomina także nic o dodatkach w odzieży i obuwiu, które czeladź otrzymy
wała niezależnie od myta w pieniądzach. Stwierdzając, że warunki życia czeladzi 
chłopskiej' były lepsze niż służby folwarcznej, nie przytacza ani jednego' przykładu 
potwierdzającego tę tezę. Nie podaje również płac i wynagrodzenia w naturaliach 
robotników dniówkowych, zagrodników, chałupników i komorników, a także wol
nych najemników (s. 99—102).

Wróćmy jeszcze na chwilę do tej części pracy W. Boelckego, w której Autor 
usprawiedliwia ograniczenie zakresu swojej pracy tylko' do dóbr szlacheckich bra
kiem materiałów do majątków miejskich, duchownych i domen państwowych. 
W związku z tym chciałbym wskazać na cenne materiały źródłowe do dziejów 
wsi gómo-łużyckiej w okresie późnofeudalnym znajdujące się w Wojewódzkim 
Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Odnoszą jsię one do wszystkich typów 
własności feudalnej. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj materiały dotyczące 
państw stanowych Hoyerswerda i Muskau. Jeśli chodzi o to pierwsze, to spotyka
my tam akta mówiące o zmianach posiadaczy całego dominium i poszczególnych 
jego części na przestrzeni XVI—XVIII w.7, o przywilejach, czynszach, powinnościach 
i robociznach poddanych, o gospodarce rolnej', rybnej i drzewnej oraz o dzierża
wach w si8 9. Na uwagę zasługuje opis dominium Hoyerswerda z lat 1693—1694 oraz 
inwentarze wchodzących w jego skład majątków. Zawierają one opis budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, stanu pogłowia bydła, gospodarki rybnej, rucho
mości i spraw związanych z wysiewami. Bardzo bogato reprezentowane są akta 
dotyczące sposobów przeprowadzania wizytacji i sporządzania inwentarzys. Bardzo 
ciekawe są materiały odnoszące się do obsadzania stanowisk w administracji ma
jątków, instrukcje dla urzędników dominialnych i sprawozdania rządców 10 11 12 13. O ucis
ku fiskalriym chłopów mówią akta zawierające rozporządzenia podatkowe władz. 
Przynoszą one materiały o kategoriach podatków, ich wysokości i sposobach egze
kwowania u. Nie brak też teczek do jurysdykcji duchownej właścicieli dominium ,2. 
Zachowały się akta związane z zatwierdzeniem ordynku sądowego (Gerichts
ordnung) K!. \

Z materiałów odnoszących się do państwa stanowego Muskau najcenniejszy 
jest urbarz z 1597 r.14 15 oraz akta odnoszące się do spraw własnościowych, dzierżaw 
i skarg poddanych na zwiększanie pańszczyzny i innych powinności feudalnych1J. 
Nie zachowały się natomiast liczne księgi sądowe, hipoteczne, akta kupna i sprze
daży oraz rozporządzenia urzędowe (Signatur-, Amts-, Gerichts- u. Kaufbücher). 
Nie brak także danych źródłowych do dziejów miasteczek Hoyerswerda i Muskau 16.

7 Rep. 27 I 3 a, aa, c, e, g, i, 1, n, p, q, r, t, v, w, x, y, z.
8 Rep. 27 I 4 a, c, d, e, f, n, p, r, t, x, z oraz 5 a, c, e, g, i, 1, n, p, r, t. v, x, z
9 Rep. 27 I 7 i, 1 oraz 4 u.

10 Rep. 27 I 6 a, c, e, g, i, 1, n, p, r.
11 Rep. 27 I 7 e.
12 Rep. 27 I 7 n, p.
13 Rep. 27 acc. 6/26, nr 19.
14 Rep. 27 I 7 ad.
15 Rep. 27 I 11 a, b, c, e, g, i, k, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v.
10 Rep. 27 O. A. Hoyerswerda i Muskau.



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, 

6421, 7193, 7238, 7375, 7659.
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



Chrobrego. O jakichś einwandfrei Rechtstittel Zakonu do Prus nie może też by.ć 
mowy, jako że oparty on został o potwierdzenie przez papieża i cesarza notorycz
nych falsyfikatów zakonnych. Także i skwitowanie rzezi gdańskiej z r. 1308 słowa
mi „schliesslich gelingt es dem Orden... die Herrschaft über Pommerellen an sich 
zu reissen“ i pominięcie bitwy pod Grunwaldem nie może w żaden sposób zado
wolić. Przechodząc przykładowo do czasów XIX w., do okresu bismarkowskiego 
i późniejszego, nie mówi ani słowa o zakazach policyjnych budowania domów na 
gruntach nabytych przez chłopów polskich, ani słowa o prawie o zgromadzeniach, 
ani słowa o strajku szkolnym we Wrześni. Czytelnik odnosi wrażenie, że jeśli nawet 
ustawy antypolskie były rzeczywiście niezgodne z praworządnością, to w praktyce 
były tylko wyjątkowo stosowane.

Wręcz wypaczeniem rzeczywistego przebiegu wydarzeń jest ocena polityki pol
skiej burżuazji z okresu międzywojennego dwudziestolecia. Określenie, że pakt 
nieagresji zawarty w r. 1934 przez Becka z Hitlerem zapowiadał po raz pierwszy 
od r. 1918 możność uregulowania stosunków polsko-niemieckich na nowo, może 
wzbudzać jedynie zdziwienie. I jeszcze jedna uwaga ogólna. Pisać historię stosunków 
niemiecko-polskich można jedynie na podstawie dokładnej znajomości literatury 
tak niemieckiej, jak polskiej. Tymczasem z przedstawienia tez przebija wyraźnie, 
iż wyniki nauki polskiej po r. 1945 są autorom konspektu nie znane, a przynaj
mniej nie uwzględnione. Sformułowania zawarte w tezach, gloryfikujące, a przy
najmniej usprawiedliwiające w pełni, również jeśli chodzi o> stosunek Polski do jej 
wschodnich sąsiadów, Drang nach Osten, przemilczające szczególną brutalność 
i bezwzględność agresji niemieckich klas panujących i słuszność polskiej obrony, 
przemilczające wartość gospodarczego i kulturalnego dorobku polskiego sąsiada, 
nie zbudują szczerej, do pogodzenia tak z polskim, jak i niemieckim patriotyzmem 
ptzyjaźni. Ta może się oprzeć tylko na otwartym, szczerym stwierdzeniu prawdy 
o przeszłości. Tezy o stosunkach polsko-niemieckich zdążające rzeczywiście do usu
nięcia „gór uprzedzeń wzajemnych“ są jeszcze do napisania.

Karol Maleczyński

Z POPULARNYCH PUBLIKACJI O DZIEJACH ŚLĄSKA

„BIBLIOTEKA WAŁBRZYSKA“, WYD. „TRYBUNY WAŁBRZYSKIEJ“, R. 1956 
W roku bieżącym ukazała się pierwsza w naszym dziesięcioleciu seria popu

larnych broszur historycznych poświęconych dziejom jednego rejonu Dolnego Śląs
ka. Jest nią wydawana przez „Trybunę Wałbrzyską“ „Biblioteka Wałbrzyska“. Ini
cjatywę wydawców i szczupłego na razie grona autorów należy powitać z najwyż
szym uznaniem. W związku z pionierskim charakterem „Biblioteki“ warto równo
cześnie zastanowić się nad rolą i celami tego rodzaju publikacji.

Naszym zdaniem podstawową funkcją tego rodzaju wydawnictw winna być 
popularyzacja szeroko pojętych tradycji historycznych regionu i wykształcenie 
wśród jego mieszkańców przywiązania do nowych dla nich, a starych przecież 
polskich miast i osiedli Polnego Śląska. Temu podstawowemu celowi służyć winno 
zarówno przedstawienie szczególnie dla nas ważnych zagadnień historycznych: 
kwestii polskości, walki o postęp i sprawiedliwość społeczną, jak i zagadnień dru
goplanowych, o znaczeniu czysto lokalnym: problemów rozwoju topograficznego da
nego miasta czy wsi, życia obyczajowego, anegdot lokalnych itp.

Materiał ściśle lokalny jest bardzo ważny, właśnie on nadaje tego rodzaju 
opracowaniom specyficzny koloryt regionalny i wiąże ludzi z miejscem ich za
mieszkania. W trosce o to, by broszury takie miały należyty poziom naukowy, głów



ny nacisk należy położyć na stronę popularyzacyjną, ich dostępność dla szerokich 
rzesz czytelników. Mogą się w nich znaleźć wstawki beletryzujące, ale wyraźnie 
jako takie zaznaczone. Faktom, jakie ma poznać przy jego lekturze nie znający 
historii czytelnik, nie wolno mijać się z prawdą historyczną — ani w imię „wyż
szych“ politycznych celów, ani wskutek przeoczeń autora.

By przyjrzeć się temu, jak postulaty powyższe spełnia „Biblioteka Wałbrzyska“, 
zapoznajmy się z jej dotychczasowym dorobkiem i planami na przyszłość.

Serię otwiera broszura A. Szyperskiego Polskość Wałbrzycha i okolicy w świe
tle najstarszych nazw topograficznych. Broszura zapoznaje czytelnika z polskimi 
nazwami rzek i osiedli okolic Wałbrzycha. Wywody Autora dotyczące nazw topo
graficznych i osadnictwa są na ogół ciekawe i przystępne, rażą natomiast zupełnie 
niepotrzebne i nie wiadomo po co wstawione wzmianki o powstaniu tkaczy śląskich, 
głazach na Sobótce, tańcach regionalnych czy zwyczaju jedzenia psów przez Niem
ców, nie mające bliższego związku z tematem.

Druga broszurka A. Szyperskiego to Zamek Książ. Książeczka o zamku Książ 
jest dość obszerna (48 stron), bogato ilustrowana, napisana rzeczywiście prosto 
i popularnie. Podobnie jak w poprzedniej broszurce tegoż Autora uderzają zbędne 
zagadnienia, nie związane z tematem (rozdziałek o wygaśnięciu po wojnie trzy
dziestoletniej śląskiej linii Piastów). W pracy tej rażą nieco niektóre sformułowa
nia, schematyczne, nie poparte odpowiednią argumentacją, robiące wrażenie „dręt
wej mowy“. Tak np. po stwierdzeniu, że Hochbergowie do dóbr Książ otrzymanych 
od cesarza przyłączyli w r. 1847 księstwo pszczyńskie (w drodze małżeństwa), na
stępuje zdanie, iż jest to klasyczny przykład, jak wyzysk chłopstwa gromadził 
w rękach feudała olbrzymie bogactwa, co logicznie z tych faktów nie wynika. 
Należałoby raczej wskazać na konkretne jaskrawe przejawy wyzysku w dobrach 
Hochbergów, co byłoby dla czytelnika ciekawsze i zarazem bardziej przekonywa
jące. Jakoś dziwnie brzmi też tytuł rozdziałku „Książ pruski i burżuazyjny“. Szko
da, że do broszury nie załączono planu zamku. Mimo tych drobnych braków bro
szura jest godną uwagi pozycją popularyzacyjną i może oddać dobre usługi w za
poznaniu okolicznej ludności z przeszłością rejonu oraz może być przewodnikiem 
po zamku dla odwiedzających go corocznie licznych grup turystów.

Tadeusz Gretschel w dwóch broszurach pod wspólnym tytułem Z przeszłości 
Wałbrzycha zamieścił dwadzieścia kilka króciutkich szkiców o nader szerokiej 
rozpiętości tematów. Jest tam i kilka szkiców obrazujących rozwój górnictwa wał
brzyskiego, znaleźć można dane o ciężkiej doli poddanego cłiłopa, miejsca udzie
lono także opisom epidemii, klęsk pożarów a nawet ślubowi oficera francuskiego 
z wałbrzyską mieszczką.

Brak w pełni konsekwentnego usystematyzowania problematyki sprawia, iż 
wymienionych broszur nie można traktować jako pewnego rodzaju „historii Wał
brzycha popularnie opowiedzianej“. Stanowią one raczej zbiór obrazków historycz
nych, czytanek, z których każda jest zamkniętą, odrębną całością. To zresztą jest 
zarazem mocnym punktem pracy Gretschla. Przeznaczona dla zupełnie nie przy
zwyczajonej do lektury historycznej rzeszy mieszkańców Zagłębia Wałbrzyskiego, 
przybliża im przeszłość, wiąże z terenem, który obecnie zamieszkuje. Rozpiętość 
tematyczna artykułów nie może wszelako oznaczać całkowitego braku selekcji 
materiału historycznego. Obok ważnych dla zrozumienia całości procesu dziejowego, 
a równocześnie czasem tak sugestywnie i przyciągająco napisanych fragmentów, 
jak np. artykuł o nędzy tkaczy okręgu wałbrzyskiego, są i mniej ważne, ale wzbu
dzające przywiązanie do miasta opisy różnych wydarzeń i zjawisk z jego dziejów 
(wojny, handel, zaopatrzenie w wodę, budowa ratusza itci). Znalazły się tu również,



acz nader rzadko, także fragmenty takie, jak chociażby wyjątki z ksiąg kościel
nych z XVII w. czy ów ślub oficera francuskiego, nie dające chyba — jak chciał 
prawdopodobnie Autor — obrazu ówczesnego życia obyczajowego.

Z drugiej strony na korzyść Autora zapisać należy konkretność narracji. Szcze
gółowe terytorialne umiejscowienie opisywanych wydarzeń, podawanie dziejów 
poszczególnych budynków czy urządzeń miejskich — wszystko to uplastycznia 
w oczach wałbrzyszanina obraz jego miasta w przeszłości.

W związku z tym szczególnie przykre są jednak potknięcia, jakie od czasu 
do czasu zdarzają się Autorowi. Np. elementy ulegania legendzie fryderycjańskiej, 
uznanie ten objętościowych z połowy XIX w. (ä 200 kg) za tony dzisiejsze, nie
właściwe przedstawienie charakteru Spółek Brackich (nie one przecież przejęły 
zarząd kopalni węgla w początku drugiej połowy XIX w.), zbyt uproszczone sfor
mułowanie wzmianki o powstaniu tkaczy śląskich w 1844 r. — to chyba przeocze
nia, jakie dadzą się uniknąć w przyszłych pozycjach „Biblioteki Wałbrzyskiej“, 
jak również niektóre niedostatecznie udokumentowane, a nie zawszę prawdziwe 
sformułowania dotyczące np. zbytu węgla do Księstwa Poznańskiego jako głównego 
odbiorcy węgla dolnc-śląskiego czy wpływu wojny (w połowie XIX w.?) na zanik 
tkaczy chałupników. Są one zbędne wobec dużej ilości materiału faktycznego, ja
kiego dostarcza omawiana praca w sposób ńader sugestywny, poprzez przystępny 
i przyjemny styl i sposób ujęcia.

Broszury Gretschla nazwaliśmy zbiorem czytanek historycznych. Nie można 
tego w żadnej mierze odnieść do następnej publikacji „Biblioteki Wałbrzyskiej“, 
Górnictwo węglowe w Zagłębiu Wałbrzyskim do końca XVIII wieku S. Michalkie- 
wicza. Nie jest to już lókki i łatwo ujęty zbiór faktów i wniosków. Wykład rozwoju 
górnictwa wałbrzyskiego i początków klasy robotniczej jest zaopatrzony w szereg 
liczb, tabelę, operuje danymi dotyczącymi wydobycia węgla, jego zbytu, omawia 
wreszcie technikę produkcji i położenie robotników. Przeznaczony jest niewątpliwie 
dla znacznie lepiej przygotowanego czytelnika — a różnorodność ujęcia policzyć 
można jedynie na plus omawianej serii — dając mu całokształt w miarę popularnie 
ujętych wiadomości odpowiadających tytułowi książęczki. Wydaje się jednak, że i tu 
Autor nie ustrzegł się zbyt pochopnych uogólnień. Wspomnieć tu trzeba szczególnie 
o pierwszej części opracowania. Chyba śmierć 2 górników nie będzie jednak zupełnie 
wystarczającym dowodem „dużego rozwoju górnictwa“ w końcu XVII w. Nie można 
również tracić proporcji między naukowością a popularnością wykładu. Przy na 
ogół właściwym ich zachowaniu należało może np. wyjaśnić pojęcie „szaflik“ czy 
dokładniej zobrazować siłę «nabywczą uzyskiwanych przez górników zarobków.

Poza pozycjami już wydanymi omówionymi powyżej w ramach „Biblioteki Wał
brzyskiej“ mają ukazać się dalsze, znajdujące się w przygotowaniu broszury: W. 
Redka i K. Rosińskiego o zamku Grodno, T. Gretschla o początkach i rozwoju 
górnictwa Wałbrzycha i o Szczawnie-Zdroju, S. Michalkiewicza o walce ludności 
ziemi wałbrzyskiej z wyzyskiem feudalnym oraz K. Jońcy, K. Pcpiołka i J. Sydora 
o tradycjach bojowych proletariatu wałbrzyskiego.

Jak widzimy, zakres tematyczny broszur jest dość różnorodny, co bez wątpie
nia podnosi wartość popularyzacyjną wydawnictwa. Cechą dodatnią jest też rze
czywiście duża popularność broszur pisanych w sposób bardzo prosty i sugestywny. 
Wszystkie broszury mają estetyczną szatę graficzną i są stosunkowo bogato ilustro
wane, co czyni je atrakcyjnymi i ułatwia dotarcie do licznych rzesz czytelników 
Natomiast mankamentem występującym w niektórych broszurach jest nie zawsze 
dostateczna precyzyjność wniosków i sformułowań i nie zawsze dostateczna ścisła 
dokładność faktów, z czego nawet w pracach mających charakter jak najbardziej



popularny nie można rezygnować. Celowe byłoby podanie w każdej broszurze cho
ciaż skromnej literatury tematu. Z broszur przez nas omawianych zestawienie li
teratury zawiera jedynie praca A. Szyperskiego Źamek Książ.

Oceniając ogólnie dotychczasowy dorobek i plany „Biblioteki Wałbrzyskiej“ 
trzeba uznać przedsięwzięcie „Trybuny Wałbrzyskiej“ za inicjatywę cenną i po
żyteczną. Uważamy, iż podjęcie tego rodzaju wydawnictw przez inne ośrodki re
gionalne mogłoby ożywić lokalne życie kulturalne na Śląsku i spełnić pozytywną 
rolę w procesie szybszego zrastania się ludności napływowej z nowymi miejscami 
zamieszkania.

Roman Heck 
Julian Raba

PROBLEMATYKA HISTORII ŚLĄSKA W GAZETACH ŚLĄSKICH W 1956 R.
Chcielibyśmy zająć się po raz pierwszy na łamach „Sobótki“ artykułami z za

kresu historii Śląska, publikowanymi na łamach prasy śląskiej: „Słowa Polskiego“, 
„Gazety Robotniczej“, „Trybuny Opolskiej“, „Dziennika Zachodniego“ i „Trybuny 
Robotniczej“. Wydaje się, iż coroczna ocena dorobku dzienników śląskich na polu 
popularyzacji historii naszej dzielnicy jest ze wszech miar celowa i wskazana. Za
daniem poniższego' omówienia będzie nie tyle zresztą merytoryczna krytyka arty
kułów prasowych, ile głównie wskazanie na ich zakres tematyczny i niektóre uję
cia ogólne. Uwzględnione zostały artykuły opublikowane od stycżnia do paździer
nika 1956 r.

Ilość artykułów poświęconych dziejom Śląska jest na łamach prasy codziennej 
dość duża. Artykuły te obejmują stosunkowo szeroki wachlarz zagadnień, od wczes
nego średniowiecza aż po czasy najnowsze, od tematów poruszających wydarzenia 
polityczne po drobne ciekawostki obyczajowe o znaczeniu lokalnym.

Najwięcej artykułów zajmujących się dziejami dawniejszymi, okresem feuda
lizmu, znajdujemy we wrocławskiej „Gazecie Robotniczej“ i w „Trybunie Opol
skiej“. Są to na ogół artykuły drobne, bardzo małych rozmiarów, zamieszczane 
zazwyczaj w tygodniowych dodatkach wspomnianych gazet — „Sprawach i Lu
dziach“ oraz „Głosach znad Odry“. Artykuły te w swej większości zajmują się 
zagadnieniami szczegółowymi, pomijając bardziej ogólne, posiadające szersze zna
czenie zagadnienia z dziejów Śląska. Tak więc wśród nielicznych artykułów in
formujących o wydarzeniach mających szerszy niż czysto lokalny zasięg można 
wymienić stosunkowo nieliczne p o z y c j e A l e  nawet i one dotyczą na ogół raczej 
zdarzeń szczegółowych. Rzuca się natomiast w oczy brak artykułów o zagadnieniach 
bardziej ogólnych, bardziej ważnych. Wprawdzie dziennik nie może spełniać roli 
podręcznika historii Śląska, ale wydaje się, że opublikowanie od czasu do czasu 
artykułów 0 ' zagadnieniach bardziej ogólnych, takich na przykład, jak rola Śląska 
w obronie państwa polskiego za pierwszych Piastów, odpadnięcie Śląska od Polski 
w XIV w., wojny śląskie w XVIII w. itd., mogłoby przyczynić się do spopularyzo
wania wiedzy o Śląsku wśród szerokich rzesz czytelników, a zwłaszcza wśród 
czytelników, których jedyną lekturą jest gazeta. * S.

1 Z. B o r a s ,  Ostatni Piast opolski (Trybuna Opolska, 7— 8 IV 1956, nr 83); 
L. M a t u s i k ,  Mikołaj Kopernik a Ślązacy (Gazeta Robotnicza, 26 I 1956, nr 22);
S. P o p i o ł e k ,  Ziemia opolska podczas szwedzkiego „potopu“ (Trybuna Opolska, 
3—4 III 1956, nr 54); Z. Z i e l o n k a ,  Niemcy w obronie polskości Śląska (Trybuna 
Opolska, 6 VII 1956, nr 239); Kartki z przeszłości ziemi raciborskiej (Trybuna Opol
ska, 9 VI 1956, nr 137; S. M i c h a l k i e w i c z ,  Jak chłopi śląscy walczyli o wol
ność (Gazeta Robotnicza, 11 X 1956, nr 243).



Wspomniane wyżej pozycje spełniają na ogół zadania, jakie winny spełniać 
prace popularyzatorskie: prosto, krótko i zwięźle przedstawiają opisywany temat. 
Wyjątek stanowi artykuł Z. Borasa o ostatnim Piaście opolskim, w którym Autor 
niepotrzebnie stracił sporo miejsca na zagadnienia uboczne, luźno związane z tema
tem, a pominął rzeczy dla samego1 tematu ważniejsze (charakterystykę rodziny 
Piastów opolskich, działalność gospodarczą księcia Jana Opolskiego czy ścisłe dane 
biograficzne).

Obok wspomnianych artykułów mających znaczenie ogólnośląskie ukazało' się 
szereg artykułów o znaczeniu czysto lokalnym. Są to w przygniatającej większości 
artykuły dotyczące Wrocławia 2. I one zajmują się przeważnie wypadkami czy za
gadnieniami raczej drobnymi. O ile Wrocław doczekał się względnie dużej ilości 
artykułów ze swej odleglejszej przeszłości, to niestety do zupełnych wyjątków na
leżą artykuły o historii innych miast czy okolic Śląska3 4. Na innym miejscu pisa
liśmy już o publikowanych przez „Trybunę Wałbrzyską“, a wydanych następnie 
w formie broszur artykułach z przeszłości Wałbrzycha. Tutaj chcielibyśmy jeszcze 
wspomnieć o ciekawej serii artykułów poświęconych walce klasowej chłopów 
pszczyńskich w pełniących rolę gazet regionalnych tygodnikach: „Echo Pszczyńskie“ 
i „Echo Tyskie“. Seria ta, której autorem jest kustosz muzeum w Pszczynie L. S. 
Leszczyński) szkicuje plastycznie dzieje ludności wiejskiej okolic Pszczyny od cza
sów najdawniejszych po wiek XIX. Autor oparł się nie tylko na literaturze, lecz 
sięgał dość często również do materiałów archiwalnych. Seria ta mimo* drobnych 
usterek (styl niektórych ustępów czy brak precyzji niektórych określeń) stanowi 
przykład dobrej popularyzacji dziejów rejonu. Oby tego rodzaju artykuły ukazy
wały się w prasie regionalnej jak najczęściej.

Podkreślono powyżej „marginescwość“ tematów dotyczących feudalnego okresu 
dziejów Śląska. Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy spojrzymy na zestawienie 
artykułów obejmujących zagadnienia epoki kapitalizmu. Na plan pierwszy wysu
wają się zagadnienia zasadnicze, a więc zagadnienie polskości Śląska, jego związ
ków z innymi ziemiami polskimi i historii ruchu robotniczego. Szkoda jednak, że 
tak mało jest w  gazetach śląskich takich artykułów, jak chociażby M. Komaszyń- 
skiego Jak wyglądało zaopatrzenie Wrocławia u) wodę przed IGO laty *. Artykuły 
takie mogą być — zwłaszcza na terenie Ziem Odzyskanych — dzięki ukazywaniu 
nowym ich mieszkańcom szczegółów z przeszłości tych ziem walną pomocą w wy
twarzaniu przywiązania do nowych miejsc zamieszkania.

Z problematyki epoki kapitalizmu na plan pierwszy wysuwa się grupa arty
kułów o Dzierżoniu. Szczególnie „Trybuna Opolska“, mająca na względzie teren,

2 J. K a ź m i e r c z y k ,  Archeolodzy odsłaniają dzieje dawnego Wrocławia (Ga
zeta Robotnicza, 8  III 1956, nr 58); D. L is  o wa ,  Dawny Wrocław w planach i w i
dokach XV—XIX w. (Słowo Polskie, 30 VI 1956, nr 155); A. W o j t e c k i ,  Najstarsze 
pomniki polskości (Gazeta Robotnicza, 5— 6 V 1956, nr 107); Ś. M i c h a l k i e w i c z ,  
Pokaz pierwszego lotu we Wrocławiu (Gazeta Robotnicza, 4 X 1956, nr 237); F. J a 
k u b o w s k i ,  Najstarsze czasopismo wrocławskie (Słowo Polskie, 1 VI 1956, nr 130); 
A. Ś n i e ż k o ,  Pamiątka po Tadeuszu Kościuszce odnaleziona we Wrocławiu (Sło
wo Polskie, 5 IX 1956, nr 212); M. K o m a s z y ń s k i ,  Gdy Zaułkiem Pokutniczym,, 
Zamkowym i Kocim płynęła rzeka (Gazeta Robotnicza, 31 III — 2 IV 1956); M. K o
m a s z y ń s k i ,  Stosunki obyczajowe w dawnym Wrocławiu (Gazeta Robotnicza, 
2—3 VI 1956, nr 131).
1 3 Pierwsze opolskie kuźnice (Trybuna Opolska, 16—17 VI 19o6, nr 143); J. S o 

p l i c a ,  Ciekawostki historyczne, „Inspektor — bojaźni bożej“ (Słowo Polskie, 18— 
19 III 1956, nr 67).

4 M. K o m a s z y ń s k i ,  Jak wyglądało zaopatrzenie Wrocławia w wodę przed 
100 laty (Gazeta Robotnicza, 3—4 III 1956, nr 54).



na którym żył i pracował Jan Dzierżoń, uczciła 50 rocznicę jego zgonu szeregiem 
artykułów głównie spod pióra Antoniego Gładysza5. Polskość Dzierżonia, jego 
zasługi naukowe, walka przeciw pruskiemu bezprawiu, prawidłowa pisownia na
zwiska — to zakres tematów poruszanych w źródłowych i dostarczających wiado
mości nie tylko przeciętnemu czytelnikowi prasy artykułach.

Wrocławskie „Słajwo Polskie“ uwzględnia znowu ze szczególną troską „polską“ 
problematykę Wrocławia i w ogóle Dolnego Śląska w XIX w. W pierwszym rzędzie 
wymienić tu trzeba artykuły Jana Reitera, wydobywającego stale przede wszyst
kim polskie tradycje uniwersyteckiego życia Wrocławia. W omawianym roczniku 
znajdujemy np. artykuły o towarzystwach studentów polskich czy o polskich czy
telniach we Wrocławiu. Szczególnie godne uwagi, bo oświetlające określone, zwią
zane z tradycjami polskimi miejsca, są m. in. artykuły Z. Mosingiewicza, przj'- 
pominającego czytelnikom postać wybitnego lekarza polskiego XIX w., dr Miku- 
licza, pracującego we Wrocłąwiu, a pod koniec życia mieszkającego1 w Świebodzi
cach, oraz artykuły T. Mikulskiego o wrocławskim mieszkaniu Kasprowicza. Nato
miast o Janie Kasprowiczu na Opolszczyźnie pisze S. Chmielnicki w „Trybunie 
Opolskiej“ 6.

Podkreślenia wymaga fakt, że podczas gdy wrocławskie i opolskie dzienniki 
koncentrują swą uwagę głównie na problematyce tradycji polskości Śląska prawie 
nie uwzględniając historii walk społecznych i ruchu robotniczego, to obydwa górno
śląskie dzienniki zdradzają tendencje wprost przeciwne. Rzecz jasna, że tak pierw
sze, jak i drugie stanowisko wydaje się być w swej wyłączności głęboko niesłuszne.

Początek 1956 r. przynosi jeszcze pokłosie badań związanych z pięćdziesięcio
leciem rewolucji 1905—1907 r. „Trybuna Robotnicza“ zamieszcza mianowicie infor
macje o odbytej w Sosnowcu sesji naukowej, drukuje przyczynki do kroniki wy
darzeń rewolucyjnych oraz źródłowy artykuł M. Antonowa O1 strajku szkolnym 
w Zagłębiu. Podkreślić też trzeba opublikowanie przez Jana Zarembę w „Dzienniku 
Zachodnim“ Wierszy rewolucyjnego Zagłębia wydobytych z ówczesnych pism 7.

Osobną pozycję stanowią publikacje związane z powstaniami śląskimi. Jest

5 Przypisy nasze nie mogą, rzecz jasna, spełniać roli bibliografii wszystkich 
artykułów historycznych w gazetach śląskich. Toteż szczególnie dla okresu kapita
lizmu zmuszeni jesteśmy ograniczyć się w nich do tych tylko pozycji, które związa
ne są bezpośrednio z tekstem recenzji. A. G ł a d y s z ,  Polskość Jana Dzierżonia 
(Trybuna Opolska, 27—28 X 1956, nr 257); A. G ł a d y s z ,  W rocznicę dzierżoniow- 
ską. Dlaczego czcimy pamięć Jana Dzierżonia? (Trybuna Opolska, 7—8 VII 1956, 
nr 161); A. G ł a d y s z ,  Jan Dzierżoń — twórca nowoczesnego pszczelarstwa (Try
buna Opolska, 15—16 IX 1956, nr 221); A. G ł a d y s z ,  Przeciw pruskiemu bezprawiu 
(Z życia Jana Dzierżonia) (Trybuna Opolska, 26—27 V 1956, nr 125); A. G ł a d y s z ,  
Nie Dzierżoń a Dzierżoń (Trybuna Opolska, 14—15 VII 1956, nr 167).

8 J. R e i t e r ,  Trzy rocznice (Słowo Polskie, 17—18 VI 1956, nr 144); J. R e i t e r ,  
Czytelnie polskie we Wrocławiu (Słowo Polskie, 5 VI 1956, nr 133); Z. M o s i n g i e -  
w i c z ,  Lekarz ze Świebodzic (Słowo Polskie, 8—9 VI 1956, nr 162); T. M i k u l s k i ,  
Cybulskiegó 17 II piętro (Słowo Polskie, 29—30 VII 1956, nr 180); S. C h m i e l n i  c- 
k i, Jan Kasprowicz na Opolszczyźnie (Trybuna Opolska, 6—7 X 1956, nr 239).

7 W. D o m a g a ł a ,  A. K o c h a ń s k i ,  Sesja naukowa poświęcona rewolucji 
1905—1907 roku w  Zagłębiu Dąbrowskim (Trybuna Robotnicza, 21—22 I 1956, nr 18); 
'Sesja naukowa w. Sosnowcu wzbogaciła naszą wiedzę o rewolucji 1905—1907 (Try
buna Robotnicza, 23 I 1956, nr 19); M. Ł y s z c z a r z ,  Krwawe wydarzenia pod hutą 
„Katarzyna“ (przyczynek do wydarzeń rewolucyjnych 1905—7 r. w Sosnowcu) (Try
buna Robotnicza, 13 i 16 I 1956, nr 11 i 13); M. A n t o n o w, Siadami walk rewo
lucyjnych 1905 r. Ze strajku szkolnego w Zagłębiu (Trybuna Robotnicza, 20 I 1956, 
nr 17); J. Z a r e m b a ,  Wiersze rewolucyjnego Zagłębia (Dziennik Zachodni, 25—26 
III 1956, nr 73).



ich w związku z 35 rocznicą trzeciego powstania śląskiego dosyć sporo. Zamieszcza
ją je gazety gómo-śląskie, z których terenem sprawa powstań jest bez wątpienia 
mocniej związana, ale nieco przykry jest brak artykułów czy wspomnień o powsta
niach w prasie wrocławskiej. Wydaje się, że sprawa powstań to jednak sprawa 
całego Śląska, a przypominanie o krwi powstańców przelanej za jego zjednoczenie 
z Macierzą ma znaczenie także i na Dolnym Śląsku. Stosunkowo najwięcej miejsca 
sprawie powstań poświęciła „Trybuna Opolska“ wydając nawet specjalny numer 
okolicznościowy. Należy cieszyć się, że po długiej zmowie milczenia wokół pow
stań, po następnych nielicznych artykułach zajmujących się głównie wyszukiwa
niem zdrady w powstaniach, potępianiem kadry dowodzącej czy wreszcie wykazy
waniem, jak burżuazyjne państwo polskie miało hamować lub wręcz sabotować 
powstania, mówi się o nich obecnie więcej i uczciwiej, wydobywając postępowe 
tradycje bohaterskiej walki narodowowyzwoleńczej ludu śląskiego, rolę kadry do
wodzącej, złożonej w poważnej większości z wywodzących sic z mas ludowych Ślą
zaków, czy pomoc społeczeństwa innych ziem polskich. Ogólnie wśród publikacji
0 powstaniach można wyróżnić trzy odrębne grupy. Pierwsza z nich to artykuły 
poświęcone powstaniom — stosunkowo nieliczneb. Wśród nich przebijają się jesz
cze gdzieniegdzie wpływy niedawnych opracowań, węszących wszędzie zdradę
1 zniekształcających prawdę historyczną. Z jednego z artykułów można się dowie
dzieć nawet takich „rewelacji“: „Polska burżuazyjna nie poczyniła żadnych starań 
dla uzyskania Górnego Śląska“ oraz że nasyłała dywersantów mających rzekomo 
szkodzić powstaniom. Tego rodzaju zniekształcenia prawdy są nieuczciwe i szkodzą 
tylko wytworzeniu się bliskich więzów między Ślązakami a ludnością innych ziem 
polskich. Nakreślenie roli ówczesnego rządu polskiego czy niektórych kół burżuazyj- 
ńych, wpływu zaangażowania się w interwencyjną wojnę przeciw Rosji Radziec
kiej na ich postawę musi być prawdziwe i precyzyjne. Obok tego trzeba pokazać 
także pomoc społeczeństwa polskiego dla powstańców, by wskazać, że narodowi 
naszemu była bardzo bliska walka wyzwoleńcza naszych braci na Śląsku. Wśród 
wspomnianych artykułów odpowiedzialnością za słowa i rzetelnością wyróżnia się 
artykuł uczestnika walk powstańczych J. Ziętka. Drugą grupę artykułów związa
nych z powstaniami stanowią wspomnienia powstańców, napisane przez nich sa
mych bądź opracowane na podstawie ich relacji. Wspomnień tych zebrało się dość 
sporo, mogą one stanowić cenny materiał przyczynków źródłowych do historii 
powstań i powstańców śląskiche. Do grupy tej zaliczyć można także opublikowa
ne fragmenty poezji, pieśni i gawęd powstańczych8 9 10. Wreszcie grupę trzecią po

8 O. S. P o p i o ł e  k, 35 lat temu (Trybuna Opolska, 5—6 V 1956, nr 105); J. Z i ę- 
t e k ,  Z tamtych lat (Dziennik Zachodni, 2—3 IX 1956, nr 212); W. W a w r z y n e k ,  
Z perspektywy 35 lat (Trybuna Opolska, 1—2 IX 1956, nr 209); (k a - j o t), W roczni
cę poiostań śląskich. Pamięci bohaterów (Trybuna Opolska, 18—19 VIII 1956, nr 197).

9 B. P., Na ziemi śląskiej 35 lat temu. Ze wspomnień Pawle Kozyry  (Dziennik 
Zachodni, 1 IX 1956, nr 211); F. W., Tak budowaliśmy pociągi pancerne... (Trybuna 
Opolska, 1—2 IX 1956, nr 209); K. F o r c h a l s k a ,  Ci, co tworzą historię (Trybuna 
Opolska, 1—2 IX 1956, nr 209); R. H o r o s z k i e w i c z ,  Na poicstańczym froncie 
(Trybuna Opolska, 1—2 IX 1956, nr 209); R. H o r o s z k i e w i c z ,  Szlakiem powstań
czych tradycji (Trybuna Opolska, 16—17 VI 1956, nr 143); S. K o s z y k ,  Jak to było 
w powiecie opolskim (Trybuna Opolska, 1—2 IX 1956, nr 209); T. P o t e m s k i ,  Od 
Góry św. Anny do Teruelu (Szlakiem wspomnień powstańca-dąbrowszczaka) (Try
buna Robotnicza, 18 IX 1956, nr 223); B. P r o m i ń s k i, Sprawa zwyciężyła (Trybu
na Opolska, 9—10 VI 1956, nr 137); C. S m o l i ń s k i ,  Walka trwa dalej (Trybuna 
Opolska, 1—2 IX 1956, nr 209).

10 C. K u r e k ,  Poezja buntu i walki (Trybuna Opolska, 1—2 IX 1956, nr 209); P. 
S w i e r ć ,  Pieśń powstańcza — pieśnią zwycięstwa (Trybuna Opolska, 1—2 IX 
1956, nr 209); Do broni! Pieśń Grupy Wschodniej (na nutę Marsylianki), (Trybuna



święconą powstaniom stanowią artykuły polemiczne, zajmujące krytyczne stano
wisko wobec dotychczasowych praktyk zniekształcania ich historii bądź demasku
jące warunki, w jakich tego rodzaju opracowania powstawałyu.

Okres międzywojenny na łamach omawianych dzienników — to właściwie 
tylko sprawy ruchu robotniczego. Uwzględnianie tych zagadnień jest słuszne i ko
nieczne. Więcej nawet — źle się dzieje, gdy np. o Paulinie Wagner lub Emanuelu 
Waloszczyku pojawiają się wzmianki życiorysowe dopiero w związku z ich śmier
cią 11 12. Trzeba nam więcej artykułów i notatek o ludziach zasłużonych dla sprawy 
walki O' społeczne wyzwolenie Śląska — nie dla tworzenia „Panteonu działaczy 
śląskich“, lecz dla uznania ich zasług, dla uzmysłowienia młodzieży i ludności na
pływowej nie tylko przy pomocy mniej lub bardziej ogólnych sformułowań prze
biegu walki o Śląsk socjalistyczny — i o Śląsk polski. I dla spełnienia tego drugie
go postulatu ważne jest, aby w naszych gazetach ukazywało się więcej niż dotąd 
takich artykułów, jak np. Najstarszy mieszkaniec Wrocławia (o< dr Kuczyńskim, 
działaczu Związku Polaków w Niemczech), lub z podkreślających polskość Śląska 
materiałów dokumentalnych 13 *.

Nasze uprzednie zastrzeżenia odnośnie do materiałów biograficznych odnieść 
zresztą należy do poszczególnych gazet w rozmaitym stopniu. Zwłaszcza „Trybuna 
Robotnicza“ zamieszcza stosunkowo często sylwetki (głównie już nieżyjących) dzia
łaczy robotniczych. Wspomnienia o działaczce KPP Helenie Weintraub czy członku 
MOPR w Zagłębiu Ferście posłużyć mogą również zawodowemu historykowi, nie 
mówiąc już o szerokim gronie nauczycieli i działaczy oświatowych. Analogiczną 
problematykę uwzględnia również czasem „Dziennik Zachodni“. W mniejszej mie
rze odnieść to można do „Trybuny Opolskiej“ u.

W ogóle zresztą sprawy ruchu robotniczego w okresie międzywojennym zani
kają w naszej prasie w miarę, jak miejscem jej redagowania są miasta wojewódz
kie, w owym czasie bardziej zgermanizowane. Główną uwagę poświęcają tym za
gadnieniom „Trybuna Robotnicza“ i „Dziennik Zachodni“, ale już „Trybuna Opol
ska“ zamieszcza o wiele mniej tego rodzaju artykułów. Wrocławskie „Gazeta Ro
botnicza“ i „Słowo Polskie“ pomijają w ogóle sprawy ruchu robotniczego na Śląsku 
w okresie międzywojennym. Czy stanowisko to, wskutek którego mieszkańcy Dol
nego Śląska pozbawieni są wiadomości o bliskich im chronologicznie wydarzeniach 

' z dziedziny walki o postęp i wyzwolenie społeczne ziem śląskich, jest słuszne?

Opolska, 1—2 IX 1956, nr 209); M. B i e l e c k a ,  Powstańcze facecje (Trybuna Opol
ska, 1—2 IX 1956, nr 209).

11 WISZ, Wokół trzeciego powstania śłąskiego (Trybuna Robotnicza, 5— 6  V 
1956, nr 107); W. S z e w c z y k ,  Sprawa powstańców śłąskich (Trybuna Robotnicza, 
16—17 VI 1956, nr 143); T. S z a f a r, U źródeł miłczenia (Trybuna Robotnicza, 6—7 
VII 1956, nr 161).

12 (Se), Zgon Pauliny Wagner (Trybuna Opolska, 19 VI 1956, nr 145); Tow. Ema
nuel Waloszczyk (Trybuna Robotnicza, 17 X 1956, nr 248).

13 (o), Najstarszy mieszkaniec Wrocławia (Gazeta Robotnicza, 9 V 1956, nr 110); 
W. W a w r z y n e k ,  Wymowa tajnych dokumentów (Trybuna Opolska, 18—19 VIII 
1956, nr 197).

H J. G o l d k o r n ,  Matka (Trybuna Robotnicza, 22—23 IX 1956, nr 227); I. M a
ry  m o n t, Towarzysz z MOPR-u (Trybuna Robotnicza, 28--29 IV 1956, nr 101);
H. M i e r z y ń s k i ,  Wiedzieliśmy o co walczymy (Dziennik Zachodni, 1 V 1956, 
nr 105); H. M a r k i e w i c z ó w  a, Album rodziny Dziekanów (Dziennik Zachodni, 
1 V 1956, nr 105); (w), Ryszard Mondrzyk (Trybuna Opolska, 21 III 1956).
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Na koniec wspomnieć trzeba jeszcze o pracy dziennikarskiej Tadeusza Po- 
temskiego (bo on chyba ukrywa się pod kryptonimem (tp), którym sygnowanych 
jest wiele interesujących nas artykułów). Wydobywa on na łamach „Trybuny Ro
botniczej“ zapomniane niejednokrotnie wydarzenia z dziejów ruchu robotniczego na 
Śląsku, sięga do materiałów archiwalnych, dostarcza wiadomości o współpracy 
KPP i PPS, działalności KPP w wojsku i walce KPD Śląska Opolskiego w latach 
hitleryzmu15.

Roman Heck 
Julian Raba

\

15 T. P o t  e m s k i ,  Gdy głosowano za „Leninburgiem“. W 32 rocznicą historycz
nego wniosku (Trybuna Robotnicza, 25 VII 1956, nr 176); (tp), Przed 20 laty. Ra
porty szpicla (Trybuna Robotnicza, 4 V 1956, nr 106); (tp), Przed 20 laty. Sztandary 
razem (Trybuna Robotnicza, 7 VI 1956, nr 135); (tp), Przed 20 laty. Jedynym ra
tunkiem — zwycięski Front Ludowy (Trybuna Robotnicza, 27 VI 1956, nr 152); (tp), 
Z lat walki KPP. Na niebezpiecznym posterunku (Trybuna Robotnicza, 7 V 1956, 
nr 108); T. P o t e m s k i ,  KPD-owcy nie składali broni (Trybuna Robotnicza, 12 IX 
1956, nr 218).


