
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.


