
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.


