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Wśród wielu prac historycznych poświęconych Śląskowi, które ukazują się 
w zachodnich Niemczech, książka Foggera zajmuje specyficzne miejsce. Posiada 
ona charakter rocznicowy, ukazała się bowiem w 600-lecie pierwszej wzmianki 
o wsiach noworudzkich (1352). Kończy ją zaś przemówienie Autora wygłoszone na 
zjeździe poświęconym tej właśnie rocznicy. Autor dedykuje pracę tym, którzy zo
stali z Kłodzkiego usunięci po 1945 r., i tym, którzy pozostali na miejscu. We 
wspomnianym zakończeniu jest wiele rozważań na temat niesprawiedliwości, która 
spotkała niemieckich mieszkańców Kłodzkiego, oraz ostrych uwag na temat „pol
skich rządów“ po 1945 r. Uwagi tego typu rozsiane są także tu i ówdzie w tekście 
samej pracy.

Nie to jest jednak najbardziej chrakterystyczne dla książki Foggera. Powsze
chnie wiadomo, jak ogromną rolę odgrywały w Niemczech badania regionalne pro
wadzone przez ludzi na różnych stanowiskach, jak nauczycieli, księży, pastorów, 
które przynosiły w rezultacie ogromne ilości rozpraw o każdej niemal znaczniej
szej miejscowości. Poziom ich był bardzo różny, ale pomimo tego spełniały dwo
jakiego rodzaju zadanie: z jednej strony dawały obfity materiał faktograficzny, 
z drugiej wytwarzały poczucie łączności mieszkańców z rodzimym miasteczkiem 
czy powiatem.

Ze względu na niedostateczną znajomość historycznej literatury zachodnionie- 
mieckiej trudno stwierdzić, ile ukazuje się tam prac tego rodzaju, a zwłaszcza ile 
z nich dotyczy ziem polskich. W każdym razie jednak pojawienie się pracy Fog-, 
gera jest zjawiskiem znamiennym. Wydawcy oznaczyli ją jako pierwszy tom cy
klu „Von Glatzer Land und Volk“, a krótkie wprowadzenie napisał przewodni
czący Volksgruppe der Grafschaft Glatz, Georg Goebel. Tyle o politycznym aspek
cie książki, która powinna być dla nas sygnałem budzącym do żywszej pracy nad 
lokalną historią Śląska.

Autor jest postacią równie typową, jak sama książka. Nauczyciel z Jugowa, na 
północ od nowej Rudy, zajmował się od dawna dziejami swojego terenu, a przed 
1945 r. był przewodniczącym Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde des Grosskrei
ses Glatz. Zna archiwa, a w recenzowanej pracy widać częściowe wyzyskanie da
wnego wrocławskiego archiwum państwowego. Oderwany od opisywanego okręgu 
nie mógł dać pełnego obrazu tematu, którym się zajął. Toteż już samym tytułem 
obwarował się przed zarzutem o jedynie częściowe, przedstawienie zagadnienia. 
W poszczególnych rozdziałach pracy omówił: 1. warunki klimatyczne, uprawę ro
ślin użytkowych; 2. górnictwo węgla (w dodatkach do rozdziału jest mowa o roz
budowie sieci kolejowej i elektryfikacji); 3. kwas węglowy, tzn. uzdrowiska (w do
datku zamieszczony został szkic o leśniczych z lasów na wschód od Jugowa);
4. „czerwoną ziemię“, tzn. kamieniołomy; 5. rudy metalu (w dodatku — wywód 
o początkach górnictwa) oraz 6. poszczególne okresy produkcji szkła i wyrobów 
szklanych (w dodatku — szkic o malarstwie na szkle). Zestawienie tematyki roz
działów wskazuje, że w pracy brak jest całego szeregu zagadnień, aby wspomnieć 
tylko o tak ważnym dla Kłodzkiego przemyśle tekstylnym, dalej o przemyśle 
drzewnym czy wyrobie pudełek. Jeszcze więcej uwag nasunęłoby się przy dokład
niejszym przeglądnięciu tytułów podrozdziałków, których jest około 200. Nie two
rzą one w ramach rozdziałów' żadnej całości, często brak jest wśród nich porząd
ku i mają charakter miniaturowych szkiców, w których Autor zamieszczał te 
materiały, które akurat miał do dyspozycji. Ponieważ zaś najbardziej interesował



się Okolicami Nowej Rudy, więc też z trzech powiatów Kłodzkiego noworudzki do
minuje zdecydowanie nad pozostałymi. O popularnonaukowym charakterze książki 
świadczą tego rodzaju wywody, jak np. o procesie powstawania węgla, częściowo 
także w tym celu Autor zamieścił w niej kilkadziesiąt fotografii, ilustracji i pla
nów. Z drugiej strony jednak bogaty materiał faktograficzny daje możliwość wy
zyskania pracy także przez fachowego historyka.

Autor wspomina szereg razy o trudnościach, na jakie natrafiał rozwój ekono
miczny Kłodzkiego, a także daje przykłady złego położenia robotników, ale całość 
utrzymana jest w tonie zdecydowanie optymistycznym, być może także w tym 
celu, aby przeciwstawić stan sprzed 1945 r. późniejszemu. Nasuwa się przypuszcze
nie, że z tego właśnie powodu opuszczony został przemysł tekstylny. Jedną z naj
smutniejszych kart dziejów Kłodzkiego stanowił los tkaczy, a upadek tej gałęzi 
przemysłu był zjawiskiem występującym ponad wszelką wątpliwość.

Narracja przekracza niekiedy granice Kłodzkiego, • Autor porównuje czasami 
stosunki panujące na tym terenie z innymi powiatami Śląska, ale nie stanowi to 
żadnej reguły i jest raczej przypadkowe. Słowem, jest to typowa niemiecka praca 
z historii lokalnej. Tak jak kilkadziesiąt lat wcześniej pisano historie parafii, tak 
dzisiaj tematem stały się stosunki gospodarcze. Metoda pozostała ta sama zresztą 
przy dużej erudycji Autora i wyraźnym zamiłowaniu do tematu.

Adam Galos
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Problem naroczników i nároku w średniowiecznej Polsce był od stu przeszło 
lat tematem żywych nieraz w nauce naszej polemik i dyskusji. Zajmowali się nim 
kolejno (z ważniejszych autorów) W. A. Maciejowski (dwukrotnie: 1832, 1856), Bu
rzyński (1878), F. Piekosiński (dwukrotnie: 1881, 1896), F. Bujak (trzykrotnie: 1905, 
1925, 1926), Z. Wojciechowski (1924), J. Czubek (1926), nie mówiąc o badaczach 
traktujących to zagadnienie tylko marginesowo (np. Potkański, Zakrzewski, Balzer, 
Brückner i in.). Obecnie, po trzydziestoletniej przeszło przerwie, znakomity znawca 
stosunków społecznych i gospodarczych naszego średniowiecza *dał nowe w tym 
kierunku i ciekawe spostrzeżenia. 1

Zagadnienie naroczników i nároku rozpatrywano w Polsce dotychczas raczej 
z punktu filologicznego, starając się na tle porównawczym ustalić znaczenie tego 
terminu w średniowiecznej Polsce, a dopiero na drugim miejscu starano się ana
lizować źródła mówiące o nároku i narocznikach, przy czym trzeba zaznaczyć, iż 
raczej omawiano wiadomości źródłowe sumarycznie, niż poddawano je wnikliwej 
i wszechstronnej analizie. Praca prof. Tymienieckiego jest pierwszą, która omawia 
wyczerpująco najcharaktsrystyczniejsze źródłowe wiadomości nasze w tym kierun
ku, tj. dokument trzebnicki z r. 1204 1.

Jeśli co do pochodzenia i etymologii wyrazu narok nie było w zasadzie większej 
między badaczami różnicy (wywodzi się termin narok od rok — narzec — wyrok — 
obrok — narok) i zgadzano się, że zwrot ten oznaczał jakieś specjalne funkcje 
i stopień zależności tej kategorii ludności, to różnice w poglądach występowały 
dopiero w interpretacji danych filologicznych. Tak tedy część badaczy (Macie
jowski, Bujak), opierając się na terminie narok w  źródłach czeskich, w których

1 Kodeks dypl. Śląska„ wyd. K Maleczyński, I, Wrocław 1951, nr 104.


