
podział na zaawansowane w rozwoju kapitalizmu kraje zachodnie i tereny z roz
wijającą się w XV w. gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą w  Europie środkowo
wschodniej. Ziem Czech, Moraw i Śląska nie można według Matejka zaliczyć do 
żadnej z tych grup w sposób zdecydowany. Stanowiły one rejon przejściowy.

W toku rozważań nad stanem i organizacją własności ziemskiej Matejek do
chodzi do wniosku, że w Polsce większość prac wykonywana była przez poddanych 
jako ich pańszczyźniana powinność na rzecz pana. Inaczej było z robocizną na te
renie Czech, szczególnie południowych. Natomiast w miarę posuwania się ku pół
nocy można zaobserwować wzrost pańszczyźnianych powinności chłopów. Gdy 
z Czech południowych można przytoczyć przykłady pańszczyzny z półłanu w wy
sokości 5 — 8 dni sprzężajnych w roku, to na Morawach lub Śląsku w świetle urba-, 
rzy pańszczyzna dochodzi do 100 dni w roku z łanu, w czym 1/5 stanowiła pań
szczyzna sprzężajna. Wiele prac sezonowych w folwarkach czeskich oraz większość 
prac we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach była wykonywana robocizną na
jemną bądź to przez czeladź, bądź to przez sezonowych pracowników najemnych. 
Dlatego też w  czeskich folwarkach jest nieco inny skład pracowników administra
cyjnych oraz większa ilość czeladzi niż w folwarkach polskich. Czeski urzędnik nie 
potrzebował tylu pracowników do nadzoru nad poddanymi, jak to było w Polsce. 
O karbowym czy dziesiętnikach brak wzmianek w czeskich źródłach. Nie pojawia 
się też klucznik czy rewizor.

Autor podaje także pewne dane dotyczące obciążeń pańszczyźnianych na Ślą
sku Opawsko-Cieszyńskim. Tak np. Urbář hradeckého panství z 1574 r. podaje sto
sunkowo niewielką pańszczyznę, dochodzącą do 23 dni, w tym 3 dni sprzężajne, 
z pół łanu. Natomiast w państwie frydecko-misteckim według urbarza z 1580 r. 
poddani byli obowiązani wykonywać wszelkie prace, jakie im zostałyby wskazane. 
Ponieważ jednak w tym państwie na 21 wsi były tylko 3 folwarki, można przy
puszczać, że pańszczyzna i tu nie przekraczała 23 dni. W posiadłościach cieszyń
skich według urbarza z 1577 r. poddani byli przeważnie wykupieni z dniówek 
sprzężajnych, a ilość dniówek pieszych nie przekraczała 10 dni w roku. Nato
miast w  mieście Divči Hrady wysokość pańszczyzny w 1594 r. dochodziła do 70 dni 
w roku, w tym dniówki sprzężajne, dochodzące do 1/10 całości, były wyznaczane od 
ćwierci łanu wzwyż. Tak więc stosunki te były zbliżone raczej do stosunków pa
nujących na terenie Polski. Dane te nie wystarczają jednak dla charakterystyki 
obciążeń pańszczyźnianych na całym Śląsku, mogą służyć tylko jako materiał uzu
pełniający.

Aleksander Nyrek

E. P a l m ,  BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES KLASSENKAMPFES DES 
OBERLAUSITZER LANDVOLKES ZUR ZEIT DES SPÄTFEUDALISMUS (Letopis 
Instituta za Serbski Ludospyt, ser. B, nr 1, 1935, s. 3—120).

Obszerna rozprawa E. Palma jest cennym przyczynkiem do poznania dziejów 
chłopów górnołużyckich w okresie późnego feudalizmu. Po wstępnych uwagach 
o charakterze metodologicznym Autor kreśli obraz ekonomicznego położenia 
ludności wiejskiej na Górnych Łużycach w XVI—XVIII w. równocześnie podkre
ślając silnie ucisk narodowościowy autochtonicznej ludności łużyckiej przez feuda- 
łów niemieckich. Główną część pracy E. Palma stanowi historia walki klasowej 
chłopów górnołużyckich w schyłkowej fazie feudalizmu.

Przy czytaniu tej pracy nasuwa się kilka uwag krytycznych zarówno o cha
rakterze merytorycznym, jak i technicznym. Omawiając np. położenie chłopów na 
Górnych Łużycach, Autor zatrzymuje się przede wszystkim na stronie prawnej
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tego zagadnienia. Nie wdaje się zupełnie w analizę ekonomicznej sytuacji wsi gór- 
nołużyckiej w interesującym go okresie, bo trudno za taką analizę uznać najbar
dziej ogólnikowe wyliczenie form renty feudalnej i nie poparte żadnym dowodem 
twierdzenie o ciągłym wzroście obciążeń pańszczyźnianych ludności wiejskiej po
cząwszy od zarania XVI w. Szczegółowo natomiast zajmuje się sytuacją prawną 
chłopów, cytuje cały szereg ustaw i rozpraw prawniczych z XVII i XVIII w., zna
nych już zresztą i wyzyskiwanych w większości przez starszą, burżuazyjną lite
raturę łużycką Ta część pracy E. Palma jest nie tylko nieproporcjonalnie duża 
w stosunku do innych, poświęconych sytuacji ludności wiejskiej na Górnych Łu- 
życach, ale też przeładowana cytatami, nieraz bardzo obszernymi, ze źródeł usta
wodawczych i traktatów prawniczych. Wydaje się, iż w wielu wypadkach są one 
zbędne, jeśli się zważy, że cytował je już H. Knothe1 2. Autor nie wspomina też 
ani jednym słowem o ucisku fiskalnym chłopów i o ich świadczeniach na rzecz 
Kościoła. Ten „prawniczy“ aspekt zaciążył także mocno na tej części rozprawy 
E. Palma, w której Autor omawia problem zbiegostwa chłopów. Zamiast bowiem 
dokładnej i wszechstronnej analizy tej formy walki klasowej ludności wiejskiej, 
w pracy E. Palma znajdujemy szczegółowe i sumienne zreferowanie i streszczenie 
wszelkiego rodzaju patentów i rozporządzeń przeciwko zbiegostwu, wydanych od 
połowy XVII do końca XVIII w. przez kurfirstów saskich i Oberamt w Budziszy- 
nie. Nie ma w niej poza jednym wypadkiem z drugiej połowy XVIII w., notabene 
niezbyt ciekawym, żadnych przykładów ucieczki poddanych, analizy jej przyczyn 
i skutków. Autor nie podaje również, czy i w jakim stopniu zakazy przeciwko 
zbiegostwu były wprowadzane w życie, a kary w nich wyznaczane egzekwowane. 
Jest to poważny brak pracy E. Palma, ponieważ Autor postawił przed sobą za
danie możliwie pełnego przedstawienia zagadnienia walki klasowej chłopów na 
Górnych Łużycach w omawianym okresie, a nie stosunku do niej ustawodawstwa 
feudalnego. I w tej części za dużo jest cytatów z wyżej wspomnianych patentów 
i rozporządzeń.

Najciekawsza jest ostatnia, główna część rozprawy, w której Autor zajmuje 
się procesami chłopów z panami oraz powstaniami ludności wiejskiej. Zastrzega 
się on, że głównym przedmiotem jego zainteresowań będzie okres drugiej połowy 
XVIII w. Z okresu wcześniejszego przytacza jedynie nie znane literaturze histo
rycznej przekazy źródłowe do niektórych powstań, zwłaszczą do wielkiego buntu 
chłopskiego z 1516 r. oraz do wystąpień anty feudalnych chłopów łużyckich w cza
sie wojny trzydziestoletniej. W tej części rozprawy Autor przytacza dużą ilość 
nieznanego, archiwalnego materiału, cytowanego przeważnie in extenso, pozwalają
cego zorientować się czytelnikowi w formach i natężeniu oporu chłopskiego prze
ciwko wyzyskowi i uciskowi ze strony panów u schyłku ustroju feudalnego. Żało
wać należy, że ograniczył się On tylko do zreferowania tego naprawdę bogatego 
materiału i nie próbował wyciągnąć z niego ogólniejszych wniosków.

bo przytoczonych przez E. Palma wystąpień chłopskich od połowy XVIII w. 
można by jeszcze dorzucić kilka innych. Np. w latach 1749—1750 w Zentendorf 
chłopi odmówili odrabiania pańszczyzny ręcznej3, w 1796 roku doszło do rozru

1 Por. np. H. K n o t h e ,  Die Stellung der Gut sunt erthanen in der Oberlausitz zu 
ihren Gutsherrschaften von den ältesten Zeiten bis zur Ablösung der Zinsen *und 
Dienste (Neues Lausitzisches Magazin, Bd LXI, 1885, s. 263 nn.); E n d e r, Langenau 
in görlitzer Kreise (Neues Lausitzisches Magazin, Bd 45, 1869, s. 141 nn.).

2 K n o t h e ,  op. cit.
a WAP Wrocław, b. Archiwum m. Zgorzelca, nr 15930.



chów na tle pańszczyzny w Białogórzu i Gozdaninie4. Niespokojnie też:: było 
w Pieńsku 5.

Z uwag natury technicznej można by pod adresem Autora wysunąć pretensję, 
że cały aparat naukowy umieścił w tekście rozprawy, co w poważnym stopniu 
utrudnia jej czytanie, zwłaszcza że nagromadzono w nim wiele cytatów źródło
wych, które z powodzeniem można było umieścić w przypiskach.

Przytoczone wyżej uwagi krytyczne nie umniejszają w niczym dużej wartości 
badawczej recenzowanej pracy. Niewątpliwą zasługą Autora jest fakt, że jako jeden 
z pierwszych uczonych nierńieckich starał się przedstawić w sposób marksistowski 
dzieje walki klasowej chłopów na Górnych Łużycach na podstawie sumiennie ze
branego i w dużym stopniu nie znanego materiału archiwalnego.

Józef■ Leszczyński

T. J ę d r u s z c z a k ,  POLITYKA RZĄDU POLSKIEGO WOBEC TRZECIEGO 
POWSTANIA NA ŚLĄSKU W 1921 R. (Materiały i Studia INS przy KC PZPR, 
t. IV, seria hist., s. 169—209).

Jakkolwiek dyskusja nad sprawą powstań śląskich, zapoczątkowana przed 
dwoma laty na łamach „Kwartalnika Historycznego“ *, nie rozwinęła się jak do
tąd w należytym stopniu, to jednak zagadnienie to nie przestaje absorbować zainte
resowanych historyków. Wyrazem tego jest opublikowany ostatnio w „Materia
łach i Studiach“ INS artykuł T. Jędruszczaka (będący fragmentem pracy kandy
dackiej pti. Stanowisko polskich klas posiadających w sprawie Śląska w latach 
1918—1921). Artykuł ten nie stanowi formalnie przedłużenia wspomnianej dysku
sji, faktycznie jednak wnosi do niej i do naszej wiedzy o powstaniach śląskich 
w ogóle szereg interesujących, często istotnych elementów.

W niemałej mierze przyczynia się do tego fakt, iż w przeciwieństwie do opra
cowań dotychczasowych, opierających się przeważnie dość jednostronnie na ma
teriałach śląskich, Autor silnie poszerzył tę podstawę materiałową. M. in. wyzy
skał w znacznej mierze źródła centralne, w szczególności archiwalia z Archiwum 
Akt Nowych oraz prasę warszawską. Widać też już w artykule pewien wpływ do
datni zmieniającego się w ,naszym kraju ogólnego klimatu badań naukowych, wy
rażającego się zarówno w tonie, jak i treści używanej argumentacji naukowej.

Przedwojenna historiografia polska sprowadzała na ogół genezę trzeciego 
powstania do zagadnienia wyników plebiscytu i wiążących się z nimi krzywdzą
cych Polskę zamierzeń mocarstw anglosaskich. Autor poszerza i pogłębia zagadnie
nie, zwracając uwagę na przesłanki społeczno-ekonomiczne wybuchu III powsta
nia oraz na współczesną sytuację w Polsce i w Niemczech, której wpływ na 
rozwój wydarzeń na Śląsku dawał się tu zawsze w tym okresie silnie odczuwać. 
Podkreśla, że w szczególności w związku z ograniczaniem zatrudnienia w kopal
niach i hutach górnośląskich narastały wśród robotników tendencje strajkowe. 
Przyczyniało się to do wytworzenia atmosfery strajku generalnego i gotowości 
do chwycenia za broń (s. 178).

Polityka rządu polskiego (a także Korfantego) została w swym zasadniczym 
kierunku sformułowana już w parę dni po plebiscycie w uchwale Rady Ministrów 
z 23 III 1921 r. Polegała ona na zalecaniu ludowi górnośląskiemu postawy de
fensywnej, postawy wyczekiwania na decyzje Rady Najwyższej, a w najlepszym

4 Ibid., nr 18281.
5 Ibid., nr 14495.
‘ Por. K. L a p t e r  i H. Z i e l i ń s k i ,  Powstania śląskie (Kwart. Hist., 1954, 

nr 1).


