
K R O N I K A  N  A  U K O W A

K O N FE R E N C JA  H IST O R Y K Ó W  PO LSK IC H  I C Z E C H O SŁ O W A C K IC H
W  CIESZY N IE

W dniach 14 i 15 czerwca obradowała w polskim i czeskim Cieszynie kon
ferencja historyków polskich i czechosłowackich, zorganizowana z inicjatywy 
Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii przy udziale Zakładu Historii 
Śląska IH PAN, a po stronie czeskiej z inicjatywy Śląskiego Instytutu w Opawie 
i Instytutu Słowiańskiego Czechosłowackiej Akademii Nauk. Udział w konferencji 
wzięli historycy z Wrocławia, Katowic, Cieszyna, Krakowa i Warszawy oraz 
z Opawy, Ostrawy, z czeskiego Cieszyna, Berna i Pragi. Referaty i dyskusja, jaka 
toczyła się na plenum i w trzech sekcjach (wczesnego feudalizmu, późnego feuda
lizmu oraz dziejów XIX i XX w.), dotyczyły współpracy w zakresie wydawnictw 
źródłowych oraz badań nad dziejami i wzajemnymi stosunkami obu krajów. 
Przedyskutowano również zagadnienie kształtowania się świadomości narodowej 
na Śląsku.

W wyniku obrad wysunięto i uchwalono następujące wnioski:
1. Mimo że praca nad wzajemnym poznaniem dziejów Czechosłowacji, Polski

oraz stosunków obu krajów, a również nad dziejami Śląska prowadzona jest 
przez szereg placówek naukowych, to zarówno wyniki tej pracy, jak jej pod
stawy organizacyjne w obu krajach wymagają dalszego pogłębienia i poszerzenia. 
Pogłębienia tego wymagają zwłaszcza takie dziedziny, jak: wymiana wydawnictw, 
wymiana materiałów redakcyjnych między czasopismami i zwielokrotnienie bezpo
średnich kontaktów badaczy, przy czym we wszystkich tych dziedzinach należy 
uwzględniać nie tylko wymianę centralną, ale i bezpośrednie związki środowisk 
prowincjonalnych polskich i czechosłowackich. 1

2. Konferencja wskazała przykładowo na szereg problemów, nad którymi 
winna się toczyć wspólna praca historyków polskich i czeskich. Należą tu między 
innymi:

a) Sytuacja i rozwój miast polskich i czeskich w XIV—XVII w.
b) Rozwój wsi polskiej i czeskiej.
c) Sprawa wtórnego poddaństwa w Europie środkowej.
d) Ideologia ruchów społeczno-religijnych XIV—XVII w. i wzajemne stosunki 

Polski i Czech w tym zakresie.
e) Walka narodów słowiańskich o społeczne i narodowe wyzwolenie.
3. Konferencja widzi szczególnie silnie zarysowującą się potrzebę ścisłej współ

pracy oraz wymiany materiałów w zakresie niektórych wydawnictw źródłowych, 
jak regesta Królestwa Czech i Moraw i regesta śląskie, urbarze śląskie, materiały 
do dziejów początków przemysłu i klasy robotniczej na Śląsku.

4. Konferencja uznaje za najbliższą, konkretną formę współpracy wydanie 
„Studiów z dziejów polskich i czechosłowackich“. Redakcją zajmie się po stronie 
polskiej Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, po stronie czeskiej



Ipstytut £łowia,ński Czechosłowackiej Akademii Nauk. Obie strony dołożą wszel
kich starań w kierunku szerokiego, upowszechnienia wydawnictwa w obu krajach.

5. Konferencja stwierdza, że dla realizacji szeregu poruszonych problemów 
konieczne jest przyśpieszenie organizacji Komisji współpracy historyków polskich 
i czechosłowackich przy Instytutach Historii Pplskiej Akademii Nauk i Czechosło
wackiej Akademii Nauk..

Zebrani na konferencji historycy obu krajów podkreślili przyjacielski nastrój, 
w jakim toczyły się obrady1.

W Z N O W IE N IE  PO LSK IEG O  SŁ O W N IK A  B IO G R A FIC ZN EG O

Wydawnictwo to przerwane w r. 1949, a obejmujące również szereg życiorysów 
ludzi związanych ze Śląskiem, zostało obecnie wznowione z inicjatywy Dyrekcji 
Instytutu Historii PAN i dzięki decyzji Prezydium PAN. Postanowienie to dotyczy 
stopniowej reedycji dotychczas wydanych 7 tomów Słownika, przede wszystkim 
zaś kontynuacji wydawnictwa od tego punktu, w którym zostało ono przerwane.

W związku z tym prace Redakcji Polskiego słownika biograficznego idą w tej 
chwili w następujących kierunkach:

1. W kierunku ostatecznego wykończenia już gotowego 5 zeszytu tomu VII 
(obejmującego nazwiska Genga Simone — Girdwoyn Kazimierz). Zeszyt ten, jako 
zamykający wspomniany tom, jest uważany za „poślizgowy“ i dlatego będzie wy
dany co rychlej, a prócz uzupełnień bibliograficznych, i tylko w wyjątkowych 
wypadkach merytorycznych, nie będą w nim przeprowadzone żadne inne zmiany, 
gdyż będzie on podlegał w przyszłości, podobnie jak wszystkie dotąd wydane to
my, przewidzianej reedycji.

2. Drugi, najważniejszy kierunek prac Redakcji obejmuje sprawę przygoto
wania następnego, 40-arkuszowego tomu Polskiego słownika biograficznego, który 
obejmie dalsze nazwiska na literę G (do końca tej litery). W związku z tym Re
dakcja jest w toku opracowywania listy tych nazwisk, która zostanie w najbliż
szym czasie przedstawiona Komitetowi Redakcyjnemu oraz specjalistom poszcze
gólnych dziedzin i epok w celu ewentualnego uzupełnienia tej listy oraz dopo- 
możenia Redakcji w wytypowaniu autorów poszczególnych życiorysów.

3. Redakcja opracowała już projekt Zasad wydawnictwa, które postanawiają, 
że Polski słownik biograficzny będzie zawierał artykuły tylko o osobach nieżyją
cych ze wszystkich klas i warstw społecznych oraz będzie uwzględniał wszystkie 
czasy, dzielnice i dziedziny. Zasady podkreślają, że zadaniem artykułów będzie 
podanie ścisłych informacji bez rozstrzygania rozbieżnych opinii i ustalania sądów 
o danej postaci. Projekt Instrukcji redakcyjnej, przygotowany również przez Re
dakcję, ustala sposób opracowania życiorysu pod względem merytorycznym i for
malnym. Oba projekty będą przedłożone w najbliższym czasie Komitetowi Re
dakcyjnemu do przedyskutowania i zatwierdzenia.

Na czele Redakcji Polskiego słownika biograficznego stoi redaktor prof. dr 
Kazimierz Lepszy. Redakcja mieści się w Zakładzie Dokumentacji Instytutu Histo
rii PAN w Krakowie. W skład powołanego przez PAN Komitetu Redakcyjnego 
wchodzi około 50 osób, w tym przedstawiciele poszczególnych dziedzin nauki i róż
nych środowisk naukowych kraju.

1 Ze względów technicznych podajemy na tym miejscu jedynie rezolucję koń
cową uchwaloną na konferencji. Szersze sprawozdanie z obrad oraz wykaz prac 
zgłoszonych do „Studiów z dziejów polskich i czechosłowackich“ podamy w jed
nym z dalszych zeszytów.



Wydawnictwo dzięki swojemu szerokiemu zasięgowi znowu stanie się pomocą 
zarówno dla pracowników naukowych wszelkich dziedzin, jak i dla działaczy 
społecznych, politycznych i kulturalnych. Brak tego wydawnictwa odczuwano 
dotkliwie w okresie przerwy i dlatego Instytut Historii PAN już od przeszło roku 
pracował w kierunku jego wznowienia.

Należy się spodziewać, że problematyka śląska wystąpi tu szeroko również 
w formie uzupełnień zeszytów przedwojennych.

m uzeum  Śląskie w e  Wr o c ła w iu

Muzeum Śląskie, centralna placówka tego typu na Dolnym Śląsku, podjęło 
normalną działalność w lipcu 1948 r., po trzyletnim okresie żmudnej organizacyj
nej pracy od podstaw, której głównym zadaniem było ratowanie rozprószonych za
bytków, ich gromadzenie, porządkowanie i konserwacja. Organizujące się stopnio
wo poszczególne działy Muzeum, dysponując skromnym zespołem pracowników, 
koncentrowały swoje wysiłki przede wszystkim w kierunku uzupełniania i porząd
kowania zasobów zabytkowych oraz realizacji zadań usługowych przez opraco
wanie i udostępnianie wystaw stałych i czasowych.

Po otwarciu w r. 1948 Galerii Malarstwa Polskiego, Działu Archeologii i Dzia
łu Sztuki Średniowiecznej udostępniono w r. 1951 wystawę Działu Rzemiosł Arty
stycznych, zaś w r. 1954 Dział Historyczny z wystawą Dziesięć wieków Śląska. 
Wreszcie r. 1956 przyniósł otwarcie stałej wystawy Działu Etnograficznego.

W okresie sprawozdawczym (r. 1956), podobnie jak i w latach ubiegłych, dzia
łalność Muzeum Śląskiego zaznaczyła się na trzech głównie odcinkach: 1. dzia
łalności usługowej; 2. naukowej i 3. popularyzatorskiej. Prace prowadzone były 
przez. poszczególne działy siłami swoich zespołów naukowych, przy koordynacji 
całokształtu działalności na kolegiach dyrekcyjnych.

W działalności usługowej wysunęło się na plan pierwszy zagadnienia wysta
wiennictwa i realizacja zadań ekspozycyjnych, prowadzona przez zespoły pracowni
cze poszczególnych działów. Dział Archeologiczny, poza systematycznym uzupełnia
niem stałej wystawy Śląsk Starożytny, zorganizował wystawę objazdową pt. Wy
kopaliska na Śląsku w latach 1945—1955, którą w ciągu 50 dni trwania zwiedziło 
12 250 osób w kilkunastu miejscowościach Dolnego Śląska. , W muzeum regional
nym w Nysie urządzono stałą wystawę archeologiczną, wyposażając ją w nowo
czesny sprzęt ekspozycyjny. Podjęto także wstępne przygotowania do zorganizo
wania w Chojnowie, z inicjatywy miejscowego społeczeństwa, wystawy archeolo
gicznej pod kątem widzenia potrzeb dydaktycznych nauczycielstwa. W związku 
z zaplanowaną nową siecią muzeów archeologicznych poczyniono przygotowania 
do urządzenia działu archeologicznego w mającym powstać muzeum regionalnym 
w Kłodzku.

Dział Historyczny po demontażu ostatniego okresu wystawy 10 wieków Śląska 
(Śląsk w Polsce Ludowej) podjął prace przygotowawcze, do skorygowania i uzu
pełnienia ekspozycji, szczególnie jej części ilustrującej okres 1850—1945. Przystą
piono również do wstępnych prac nad zaplanowaną na r. 1957 wystawą kościusz
kowską, przeprowadzając szczegółowe kwerendy w zbiorach archiwalno-muzeal- 
nych Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Dla muzeum regionalnego w Jaworze 
opracowany został szczegółowy scenariusz ekspozycji historycznej oraz wytypowa
no niezbędne eksponaty.

Dział Rzemiosł Artystycznych po przeprowadzeniu demontażu wystawy Ka
mionka bolesławiecka w okresie 10-lecia otworzył wystawę czasową pt. Przykłady



rzemiosła artystycznego Dalekiego Wschodu oraz wystawę Współczesna ceramika 
czechosłowacka. Wystawę stałą po dokonaniu częściowych przemieszczeń uzupełnio
no nowymi zabytkami.

Dział Malarstwa Polskiego zorganizował w okresie sprawozdawczym trzy wy
stawy czasowe: rysunków Stanisław Dawskiego, drzeworytu japońskiego oraz wy
stawę grafiki angielskiej XVIII w.

W r. 1956 otwarta została stała wystawa etnograficzna w salach zamkowych 
przy ul. Kazimierza Wielkiego. Dział Etnograficzny przeprowadził także reorga
nizację ekspozycji etnograficznej muzeum w Ziębicach.

Dział Naukowo-Oświatowy wspólnie z Gabinetem Grafiki Zakładu im. Osso
lińskich PAN przygotował wystawę czasową p t.' Ilustracje do dzieł W. Szekspira 
w grafice angielskiej XVIII wieku.

Oddział: Muzeum Historyczne m. Wrocławia otworzył w Starym Ratuszu w ra
mach „Dni Wrocławia“ wystawę ikonografii dokumentarnej pod nazwą Dawny 
Wrocław w planach i widokach XV—XIX w. Pracownicy poszczególnych działów 
naukowych uczestniczyli ponadto w opracowywaniu, konsultowaniu i realizacji 
wystaw w muzeach regionalnych Opola, Nysy, Raciborza i Ziębic.

W działalności usługowej Muzeum Śląskiego ważną pozycję stanowiło udostę
pnianie materiałów zabytkowych pracownikom naukowym oraz instytucjom w kra
ju i za granicą. Przeprowadzono szereg ekspertyz fachowych i udzielono licznych 
konsultacji instytucjom naukowym' w kraju. Z pomocy Muzeum Śląskiego ko
rzystały: Zakład Archeologii IHKM PAN, Stacja Archeologiczna IHKM PAN we 
Wrocławiu, Muzea Narodowe w Warszawie i Poznaniu, muzea okręgowe, Muzeum 
Aptekarskie w Krakowie, CPLiA, Desa, Film Polski oraz Teatr we Wrocławiu. 
Z depozytów muzealnych korzystał w dużej mierze Film Polski, wypożyczając za
bytki, głównie z zasobów Działu Historycznego i Działu Rzemiosł Artystycznych. 
Ze zbiorów muzealnych korzystała, również zorganizowana przez ośrodek dydaktycz
ny przy DOSZ we Wrocławiu wystawa ochrony zabytków, którą konsultowali 
m. in. pracownicy Działu Historycznego.

P r a c e  n a u k o w e ,  stanowiące w realizacji zadań planowych poszczególnych 
działów jedną z ważniejszych pozycji, zaznaczyły się wydatnie w ogólnym dorobku 
Muzeum. Starano się powiązać je ściśle z zasobami własnych zabytków, regionem 
Dolnego Śląska oraz specyfiką działów naukowych.

Dział Archeologiczny prowadził terenowe prace naukowo-badawcze, które ze 
względu na brak dostatecznych kredytów miały charakter raczej dorywczy i ogra
niczały się do badań powierzchniowych na terenach powiatów' Koźle i Strzelce 
Opolskie oraz w okolicach Wrocławia (Samotwór, Sołtysowice, Stabłowice). W oko
licy Psiego Pola podjęto przy pomocy Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych 
badania celem wykrycia śladów pobojowiska z r. 1109. Opracowania naukowe, zwią
zane ściśle ze śląską problematyką regionalną oraz zasobami Muzeum, objęły m. in. 
cmentarzysko łużyckie we Wrocławiu-Grabiszynie, zagadnienie pobojowiska na 
Psim Polu z r. 1109 oraz zestaw materiałów do mapy stanowisk kultury unietyc- 
kiej wraz z katalogiem zabytków tej kultury na Śląsku i w Wielkopolsce. Wśród 
prac opublikowanych bądź oddanych do druku przez pracowników Działu Arche
ologicznego znalazły się: doc. dr W. S a r n o w s k i e j ,  Uzbrojenie średniowiecz
ne w świetle wykopalisk 1948—1951 w Opolu na Śląsku (Materiały Wcze
snośredniowieczne, XII); mgra K. S m u t ka,  Technika wiercenia otworów trzon
kowych w kamieniu w III okresie neolitu i I okresie brązu; mgr T. R ó ż y c k i e j ,  
Z zagadnień obróbki żelaza na Śląsku w okrese halsztackim (Kwartalnik Opolski, 
1955, nr 3/4).



Dział Historyczny y/ pełnyrr) zespole swoich pracowników podjął pracę zbio
rową Siydia i materiały do dziejów techniki rzemiosł w oparciu przede wszystkim
0 dokumentację zabytkową i ikonograficzną. Prowadzone w ramach planu nauko
wego indywidualne prace źródłowo-dokumentacyjne objęły m. in. zebranie mate
riałów do dziejów Jawora i księstwa jaworskiego, w związku z organizacją wy
stawy muzeum regionalnego w Jaworze (mgr W. Gluziński), oraz opracowanie 
materiałów do dziejów Krakowa w zbiorach wrocławskich (dr J. Demel). W ra
mach opracowań naukowych wykonanych indywidualnie przez członków Działu 
oddano do druku do przygotowywanego Rocznika Muzeum Śląskiego artykuły: 
Zbiory sfragistyczne Muzeum Śląskiego. Ich wartość naukowa i artystyczna (M. 
Haisig) i Mecenat kulturalny Jana Turzona (J. Smacka). Z inicjatywy innych 
instytucji wykonano następujące prace: Sfragistyka — część ogólna, przygotowana 
dla Instytutu Historii PAN (M. Haisig); Podstawy gospodarcze powstania miasta 
Oławy (W. Gluziński). Dokumentacja historyczna zachowanego odcinka dawnych 
obwarowań miejskich Krakowa (J. Demel). Opublikowano artykuł Wytwory ślu
sarskie odkryte w Opolu na Śląsku M. Haisiga (Materiały Wczesnośredniowieczne, 
XII).

Dział Etnograficzny prowadził w okresie sprawozdawczym prace naukowo-ba
dawcze związane przede wszystkim z eksploracją terenu. Dzięki uzyskaniu sub
wencji z Prezydium WRN objęto badaniami penetracyjnymi 43 miejscowości w po
wiatach Bystrzyca, Syców i Wałbrzych. Poza zakupami obiektów etnograficznych 
celem badań było zdobnictwo metalowe na wsi oraz ustalenie procentowego zróż
nicowania antropogeograficznego obecnej ludności polskiej na wsi kłodzkiej. W wy
niku badań zebrano bogaty materiał opisowy i rysunkowy. Ponadto przeprowadzo
no badania stacjonarne nad zagadnieniem hodowli i rolnictwa w 5 miejscowo
ściach pow. Bystrzyca oraz nad drewnianym budownictwem sakralnym na Dolnym 
Śląsku; uzyskano pełną inwentaryzację trzech obiektów zabytkowych w pow. Sy
ców. Badania terenowe prowadził kustosz Działu mgr L. Itman. W ramach przy
gotowań do publikacji o zbiorach etnograficznych Muzeum Śląskiego opracowano 
50 obiektów etnograficznych.

W Dziale Rzemiosł Artystycznych prowadzone były prace źródłowo-dokumen- 
tacyjne, dotyczące m. in. zagadnień: tkaniny osiemnastowiecznej, renesansowych 
intarsji stolarskich we Wrocławiu, ceramiki śląskiej XVI—XVIII w. oraz jej 
związków z Czechami i Łużycami. Do Rocznika Muzeum1 Śląskiego opracowano 
artykuły: Fajansowa plastyka figuralna w Prószkowie i Kamionka bolesławiecka 
(mgr M. Starzewska i mgr A. Ziomecka). W „Kwartalniku Opolskim“ ukazał się 
artykuł A. Ziomeckiej, Z zagadnień rzeźby śląskiej na przełomie XV—XVI w.

W Dziale Sztuki Średniowiecznej kontynuowano prace nad katalogiem zabyt
ków średniowiecznych. Kustosz Działu dr T. Cieński przygotował do druku rozpra
wę Z symboliki ikonograficznej śląskich nagrobków piastowskich XIV wieku.

Dział Malarstwa Polskiego podjął prace nad katalogiem Galerii Malarstwa 
Polskiego oraz nad śląskimi epitafiami malowanymi w XVI w. Do Rocznika Mu
zeum Śląskiego przygotowano artykuły o Alojzym Reichanie i rysunkach wro
cławskich Miitzla (mgr M. Wójciak i mgr B. Steinborn).

Dział Naukowo-Oświatowy przystąpił do pracy zespołowej z zakresu dydaktyki 
muzealnej pt. Muzeum a szkoła. W związku z tematem przeprowadzono w kilku
nastu ośrodkach szkolnych specjalne badania ankietowe.

Na odcinku upowszechniania zbiorów muzealnych oraz popularyzacji sztuki
1 kultury działalność Muzeum koncentrowała się głównie w pracach Działu Nau- 
kowo-Oświatowego. W przeciwieństwie do lat ubiegłych zmniejszono wydatnie



ilość podejmowanych akcji oświatowych (odczytowej i wystawienniczej), dążąc do 
podniesienia jakości oraz wprowadzając nowe formy pracy popularyzatorskiej w po
staci organizowanych kursów z historii sztuki. Przygotowane przez Dział wysta
wy oświatowe gościły w 60 ośrodkach Wrocławia i innych miast śląskich. Kontynu
owano akcję popularyzatorską za pośrednictwem artykułów prasowych i pogada
nek radiowych. Wprowadzono również wyświetlanie filmów z historii sztuki w sali 
odczytowej Muzeum Śląskiego. W ramach Międzynarodowego Tygodnia Muzeów, 
zaleconego przez Międzynarodową Radę Muzealną przy UNESCO, Dział zorganizo
wał szereg okolicznościowych imprez, mających na celu upowszechnianie muzeów 
wśród społeczeństwa oraz spopularyzowanie akcji zbierania zabytków.

Do ważnych osiągnięć Muzeum Śląskiego w r. 1956 należy uruchomienie po 
kilkuletnich staraniach własnej ■ Pracowni Konserwatorskiej, która podjęła dzia
łalność w lipcu tegoż roku, a po uzyskaniu odpowiedniego wyposażenia w sprzęt 
i narzędzia przystąpiła do akcji ratowania i zabezpieczania niszczejących od lat 
zabytków. Już w pierwszym półroczu swego istnienia dwuosobowy zespół Pra
cowni zdołał przeprowadzić konserwację kilkunastu cenniejszych zabytków, w tym 
kilka z XV w.

W okresie sprawozdawczym zbiory wzrosły o 590 pozycji, w tym 8 darów i 77 
obrazów z rewindykacji z ZSRR. Przyjęto w depozyt 230 eksponatów muzealnych, 
wypożyczono 104, z czego połowę dla Filmu Polskiego.

Frekwencja zwiedzających wystawy Muzeum Śląskiego oraz Oddziału w Sta
rym Ratuszu wyniosła 306 666 osób.

Marian Haisig

Z A R C H IW U M  A R C H ID IEC EZJA LN EG O  W E  W R O C Ł A W IU  

PRZYCZYNKI DO D Z IE JÓ W  W S I W  ŚW IETLE U S T A W O D A W S T W A  BISKUPIEGO
N a  Śl ą s k u  w  x v i  w i e k u

Spośród wielu kategorii źródeł do dziejów wsi śląskiej, jakie spotykamy w Ar
chiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, na szczególną uwagę zasługują, jak 
wskazałem już na to w innym miejscu S, kodeksy zawierające ustawy i rozpo
rządzenia biskupie1 2. Większość tych rozporządzeń dotyczy uregulowania stosunków 
w rozległych dobrach biskupich na Śląsku. Te zupełnie dotąd nie wyzyskiwane 
w badaniach naukowych źródła rzucają wcale ciekawe światło na szereg pro
blemów życia społeczno-gospodarczego wsi śląskiej w XVI w. Przykładowo podaję 
z nich poniżej garść szczegółów.

Ustawy i rozporządzenia biskupie mają na celu przede wszystkim zabezpie
czenie ekonomicznych przywilejów biskupa, jako feudała, w jego dobrach. Do
tyczy to zwłaszcza uprawnień feudalnych w zakresie młynarstwa i piwowarstwa. 
W dobrach biskupich obowiązywała zasada, że nikt nie może zajmować się na 
własną rękę przemiałem zboża, o ile nie posiada specjalnego zezwolenia biskupa. 
Chłppi mogli dokonywać przemiału tylko w młynach należących do biskupa, przy 
czym musieli pozostawiać w młynie dużą część przywiezionego do przemiału zboża 
tytułem obowiązkowego odsypu. Młyny stanowiły źródło bardzo dużych docho-

1 Por. B. T u r o ń ,  Materiały do dziejów wsi śląskiej XV—XVIII wieku w Od
dziale Rękopisów Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu (Sobótka, 1956, 
z. 2, s. 311—317).

2 Są to kodeksy w Dziale Rękopisów oznaczone sygnaturami: Ile — 1; Ile — 3; 
Ile — 10; Ile — 15.

Sobótka R. XIT 1957, z. 2 12



A.

dów biskupa3. Chłopi z dóbr biskupich usiłowali - ominąć tę uciążliwą dla nich 
zasadę, wobec czego biskup wydał w latach 1568—1571 szereg zarządzeń zabra
niających im przemiału w młynach nie należących do biskupa4. Szczególny upór 
w tym względzie okazywali chłopi z okolic Kątów Wrocławskich i Otmuchowa, 
dlatego też zarządzenia dotyczące tych okolic przewidują ogromną karę, w wy
sokości 10 grzywien, na tego, kto odważy się przekroczyć zakaz biskupi, przy 
czym 1 grzywnę z tej kary otrzymywać miał ten, który doniesie administratorowi 
biskupiemu o przekroczeniu zakazu5 6.

W r. 1570 wydał biskup ciekawy edykt, stanowiący świadectwo daleko rozwi
niętego rozpadu znaczenia organizacji cechowej rzemiosła i istnienia silnej konku
rencji w postaci rzemieślników pozacechowych. Oto we wstępie do wspomnianego 
edyktu biskup wrocławski stwierdza, że krawcy cechowi N.ysy, Otmuchowa, Pacz
kowa i Głuchołazów skarżą się na stale rosnącą ilość krawców niecechowych, zwa
nych w  źródle fuszerami. Krawcy ci osiedlali się we wsiach, w pobliżu wymienio
nych miast, po jednym lub po kilku w każdej wsi, w punktach szczególnie do
godnych (przy karczmach, młynach, u sołtysów itp.), stwarzając dla krawców ce
chowych niewygodną konkurencję. Najistotniejszą częścią tego edyktu jest załączony 
do niego spis owych krawców-fuszerów z podaniem, gdzie oni mieszkają. W edyk- 
cie wymieniono 91 takich niecechowych krawcówe.

Na specjalną uwagę zasługuje edykt biskupa wrocławskiego z r. 1571, skie
rowany do mieszkańców Otmuchowa i okolicznych w s i7. W edykcie tym biskup 
stwierdza, że mieszczanie otmuchowscy i chłopi okolicznych wsi nie chcą chodzić 
do kościoła, nie uznają księży i nie chcą przyjmować sakramentów. W edykcie 
swym biskup nakazuje roztoczenie specjalnej opieki nad pobożnością swoich 
poddanych. Opiekę, tę sprawować mieli radni miasta Otmuchowa i sołtysi okolicz
nych wsi. Wszystkich, którzy nie chodzili do kościoła, mieli oni zgłosić miejsco- 
wemii* kiędzu, a następnie bezbożnicy mieli być ukarani grzywną pieniężną w wy
sokości 6 groszy za każdą nieobecność w kościele. Gdyby natomiast udowodniono 
nieobecność w kościele członkowi rady miejskiej lub sołtysowi, musiałby on zapła
cić tytułem kary 12 groszy. Jeżeli edykt ten połączymy z rozprzestrzeniającymi 
się w tym c z a s i e  na Śląsku antyfeudalnymi i antyreligijnymi ruchami anabapty
stów i schwenckfeldystów, to zrozumiemy właściwy sens i powody wydania takiego 
edyktu8.

Bardzo ciekawe dane zawiera również zbiór przepisów i wydanych w r. 1577, 
regulujących stosunek poddanych do zwierzchnościB. Przepisy te zawierają szereg 
zakazów i nakazów, z których ciekawsze przytoczę:

Poddani zobowiązani są do pobożności i przyjmowania sakramentów, (par. 2); 
poddani zobcywiązani są do posłuszeństwa względem zwierzchności i pomagania 
w ściganiu przestępców (par. 3); poddanym nie wolno polować na zwierzynę i pta-

8 Na przykład w mieście biskupim Kąty Wrocławskie dochody z młyna sta
nowiły około 40% ogólnej sumy dochodów z tego miasta. O młynach (w Kątach 
Wrocławskich) por. również B. T u r o ń ,  Stosunki społeczne w Kątach w XV{I— 
XVIII wieku (Sobotka, 1954, s. 147—148).

4 Ile — 10, fol. 1, 41, 42, 46, 104.
5 Ile — 10, fol. 42 i n.
6 Ile — 10, fol. 46—50.
7 Ile — 10, foL 93—94.
8 Nieco wiadomości o anabaptystach i schwenckfeldystach na Śląsku zebrał 

R. Heck w recenzji książki T a z b i r a  Reformacja a problem chłopski w Polsce 
iö XVI wieku (Sobótka 1953, s. 316 i n.).

9 Ile — 3, fol. 176—181.



ctwo w lasach biskupich (par. 12); karczmarzom nie wolno sprzedawać chłopom 
i zagrodnikom piwa na kredyt (par. 18); chłopom nie wolno przyjmować do1 domu 
komorników bez zgody pana, a komornikom nie wolno opuszczać swojej wsi bez 
zgody pana. Komornik może opuścić wieś jedynie wtedy, gdy nie może w niej 
znaleźć pracy dla siebie (par. 27); chłopom nie wolno przeciągać do siebie służby 
zatrudnionej u innego chłopa (par. 28); poddanym nie wolno zawierać związku 
małżeńskiego bez zgody właściciela wsi — dotyczy to zwłaszcza poddanych nie 
pochodzących z jednej wsi (par. 30); bydło chłopskie może być pilnowane na pa
stwisku tylko przez wspólnego pastucha (par. 33); poddani nie mogą zaciągać dłu
gów i pożyczek bez zgody swojego pana (par. 41).

Bardzo ważne i ciekawe postanowienie zawiera edykt generalny biskupa wro
cławskiego z 20 XI 1597 r. (tzw. Landesordnung). Art. 4 tego edyktu zajmuje się 
sprawą pijaństwa wśród chłopów. Wynika z niego, że pijaństwo wśród chłopów 
i zagrodników we wsiach biskupich przybrało zastraszające rozmiary. Rodziny 
chłopskie znajdowały się na skutek pijaństwa w skrajnej nędzy. Pijaństwo powo
dowało ubożenie chłopów i upadek dobrobytu całych połaci kraju. Wobec tego 
biskup zakazuje sprzedaży wódki i piwa na kredyt. Kmieć nie może być karczma
rzowi winien więcej niż 1 talara, zagrodnik i owczarz — V2 talara10 11.-

Artykuł 6 edyktu generalnego biskupa wrocławskiego z r. 1597 zajmuje się 
zagadnieniem zbiegostwa poddanych i służby. Artykuł ten głosi, że coraz częściej 
występują u poddanych i służby objawy nieposłuszeństwa, lekkomyślności i le
nistwa, których wynikiem jest wzrastająca ilość wypadków zbiegostwa poddanych 
i służby. Wobec tego biskup wrocławski zadecydował, że o ile zbiegnie poddany 
lub parobek czy dziewka przed upływem okresu umowy, winien wrócić z powro
tem przed upływem sześciu tygodni. Po upływie tego okresu władza świecka prze
prowadza dochodzenie, w wyniku którego' zbiegły (o ile jest parobkiem lub 
dziewką) traci prawo do wynagrodzenia za przepracowany okres, a przy szcze
gólnie złośliwych wypadkach nieposłuszeństwa zbieg ‘winien : zostać, uwięziony 
i przykładnie ukarany. Końcowy fragment tego artykułu odsłania jednak częścio
wo przyczynę zbiegostwa, zwłaszcza wśród służby. Biskup nakazuje bowiem, że 
służba powinna być dobrze żywiona i panowie powinni się z nią obchodzić tak, 
„aby nie urągało to przykazaniom Boskim i praw?om ludzkim“ n. Widać z tego, 
że położenie służby musiało być bardzo ciężkie i ono to powodowało w pierwszym 
rzędzie zbiegostwo.

Na uwagę zasługuje również rozporządzenie pochodzące z r. 1600, tzw. Roboth 
Ordnung, w którym biskup wrocławski określa obowiązki poddanych we wsiach 
należących do klucza skoryszowskiego (w okolicach Namysłowa). W świetle tego 
aktu kmiecie zobowiązani byli do odbywania stróży w każdą noc zarówno w le  ̂
cie, jak i w zimie. Chłop mógł posłać za siebie zastępcę. Stróża trwała w zasadzie 
całą noc, lecz w czasie silnych mrozów mogła być skrócona do połowy. Zagrodnicy 
i chałupnicy byli od stróży zwolnieni (par. 2). Par. 3 określa obowiązki poddanych 
W zakresie oddawania dziesięciny snopowej z pól. W par. 4 biskup określa wy
sokość robocizny pańszczyźnianej: Każdy kmieć ma obowiązek uprawić 22 za
gony ziemi folwarcznej (za każdy łan ziemi uprawianej we własnym gospodarstwie). 
Obowiązek ten polegał na obsianiu 22 zagonów zbożem jarym i ozimym, skoszeniu 
i zwiezieniu zboża oraz zaoraniu ziemi po żniwach. W czasie tej pracy chłop mu
siał się wyżywić sam i nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Każdy zagon miał 
być wymierzony w ten sposób, aby plon z niego mógł być zwieziony na ośmiu

10 I le — 1, fol. 39-40.
11 Ile — 1, fol. 37.



wozach. Ziemia musiała być uprawiona dokładnie i starannie. Ponadto kmiecie 
i inni poddani zobowiązani byli do pracy przy koszeniu łąk dwa razy do roku po 
pół dnia, przy czym każdy musiał zwieźć do stodoły skoszone przez siebie siano. 
Poddani zobowiązani byli również do pracy przy naprawie zabudowań folwarcz
nych. Ilość tej pracy nie była określona (pąr. 6). Poddani zobowiązani byli dalej 
do przywożenia z miasta potrzebnych wiktuałów. Za pracę tę otrzymywać mieli 
osobne wynagrodzenie, którego wysokość nie została jednak w zarządzeniu okre
ślona. Chłopi posiadający sprzężaj zobowiązani byli do wożenia zboża i ryb na 
sprzedaż do miasta. Każdy z nich musiał to zrobić przynajmniej raz w roku (par. 
7). Chłopi zobowiązani byli również do wywożenia nawozu na pola folwarczne. 
Każdy chłop zobowiązany był do wywiezienia 12 wozów nawozu (par. 9). Żony 
chłopów zobowiązane były do trzech dni/ pracy przy lnie. Otrzymywały one wtedy 
wyżywienie z kuchni folwarcznej. Ponadto kobiety zobowiązane były utkać po 
jednej sztuce płótna, za co każda otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 3 gro
szy (par. 10). Chłopom wolno było hodować owce w takiej ilości, na jaką pozwa
lała im wielkość gospodarstwa, jednak nie więcej niż 25 sztuk na każdym łanie 
swego gospodarstwa (par. 11). Chłopi mieli prawo do wypasania pastwisk i łąk 
leśnych (par. 12).

W zakończeniu biskup nakazuje podanie powyższego rozporządzenia do wiado
mości wszystkim poddanym 12.

Wyżej omówione przepisy i postanowienia prawne obowiązywały jedynie na 
terenie posiadłości biskupa wrocławskiego. Oprócz .tych zarządzeń obowiązywały 
jeszcze poddanych biskupich ustawy ogólnośląskie, uchwalane przez Stany Śląskie13. 
Do tej grupy przepisów należy najważniejszy bodaj akt ustawodawczy, którego 
ważność biskup rozciągnął również na swoje posiadłości natychmiast po jego 
uchwaleniu przez Stany Śląskie. Mam tu na myśli ustawę Landesjrieden z 12 XI 
1512 r.14 Art. 16 tej ustawy zajmuje się chłopami i ludźmi wolnymi oraz zawiera 
dwa bardzo ważne postanowienia:

1. Żaden chłop czy zagrodnik względnie ich synowie czy córki nie mogą 
bez zgody swego pana opuścić wsi. Żadnemu innemu panu nie wolno pod groźbą 
kary w wysokości 10 grzywien przyjąć do swojej wsi takiego, który by opuścił 
wieś bez zgody jej właściciela, -wręcz przeciwnie, ma obowiązek natychmiast zwró
cić dezertera poprzedniemu właścicielowi.

2. Ustawa zakazuje chłopom i zagrodnikom pozbywania się mienia rucho
mego bez udziału w tym akcie sędziego wiejskiego lub sołtysa, zabrania wreszcie 
karczmarzom udzielania schronienia ludziom obcym na okres dłuższy niż jedną 
noc.

Warto przypomnieć sobie, że ta ustawa, stanowiąca rzeczywiste przypisanie 
chłopa śląskiego do ziemi, wydana została na szesnaście lat przed oficjalnym de
kretem cesarza Ferdynanda I, przypisującym chłopów do ziemi (r. 1528).

Do tej samej grupy ustaw należy postanowienie Stanów Śląskich (wprowa
dzone również w dobrach biskupa wrocławskiego) z r. 1541, skierowane przeciw 
ludziom luźnym i wszelkiego rodzaju włóczęgom15. Postanowienie to zakazuje

12 Ile — 15, fol. 33—36.
13 Ogólnośląskie ustawy dotyczące spraw wiejskich uchwalane przez Stany 

Śląskie znajdujemy również w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wro
cławiu w seriach ksiąg zwanych Acta publica. Księgi takie znajdują się m. in. 
w zasobie b. Archiwum Miasta Wrocławia, w zasobie b. Archiwum Schaffgotschów 
i w zespole miasta Jawora.

14 Ile — 3, fol. 65—77.
15 Ile — 3, fol. 75—97, oraz I le — 10, fol. 79—81.



przyjmować do domów nie znanych sobie ludzi i nakazuje Wydawanie ich w ręce 
władz. Należy podkreślić, że ustawa ta nie znalazła właściwego oddźwięku u pod
danych dóbr kościelnych, stąd konieczność wielokrotnego jej powtarzania, przy 
czym im później, tym ostrzejsze zawiera ona sankcje karne ną nie stosujących się 
do niej chłopów. Ustawy te znajdą swoje głębokie uzasadnienie i okażą się bar
dziej celowe, jeżeli połączymy je z wiadomościami o ruchach chłopskich na Śląsku 
i ze stosunkowo często występującymi w rachunkach biskupich wpływami z kar 
nakładanych na chłopów za nieposłuszeństwo.

W ten sposób omówiłem wszystkie ustawy i zarządzenia dotyczące spraw 
wiejskich, jakie wystąpiły we wszystkich kodeksach. Zagadnienia objęte tymi akta
mi prawnymi są bardzo różnorodne, stąd szczególna wartość tego rodzaju mate
riałów dla badaczy stosunków wiejskich na Śląsku w XVI w. Występująca w tych 
aktach prawnych problematyka i sposób jej rozwiązywania pozwalają nam na 
zorientowanie się, w jakim kierunku szły dążenia biskupów wrocławskich, zmie
rzających do ugruntowania swojego władztwa feudalnego w tym ciekawym okresie 
rodzenia się nowych form gospodarczych na Śląsku.

Bronisław Turoń ‘

Z W ĘD R Ó W EK  PO  A R C H IW A C H  I BIBLIOTEKACH PRASK IC H

Przy poszukiwaniach w archiwach praskich materiałów do powiązań między 
społeczno-religijnymi ruchami czeskimi XV w. a Polską natrafiłam na szereg ma
teriałów dotyczących dziejów Śląska w XIV—XVIII w., których wykaz zamieszczam 
poniżej. Oczywiście nie jest to wykaz ani w części kompletny, a raczej obejmuje 
tylko rzeczy napotkane przypadkowo; niemniej uzupełnia częściowo materiał opu
blikowany ostatnio przez prof. J. Macůrka i może być pewnym ułatwieniem do 
dalszych poszukiwań

I. A r c h i w u m  M i n i s t e r s t w a  S p r a w  W e w n ę t r z n y c h  ( A r c h i v
M i n i s t e r s t v a  V n i t r a )

a) Dział rękopisów
Sygn. 2184: Haupt Lehens Repertorium über die gesammte in dem Lehns- 

archiwo auf dem königlichen Prager Schloss anverwahrte Lehensfasces. (Repertd- 
rium pochodzi z r. 1711, zawiera również bogaty materiał śląski.)

Sygn. 2392: Podrobný přehled obsahů jakýchsi 58 knih, jež obsahovaly materiál 
k déjinarn Cech, Moravy a Slezska. (Rękopis z XVIII w., odnoszący się do mate
riałów dziś nie istniejących, został przejęty z Archiwum Ministerstwa Spraw We
wnętrznych w Wiedniu po r. 1918).

Sygn. 2414: Kopiář spisů o předáni knižestvi Opoli a Ratiboř 1645—1676.
Sygn. 2442: Výtahy král. nařézeni in financialibus pro Slezsko. (Dotyczy lat 

1743—1769.) &
Sygn. 1450: Miscellanea Bohemica. Registra královské česke kanceláře. (Kopiarz 

zaginionych ksiąg metryki koronnej czeskiej, zawierający materiały od początku 
XIV w. do r. 1526, w tym dużo materiału śląskiego.)

Sygn. 2456: Opisy dvu privilegii vévody Fridricha Slezského pro vevodstvi 1

1 Wobec niemożliwości (z braku czasu) przeprowadzenia dokładnego wglądu 
w rękopisy i dokonania ich samodzielnego opisu podaję ich tytuły w brzmieniu 
czeskich inwentarzy archiwalnych, dołączając jedynie niektóre uwagi.



Lehnicke, Brežske a Wohlau z r. 1513 a 1596 [sic]. (Rękopis zawiera również „re- 
jestřik“ pisany ręką XVII w., obejmujący znacznie więcej dokumentów książąt 
legnickich, których jednak dziś w kodeksie brak.)

Sygn. 2474: Slezsko. Komora a vrchní úřad. Císařské reskripty 1639—1698.
b) Dział archiwów klasztornych (Radové archivy)
Sygn. Ra. 2: Benedyktyni... C). Historia klastera řadu a svátých, historia klá

šterních statků. (Fascykuł obejmujący 802 fol., a zawierający również bogaty ma
teriał do dziejów Kłodzka.)

Sygn. Ra. 5: Franciskani... C). Spisy tikajici se jednotlivých franciskanských 
konventu z Čech... Móravy, Slezska. (Fascykuł obejmujący 181 fol., a zawierający 
m. in. materiał do dziejów konwentów we Wrocławiu, Raciborzu i innych.)

c) Dział „Cechy, Morava, Slezsko

Sygn. CMS: Drobne archiwalia posiadające staranny katalog kartkowy. Ści
słych silesiaków stosunkowo niewiele.

d) Dział „Luiicke spisy"
Sygn. LS. 22/2: Spisy tykajici se jednani o obchod s olovem... s Polsku.
Sygn. LS. 42/2: Spisy tykajici se... knížectví krosnenského 1534—1609.
Archiwum posiada nadto m. in. dział „Mistoderż. Archiv. Missiven“ (stara no

menklatura „Königl. Befehle“), obejmujący materiał od r. 1526, w tym bardzo bo
gaty śląski. Są to nie tylko oficjalnie publikowane edykty królewskie, ale rów
nież szczegółowe mandaty i instrukcje dla urzędników i posłów, a nawet wręcz 
korespondencja. Materiał dotyczy wszystkich dziedzin życia.

II. A r c h  i w u m  Z i e m s k i e  ( S t a t n i  Ú s t ř e d n í  A r c h i v )

Wśród zbiorów tego archiwum warto zwrócić' szczególną uwagę na bardzo bo
gatą kartotekę, będącą wynikiem prowadzonej jeszcze przed pierwszą wojną 
światową a również w okresie międzywojennym rejestracji materiałów archiwal
nych do kontynuacji oraz ewentualnego nowego wydania dotychczasowej części 
Historii Czech F. Palackiego. Kartoteka ułożona działowo posiada materiał zebrany 
ze wszystkich archiwów czeskich, w tym również z innych archiwów praskich 
i drobnych nawet archiwów prowincjonalnych, a także niektórych zagranicznych. 
Wielką wygodą dla badacza jest to, że Archiwum posiada również kolacjonowane 
odpisy pełnych tekstów zregestowanych materiałów. Jednakowoż zawartość sile
siaków w poszczególnych działach jest bardzo nieznaczna. Tak np. przeglądając 
dla XVI w. działy „Náboženství“ (ruchy religijne) i „Poddani“ (stosunki wiejskie), 
znalazłam w pierwszym bardzo wiele nawet lokalnych wiadomości dotyczących 
Śląska, w drugim bardzo mało materiału śląskiego. Archiwum Ziemskie w Pradze 
posiada też przeważną ilość tomów Archiwum Braci Czeskich (Acta unitatis fra
trum), aczkolwiek niektóre znajdują się w Archiwum Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i w Bibliotece Uniwersyteckiej.

III. B i b l i o t e k a  U n i w e r s y t e c k a ,  D z i a ł  R ę k o p i s ó w

Stary, doskonale ujęty w drukowanych inwentarzach zestaw posiada stosunko
wo niewiele nieznanego materiału śląskiego dotyczącego omawianych stuleci. War
te natomiast poznania są nowe nabytki, również z okresu wojennego, posiadające 
jednak jedynie bardzo sumaryczny katalog kartkowy. Przykładowo podaję niektóre 
pozycje:



Sygn. XV, B, 5: Schlesien. Processenakten post 1700.
„ XV, D, 3: Schlesien. Schöffenurteile von Leipzig, Magdeburg, Wittenberg.
„ XV, E, 12: Schlesien: Urkundenabschriften ca. 1550.
„ XVI, C, 18: Geschichte des Fürstentums Schlesien (1303—1686).
u XVI, C: Lutheranismus, Schlesien, Religionsakten.
„ XVI, D, 7: Diplomatarium Silesiacum. Copiarum monasterii s. Venceslai 

(XVI. Jhdt.).
., XVI, D, 9: Bukisch G., Kontinuation Schlesischen Religionsakten von 

1675—1766.
ii XVI, D, 10: Bukisch G., Stiftungen Klöster u. Kirchen im Lande Schle

sien de a 965.
„ XVI, E, 45: Schweidnitz. Journale der Belagerung von...
ii XVI, F, 53: Czepko Reigesfeld. Begriff d. b. Fürsten. Schweinitz.
u XVI, F, 58: Instruktion, Königliche die glatzische Landeshauptmann

schaft betreffend 1626—1634.
Wśród innych rękopisów w dziale tzw. rękopisów decinskich napotkałam pod 

sygnaturą XIX, A, 43 (R. D. ms 86) fascykuł, zawierający m. in. „Klage u. Vertei
digungssache des Oberschlesischen Fiskals Christian Franz (XVII. Jhdt.), 2. Schle
sische Kammerinstruktion 1668. Listiny tykajici se financni slezských za Leopolda I.

IV. B i b l i o t e k a  N a r o d n e h o  M u s e a
Sygn. VIII, A, 28: Sborník listin o lennach slezských. Konsignationsregister

freien Burglehen. Fascykuł obejmujący 582 fol., prawie w całości śląski, zawiera
jący materiały przede wszystkim do pierwszej połowy XVII w. Obejmuje niemniej 
i trochę materiałów wcześniejszych oraz trochę osiemnastowiecznych. Przeważają 
źródła do dziejów gospodarczo-społecznych: rachunki, urbarze, transakcje kupna
-sprzedaży itp. Jest jednak również nieco materiału i z innego zakresu, np. do 
dziejów reformacji. Materiały są częściowo odpisami z różnych czasów, częściowo 
oryginałami, oprawnymi razem bez porządku chronologicznego2.

Sygn. VJII, D, 12: Von dem Zustand d. Religion in Schlesien von den polni
schen Oberregenten in Schlesien. Wie Schlesien an Böhmen gekommen. Von den 
schlesischen Fürsten. (Jest to rkps śląskiego luteranina nieznanego nazwiska, po
chodzący z r. 1711, a ofiarowany Muzeum przez L. Hirschmana w r. 1835.)

Sygn. XVIII, B, 47: Wendische Kirchen im Budischinischen Kreise 1785.
Powyższe notatki z wędrówek po archiwach i bibliotekach praskich, czynione 

raczej ubocznie, są jednak jeszcze jednym dowodem na to, że materiał czeski do 
dziejów Śląska w epoce feudalnej wymaga koniecznie dokładnych studiów, których 
wynikiem winno być zdeponowanie w archiwach śląskich szeregu mikrofilmów 
bądź odpisów. Pełne ujęcie silesiaków w archiwach choćby samej Pragi jest jed
nak pracą czasochłonną, wymagającą dłuższego pobytu jednego lub nawet kilku 
pracowników. Z drugiej strony trzeba podkreślić, że przy dużym rozproszeniu ma
teriału i nie zawsze pełnej inwentaryzacji nabytków wojennych i powojennych 
indywidualne poszukiwania dla tematów monograficznych są z punktu widzenia 
ekonomiki czasu i środków materialnych w pewnym sensie marnotrawstwem.

Ewa Maleczyńska

2 Biblioteka posiada również katalog kartkowy nabytków nowszych.



Z PRAC N A D  U PO W SZ E C H N IEN IE M  Z N A JO M O Ś C I S Ł O W IA Ń SK IE J H ISTO R II
O JC Z Y ST E J N A  ŁUŻY CA CH

Działający w warunkach Niemieckiej Republiki Demokratycznej Institut za) 
Serbski Ludospyt w Budziszynie nie poprzestaje na pracy ściśle naukowej, a stara 
się równocześnie zaspokoić najpilniejsze potrzeby upowszechnienia wiedzy o prze
szłości. Wynikiem tych dążeń jest seria broszur pod zbiorowym tytułem „Smy 
Wcipni“ wydanych jako rękopis, a ilustrujących w osobnych zeszytach kluczowe 
momenty dziejów Łużyc. Broszury są pomyślane w ten sposób, że szkicują naj
pierw elementarne wiadomości z historii powszechnej względnie Niemiec, a dopiero 
na ich tle podają wiadomości o położeniu i stopniowym budzeniu się świadomości 
narodowościowej Serbów Łużyckich. W ten sposób ujęto kolejno tematy: Nieco
0 życiu chłopów w XVI i XVII wieku (M. Kaspor); Nasi przodkowie po francuskiej 
rewolucji (tenże); Wiosna Ludów (J. Sołta); Karol Marks, wielki syn niemieckiego 
ludu (tenże); Bismarck a niemiecki imperializm (A. Handrik); Założenie domowi- 
ny w czasach przygotowań do pierwszej wojny światowej (tenże); Dla ludów wze
szło słońce wolności (J. Krejńc); Rok 1918, generałowie zostają (K. Balcar); Ser
bowie w czasach rewolucji listopadowej i republiki weimarskiej (J. Sołta).

Każda z broszur zawiera tekst trójjęzyczny: dolno- i górnoserbski oraz nie
miecki. Podaje oczywiście tylko wiadomości najelementarniejsze, choć, o ile 
chodzi o dzieje ludności słowiańskiej na Łużycach, nie zawsze znane czytelnikowi 
polskiemu. Są one niekiedy bowiem czerpane bezpośrednio ze źródeł rękopiśmien
nych, czasem z podaniem obszernego, barwnego wyjątku, jak np. podane już 
w pierwszym zeszycie wiadomości o ruchach chłopskich na Łużycach w r. 1516 
czy 1540, czy relacje o położeniu chłopów łużyckich w XVIII w. Oczywiście, ma
teriał ten podany być może tylko w bardzo skromnych rozmiarach. Niemniej jed
nak wydawnictwo jest nie tylko ciekawym przykładem popularyzacji dokonywanej 
w bardzo niełatwych warunkach, gdy chodzi o stan przygotowań czy o przygoto
wanie odbiorcy, ale i budzi żywe refleksje na temat konieczności wzmożenia 
współpracy naukowej między badaczami dziejów Śląska a badaczami słowiańskiej 
przeszłości Łużyc. Jedna z takich refleksji, które się nasuwają, to stwierdzenie, 
że wciąż jeszcze nie doceniamy utrzymującej się przez szereg stuleci słowiańskości 
mas ludowych Dolnego Śląska, wymagającej mozolnych i żmudnych badań do 
pełnego jej wyświetlenia. Godna podziwu odporność łużyckiego ludu każe tu się 
poważnie zadumać, boć na terenach dzisiejszego Śląska, choćby ze względu na ich 
średniowieczne dzieje polityczne, nie mogiło być przecież gorzej.

Drugim wydawnictwem serbskim, które ostatnio doszło do naszych rąk, prze
znaczonym również dla najszerszych kręgów odbiorców, w zasadzie dla szkoły, 
jest Prehlad stawizmow  pióra dra F. Metska. Jest to próba zwięzłego przedsta
wienia . na 600 stronicach dwuszpaltowego druku (rzecz jest nadbitką z VI 1953
1 VII 1954 rocznika „Serbskoje Sule“) bogatego w ilustracje, wykresy i tablice 
chronologiczne, całości dziejów powszechnych i ojczystych. Próba ta, choć opra
cowana. dla warunków o wiele trudniejszych niż ■ nasze, warta jest w dobie dy
skusji nad renowacją naszych podręczników różnego stopnia uwagi naszych dy
daktyków.

E. M.


