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Książka W. Kuhna jest popularnonaukową obszerną syntezą dziejów osadnictwa 
niemieckiego na Górnym Śląsku, opartą na dotychczasowym dorobku literatury i ba
daniach własnych uzupełniających luki aktualnego stanu wiedzy. Autor nadał jej cha
rakter Heimatbuchu Niemców górnośląskich, pielęgnującego wspomnienia o „utraconej 
ojczyźnie" i karmiącego nadzieją powrotu. Te cele propagandowe pragnie On osiągnąć, 
podając czytelnikowi potężny ładunek materiału faktograficznego, wyłożonego zwięźle, 
a bogato ilustrowanego fotografiami, mapami i planami. Przy ich pomocy pragnie 
zaimponować czytelnikowi ogromem swej wiedzy i wzbudzić jego zaufanie pozorną 
rzeczowością i sumiennością spokojnego wykładu naukowego.

Faktycznie Kuhn zademonstrował szczególnego rodzaju „sumienność” uczonego, 
przemawiającego do czytelników z pozycji nieomylnego autorytetu, nie uznającego 
możliwości różnych interpretacji i dyskusji naukowych. Stojąc na takich pozycjach, 
Kuhn ukrywa starannie tak pospolity w nauce historii fakt współistnienia różnych po
glądów i teorii, nie przedstawia nigdzie nawet sporów toczonych między uczonymi 
niemieckimi. Nie ma w Jego książce najmniejszej choćby wzmianki o osiągnięciach 
nauki polskiej lub czeskiej, nigdzie nie pojawiają się nazwiska czołowych uczonych 
polskich: K. Potkańskiego, F. Bujaka, O. Balzera, K. Tymienieckiego. Wzmianki w przy
pisach uzyskało zaledwie kilkanaście książek autorów słowiańskich (A. Turka, R. Hec- 
ka, V. Praska, J. Latosińskiego, W. Waśkowskiego, M. Kantor-Mirskiego, T. Laden- 
bergera, R. Rybarskiego i kilku innych), których tezy przynajmniej częściowo mógł 
Kuhn wyzyskać dla potrzeb własnej narracji. Lęk przed ujawnieniem istnienia innych 
poglądów, przed dyskusją naukową, pobudzającą czytelnika do samodzielnego myślenia, 
posunięty niewątpliwie dalej, niż to usprawiedliwiałby typ przeznaczonego dla szero
kich kręgów wydawnictwa, w wysokim stopniu obniżył walory naukowe i dydak
tyczne recenzowanej książki.

Przedmiotem jej wykładu jest obszerny zarys historyczny osadnictwa niemieckie
go, rozwijającego się na obszarze trzynastowiecznego księstwa opolskiego i tych ziem 
sąsiednich, które kiedykolwiek pozostawały w jakichś związkach politycznych, ekono
micznych i narodowych z Opolszczyzną. Tak zakreślone terytorium obejmuje na za
chodzie Namysłowskie oraz księstwa nysko-grodkowskie i opawsko-kamiowskie, na 
południu całe byłe księstwo cieszyńskie z okręgiem Czacy, a na wschodzie dawny po
wiat śląski (oświęcimsko-zatorski) i księstwo siewierskie z Zagłębiem Dąbrowskim 
i południową częścią okolic Częstochowy. Wschodnie granice tego terytorium — sięga
jące niemal po bramy Krakowa — w wysokim stopniu przypominają Polakom zasięg 
terenów inkorporowanych do III Rzeszy. Autor stara się jednak uzasadnić zasięg pracy 
potrzebami nauki. Jego zdaniem tylko na tak szerokiej podstawie geograficznej można 
przedstawić pełny obraz górnośląskiego osadnictwa niemieckiego.



Praca obejmuje historyczny proces tworzenia nowych osad oraz rozszerzania 
i przekształcania starych, opis ' kształtów osad ludzkich i struktury społecznej ich 
mieszkańców, stosunków narodowościowych, wreszcie zarys rozwoju demograficznego. 
Całość dziejowej ewolucji osadnictwa niemieckiego przedstawiono na tle opisu wa
runków naturalnych środowiska geograficznego oraz rozwoju życia gospodarczego 
i ważniejszych wypadków politycznych.

Najpoważniejsze zastrzeżenia merytoryczne budzą rozdziały poświęcone kolonizacji 
na prawie niemieckim, poprzedzone krótkim zarysem osadnictwa staropolskiego. Zda
niem Autora małe osiedla wczesnohistoryczne liczyły zaledwie po 2 — 10 domów. 
Poza osadami służebnymi Polacy nie znali podziału pracy, brakowało im miast i ludno
ści miejskiej. Dominowała „dzika gospodarka polno-pastwiskowa" (Feldgraswirtschaft), 
przy której co parę lat ziemia odpoczywała jako pastwisko. Często jednak nawet pry
mitywne rolnictwo ustępowało hodowli, rybołówstwu i bartnictwu. Dopiero masowy 
napływ kolonistów niemieckich gruntownie przeobraził oblicze Górnego Śląska i stwo
rzył całkiem nowy krajobraz. Miarą przełomu jest nadzwyczajny, bo 5 — 10-krotny 
wzrost gęstości zaludnienia, która w połowie XIV w. wynosiła już średnio 8,5 osoby 
na km2. Kraj pokrył się gęstą siecią miast (ogółem 43) i dużych wsi niemieckich 
uprawiających systemem trójpolowym po 50—100 łanów ziemi. Ludność miast była 
prawie czysto niemiecka, podobnie niemieckie były w połowie XIV w. wsie sudeckie 
i nyskie, a silnej germanizacji uległy ziemie położone na zachód od Odry i na południe 
od linii Racibórz — Pszczyna — Zator. Ogółem samo księstwo opolskie miało blisko 
tylu Niemców co Polaków, na całym zaś terytorium Niemcy posiadali wyraźną więk
szość. Dopiero kryzys agrarny z przełomu XIV i XV w. oraz wojny husyckie zahamo
wały rozwój niemczyzny i zapoczątkowały jej stopniowe cofanie się.

Autor pokrywa milczeniem wyniki prac wykopaliskowych w Opolu i te dzieła 
uczonych polskich, które określiły rozmiary typowych wsi przedkolonizacyjnych w wy
sokości 10-15 osadników, wykazały wysoki poziom słowiańskiego gospodarstwa rolne
go, stwierdziły obecność przedkolonizacyjnych zawiązków osiedli miejskich rozwija
jących się w formach podgrodzi, targów i miast założonych na prawie polskim (na 
Górnym Śląsku Otmuchów). Nie dostrzega również cennego materiału źródłowego 
pozwalającego w sposób nie budzący wątpliwości obliczyć gęstość zaludnienia ujazdu 
trzebnickiego wynoszącego już w r. 1204 co najmniej 15 osób na km2, a z ludnością 
targu trzebnickiego 20 osób na km2. Dodajmy, że np. gęstość zaludnienia biskupiej 
włości skoroszowskiej, położonej w silnie zalesionej wschodniej części pow. na
mysłowskiego, wynosiła w r. 1271 około 8—9 osób na km2. 1

Prawda, że część wsi niemieckich i polskich przeniesionych na prawo niemieckie 
miała imponujące rozmiary. Nie były to jednak wsie typowe. Nawet w najgęściej 
zaludnionej ziemi nyskiej według danych znanego rejestru z t . 1315 wsi o powierzchni 
większej niż 50 łanów było ogółem 27, czyli 23% osad prawa niemieckiego. Średnio 
na wieś prawa niemieckiego wypadało 26 łanów, a na wieś polską kasztelanii otmu- 
chowskiej 10 łanów. Nie było więc aż tak wielkiej różnicy między obu rodzajami wsi, 
jak tendencyjnie przedstawia Kuhn. Ponadto trzeba tu podkreślić, że tworzenie się 
większych wsi prawa niemieckiego nie zawsze oznacza zwiększenie gęstości zaludnie
nia, bo wsie nowe powstawały nieraz przez komasację 2 — 3 mniejszych osad star
szych, a nadział ziemi we wsiach prawa niemieckiego nie był mniejszy, ale często 
większy od nadziałów dawnych chłopów polskich. Akt lokacyjny stanowił nadto często 
jedynie program nie zawsze później zrealizowanego osadnictwa.

Twierdzenie o 5 — 10-krotnym wzroście gęstości zaludnienia Górnego Śląska 
w okresie kolonizacji na prawie niemieckim opiera Autor na danych o suponowanym 
wzroście łanów osiadłych kilkunastu wsi trzynastowiecznych (8 leżało pod Gliwicami,



4 pod Sycowem, a 2 na południu). Dane te są jednak wątpliwe, a z wyjątkiem jednej 
wsi pexi Zatorem dotyczą obszarów silnie zalesionych i właśnie intensywnie kolonizo
wanych. Trzeba przyjąć, że na terenach starego osadnictwa sytuacja była zgoła od
mienna.

Autor nie dostrzega absurdalnych konsekwencji wynikających z Jego liczb i tez. 
Jeżeli średnia gęstość zaludnienia Śląska Górnego w połowie XIV w. wynosiła 8,5 na 
km2, a wzrost ludności razem z miastami w latach 1200-1340 był 5 — lO^krotny, to 
średnia gęstość zaludnienia Śląska Górnego około r. 1200 wynosiłaby zaledwie 0,8 do 
1,7 osoby na km2. Kraj zamieszkany przez tak znikomo małą liczbę ludzi nie miałby 
sił zbrojnych zdolnych do odparcia wielu silnych najazdów jego sąsiadów, w tej 
liczbie także groźnych armii Cesarstwa Niemieckiego i nie mógłby rozwinąć nawet 
prymitywnego rolnictwa (chyba, że Kuhn uzna dawnych Polaków za „nadludzi", a ry
cerstwo niemieckie oskarży o tchórzostwo lub niedołęstwo). Przejdźmy do dalszych 
wniosków z niektórych twierdzeń pracy Kuhna. Studia demograficzne wskazują, że 
przyrost naturalny mógł w okresie kolonizacji niemieckiej przynieść maksymalnie 
podwojenie się ludności. W myśl tez Autora co najmniej 3/5 do 4/5 ludności Górnego 
Śląska z r. 1340 to niemieccy imigranci lub ich potomkowie. Gdyby imigracja niemiecka 
była rzeczywiście aż tak olbrzymia, to w obliczonej przez Kuhna ludności Opolszczy
zny i ziemi nyskiej, wynoszącej w r. 1340 około 120 000 mieszkańców, mielibyśmy 
72 000 — 96 000 Niemców, a na całym Śląsku łącznie z Opawszczyzną 300 000 — 400 000, 
w krajach zaś Europy środkowej (na Połabszczyźnie, w Polsce, Prusach, Inflantach, 
Czechach i na Węgrzech) trzynasto- i czternastowieczna imigracja niemiecka liczyłaby 
aż 3 — 4 miliony ludzi. Tymczasem cała ludność krajów rdzennie niemieckich (na 
obszarze dawnego państwa wschodniofrankońskiego, wynoszącym około 350 000 km2) 
mogła liczyć w połowie XIV w. 5—6 milionów osób. Średniowieczna Rzesza Niemiecka 
nie była więc krajem przeludnionym, a możliwości emigracyjne jej populacji ograni
czone, w świetle demografii historycznej niewątpliwie kilka razy mniejsze od tych, 
jakie chcieliby mieć Kuhn i podobni mu zwolennicy teorii o olbrzymim, masowym na
pływie kolonistów niemieckich na ziemie Słowian, Bałtów i Węgrów.

Kolonialna teoria genezy miast znalazła w Kuhnie jednego z gorących zwolenni
ków. Jego zdaniem średniowieczna górnośląska sieć miejska jest tworem miejscowych 
książąt, którzy najpierw ibardzo rozsądnie i zgodnie z potrzebami osadnictwa wiejskie
go ustalali miejsca lokacji, a lokowanym miastom wyznaczali ich przyszłą rolę, okre
ślając ściśle mniejsze lub większe liczby siedlisk. Liczby te w wielu wypadkach prze
trwały nawet do XVI w. w ilościach domów śródmiejskich lub piwnych. W rzeczy
wistości lokacje miejskie na prawie niemieckim w większości wypadków przyjęły się 
tak pomyślnie nie dlatego, że książęta śląscy byli znakomitymi planistami, ale z tej 
prostej przyczyny, że z reguły nawiązywały do już istniejących i rozwijających się 
podgrodzi, targów i miast polskich.

Skoro — jak sądzi Autor — miasta powstały nagle, jakby za dotknięciem czaro
dziejskiej różdżki książęcej, i później już nie rozwijały się ani nie zmieniały w prze
strzeni zamkniętej můrami miejskimi (wyjąwszy tylko niektóre starsze i większe), to 
znane nam z urbarzy XVI w. liczby domów śródmiejskich lub piwnych określają roz
miary miast w chwili ich lokacji. Tu znów budzą się wątpliwości. Przede wszystkim 
liczby domów śródmiejskich i domów piwnych — to liczby odnoszące się do dwu 
odmiennych kategorii budynków. Dane spisu z r. 1787 wskazują, że w większości 
wypadków przywilej warzenia piwa przysługiwał tylko części (czasem bardzo małej) 
domów śródmiejskich, w niektórych zaś miastach cieszyły się nim nawet przedmieścia. 
Hojniej nadawano zwykle przywilej piwny mieszczaństwu miast mniejszych, w więk
szych natomiast ograniczano go do warstw zamożniejszych. Zatem przywilej ten chyba



tylko w niektórych miastach może wskazywać zasięg pierwotnej zabudowy. Natomiast 
liczba domów śródmiejskich stabilizowała się w ciągu dłuższego czasu chyba tylko 
wyjątkowo; w większości bowiem miast musiała się zmieniać, zwłaszcza po pożarach 
i w burzliwym okresie wojen husyckich. W miarę zaś rozwoju miast wewnątrz murów 
zabudowywano pustki, wolne miejsca przy murach, zacieśniano zabudowę, wznosząc 
na podwórzach oficyny.

Doniosłe znaczenie w propagandowych wywodach Kuhna posiada przyjęta przez 
Niego teza o wczesnej germanizacji Górnego Śląska, która miała dokonać się ju£ 
w XII w. na skutek masowego napływu osadników niemieckich i dobrowolnej germa
nizacji ludności polskiej, przyjmującej chętnie niemieckie sposoby gospodarowania, 
niemieckie prawo i niemiecką kulturę. Dowodów szuka tu Autor — podobnie jak wielu 
innych uczonych niemieckich — w masowym pojawianiu się prawa niemieckiego na 
wsi, dziesięciny małdratowej i pieniężnej, łańcuchówek i owalnie, pomiaru łanowego 
ziemi, niemieckich nazw miejscowości i niemieckich imion osób. Kuhn wprawdzie za
strzega się kilkakrotnie, że recepcja prawa niemieckiego nie jest jednoznaczna z przy
byciem osadników niemieckich, bo wiele wsi polskich przeniesiono na prawo nie
mieckie, jednak masowe jego upowszechnianie się wskazuje zdaniem Autora na po
stępującą dobrowolną germanizację. Z podobnymi twierdzeniami nauki niemieckiej już: 
wiele raźy polemizowali uczeni polscy, nie ma więc potrzeby rozpatrywać ich po
nownie w tym miejscu. Trzeba jednak stwierdzić, że Kuhn uważa niekiedy za nie
mieckie nazwy niewątpliwie słowiańskie lub tylko tłumaczone na język niemiecki 
w kancelarii; należą do nich np. Stinava, Maceyskirch, Neukirch, Schreibersdorf, Lange 
Gasse, Twarkgasse (ulica Twarkowska od podraciborskiej wsi Tworków). Zresztą pod. 
naciskiem faktów nawet Kuhn musi przyznać, że niekiedy nazwy polskie lub niemiec
kie nie miały żadnego związku z narodowością mieszkańców osad; dokumenty stwier
dzają istnienie wsi niewątpliwie polskich (posiadających polskie prawo i płacących 
polską dziesięcinę snopową) o nazwach niemieckich i, odwrotnie, wsi niemieckich
0 nazwach polskich (jak Borowniki Theutonicale, Kopienica Germanica). Autor przy
znaje także, że choć niemieckie imiona panują wszechwładnie w górnej warstwie pa
tryc jatu, ale już np. spis rzeźników raciborskich z r. 1386 ujawnia sporą ilość imion
1 nazwisk polskich.

Cenne dla nauki są rozdziały poświęcone osadnictwu wieków XVI-XVIII, które 
Autor omówił krytycznie i bez przesadnych upiększeń „niemieckiego wkładu" w kultu
ralny i gospodarczy rozwój krajów „niemieckiego wschodu". Do pozytywnych osiąlgnięć 
osadnictwa czasów .austriaoko-habsburskich trzeba zaliczyć rozwój górnictwa i ponowną 
kolonizację chłopską na pustkach w Jesionikach.

Górnictwo przeżywające w XVI w. okres gorączkowych poszukiwań powołało do 
życia lub odnowiło szereg osad obdarzonych specjalnymi przywilejami (Złoty Stok, 
Frywałdów, Engelsberg, Hor. Miesto, Vrbno, Hor. Beneszów, Miasteczko), wśród któ
rych liczbą zaludnienia wyróżniają się Tarnowskie Góry (założone w r. 1528). Pomyślny 
chociaż krótkotrwały rozwój ekonomiczny miast górniczych przyciągnął pewną liczbę 
osadników niemieckich, którzy np. w Tarnowskich Górach ulegli dość szybko poloni- 
zacji.

Ujemnie ocenił Kuhn kolonizacyjną działalność ówczesnych właścicieli ziemskich 
zabiegających o rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Troska o dostatek 
taniej siły roboczej pobudzała szlachtę do zakładania specjalnych wsi proletariatu 
wiejskiego, zamieszkanych przez samych zagrodników lub zagrodników i chałupników 
albo też samych chałupników, oraz do odpowiedniej rozbudowy starych wsi kmiecych, 
które na peryferiach lub częściej we wnętrzu na obszarze nawsia (Anger) otrzymywały 
dodatkowo zabudowę zagrodniczo-chałupniczą. Te osady „małych ludzi" zamieszkane



na terenie Opolszczyzny wyłącznie przez Polaków nazywano w XVII w. pagelli dla 
odróżnienia od kmiecych pagi. Proletaryzacja wsi — zdaniem Kuhna — hamowała ich 
rozwój gospodarczy i kulturalny, a przyśpieszała reslawizację.

Pierwotnie prawie wszystkie miasta górnośląskie były własnością księcia, z czasem 
jednak przez zakupy i zastawy przechodziły w ręce magnatów. Tylko stołeczne Opole 
pozostało w bezpośrednim władaniu monarchy. Taka zmiana właściciela nie była ko
rzystna, bo panowie ograniczali samorząd miejski, nawet narzucali mieszczanom przy
musowe prace rolne. Z ich woli na gruntach folwarcznych lub wewnątrz starych wsi 
chłopskich powstał szereg drobnych rolniczych miasteczek lub targów, jak Sośnico
wice (1506), Prószków (1560), Karłowice (1512), Modrzejów (1706). Kilka miast wyrosło 
przy klasztorach i miejscach odpustowych (Kalwaria Zebrzydowska, Alwernia, Bila 
Voda). Obok górniczych Tarnowskich Gór wyjątkowe miejsce zdobyła przemysłowa 
Biała (prawo miejskie otrzymała w r. 1723), która wraz ze starszym od niej Bielskiem 
rozrosła się do rozmiarów poważnego ośrodka sukiennictwa.

Na uwagę czytelnika polskiego zasługuje stanowisko Kuhna wobec tzw. koloni
zacji fryderycjańskiej. Chooiaż Autor nie polemizuje z twórcami legendy frydery- 
cjańskiej, a ogranicza się do przedstawienia własnego sądu, podkreśla jednak słabe 
wyniki kolonizacji w zakresie germanizacji kraju i rozwoju jego życia gospodarczego. 
Wprawdzie do r. 1806 w królewszczyznach i prywatnych dobrach magnatów pruskiej 
części Górnego Śląska założono ogółem 294 kolonii, jednak w ogromnej większości 
były to drobne osady, liczące w r. 1817 w sumie około 5000 dymów; ich udział w za
ludnieniu kraju wynosił niecałe 5%. Kolonie zamieszkiwali obok Niemców liczni imi
granci czescy i polscy oraz miejscowi Ślązacy. Trudne warunki bytu na małych dział
kach (4 — 7,5 ha) nieurodzajnej ziemi opolskiej powodowały płynność migrującego 
elementu niemieckiego, opuszczone zaś siedliska zajmowali Ślązacy. Skład narodo
wościowy kolonii fryderycjańskich nie ma nic wspólnego z ich niemieckimi nazwami, 
urabianymi od imienia króla Prus, nazwisk lub imion jego oficerów d urzędników lub 
miejscowych panów feudalnych i ich żon. Nazewnictwo to jest produktem rozpowszech
nionej wtedy mody, która nakazywała nadawać niemieckie nazwy także wsiom czeskim 
zakładanym wewnątrz Kotliny Czeskiej.

Zdaniem Autora Fryderyk II nie był także ani inicjatorem, ani organizatorem za
wiązków tworzącego się przemysłu hutniczego. Pierwsze „wysokie piece" powstawały 
w dobrach magnatów (wśród nich wyróżnił się minister saski Flemming), a podbój 
pruski zastał na Górnym Śląsku 12 „wysokich pieców" i 28 świeżarek. Burzliwy zaś 
rozwój hutnictwa i górnictwa zaczyna się dopiero po śmierci Fryderyka II, od mo
mentu założenia huty w Strzybnicy w r. 1786. Jego organizatorem był hr. Reden, który 
w lasach Opolszczyzny i obok kopalń węglowych stworzył poważną zbrojownię pruską, 
odgrywającą doniosłą rolę w końcowej fazie walk z Napoleonem.

Wielkie przemiany XIX i XX w., a zwłaszcza osadnicze skutki uwłaszczenia chło
pów i tworzenie się nowoczesnych okręgów przemysłowych (Górnośląskiego i Ostraw- 
sko-Karwińskiego), które spowodowały masowe przemieszczanie się ludności i powsta
wanie dużych osiedli przemysłowych z charakterystyczną zabudową, nie znalazły 
należnego im miejsca w pracy W. Kuhna. Całemu okresowi kapitalizmu i imperializmu 
Autor poświęcił tylko 15°/o objętości swej książki, przy czym w centrum Jego uwagi 
pozostają jedynie zagadnienia narodowościowe.

Według Jego oceny XIX i początek XX w. przyniosły tylko nieznaczne zmiany 
biegu polsko-niemieckiej granicy językowej w Głubczyckiem (w okolicach Baborowa 
i Dziećmarowów), na terenie małego pow. niemodlińskiego i w klinie polskim między 
Odrą a Widawą. Daleko większe znaczenie miały szybkie postępy germanizacji, wi
doczne niemal we wszystkich miastach i powstających osadach przemysłowych. Ten



proces powołał do życia na polskim obszarze etnograficznym duże i żywotne wyspy 
niemieckie — podstawy dalszej germanizacji. Jej szybkie postępy przypadają na okres 
załamania się ruchu polskiego po plebiscycie. Postępy te widoczne są przede wszyst
kim w miastach i wśród ewangelików pow. kluczborskiego.

Niektóre rozważania Kuhna na tematy narodowościowe żywo przypominają wy
wody skrajnych nacjonalistów niemieckich czy nawet hitlerowców. Tu należy teza, że 
Górnoślązacy mówiący językiem polskim to tylko „grupa pośrednia" (Zwischengruppe), 
związana politycznie, gospodarczo i kulturalnie z narodem niemieckim, która ludowy 
język polski łączy ze znajomością literackiego niemieckiego. Germanizacja zaś „grup 
pośrednich" jest zjawiskiem naturalnym i procesem dobrowolnym. Proces ten częścio
wo hamowała polska agitacja, wykorzystująca błędy polityki niemieckiej: kulturkampf, 
który rozdwoił uczucia katolików górnośląskich, i narastające konflikty socjalne. 
Z drugiej bowiem strony agitatorzy polscy umiejętnie wiązali sprawę narodową 
z bliskimi ludowi sprawami kościelnymi i społecznymi. W książce Kuhna nie ma 
najmniejszej nawet wzmianki ani o miejscowych polskich i czeskich działaczach lu
dowych, ani o oporze, jaki lud stawiał germanizacji przeprowadzanej środkami na
cisku administracyjnego i ekonomicznego, a nierzadko brutalnego terroru. Nie ma też 
jednego słowa ani o terrorze hitlerowskim, ani o potwornych obozach pracy i śmierci 
budowanych w okresie drugiej wojny na badanym przez Kuhna terenie. Mówi się 
natomiast o terrorze polskim w okresie plebiscytowym, o podziale Śląska w r. 1921 
jako o „krzyczącym zaprzeczeniu woli ludności", natomiast o „inkorporacji" z r. 1939 
ciepło i z uznaniem, ponieważ była „rzeczywistym wyzwoleniem" ludzi, którzy po
twierdzali swą niemieckość „w najcięższych warunkach". „Nie jest ich winą — konklu
duje Autor — że stało się to przez wojnę i nową przemoc". Jeśli w tym mieijscu 
przypomnimy, że wschodnia granica historycznego regionu górnośląskiego, zakreślona 
już na pierwszych kartach książki, mniej więcej zgadza się z granicą „inkorporacji" 
hitlerowskiej, to widzimy jasno, jak wiele tu jest cichej aprobaty polityki III Rzeszy>

Tadeusz Ładogórski

URBARZE DÓBR ZAMKOWYCH OPOLSKO-RACIBORSKICH Z LAT 1566 i 1567, 
opracowali i przygotowali do druku R. Heck i J. Leszczyński, Urbarze śląskie, t. L 
pod redakcją J. Gierowskiego, Wrocław 1957, s. XXXII +  276 +  6 planów i map.

Wydawnictwo R. Heoka i J. Leszczyńskiego jest pierwszym tomem zapoczątkowa
nej przez Zakład Historii Śląska, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk edycji 
urbarzy śląskich. Jest poza tym pierwszym polskim wydawnictwem tego typu źródeł 
do dziejów Śląska. Moment ten zwiększa zainteresowanie, z jakim bierzemy do rąk 
estetycznie wydaną książkę, zawierającą przygotowane przez Heoka i Leszczyńskiego 
urbarze, a poza tym pozwala uświadomić sobie, iż odpowiedzialność naukowa opraco
wujących ten pionierski tom była szczególnie duża. Należy sądzić, że Wydawcy ocze
kują dyskusji na temat spełnionego przez nich zadania, więc w ramach tej dyskusji 
chcielibyśmy podać nieco naszych uwag.

Wydawnictwo poprzedzone jest „Wstępem" (według Instrukcji wydawniczej PAU 
taki wstęp powinien nosić nazwę „przedmowa") zawierającym nieco rozważań źródło- 
znawczych oraz charakterystykę treści wydawanych urbarzy. Z uwagi na to, że inte
resujący nas tom Hecka i Leszczyńskiego otwiera zapoczątkowaną serię, sięgamy prze
de wszystkim do źródłoznawczych uwag Wydawców. Znajdujemy następującą definicję: 
„Urbarze hvły to wvkazy dochodów i pożytków majątków feudalnych, sporządzane 
bądź przez właściciela dóbr, bądź przez specjalnie w tym celu powoływane komisje" 
(s. VII). Określenie powyższe mówi bardzo niewiele. Konkretnej treści w nim tyle,


