
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,



że urbarz to wykaz dochodów feudała, bo jaka jest różnica między „pożytkami" 
a „dochodami", nie wiemy.

Tymczasem dobrze wiadomo historykowi, iż urbarz to coś więcej aniżeli wykaz 
dochodów czy tzw. pożytków pana feudalnego, jakie przynosił jego majątek. Dalej 
Wydawcy wysunęli problem z punktu widzenia źródłoznawczego dość ważny, miano
wicie sprawę różnic i podobieństw między urbarzami z jednej strony a inwenta
rzami dóbr duchownych, szlacheckich i magnackich (uwaga na marginesie: były taikże 
inwentarze dóbr królewskich) oraz lustracjami królewszczyzn z drugiej. Potraktowania 
jednolicie inwentarzy oraz spisywanych z innego punktu widzenia (podatek kwarciany) 
lustracji królewszczyzn pozbawiło wartości podstawowe w tym względzie stwierdzenie 
Wydawców, że urbarze od wspomnianych źródeł z innych ziem polskich różnią się 
większym rozbudowaniem części normatywnej w porównaniu z częścią opisową. 
Tymczasem wystarczy choćby ogólna analiza treści lustracji wykonywanych przecież 
z mocy konstytucji sejmowych, by przekonać się o zdecydowanie dominującej roli 
części normatywnej tego źródła.

Niestety zbyt słabe zwrócenie uwagi na stronę źródłoznawczą „Wstępu" nie po
zwoliło Autorom na szczegółowsze rozważania, które ustrzegłyby Ich od stwierdzeń 
błędnych i ogólnikowych. Tych ogólników jest chyba najwięcej w przypadkach, gdy 
Autorzy próbują określić znaczenie urbarzy jako źródła historycznego. Piszą więc, że 
„urbarze są podstawowym źródłem do historii wsi śląskiej w okresie późnego feuda
lizmu" (s. X), że „należą do najcenniejszych źródeł do poznania wielu zagadnień 
historii Śląska w okresie późnego feudalizmu" (s. VIII), że „mają zasadnicze znaczenie 
dla historii osadnictwa" (s. VIII) iitd. To jest sprawa ogólniejsza i chyba warto po
dyskutować na temat konieczności bardziej rzeczowych sformułowań.

W dalszym ciągu mamy kilka sformułowań będących echem częstego dawniej 
niewłaściwego pojmowania marksizmu. Czytamy więc, że urbarze „są źródłem klaso
wym" (jak wszystkie ówczesne) i dlatego „pomijają opis wyglądu zabudowań wiejskich, 
opis narzędzi na folwarku itp." (s. IX). Abstrahując już od absurdalności poglądu
0 klasowości wszystkich ówczesnych źródeł, ze sformułowania Autorów bezpośrednio 
wynika, że na przykład szersze potraktowanie opisu zabudowań wiejskich „osłabia" 
klasowy charakter danego urbarza. Dalej Autorzy piszą, że „ze względu na klasowy 
charakter urbarzy trzeba do nich często podchodzić krytycznie" (s. IX), a przecież kry
tycznie podchodzić trzeba do źródła bez względu na jego charakter, i to nie często, lecz 
w każdym przypadku korzystania z nich.

W dalszym ciągu wywodów we „Wstępie" Autorzy piszą, że część normatywna 
urbarzy jest mniej wiarygodna od części opisowej, gdyż normuje świadczenia chłopów 
na rzecz pana, a nie podaje tego, jakie te świadczenia były w rzeczywistości. Tymcza
sem część normatywna to właśnie źródło informujące nas o postulatach, normach i jako 
takie jest w pełni wiarygodne, zaś część opisowa, oparta w dużym stopniu na zezna
niach osób, może, szczególnie jeśli chodzi o majątek chłopski i wysokość zbiorów
1 plonów w folwarkach, znacznie odbiegać od stąnu rzeczywistego. Problem wyko
rzystania części normatywnej jako źródła o stanie faktycznym to przecież sprawa ana
lizy naukowej, a nie sprawa wiarygodności części normatywnej. To tak jak gdyby 
ktoś zastanawiał się nad wiarygodnością statutów Kazimierza Wielkiego (pomijając 
analizę formalną tekstu). W ten sposób Wydawcy zupełnie zepchnęli ze swego pola 
widzenia problem dla badacza ważny — wiarygodności elementów opisowych w urba
rz u i nie zajęli się nim ani w stosunku do wydawanych przez siebie urbarzy, ani 
w skali ogólnej. Kilku zdań na s. IX/X nie można bowiem uznać za postawienie, a tym 
bardziej za poruszenie czy rozwiązanie problemu.

W części źródłoznawczej „Wstępu" Wydawcy zastanawiają się nad przyczynami



pojawienia się znacznej liczby urbarzy w okresie od XVI do XVII w. Według 
Autorów „głębszymi powodami", które wywołały potrzebę spisywania urbarzy były: 
1. chęć zwiększenia obciążeń chłopów (sankcja dla nowych norm); 2. chęć poznania 
majątku, by poprzez jego intensyfikację podnieść dochody; 3. sprzedaże lub zastawy; 
4. opór chłopów, którzy chcieli mieć właśnie swe obciążenia ustalone. Jest sprawą 
oczywistą, że przy spisywaniu urbarzy właściciele ziemscy mogli brać pod uwagę wska
zane wyżej okoliczności. Te same jednak okoliczności mogły ich skłaniać do postępo
wania przeciwstawnego. Aby się o tym przekonać, wystarczy choćby porównać punkt 
1 i 4. Autorzy nie wyjaśniają, czy sprzedaże i zastawy były w interesującym Ich okresie 
częstsze aniżeli przedtem, wobec tego ten punkt pozostawimy poza naszymi rozważa
niami. Gdzie więc leży wyjaśnienie? Jak podają sami Autorzy, urbarze spisywano pra
wie wyłącznie w wielkich majątkach, a przecież w małych majątkach także właściciel 
dążył do zwiększenia obciążeń chłopów i chciał wzrostu swych dochodów. Oto po 
prostu większy majątek wymagał bardziej skomplikowanej administracji, zaś do nale
żytego jej prowadzenia potrzebne były odpowiednie spisy. W małym majątku można 
było się oczywiście bez tego obejść. Wyjaśnienie więc wydaje się zupełnie proste 
i oczywiste.

Poważna część „Wstępu" poświęcona jest charakterystyce treści publikowanych 
źródeł. Wydawcy drukują urbarz opolski z r. 1566 oraz raciborski z r. 1567. Z wielu 
istniejących urbarzy księstw opolskiego i raciborskiego, o czym szczegółowo i ze 
znawstwem Wydawcy informują, do naszych czasów zachowało się stosunkowo nie
wiele. Wydaje się, iż decyzja wydania najpierw urbarza opolskiego z 1566 i racibor
skiego z 1567 r. dokonana została słusznie. Obejmują one bowiem stosunkowo duży 
teren i, jak wskazują słusznie Wydawcy, mogą dać podstawę do porównawczego po
traktowania nieco różniących się od siebie rejonów gospodarczych — nizinnej Opolsz
czyzny i podgórskiego Raciborskiego (s. XIV). Są to poza tym najwcześniejsze zacho
wane urbarze dla tego terenu, a przy tym bardzo szczegółowe, wraz ze stosunkowo 
dokładnymi wiadomościami dotyczącymi miast Opola i Raciborza. Dają one jednak 
przede wszystkim bardzo wszechstronny materiał do dziejów wsi, informując o struktu
rze społecznej ludności wiejskiej, jej uposażeniu w ziemię, powinnościach na rzecz 
pana feudalnego i gospodarce folwarcznej.

Część „Wstępu" poświęcona charakterystyce treści jest naszym zdaniem nazbyt 
rozbudowana i potraktowana za bardzo „streszczeniowo". Autorzy na kilkunastu stro
nicach chcieli zrobić to, co jest zadaniem przyszłego badacza urbarzy. Wydaje się, iż na
leżałoby przyjąć ogólną zasadę, aby „przedmowy" czy „wstępy" do wydawnictw źródło
wych nie starały się przybierać formy małych monografii opartych o wydawane źródło 
(jaskrawo wystąpiło to np. w Rejestrze poborowym wydanym pod red. prof. S. Lnglota).. 
Tablica na s. XVII oraz oparte na jej podstawie wnioski są błędne, bo — jak informują 
sami Autorzy — pojęcie „kmieć" we wsiach opolskich nie było identyczne z tymże 
w dobrach raciborskich. W ogóle wątpliwości nasuwają się zwykle tam, gdzie Autorzy 
od streszczania zawartości urbarzy przechodzą do wyjaśnień. Wyjaśnienia potrzebują, 
rzecz jasna, obszerniejszej analizy, a taka nie jest możliwa w krótkim wstępie do wy
dawnictwa źródłowego. Jednej sprawie merytorycznej chcielibyśmy poświęcić kilka 
zdań. Oto Wydawcy podają, że w publikowanych urbarzach obok zjawisk związanych 
z rozwojem renty pieniężnej występują także fakty „związane z regresem i upo
wszechnianiem się na dużą skalę gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej" (s. XXII). 
O ile w źródle są rzeczywiście fakty świadczące o upowszechnianiu się gospodarki 
folwarczno-pańszczyźnianej (lecz czy „na dużą skalę"?), o tyle danych o regresie 
trudno by w nim znaleźć. Zresztą Autorzy sami informują o intensyfikacji gospodarki 
folwarcznej (s. XXIII) oraz o stosunkowej zamożności chłopów (s. XXI). Wydaje się,



gdyż sprecyzowania stanowiska brak, iż utożsamiają oni rozwój gospodarki folwarcz- 
no-pańszczyźnianej z regresem gospodarczym. Tymczasem są to zupełnie odrębne spra
wy, niekoniecznie idące w parze. Nasuwa się tu uwaga ogólna, że w dotychczasowej 
literaturze (m. /in. w pracach Hecka) sprawa tempa gospodarki pańszczyźnianej na 
Śląsku w drugiej połowie XVI w. i jej regresywnego oddziaływania została przejaskra
wiona. Choćby z ustawy z 1562 r. widać, że na Górnym Śląsku pańszczyzna była 
znacznie mniej rozwinięta aniżeli w tym czasie na Mazowszu, w Wielkopolsce czy 
Małopolsce. Wspomnianą ustawę Wydawcy słusznie publikują, gdyż urbarze często 
powołują się na nią.

Wydawnictwo zaopatrzone zostało także w dokładnie wykonane przez doc. S. Go- 
lachowskiego mapy dóbr opolskich i raciborskich oraz plany miast Opola i Raciborza 
(razem 6 sztuk).

W zakresie ustalenia zasad wydawniczych Wydawcy nie mieli łatwego zadania. 
Spełnili je naszym zdaniem właściwie, opierając się na Instrukcji wydawniczej PAU 
oraz najnowszych niemieckich przepisach dotyczących wydawania tekstów nowożyt
nych. Korzystali także, jak informują, z licznych porad językoznawców. Wątpliwości 
nasuwa tylko zdanie następujące: „Przeprowadziliśmy jedynie pewne ujednolicenie 
pisowni słów pisanych kilkoma sposobami, pozostawiając formy najczęściej występu
jące. Jednakże w wypadkach występowania kilku wariantów pisowni mogących od
zwierciedlać istotne różnice wymowy, warianty te zostały zachowane" (s. XXXI). 
W takim razie trzeba było już się trzymać ogólnie przyjętej zasady w wydawnictwie 
— niemodemizowania pisowni. Wtedy wszystko byłoby jasne.

Wydawnictwo zaopatrzone zostało w liczne przypiski tekstowe i rzeczowe oraz 
w indeksy nazw miejscowych i rzeczowych. Nie jest dla czytelnika wygodna przyjęta 
przez Wydawców numeracja przypisków cyfrowych w obrębie wsi i miast. Ponieważ do
chodzą jeszcze przypiski literowe, zdarza się, iż „przypiskowa" część stronicy jest nie
przejrzysta. Na przykład na s. 42 kolejno następują takie przypiski: a, b, c, 3, 4, 5, 6, 7, 
1,2. Takiego systemu nie spotkaliśmy dotychczas w wydawnictwach źródłowych. 
Wydaje się także niesłuszne zaliczenie do przypisków cyfrowych sprostowań błędów 
w obliczeniach źródłowych. Niedopuszczalna jest chyba praktyka przeliczania w tekście 
źródłowym talarów po 36 gr na talary po 34 gr, czyli zmiana tekstu, i objaśnienie tego 
w przypisku: „Talary po 36 gr. przeliczono na talary po 34 grosze" (s. 91). Drobna 
uwaga: po skrócie gr nie daje się kropki.

W zakresie przypisków rzeczowych Wydawcy bardzo słusznie podają lokalizację 
miejscowości, nie pozostawiając tego tylko do indeksu, natomiast zapomnieli podać, 
na jakiej podstawie owej lokalizacji dokonywali. W przypiski objaśniające treść 
poszczególnych wyrazów czy fragmentów źródła Autorzy nie są zbyt hojni, w związku 
z czym tu i tam przypisek byłby pożądany. Na ogół jednak pod tym względem zadanie 
spełnili. Inna sprawa, że nie ustrzegli się nieraz pewnych błędów. Najsłabszą stro
ną w tym zakresie są objaśnienia dotyczące miar powierzchni i miar objętości. Wy
dawcy nie ustalili, jaki korzec był używany w obliczeniach wydawanego przez nich 
źródła. Informują, że Scheffel (szefel) to „śląska nasypna miara zbożowa" (s. 5). Tym
czasem szefel nie był wcale specyficzną tylko dla Śląska miarą,- używany był także 
na innych ziemiach wchodzących w skład ówczesnej Rzeszy. W zakresie części skła
dowych łanu Wydawcy nie mogą się zdecydować na przyjęcie jednej miary. I tak na 
s. 224, przyp. 2, wyjaśniają, że Rutte (nie podając, że chodzi tu po prostu o pręt) li
czyła V2 łanu, chociaż tekst źródła wyraźnie wskazuje, że tak być nie mogło. Jaki 
bowiem sens miałyby zdania typu: „Witekh Urbanuow heit 3A huben weniger 1 rutte' 
(s. 224). Po cóż miałoby się pisać, że ktoś ma 3A mniej V2 łanu. Powiedziano by, że ma 
po prostu !A łanu, i takie określenia w źródle są. Witkowi Urbana do 3A łanu brakował



po prostu 1 pręt roli, zapewne wszerz. Jaka zaś była to część łanu, zależało od długości 
pola we wsi. W „Wykazie miar i monet" (s. 252) Wydawcy podają już inaczej, także 
błędnie, że łan miał 12 prętów. Nie wyjaśniają natomiast wcale, o jaki to pręt chodzi 
w ustawie z 1562 r. Otóż chodzi tu o pręt jako miarę długości mierzący, co ciekawe, 
tak samo jak w Koronie 7V2 łokcia. Jeszcze sprawa miary miodowej — pokowu. 
Autorzy z notorycznie w historii gospodarczej znanego terminu czynią sprawę przy
puszczeń i konsultacji (s. 78). Pokow był powszechnie używaną na ziemiach polskich 
(w tym także na Śląsku) miarą miodu jako część większej od niego rączki. Przejście 
z „w" na ,,b' jest w językoznawstwie znane. Łączenie przez Wydawców pokobu - -  
pokowu z korobką (wyrazem pochodzenia ruskiego) ńie ma żadnego sensu.

W przypiskach można by jeszcze znaleźć kilka drobniejszych już niedokładności.
Jak już podaliśmy, wydawnictwo zaopatrzone jest w indeks nazw miejscowych 

(raczej powinno być nazw geograficznych) oraz indeks rzeczowy. Indeks nazw geogra
ficznych nie stanowił tu żadnego problemu i nie nasuwa zastrzeżeń, natomiast indeks 
rzeczowy jest obok wstępu źródłoznawczego najsłabszą stroną wydawnicwa. Głównym 
celem indeksu jest, jak wiadomo, ułatwienie korzystania z wydawnictwa. Można zakres 
osób, dla których jest indeks przeznaczony, odpowiednio zawęzić, na przykład zrobić 
indeks głównie dla językoznawcy czy głównie dla historyka. Nie można jednak robić 
indeksu, nie widząc odbiorcy, a tak jest właśnie w danym przypadku. Indeks powinien 
być wykonany po polsku (w nawiasie można by podać terminy niemieckie czy czeskie) 
i nie być indeksem zachodzących w wydawnictwie wyrazów, lecz normalnym indeksem 
rzeczowym. Jak trudno jest z indeksu Hecka i Leszczyńskiego korzystać, niech uwi
doczni następujący przykład: Przypuśćmy, że interesuje kogoś, co źródło mówi na te
mat pręta (mierniczego). Musi on do tego celu wiedzieć, że w staroniemieckim pręt 
posiadał pisownię Rutłe i szukać w indeksie tego hasła (notabene w indeksie Wy
dawców pod tym hasłem znajduje się także pręt jako zwyczajna gałązka). Skąd jednak 
ma wiedzieć, że powinien jeszcze szukać pod hasłem „prüf (czeski pręt).

Brakiem wydawnictwa jest pominięcie indeksu osób. Tylko chyba względy 
oszczędnościowe, niezależne od Wydawców, mogą ich, jednakże nie Wydawnictwo 
(Ossolineum), usprawiedliwić. Pominięcie to jest trudne do zrozumienia. Przecież urba- 
rze wydane to wspaniałe źródło mówiące o polskości Opolszczyzny i Raciborskiego 
w XVI w., o czym zresztą we „Wstępie" Wydawcy szczegółowo informują. Czyż nie 
należało badań nad tym problemem ułatwić i zestawić indeksu osób. Objętość wy
dawnictwa wzrosłaby, rzecz jasna, przez to o kilka arkuszy, lecz to nie pole do czy
nienia oszczędności.

Zebrało się nieco uwag krytycznych, nie znaczy to jednak, by nasza ogólna ocena 
była negatywna. Wydawnictwo Hecka i Leszczyńskiego mimo pewnych braków jest 
książką bardzo pożyteczną i dobrze, że ujrzało światło dzienne. Warto by chyba jed
nak przeprowadzić jakąś ogólniejszą dyskusję na temat wydawnictwa urbarzy śląskich, 
które omawiana książka zapoczątkowuje. Jak widać do dyskusji byłoby sporo spraw.

Jerzy Topolski

J. M a d e j a ,  ELEMENTARZE NA SLĄSKU (Kwartalnik Opolski, 1957, nr 2, 
s. 44-80).

Do żmudnych i (trudnych zadań należało i dalej należy napisanie historii elementa
rzy; są one bowiem drukami, które za dawnych czasów ulegały całkowitemu lub 
prawie całkowitemu zniszczeniu. Nie byle jakiego zadania podjął się tedy Autor, de
cydując się na badanie elementarzy śląskich.

Przystępując do zadania, należało uświadomić sobie zdecydowanie, co to jest 
elementarz. Rzecz w pierwszej chwili wydaje się prosta i zbędna do wyjaśnienia,


