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W. S c h l e s i n g e r ,  DIE GESCHICHTLICHE STELLUNG DER MITTELALTER
LICHEN — DEUTSCHEN OSTBEWEGUNG (Historische Zeitschrift, 1957, t. CLXXXIII, 
s. 517-542).

Artykuł oddaje, według informacji Autora, bieg myśli szeregu wygłoszonych przez 
Niego odczytów. Schlesinger podkreśla w części wstępnej, że „zniszczenie niemieckiego 
wschodu, jakie nastąpiło po drugiej wojnie światowej, nie było nagłym kataklizmem, 
ale ukoronowaniem głęboko w wiek XIX sięgającego procesu gospodarczo-społecznego 
i powolnych przesunięć ludnościowych". Początkiem końca „były już wyniki polityczne 
pierwszej wojny światowej oraz przedsięwzięte przez Hitlera podczas drugiej wojny wy
cofanie osadników niemieckich z terenu ZSRR". Mimo jasnego widzenia głęboko wstecz 
sięgających korzeni współczesności Autor stwierdza, że sprawy „niemieckiego ruchu 
na wschód historiografia niemiecka nie powinna dyskretnie przemilczać ani określać go 
jako Volksfeindlich, jak to czyni historiografia NRD. Jest to osiągnięcie przeszłości, ale 
takie, którym Niemcy winni się chlubić".

W rzucie oka na historyczny rozwój wypadków Autor dokonuje rewizji wielu 
utartych wśród nacjonalistycznych historyków niemieckich poglądów. Uważa wprawdzie, 
że Słowianie na terenach na zachód od Wisły nie byli autochtonami, ale odrzuca jako 
„niepewne" pochodzenie normańskie Piastów i docenia zarówno znaczenie polityczne, 
jak i poziom gospodarczy i kulturalny państw słowiańskich wczesnego średniowiecza. 
Rad by również odrzucić określenie „kolonizacja niemiecka" — traktowana jako jedno
stronny nich cywilizacyjny. „Ruch niemiecki na wschód winien być traktowany łącznie 
ze słowiańskim" ruchem na zachód, które to zjawiska doprowadziły do „wspólnoty losu” 
obu elementów na terenie Europy środkowej. Autor zaprzecza istnienia jakiejkolwiek 
brutalnej ekspansji czy germanizacji. Odwrotnie, podkreśla, że wiele elementów ludno
ściowych niemieckich zostało wchłoniętych przez żywioł słowiański, podobnie jak wiele 
elementów słowiańskich zostało wchłoniętych przez naród niemiecki, stanowiąc jedną 
z jego sił twórczych. W ten sposób ukształtował się historycznie trójpodział Europy 
na zachodnią, środkową (niemiecko-słowiańską) i wschodnią. W ruinie takiego ukształ
towania się stosunków i zastąpieniu go linią oddzielającą bezpośrednio Wschód od Za
chodu widzi Autor jedną z głównych przyczyn upadku światowego znaczenia konty
nentu europejskiego: Europa ist krank.

Nie wydaje się rzeczą możliwą i celową wszczynać na tym miejscu szczegółową 
polemikę z wypowiedzią o charakterze raczej ogólnej syntezy, pozbawionej aparatu 
przypiskowego i szerszej argumentacji faktograficznej. Niemniej trzeba zaznaczyć, 
że artykuł jest niezmiernie reprezentatywny dla tych tendencji zachodnioniemieokich, 
które w obsłonkach zmiany stanowiska względem Słowian i innej niż dawniej oceny 
ich możliwości i osiągnięć historycznych próbują uśpić czujność i zatrzeć pamięć o gwał
tach przeszłości oraz nakłonić do dobrowolnego powrotu w ramy „wspólnoty losu". 
Tendencje takie pojawiają się w historii nie po raz pierwszy.

Niezależnie od możliwej w tym czy innym wypadku dobrej woli lansujących je 
historyków czy działaczy obiektywnie służyły zawsze w ostatecznym wyniku ekspansji



i ujarzmieniu narodu przez naród. Z drugiej strony warto podkreślić, że wypowiedź 
tego rodzaju, jak streszczona wyżej, jest bezwiednym pokwitowaniem świadomości 
nieodwracalności zmian na terenie „niemieckiego wschodu". Nawet wtedy, gdy Autor 
nie dostrzega, że nieodwracalność ta wynika nie tylko z prężności ludności słowiańskiej, 
ale i z głębokich przemian społecznych, jakie dokonują się w świecie.

E w a  M a l e c z y ń s k a

W. B o e 1 c k e, BAUER UND GUTSHERR IN DER OBERLAUSITZ. EIN BEITRAG 
ZUR WIRTSCHAFTS-, SOCIAL- UND RECHTSGESCHICHTE DER OSTELBISCHEN 
GUTSHERRSCHAFT, Domowina-Verlag, Bautzen, s. 316.

Interesująca praca W. Boelckego składa się z dwu części. Pierwsza z nich jest 
właściwie (poza ostatnim rozdziałem) niemal dosłownym powtórzeniem opublikowanego 
przez tego uczonego artykułu (W. B o e 1 c k e, Zur L a g e  d e r  O b e r l a u s i t z e i  B a u e rn  v o m  
a u s g e h e n d e n  16. b i s  z u m  a u s g e h e n d e n  18. J a h r h u n d e r t ,  „Letopis Instituta za Serbski 
Ludospyt", S. B, nr 2, 1955, s. 5-124). Omawia w niej Autor kolejno szlachecką własność 
ziemską w Górnych Łużycach w okresie poprzedzającym nawrót do gospodarki fol- 
warczo-pańszczyżnianej, rozwój folwarków opartych na pracy pańszczyźnianej chłopów, 
ich organizację, stopniowy wzrost areału ziemi folwarcznej oraz tworzenie się i rozwój 
latyfundiów. Sporo miejsca poświęca też Autor formom własności chłopskiej, rozwar
stwieniu wsi, kategoriom ludności wiejskiej, sądownictwu patrymonialnemu oraz for
mom samorządu wiejskiego. Najciekawszy w tej części jest rozdział omawiający ciężary 
ludności wiejskiej, rentę odrobkową, naturalną i pieniężną, ucisk fiskalny ze strony 
państwa oraz daniny na rzecz Kościoła. Wiele ciekawego materiału źródłowego zgro
madził Autor w rozdziale poświęcanym zagadnieniu poddaństwa osobistego chłopów, 
przywiązania chłopa do ziemi, najmu przymusowego itp. Pierwszą część pracy W. Boel
ckego zamyka rozdział o wielkości folwarku, metodach uprawy roli, wydajności z ziarna, 
hodowli bydła i owiec, gospodarce rybnej i powiązaniach gospodarki pańskiej z ryn
kiem.

Część drugą monografii otwiera rozdział omawiający literaturę rolniczą w Górnych 
Łużycach w XVI-XVIII w., jej rolę w walce o postęp w rolnictwie, zmiany w gospodarce 
rolnej w drugiej połowie XVIII w., zwiększenie powierzchni gruntów wziętych pod 
uprawę, intensyfikację rolnictwa, wprowadzenie uprawy ziemniaków i koniczyny, walkę 
o wprowadzenie nowych metod gospodarowania, politykę agrarną i rządu saskiego oraz 
upadek gospodarczy miast. Przedmiotem rozważań Autora w tej części jest również 
zagadnienie pogorszenia się sytuacji materialnej chłopa gómołużyokiego w drugiej po
łowie XVIII w. na skutek nieustannego podnoszenia robocizn i danin na rzecz dworu, 
ograniczania chłopskich praw do użytkowania pastwisk i lasów i w związku z tym 
zaostrzenia się walki klasowej chłopów. Kolejny rozdział przynosi omówienie roli lite
ratury pięknej w Górnych Łużycach w walce o obudzenie się świadomości narodowo
ściowej Łużyczan i o uwłaszczenie chłopów. W dwu ostatnich rozdziałach wreszcie 
omawia Autor projekty reform agrarnych w Górnych Łużycach przed podziałem tego 
kraju między Prusy i Saksonię oraz uwłaszczenie chłopów w Saksonii, a następnie 
w Górnych Łużycach.

Wachlarz zagadnień poruszonych w tej pracy jest ogromny; jeśli do tego dodamy 
jeszcze dużą rozciągłość chronologiczną, to nie należy się zbytnio dziwić, że Autor 
niekiedy bardzo ważne problemy omawia nader powierzchownie, robi uogólnienia nie 
zawsze posiadające uzasadnienie w materiale faktograficznym. Do takich zagadnień zali
czyć należy problem renty feudalnej od XVÍ do połowy XVIII w., stosunku wartości po
szczególnych form renty gruntowej do siebie, dalej kwestię sił najemnych w gospodarce



pańskiej, miejskiej i chłopskiej po wojnie trzydziestoletniej itd. Zagadnień takich można 
by wymienić znacznie więcej, ale to nie jest celem niniejszego krótkiego sprawozdania. 
W sumie jednak można powiedzieć, że monografia W. Boelckego jest jedną z najcen
niejszych pozycji w dorobku nauki historycznej w NRD na odcinku dziejów wsi w okre
sie późnego feudalizmu.

J. L.

O. P ł a c h t ,  LIDNATOST A SPOLEČENSKÁ SKLADBA ČESKÉHO STATU V 16.-18. 
STOLETÍ, Praha 1957, s. 372+16 ilustracji.

Zagadnienia demograficzne epoki późnego feudalizmu budzą nadal żywe zaintere
sowanie wielu badaczy w różnych krajach, przynosząc coraz to nowe prace na ten 
temat. Wydana ostatnio przez Czechosłowacką Akademię Nauk monografia wybitnego 
historyka czeskiego O. Plachta budzi tym żywsze zainteresowanie badaczy polskich, 
że Autor w swoich rozważaniach nie ograniczył się tylko do dzisiejszych Cżech i Mo
raw, ale też wiele miejsca poświęcił kwestiom demograficznym na terenie Śląska, zwła
szcza oipawskiego, oraz hrabstwa kłodzkiego. Jeśli chodzi o ramy chronologiczne pracy, 
to przedmiotem zainteresowań Autora jest okres od początków XVI do połowy XVIII w., 
przy czym najdokładniej omawia On lata 1650—1750.

W rozdziale wstępnym Autor poddał krytyce dotychczasową literaturę na temat 
zaludnienia państwa czeskiego w omawianym okresie. W następnym, na podstawie bo
gatego materiału archiwalnego i literatury, usiłuje obliczyć liczbę ludności państwa 
czeskiego przed Białą Górą (około 4 miliony). Skutkom demograficznym i społecznym 
wojny trzydziestoletniej poświęcony jest rozdział trzeci. Autor stwierdza, że liczba 
ludności Gzech w tym czasie spadła z 1,7 miliona na 0,93 miliona, a Moraw z 0,8 miliona 
na 0,6 miliona. Dokonały się również pewne przesunięcia w składzie społecznym ludności 
państwa czeskiego. Rozdział czwarty poświęcony jest trzem głównym grupom, z któ
rych składało się społeczeństwo czeskie: chłopstwu, mieszczaństwu oraz feudałom 
świeckim i duchownym. W rozdziale tym Autor porusza szereg najrozmaitszych proble
mów, jak rozwarstwienie wsi, położenie ludności wiejskiej, kwestię upadku miast, ich 
rolę kulturalną, zagadnienie tzw. szlachty czeskiej itd. W ostatnim wreszcie stwierdza 
na podstawie żmudnych obliczeń, że Cżechy już około 1700 r. odrobiły straty ponie
sione na skutek wojny trzydziestoletniej i w 1725 r. liczyły już ponad 4 miliony miesz
kańców.

Monografia O. Plachta została zaopatrzona przez wydawców w posłowie pióra 
J. Poliśenskiego pt. Lidé a jejich problémy; stanowi ono niejako wprowadzenie do mono
grafii O. Plachta, a zarazem swego rodzaju wstępną recenzję zmuszającą czytelnika do 
krytycznego ustosunkowania się do tez i hipotez badawczych postawionych w mono
grafii.

J. L.

A. T u r e k ,  SOUPIS URBARO OSTRAVSKÉHO KRAJE 15.—18. STOLETÍ, 
Opava 1954, s. 104.

Katalog urbarzy z terenu woj. ostrawskiego, obejmującego dawny czeski Śląsk 
oraz północną część Moraw, jest jednym z najcenniejszych wydawnictw Instytutu Ślą
skiego w Opawie, dotyczących dziejów wsi w okresie późnego feudalizmu. Autor wy
mienia w porządku alfafcetycznym wszystkie urbarze dotyczące tego terenu, które są 
przechowywane w archiwach czechosłowackich, a po części i polskich, przy czym przy



każdym urbaizu Autor podaje nazwę dominium, do którego urbarz się odnosi, z poda
niem daty spisania, tytuł urbarza, jego spis treści, cechy zewnętrzne (rozmiary, stan, 
język, pisarz itp.), miejsce obecnego przechowywania i dane o ewentualnych edycjach, 
literaturze itp. Całość została poprzedzona obszernym i gruntownym wstępem, w któ
rym omówiono definicję urbaizy, przyczyny ich powstania, znaczenie dla badań dzie
jów społeczno-gospodarczych i narodowościowych wsi w okresie późnofeudalnym, za
sady wydania katalogu oraz scharakteryzowano stronę językową urbarzy. Z niektórymi 
uwagami Autora we wstępie trudno jest się zgodzić, są one co najmniej dyskusyjne. 
Niekompletny jest również wykaz urbarzy podanych w katalogu, np. nie uwzględniono 
urbarza dominium Šternberk z 1604 r. (WAP Wrocław, Rep. 135 E 169*). Te drobne braki 
i niedociągnięcia nie umniejszają w niczym dużej wartości tego cennego i pożytecznego 
wydawnictwa.

J. L.

J. K u h n d e l ,  SVĚTOVÝ WÝZNAM SLOVENSKEJ MEDI ZA FUGGEROVCOV 
(Hist. Casop. SI. Akad. Ved., V, 1957, z. 1, s. 40—58).

W danym przez Autora obrazie znaczenia miedzi słowackiej na przełomie XV 
i XVI w. dla czytelnika polskiego ważne są cyfry eksportu idącego przez Wrocław 
bądź drogą odrzańską do Szczecina, bądź drogą lądową Wrocław — Kraków i stąd 
Wisłą do Gdańska. W okresie 1495—1504 szło tymi drogami przeszło 42% ogółu wywozu 
miedzi ze Słowaczyzny. Aczkolwiek Autor nie interesuje się bezpośrednio charakterem 
przedsiębiorstw fuggerowsko-turzonowskich, zestawiony przez Niego materiał uwypukla 
dobitnie ich eksploatatorski charakter i podporządkowanie wszelkiej akcji inwesty
cyjnej krótkodystansowym celom handlowym aż do opłat za zaprzestanie produkcji 
prżez konkurencyjne dla spółki huty w krajach sąsiednich.

E. ,M.


