
p O L E M I K A

W SPRAWIE WALK GÖRNIKÖW NA POCZĄTKU XIII WIEKU. ODPOWIEDZ 

N A REPLIKĘ PROF. K. MALECZYNSKIEGO

Na moje uwagi krytyczne (Sobótka, 1957, nr 2) prof. K. Maleczyński odpowie
dział repliką, którą zaczyna oświadczeniem, że dopuściłem się przeinaczeń Jego słów 
i sformułowań oraz imputowania Mu twierdzeń w rzeczywistości nie wygłoszonych, 
co rzekomo uniemożliwia polemikę w kwestiach merytorycznych. Dobór argumentów, 
jakimi On się posługuje, zmusza mnie do ponownego zabrania głosu i zajęcia stano
wiska wobec wszystkich po kolei zarzutów strony przeciwnej.

Pozostaje faktem, że najstarszym źródłem pisanym, mówiącym o produkcji złota 
w Polsce, jest, jak zaznaczyłem, kronika Galla, nie zaś bulla papieska z r. 1224, jak 
sądził prof. Maleczyński; istoty rzeczy nie zmienia okoliczność, że podałem mylnie 
datę bulli, na którą powołuje się strona przeciwna (1136 zamiast 1224). Nietrudno 
chyba ustalić, czyja pomyłka ma znaczenie bardziej istotne.

Drugie z kolei przeinaczenie cudzych poglądów tkwi rzekomo w moim zarzucie, 
że prof. Maleczyński niesłusznie zaliczył do Śląska Opawszczyznę, która w początku 
XIII w. stanowiła część składową Moraw. Zarzut ten podtrzymuję w całej rozcią
głości, opierając się na autentycznym tekście prof. Maleczyńskiego, który brzmi, jak 
następuje: ,,W każdym bądź razie wszystko przemawia za tym, że górnictwo złota 
znane było w Polsce od dawna, podobnie zresztą jak w Czechach, a Śląsk był cen
trum, gdzie skupiało się jego wydobywanie. Co najmniej od zarania XIII wieku 
istniały tu trzy główne ośrodki eksploatacji: koło Złotoryi, Lwówka i Mikołajowie, 
dalej koło Złotego Stoku, wreszcie w okolicach Cuckmantla i Beneszowa na Śląsku 
Opawskim" (Uwagi o powstaniu górników, „Kwart. Hist.“ s. 146). Takie sformułowanie 
sugeruje mym zdaniem czytelnikowi, że w początku XIII w. wśród polskich ośrodków 
produkcji złota figurowały i kopalnie Opawszczyzny.

Jeżeli prof. Maleczyński w jednym miejscu swego artykułu pisze, że „ślady ma
terialne produkcji złota — o i le  w o g ó l e  p o z o s t a ł y  — (podkreślenie mo
je — W. D.), są o wiele skromniejsze niż żelaza, a nawet srebra czy ołowiu", w toku 
zaś dalszych wywodów mówi o zachowaniu się głębokich szybów, długich chodników 
i potężnych hałd, miałem chyba prawo zwrócić uwagę, że zachodzi tu wyraźna sprzecz
ność. ,

Prof. Maleczyński widzi źródło uprzywilejowania napływających z Zachodu gór
ników w ich umiejętnościach technicznych, dla mnie zaś momentem decydującym jest 
okoliczność, że panujący był zainteresowany w zaniechaniu eksploatacji kopalń na 
własny rachunek i w przekazaniu ich w ręce prywatne w zamian za opłacany czynsz. 
Tę różnicę zdań prof. Maleczyński zaciera w swej replice, po czym zapytuje tryumfu
jąco: „Po co więc ta polemika?"

Prof. Maleczyński twierdzi, że źle oddałem Jego myśl, pisząc o pojawieniu się 
pracowników najemnych — specjalistów pochodzenia romańskiego i niemieckiego. 
Pozwolę sobie przypomnieć Mu ten fragment Jego artykułu (s. 151), w którym mówi



0 „specjalistach romańskich i niemieckich” i „stosunkach umownych między panem 
feudalnym a specjalistami"; ponieważ uwagi te, wnioskując z kontekstu, odnoszą się 
do czasów przed przyjęciem w górnictwie prawa niemieckiego, można sądzić, że 
Autor miał na myśli umowy najmu zawierane ze specjalistami. Prof. Maleczyński
1 teraz nie wyjaśnia, jak należy interpretować przytoczone sformułowania.

Uważam nadal za potknięcie pogląd prof. Maleczyńskiego, że rocznikarze celowo 
przemilczali powstania ludowe z obawy „siania zgorszenia”; mediewista powinien wie
dzieć, że masy ludowe były wówczas niepiśmienne, a więc nie zachodziła obawa, 
że mogą się zgorszyć treścią niedostępnych dla nich relacji.

Tak się przedstawia w rzeczywistości sprawa rzekomych zniekształceń tekstu 
artykułu prof. Maleczyńękiego, których miałem się dopuścić.

W drugiej części repliki prof. Maleczyński odmawia mi prawa zabierania głosu 
w zakresie problematyki wczesnośredniowiecznej, zarzucając nieznajomość niektórych 
ogólnie przyjętych faktów i poglądów. Chcąc uzasadnić to twierdzenie, utrzymuje 
On, że za miasta uważam jedynie miejscowości lokowane na prawie niemieckim 
i że skłonny jestem uznać hospitów za ludność obcą, napływową. Twierdzenia te 
nie znajdują żadnego oparcia w tekście mego artykułu; zresztą muszę przypomnieć, 
że w ostatnich latach ogłosiłem w czasopismach historycznych kilka prac poświęco
nych właśnie przedlokacyjnym ośrodkom życia miejskiego (Brzeg, Szczecin, Strzegom), 
a przy tej sposobności poruszyłem i sprawę niejednolitego oblicza etnicznego hos
pitów.

Najmniej miejsca zajmuje w replice polemika w kwestiach merytorycznych, którą 
piof. Maleczyński jednak wszczyna mimo uczynionej na wstępie zapowiedzi; kładzie 
On zresztą nacisk na zagadnienia drugorzędne. I tak zauważyłem mimochodem, że 
nie można mówić o miastach górniczych w XIII w., gdyż nazwa ta, oznaczająca osiedla 
miejskie o pewnych specyficznych cechach ustrojowych, ukazuje się dopiero w póź
niejszym czasie. Prof. Maleczyński przyznaje mi pośrednio rację, gdyż nazwę tę 
bierze teraz w cudzysłów, o co mi właśnie chodziło; to samo robi On i z zakwestio
nowanym określeniem stosunku prawnego między panem gruntowym a stowarzysze
niem górników. Wyważa On natomiast otwarte drzwi wykazując, że już w XIII w. 
mieszkańcy niektórych miast trudnili się górnictwem, gdyż identyczna opinia figuruje 
i w mojej wypowiedzi. Wielka też szkoda, że prof. Maleczyński nie opublikował do
tychczas dokładniejszej analizy przywileju górniczego Leszka Białego, która zdaniem 
Jego ma przekonać, że „przybysze obcy dopiero na mocy tego przywileju otrzymali 
w Małopolsce swobody takie, jakie posiadali poprzednio w swojej ojczyźnie, czyli 
że poprzednio stosunki układały się tu odmiennie". Na razie do sceptyzmu uprawnia 
fakt, że osiedlanie się przed wydaniem przywileju groziło obcym górnikom utratą 
posiadanych już swobód, a nikt przecież nie emigruje z kraju ojczystego po to, by 
postradać wolność.

Główny punkt kontrowersji, którym jest problem właściwej interpretacji prze
kazu Roczników praskich, prof. Maleczyński potraktował niefrasobliwie, oświadcza
jąc lakonicznie, że moja hipoteza Go nie przekonała. Niestety, nauka nie uznaje 
orzeczeń ex cathedra. Rzeczowych argumentów nie zastąpi twierdzenie, że hipoteza 
moja nie liczy się z tekstem źródła rzekomo niewygodnego dla mnie; jak starałem 
się wykazać, przekaz mieści się bardzo wygodnie w ramach mych wywodów. Muszę 
też zauważyć, że prof. Maleczyński nie przedstawia poprawnie poglądów W. Latzkego 
pisząc, że zwalcza on cytowanego przeze mnie J. Pfitznera; w rzeczywistości różnica 
zdań dotyczy tylko pewnych szczegółów. Nie podzielam też opinii prof. Maleczyń
skiego, że poglądy Latzkego trzeba przyjąć bez zastrzeżeń, ponieważ pisał on później 
niż Pfitzner. Prof. Maleczyński jest zresztą w błędzie, gdy sądzi, że przyjęcie kon
cepcji Latzkego musiałoby obalić moją hipotezę. Nie ma bowiem istotnego znaczenia



okoliczność, czy kopalnia złota, o którą toczył się spór między biskupem wrocławskim 
a margrabią morawskim, leżała w samych Zlatých Horach (jak sądzi 'Pfitzner), czy 
też w sąsiedniej wsi (jak chce Latzke). Z kolei jeżeli nawet stosownie do opinii 
Latzkego uznamy Zlate Hory za osadę lokowaną w drugim dziesięcioleciu XIII w. 
przez margrabiego morawskiego, z tego jeszcze nie wyniknie konieczność odrzuce
nia mojego przypuszczenia, że właśnie mieszkańcy tego osiedla pokonali i wybili 
oddział rycerzy biskupich w czasie walk na pograniczu, jakie toczyły się około 
r. 1220.

Ton odpowiedzi prof. Maleczyńskiego jest, niestety, daleki od obiektywizmu i rze
czowości. Prof. Maleczyński ani nie rozprawił się z moimi uwagami krytycznymi, wy
kazującymi niedostateczne uzasadnienie Jego tezy o powstaniu górników śląskich 
w r. 1220, ani też nie zdołał skutecznie podważyć mojego przypuszczenia, że notatka 
w Rocznikach praskich przedstawia pewien epizod zatargu granicznego, o którym to 
zatargu dowiadujemy się z innych źródeł współczesnych.

Władysław Dziewulski

Na tym Redakcja polemikę zamyka.


