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WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII W R. 1953

Na dorocznym Walnym Zebraniu w dniu 27 III 1933, wybrano Zarząd 
w składzie: prof. K. Maleczyński (prezes), prof. S. Inglot i dyr. M. Wąsowicz 
(wiceprezesi), mgr R. Heck (sekretarz), dr A. Galos (skarbnik), dr J. Gierowski 
dr J. Piotrowska, dr J. Reiter; na redaktorów Sobótki wybrano dr J. Gierow
skiego i prof. E. Maleczyńską.

Działalność wydawnicza Towarzystwa objęła poza ukończeniem druku 
rocznika Sobótki za r. 1952, wydanie rocznika 1953, poświęconego okresowi 
Odrodzenia na Śląsku, oraz przygotowanie I półrocznika Sobótki za r. 1954, 
poświęconego dziejom przemysłu i klasy robotniczej na Śląsku. Ukończono 
skład tekstów drugiego zeszytu Kodeksu dyplomatycznego Śląska. Oddano do 
druku Sobótkę ser. B zesz. 3, zawierający Teksty źródłowe do historii Wrocławia 
w XIX w. Oddano do druku bibliografię historii Śląska za lata 1939—1946 (ko
niec, około 6 arkuszy). Zapoczątkowano prace: nad zesz. 4 Sobótki ser-. B, obej
mującym teksty źródłowe do dziejów miast śląskich. Realizację wydawniczą 
Sobótki obejmuje od stycznia 1954 wydawnictwo Zakładu nar. im. Ossolińskich.

Towarzystwo odbyło 14 zebrań naukowych, a mianowicie:
2 I: dr J. Gierowski, U źródeł konfederacji tarnogrodzkiej,
9 I: dr M. Haisig, Problematyka ekspozycji wystawy śląskiej,
16. I: dr T. Ładogórski, Kilka zagadnień demograficznych miast śląskich 

w drugiej połowie XVIII w.,
23 I: dr S. Golachowski, Gliwice w początkach industrializacji,
6 III: prof. W. Czapliński, Rozkład Rzplitej w pierwszych latach wojen 

kozackich,
20 III: mgr W. Długoborski, Pierwsze echa socjalizmu naukowego na Śląsku, 
17 IV: dr J. Gierowski, Stosunki polsko-rosyjskie w dobie Połtawy,
17* V: prof. J. Deresiewicz, Działalność Komisji Dobrego Porządku dla 

wsi wielkopolskiej w drugiej połowie XVIII w.,
29 V: dr A. Galos, Rugi pruskie na Górnym Śląsku 1885—1890,
9 X: prof. W. Hołubowicz, Archeologia a historia i historia kultury ma

terialnej.
32 X: prof. E. Maleczyńska, Z problematyki badawczej renesansu ślą

skiego,
6 XI: mgr A. Lipska, Problematyka husycka w nowszej historiografii 

radzieckiej (odczyt w ramach miesiąca przyjaźni polsko-radzieckiej),



4 XII: Dyskusja nad zeszytami 1—3 Kwartalnika Historycznego,
11 XII: prof. S. Inglot, mgr R. Heck, mgr B. Turoń, Wieś Śląska w okresie 

renesansu.
Dużo wysiłków Towarzystwa pochłonęła Konferencja naukowa poświęcona 

dziejom Śląska. Konferencja ta, której inicjatywę rzuciło Towarzystwo pod
czas pierwszej konferencji metodologicznej historyków polskich w Otwocku, 
została ze względu na jej wagę przejęta przez Instytut Historii PAN. Na 
Towarzystwie spoczął niemniej ciężar przygotowań organizacyjnych. W ich 
obrębie na zlecenie Ministerstwa Kultury, oraz Instytutu Historii PAN, Towa
rzystwo współpracowało przy przygotowywaniu naukowym ekspozycji wystawy, 
poświęconej dziejom Śląska. Otwarcie wystawy zostało jednak odsunięte na 
rok 1954. Czterodniowe obrady konferencji, odbytej w dniach 28 czerwca 
do 1 lipca 1953 znajdą swój wyraz w dwutomowej publikacji, realizowanej przez 
Zakład nar. im. Ossolińskich. Sprawozdanie z konferencji podajemy ze swojej 
strony na innym miejscu niniejszego numeru.

Za staraniem Towarzystwa zredagowano specjalne opracowania referatów 
konferencji śląskiej i przesłano je do Slezskeho Studijneho Ustavu w Opawie 
w celu umieszczenia ich we wspólnym wydawnictwie historyków polskich 
i czeskich przygotowywanym w Czechosłowacji.

W dziedzinie popularyzacji wyników konferencji przygotowało Towa
rzystwo dla Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego tekst odczytu: 
Poznanie dziejów Śląska orężem walki o realizację celów Frontu Narodowego. 
Odczyt ten stał się podstawą kilkudziesięciu prelekcji w terenie, wygłoszonych 
przy udziale licznych członków Towarzystwa, a nad to wydany został przez 
WKFN w nakładzie 15 000 egzemplarzy.

Niezależnie od powyższej akcji Towarzystwo współdziałało z Woj. Ośr. 
Doskonalenia Kadr Oświatowych. W ramach tej współpracy połączono akcję 
rekrutacyjną na Uniwersytet z odczytami naukowymi dla młodzieży i nauczy
cieli w terenie. Z ramienia Towarzystwa odbyło się też kilka odczytów na kon
ferencjach nauczycielskich, oraz udzielano systematycznie konsultacji Ośrod
kowi, w ramach których opracowano m. in. dla użytku nauczycieli bibliografię 
nowszych prac z zakresu renesansu. Podobnie prowadzono stale konsultacje 
dla akcji odczytowej Muzeum Śląskiego. Współpracowano z PTTK prowadząc 
wykłady na kursie dla przewodników po Wrocławiu.

Za ważny wkład w dzieło popularyzacji historii Śląska ze strony Towa
rzystwa należy uznać opracowanie zbiorowe popularnego zarysu dziejów Śląska 
w oparciu o nowe badania oraz wyniki konferencji śląskiej. Zarys ten złożony 
w wydawnictwie Wiedza Powszechna, ukaże się w r. 1994 jako bogato ilu
strowana książka masowego zasięgu, stanowiąc wysiłek Towarzystwa podjęty 
ku upamiętnieniu nadchodzącego dziesięciolecia Polski Ludowej.

KONFERENCJA SLĄSKA

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 1953 r. w starych murach uniwersy
tetu wrocławskiego toczyły się obrady konferencji poświęconej dziejom Śląska 
od czasów najdawniejszych aż po dni dzisiejsze. Wzięli w niej udział obok 
licznie zgromadzonych pracowników naukowych, działaczy kultury, nauczy
cielstwa i reorezentanci całego społeczeństwa wrocławskiego, zainteresowani



badaniami nad przeszłością Śląska przedstawiciele innych ośrbdków tej dziel
nicy ze Stalinogrodem na czele, oraz pracownicy naukowi z Warszawy, Kra
kowa, Poznania, Łodzi i Torunia. Była to pierwsza na taką skalę organizowana 
przez Instytut Historii PAN konferencja naukowa; jej bezpośrednim przygo
towaniem zajął się Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN wraz 
z Wrocławskim Towarzystwem Miłośników Historii.

Dyskusja toczyła się nad pięcioma referatami, przygotowywanymi od 
szeregu miesięcy przez zespoły specjalistów. Tak więc prof. dr. K. Maleczyński 
wygłosił referat o „Roli mas ludowych w dziejach Śląska w epoce feudalnej", 
prof. dr K. Popiołek o „Rozwoju kapitalistycznego przemysłu na Śląsku" 
(1850—1914), prof. dr K. Piwarski o „Walce o społeczne i narodowe wyzwo
lenie Śląska (do roku 1914)“, dr H. Zieliński o „Stanowisku międzynarodowego 
kapitału finansowego i ośrodków międzynarodowej reakcji oraz burżuazji pol
skiej wobec Śląska i na Śląsku 'w latach 1917—1945“, wreszcie red. E. Osmań- 
czyk o „Śląsku w Polsce Ludowej". Zasadniczym zadaniem referatów było 
wskazanie na najważniejsze problemy dziejów Śląska oraz próba ich nowego, 
twórczego, zgodnego z metodologią marksistowską rozwiązania. Obok krytyki 
historiografii burżuazyjnej, polskiej i niemieckiej, obok wprowadzenia nowego, 
bogatego materiału dowodowego uzyskanego w ciągu ostatnich badań, wy
typowano także szereg zagadnień przebadanych dotychczas w stopniu niedo
statecznym, a koniecznych dla uzyskania prawdziwie naukowej, marksistow
skiej syntezy dziejów Śląska. Dyskusja, w której wzięło udział ponad sześć
dziesięciu dyskutantów, oceniając pozytywnie referaty, znacznie pogłębiła i po
szerzyła ich problematykę, uwypuklając najistotniejsza kwestie z dziejów 
Śląska.

Zasadniczą tezą pierwszego referatu, którą dobitnie również podkreśliła 
dyskusja, było przyznanie decydującego znaczenia w walce zarówno o spo
łeczne jak i narodowe wyzwolenie Śląska masom ludowym, oraz wskazanie, 
że klasy panujące rozpoczęły swą drogę zdrady jeszcze w głębokim średnio
wieczu. Wtedy również rozpoczęła się wspólna walka polskich i niemieckich 
mas pracujących. Osiadły od wieków na ziemi śląskiej lud polski — („proces 
etnogenezy plemion śląskich przebiegał na miejscu autochtonicznie i był długo
trwały", jak stwierdził w dyskusji przytaczając nowe argumenty z ostatnich 
badań archeologicznych prof. Hołubowicz) — w okresie wczesnodziejowym 
osiągnął wysoki poziom rozwoju sił wytwórczych. Wykopaliska archeologiczne 
z Opola, o których mówiła dr Hołubowiczowa, wskazują wyraźnie na rodzime 
pochodzenie rzemiosła grodowego, którego wyroby świadczą o wyrobionym 
smaku i kulturze jego twórców. Na tym tle zrozumiały jest rozkwit gospo
darczy Śląska w okresie pierwszych Piastów, czy przodujące stanowisko w kul
turze umysłowej, które zajmuje Śląsk jeszcze w okresie rozbicia dzielnicowego. 
Tym jaśniejsze też stają się motywy łupieżczych wypraw feudałów niemieckich, 
przeciw którym lud śląski — grodzianie i chłopi potrafili się bohatersko bronić, 
razem z rycerstwem ujawniając wysoki poziom sztuki wojennej.

Już jednak i w tym okresie, w miarę wzrastającej feudalizacji masy 
ludowe śląskie potrafią wystąpić do walki z uciskiem. Poważny był udział 
Śląska w jedenastowiecznym powstaniu ludowym w Polsce; początki trzy
nastego wieku przynoszą wzmianki o powstaniu górników. Z tego też terenu 
pochodzą pierwsze skargi na zbiegostwo poddanych. Wcześnie więc masy lu
dowe śląskie objawiały silną więź plemienną i wcale wysoką świadomość



społeczną. Ułatwiło to im późniejszy opór wobec niemieckiego pana, rycerza 
czy zakonnika, ułatwiło też porozumienie się z niemieckim kolonistą-chłopem 
czy mieszczaninem w walce z feudalnym uciskiem. Referat przyniósł przy tym 
nowe dane, wskazujące, że kolonizacja niemiecka na Śląsku nie miała ani tak 
masowego charakteru, ani nie odegrała tak poważnej roli w rozwoju gospo
darczym Śląska, jak to niemiecka nauka burżuazyjna starała się jej przypisać.

Gdy szlachta i Piastowie śląscy ulegali powolnemu zniemczeniu, w łonie 
ludu śląskiego narastała opozycja przeciwko panującym stosunkom, kryjąca 
się wówczas w ruchach przeciwko klerowi, w społecznie zabarwionej herezji, 
której pierwsze przejawy obserwuje się już w początkach XIV w. Opozycja 
ta pełny wyraz znajdzie w husytyźmie, który poprzedzony przez wrzenie 
polskich i niemieckich mas ludowych w miastach i na wsi śląskiej połączył 
się na Śląsku z otwartym powstaniem przeciwko obcym feudałom. Tworzące 
się wtedy objektywne możliwości powrotu Śląska do Polski zostaną jednak 
niewykorzystane wskutek polityki możnowładztwa polskiego, zainteresowanego 
w ekspansji na bogate ziemie ruskie i zaniepokojonego społecznym programem 
husytyzmu. Ta zdradziecka polityka, kierowana przez Oleśnickiego, została 
szerzej omówiona w dyskusji (prof. Dąbrowski, mgr Lipska) z podkreśleniem 
nici łączących ją z kurią rzymską.

Mimo krwawych represji, stosowanych wobec pokonanych husytów, nie 
udało się feudałom zahamować wrzenia wśród chłopów, czy warstw plebejskich 
w miastach, które odnawiało się aż do czasów reformacji, kiedy odgłosy wojny 
chłopskiej w Niemczech, czy propaganda anabaptystów ponownie zaktywizo
wała szersze masy ludności Śląska. Jakkolwiek poziom sił wytwórczych był 
wtedy w .rolnictwie śląskim wysoki (mówił o tym w związku z szesnastowieczną 
literaturą rolniczą śląską prof. Inglot), to przecież rozpoczynający się regres 
w kierunku renty odrobkowej, stale zwiększający się wyzysk chłopa powodował 
stopniowe pogarszanie się położenia ludności poddanej i zapowiadał przyszły 
upadek całej gospodarki. Na fakt, że najdotkliwiej odbijało się to na naj
uboższych warstwach ludności wiejskich, zwrócił uwagę w dyskusji mgr Heck. 
podkreślając zarazem, że pogarszająca się sytuacja chłopstwa ułatwiała pro
pagandę anabaptyzmu, zaostrzając walkę klasową. Mnożące się chłopskie 
wystąpienia nie wyszły jednak poza ruchy żywiołowe i lokalne. Jeśli nawet 
były jakieś próby zorganizowania szerszego oporu, to, jak wskazała mgr 
Oprawko, zostały zduszone w zarodku przez związany z kontrreformacją 
zwycięski obóz feudałów.

Podobna sytuacja istniała i w miastach, gdzie również dochodziło do 
licznych wystąpień mas plebejskich przeciwko patrycjatowi. O ile jednak 
referat starał się na tym odcinku dać dość zasadniczą rewizję dotychczaso
wych poglądów na liczebność i znaczenie polskiego mieszczaństwa na Śląsku, 
wskazując w związku z polskością mas plebejskich w większości miast ślą
skich, na pewien radykalizm społeczny tego mieszczaństwa, wiążąc z nim 
postępowy nurt w piśmiennictwie śląskim, o tyle w dyskusji sprawy te zo
stały potraktowane raczej marginesowo (z wyjątkiem wypowiedzi mgr Turonia 
i dr Gierowskiego, poszerzających tezy referatu), jakkolwiek dla ogólnej oceny 
świadomości i powiązań walki klasowej z walką wyzwoleńczą mają one nie
małe znaczenie. Wprawdzie źródła ówczesne stwierdzają niejednokrotnie, że 
chłopstwo „nie pozwala się pozbawić używania języka polskiego*', tym niemniej 
wydaje ?ię, że kierownicza rola w tej walce przypadała w tym okre’sie poi-



skiernu mieszczaństwu i przebadanie, w jakim stopniu ją wypełniało, jest 
niewątpliwie pilnym zadaniem.

Z list przedstawicieli tego mieszczaństwa, bogacącego się zresztą na han
dlu z Rzeczpospolitą, padały zdania o konieczności połączenia się z Polską, 
które podchwytywało także mieszczaństwo niemieckie, niezadowolone z kontr- 
reformacyjnej, wstecznej polityki państwa habsburskiego. Spotykało się ono 
jednak z obojętnością szlachty polskiej. Tylko nieliczne postępowe grupy 
czy jednostki wśród niej gotowe były myśleć o rewindykacji Śląska; więk
szość jednak była w stosunku do tej możliwości nastawiona obojętnie, lub 
wręcz wrogo, przyczem, jak uwypuklił to w swej wypowiedzi prof. Czapliński, 
obawiała się ona właśnie wzmocnienia w ten sposób mieszczaństwa w Polsce.

Formowanie się układu kapitalistycznego w XVIII w. otwiera nowy 
etap w dziejach Śląska. Coraz wyższy poziom rozwoju osiągają siły wytwórcze; 
coraz gwałtowniejsze zaognianie się walki klasowej wskazuje na wzrastający 
kryzys feudalnych stosunków produkcji. Wyraźnym zmianom ulega prawo 
chłopskie do ziemi — wskazał na to w dyskusji w związku z problemem 
uwłaszczenia dr Orzechowski. W latach dziewięćdziesiątych zarysowuje się na 
Śląsku sytuacja rewolucyjna. Coraz częstsze stają się ruchy chłopskie, obej
mujące coraz większe tereny, (szeroko rozwinął to zagadnienie mgr Michal- 
kiewicz). Na Śląsk oddziaływuje propaganda z zewnątrz i to nie tylko z rewo
lucyjnej Francji, ale i w znacznym stopniu z Polski. Wyraźnym odzewem 
na wybuch insurekcji kościuszkowskiej stały się ruchy chłopskie z r. 1794 
na Śląsku. Zresztą sami twórcy insurekcji występowali świadomie z progra
mem rozszerzenia powstania na teren Śląska. Upadek insurekcji nie zahamo
wał jednak dalszych wystąpień chłopskich na Śląsku, które powtarzały się 
jeszcze w początkach XIX w.

Niewątpliwie zarówno sam referat, jak i uzupfełnienia, które wniosła 
dyskusja, nie wyczerpały całości problemu. Szereg zagadnień można było tylko 
zasygnalizować w referacie; na niektóre wskazali dyskutanci, nie próbując 
również ich rozwiązać. Za szczególnie pilne uznano zgodnie badania nad roz
wojem sił wytwórczych i techniki produkcyjnej — odnosi się to zresztą do 
całości dziejów Śląska, — bez których wszelka synteza byłaby tylko połowiczna. 
Mimo bogatego materiału faktycznego, zebranego dotychczas, pogłębienia wy
maga także zagadnienie walk społecznych, wydobycie wszelkich form walki 
klasowej na wsi czy w mieście, dokładne rozpracowanie ważniejszych ru
chów chłopskich. Bardzo pilne jest przytem uściślenie związków między walką 
klasową, a walką wyzwoleńczą na Śląsku, wykazanie o ile ucisk narodowoś
ciowy wpływał na zaostrzenie się antagonizmu klasowego. Pod tym względem 
szczególnie okres insurekcji kościuszkowskiej wymaga dokładnego przeanali
zowania. Badając położenie mas chłopskich, wzrost ucisku ze strony feudałów, 
któiych polityka wobec klas uciskanych nie jest jeszcze dostatecznie zde
maskowana we wszystkich jej przejawach, nie można zapominać również o ba
daniach stosunków w miastach, co zostało już poprzednio podkreślone.

Przy ocenie referatu nasunęła się także z jednej strony potrzeba pewnej 
regionalizacji, wytłumaczenia pewnych odrębności zachodzących w rozwoju 
poszczególnych ziem Śląska (dr Ładogórski, prof. Wysłouch), a z drugiej strony 
konieczność ustawienia Śląska na tle dziejów Rzpltej a także Niemiec i zwłasz
cza w epoce feudalnej Czech (prof. Rusiński). Wyłoniła się także konieczność 
uściślenia periodyzacji dziejów Śląska (prof. Arnold). Przyjęte bowiem ramy



ogólnej periodyzacji dziejów Polski niezawsze pozwalają na właściwe usta
wienie rozwoju sił wytwórczych, czy aktywizacji walki klasowej.

Rewolucja 1848 r. rozpoczyna na Śląsku epoką kapitalistyczną, to też 
stanowiła ona punkt wyjściowy dla dwu nąstępnych referatów, z których 
pierwszy, przygotowany pod kierunkiem prof. Popiołka zajmował sią zagad
nieniami bazy — głównie rozwoju przemysłu i położenia klasy robotniczej, 
gdy drugi, nad którym pracował zespół pod kierunkiem prof. Piwarskiego 
położył zasadniczy nacisk na rozwój postępowej ideologii na Śląsku, na wy
kazanie, jak w miarę zaostrzania się walki klasowej coraz wyraźniej hege
monem walki o sprawiedliwość społeczną i wyzwolenie narodowe stawała 
się klasa robotnicza. Łączna dyskusja nad obu referatami rozwinęła zasadni
cze ich tezy: o upośledzeniu Śląska w ramach państwa niemieckiego, o uwstecz
niającej się roli polskiej drobnej burżuazji, która w warunkach wzijnożonej 
walki klasowej w dobie kapitalizmu i imperializmu przechodziła krok po 
kroku na pozycje zdrady narodowej; wskazano wreszcie na rozwój i siłę 
klasy robotniczej, na jej związki z klasowym ruchem robotniczym w Polsce 
i w Niemczech, na fakt, że tylko przy jej zwycięstwie mogła być mowa 
o swobodnym rozwoju społecznym i narodowym Śląska, zgodnie ze słowami 
Marchlewskiego, że „proletriat i tylko proletariat może być obrońcą intere
sów narodowych".

Rozwój kapitalistycznego przemysłu na Śląsku nie tylko nie likwidował 
nędzy ludu śląskiego, do której doszło pod rządami Habsburgów i Hohen
zollernów, ale ją jeszcze pogłębił. Rozwój przemysłu śląskiego był przy tym, 
zwłaszcza w dobie imperializmu, ograniczany na korzyść konkurencji zachod- 
nio-niemieckiej. Przemy*! zachodnio-niemiecki, znacznie ściślej powiązany 
z rynkiem ogólnoniemieckim mógł rozwijać się szybciej i bardziej regularnie. 
Stałemu zmniejszaniu ulegał zbyt produktów- śląskiego przemysłu górniczo- 
hutniczego na terenie centralnych części państwa niemieckiego np. Berlina, 
gdy natomiast produkty te panowały poza obszarem Śląska na terenie ziem 
polskich, znajdujących się w granicach państwa niemieckiego. Tak więc zgod
nie ze słowami referatu prof. Popiołka „w ramach kapitalistycznej gospodarki 
niemieckiej Śląskowi i jego gospodarce wyznaczona została rola podrzędna — 
rola kraju półkolonialnego. W miarę narastania wewnętrznych sprzeczności 
kapitalizmu, w miarę mnożenia się trudności zbytu i zaostrzania konkurencji 
Śląsk skazany został na zastój i zacofanie. Na rosnące upośledzenie Śląska 
wpływał także fakt, że przemysł śląski powstawał na podłożu nieoczyszczonym 
z feudalnych przeszkód, że spauperyzowana, ograbiona przez rugi wieś do
starczała sporo taniej siły roboczej, że hamowało to postęp techniczny".

Zagadnienia te zostały jednak w niewielkiej mierze poruszone w dyskusji, 
która rozwinęła się przede wszystkim wokół drugiej części referatu, dotyczą
cej położenia klasy robotniczej. Jakkolwiek badania w tej sprawie nie pozwalają 
jeszcze na objęcie całości tego problemu, tym niemniej zarówno te dane, które 
zawierał referat, jak i wniesione w toku dyskusji (zwłaszcza wypowiedzi 
dr Durko dot. rabunkowego wyzysku robotników w okresie 1900—1914, oraz 
dr Galosa o likwidacji tkactwa ręcznego) pozwalają stwierdzić, że wyzysk 
na Śląsku był szczególnie wielki, że w rezultacie Śląsk cofał się w rozwoju go
spodarczym, wyludniał s-ię.

Referent, oraz dyskutanci wysunęli i odnośnie dziejów epoki kapitalizmu 
szereg problemów, których przebadanie konieczne jest dla dokładnego pozna



nia położenia klasy robotniczej na Śląsku. Tak więc wysunięto potrzebę 
wszechstronnego zbadania czasu i warunków pracy robotników, ze szczegól
nym uwzględnieniem pracy kobiet i młodocianych (dyr. Altman), wskazując 
na niebadane materiały archiwalne, które mogą ułatwić poznanie tego za
gadnienia. Podkreślono potrzebę prześledzenia warunków bytowych robot
nika, wyzysku stosowanego wobec niego przy pomocy konsumów żywnościo
wych, lichwy mieszkaniowej itd. (mgr' Chlebowczyk). Osobnych badań wymaga 
także polityka państwa jako aparatu junkrów i kapitalistów w stosunku do 
klasy robotniczej (mgr Jończyk, dr Jaros).

Dokładnego przebadania wymagają także ruchy ludności (prof. Rybicki) 
przy czym zgodnie z postulatami referatu badania te powinny być połączone 
blisko z analizą pogarszającego się położenia proletariatu.

Otwarta pozostaje nadal sprawa położenia rolnictwa w okresie kapitaliz
mu. Wypowiedź prof. Wysłoucha o przebiegu koncentracji w rolnictwie ślą
skim mogła uzupełnić referat tylko na jednym odcinku; zabrakło jednak 
w owym uzupełnieniu powiązania z rozwojem przemysłu, oraz bliższego omó
wienia położenia ludności chłopskiej. Omawiając krytycznie dotychczasowe 
prace Instytutu Zachodniego w tej dziedzinie mgr Długoborski zwrócił uwagę 
na potrzebę rozpatrywania rolnictwa w połączeniu z całokształtem rozwoju 
stosunków społeczno-gospodarczych, na konieczność rozpatrzenia takich zagad
nień jak sprawy siły roboczej na folwarkach, wykorzystania pracy najemnej 
w rolnictwie, położenia wszystkich warstw ludności wiejskiej, wpływu rozwoju 
produkcji rolniczej na spadek kosztów utrzymania.

Dopiero na tle ekonomicznego upośledzenia Śląska, na tle wyrastającego 
szczególniejszego ■wyzysku mas pracujących można w pełni ustalić etapy walki 
o wyzwolenie społeczne i narodowe Śląska. W pierwszej połowie XIX w. 
jest ona jeszcze mocno związana z tym kierunkiem, który (co nie zostało 
całkowicie jasno postawione) wyznaczyły osiemnastowieczne powstania chłop
skie. Korzystne dla wielkiej własności uwłaszczenie, przewlekane zresztą na 
Górnym Śląsku do połowy wieku, zaostrzało tylko napięcie walki klasowej 
na wsi, której dodatkowej podniety dostarczał wzrastający nacisk germaniza- 
cyjny. Na stanowisko mas chłopskich wpływały także wystąpienia robotników, 
przybierające na sile od lat czterdziestych. Przejawia się również pierwsze za
interesowanie Śląskiem polskiej burżuazji z innych dzielnic polskich, która 
widziała tutaj swój potencjalny rynek. Znaczenie jej w początkowych eta
pach mogło być tym większe, że na Śląsku nie wytworzyła się jeszcze polska 
burżuazja — zawiązki jej formowały Się dopiero spośród drobnomieszczań
stwa i bogatego chłopstwa.

W tych warunkach staje się zrozumiała rola ośrodka bytomskiego w czasie 
Wiosny Ludów, który poważnie wpłynął^na krystalizowanie się świadomości 
narodowej polskiej wśród ludu śląskiego. Dyskusja podkreśliła wprawdzie po
zytywną rolę takich przedstawicieli drobnomieszczaństwa, jak Lompa (dr En- 
derowa); o ostrości walki w czasie Wiosny Ludów decydował jednak ma
sowy udział w niej chłopów, oraz wystąpienia robotnicze.

W miarę rozwoju proletariatu śląskiego, w miarę wzrostu wpływów so
cjalistycznych ulega zmianie stanowisko drobnomieszczaństwa. Typowym przy
kładem zachodzących w nim przemian jest osoba Miarki, która stała się przed
miotem żywej dyskusji (zabierali głos w tej sprawie mgr Maciszewski, mgr 
Surman, prof. Wereszycki). Z pozycji początkowo względnie postępowych na



stępuje ewolucja Miarki w kierunku zwężenia postulatów narodowych i wy
raźnie wstecznego programu społecznego. Postać Miarki, według zgodnej opinii 
dyskutantów, wymaga nowej, marksistowskiej monografii, która by była za
razem monografią drobnomieszczaństwa śląskiego.

W chwili, gdy polskie klasy posiadające na Śląsku schodziły coraz wy
raźniej na drogę zdrady narodowej, stawało się oczywiste, że jedynym obrońcą 
interesów narodowych ludu śląskiego może s»ię stać klasa robotnicza, prowa
dząca ofiarną walkę o zwycięstwo sprawiedliwości społecznej. Elementy 
wsteczne na Śląsku — tak polskie jak i niemieckie poświęciły wiele wysiłków 
celem stępienia ostrza walki klasowej. Dywersyjną rolę spełniała na Śląsku 
agentura burżuazyjna — tzw. hirsch-dunckerowskie związki zawodowe. Dy
skusja jednak wskazała, że wbrew kierownictwu niektóre oddziały miejscowe 
podejmowały samodzielnie walkę z kapitałem; wymagałoby to szczegółowszego 
zbadania działalności tych oddziałów- (mgr Jończyk). Od lat dziewięćdziesiątych 
hamującą i dywersyjną na rzecz kapitału rolę w ruchu rewolucyjnym pro
letariatu śląskiego pełniła PPS zaboru pruskiego, której działalność omówił 
bliżej mgr Szumowski. Cała ta jednak wzmagająca się ofensywa, przeprowa
dzana przeciw klasie robotniczej ze strony różnych ośrodków reakcji, jakkol
wiek niewątpliwie wpłynęła w pewnym stopniu dezorientująco i dezorganizu
jące na proletariat śląski, nie mogła jednak powstrzymać zasadniczego, rewo
lucyjnego nurtu jego rozwoju.

Widocznym przejawem zwycięstwa tego nurtu była narastająca walka 
strajkowa robotników śląskich. Dane referatu poszerzył wydatnie pod tym 
względem dr Durko, który wskazał, że od r. 1890 do 1914 wzrasta tak liczba 
strajków, jak i strajkujących, że miały one charakter walki ofensywnej, o po
lepszenie warunków życia, że przyniosły poważne straty fabrykantom, wreszcie, 
że obok elementu ekonomicznego pojawiał się w niej i element walki narodowo
wyzwoleńczej przy wzrastających równocześnie przejawach współdziałania 
z rewolucyjnym nurtem niemieckim. Szczególne nasilenie tej walki, nasilenie 
ruchu rewolucyjnego przypadło według mgr Szererowej na 1. 1905—7. Robotnicy 
coraz wyraźniej odwracali się od nacjonalistycznej polityki PPS, zacieśniając 
współpracę z lewicą SPD. Daremne pozostawały wszelkie próby burżuazji pol
skiej opanowania ruchu robotniczego.

Niewątpliwie większość poruszonych w referacie prof. Piwarskiego pro
blemów wymaga jeszcze szczegółowych, monograficznych badań. Dotyczy to 
zwłaszcza rozwoju ruchu robotniczego na Śląsku, ale i w pewnej mierze po
lityki burżuazji polskiej. Silnie zaakcentowano w dyskusji potrzebę zbadania 
jak najszerszego współpracy pos-tępowych elementów polskich i niemieckich 
na terenie Śląska, zarówno w okresie 1848 r. (prof. Tyrowicz), jak zwłaszcza 
w latach narastającej walki rewolucyjhej klasy robotniczej (mgr Raba, mgr Po- 
terański). Postacie takie jak socjaldemokraty Augusta Wintera powinny zna
leźć wszechstronne oświetlenie. Próby zakwestionowania roli klasy robotniczej, 
jako hegemona już w drugiej połowie XIX w. walki o wyzwolenie narodowe 
śląska (dr Lutman) spotkały się ze zdecydowaną krytyką. W polemicznej 
wypowiedzi prof. Popiołka i zwłaszcza prof. Grosfelda wyraziście naświetlona 
została wsteczna rola większości kleru śląskiego, jak również antynarodowa 
polityka czołowego przywódcy burżuazji śląskiej — Korfantego.

Rewolucja październikowa w Rosji wywarła potężny wpływ i na Śląsk. 
Krytycznym momentem w historii najnowszej Śląska stały się trzy powstania



śląskie. Machinacje ośrodków międzynarodowej reakcji i zdradziecka polityka 
burżuazji polskiej udaremniły ofiarne próby zespolenia całego Śląska z po
zostałymi ziemiami polskimi. Większość Śląska pozostała nadal pod panowa
niem obcym, narażona na dalszy ucisk germanizacyjny, na dalszy wyzysk ze 
strony kapitalistów; mimo bohaterskiej postawy ludu śląskiego położenie jego 
ulegało stałemu pogorszeniu, zwłaszcza gdy władzę w Niemczech ujęli hitle
rowcy. Niewiele lepszą była dola Ślązaka na „polskim" Śląsku, gdzie kapitał 
międzynarodowy miał w swym ręku 80% własności przemysłowej, gdzie bur- 
żuazja polska prześcigała się z niemiecką w wyzysku robotnika, gdzie tysiące 
bezrobotnych daremnie wyglądały pracy, gdzie nie umiane nawet zabezpie
czyć praw dla języka polskiego. Przedstawieniem tego tragicznego okresu 
w dziejach Śląska zajął się referat przygotowany przez dr Zielińskiego. Obalił 
on szereg legend pieczołowicie spreparowanych przez historiografię i zwłaszcza 
publicystykę burżuazyjną, wykazując dowodnie, że w ramach ustroju kapi
talistycznego nie mogło być mowy o prawdziwym wyzwoleniu ludu śląskiego.

Dyskusja poszerzyła zasadnicze tezy referatu, wskazując przy tym n̂ a 
pierwszoplanowe problemy, których opracowanie jest szczególnie ważne. Tak 
więc wrzeniem rewolucyjnym na Śląsku w okresie Wielkiej Rewolucji Paź
dziernikowej zajął się mgr Jońca, stwierdzając, że pod koniec wojny świato
wej ujawniło się z całą wyrazistością podstawowe prawo kapitalizmu — dą
żenie do zapewnienia sobie maksymalnego zysku. Odpowiedzią na wzmożony 
ucisk stały się strajki w przemyśle górnośląskim i rozruchy zwłaszcza gliwickie. 
Wyraźny wpływ Rewolucji Październikowej da się zaobserwować w czasie 
nasilenia rewolucyjnego w Niemczech i w okresie powstań śląskich. Analizą 
tych powstań z punktu widzenia ich postępowości zajął się prof. Lapter, uwa
żając, że najbardziej postępowy charakter ze względu na najsilniejszy udział 
robotników, na zamanifestowaną w nim solidarność polskiego i niemieckiego 
proletariatu, miało pierwsze powstanie, które wyraźnie obnażyło słabość bur- 
żuazyjnego aparatu ucisku państwowego. Natomiast w drugim a także trzecim 
powstaniu zaznaczyły się wyraźniej wpływy burżuazyjnego kierownictwa. 
Byłoby jednak rzeczą do zbadania, jak podnieśli inni dyskutanci, w jakim 
stopniu szczególnie ostatnie powstanie przeszło poza rozmiary i cele wyzna
czone mu przez to kierownictwo. Na udział elementów postępowych w orga
nizowaniu tego powstania zwrócił uwagę red. Szaf ar. Jak jednak dalece 
burżuazja, przerażona zwycięstwem rewolucji w Rosji, oddziaływała hamująco 
na rozwój powstania świadczą słowa samego Korfantego, przytoczone w refe
racie dr Zielińskiego: „Stanąłem na czele świadomie i celowo.' Żywiołowy ruch 
ten, narodowy i społeczny, mógł się stać strasznym obrachunkiem dziejowym 
prześladowanego i wyzyskiwanego ludu górnośląskiego z jego wiekowymi pa
nami niemieckimi. By zapobiec rozpętaniu uczuć, rzuciłem na szalę cały swój 
wpływ osobisty... podczas powstania istniała nawet współpraca kierowników 
wielkich przedsiębiorstw niemieckich z władzami powstańczymi, szczególnie 
w zakresie rynków zbytu i łagodzenie sporów z robotnikami". Stanowisko 
piłsudczyzny w stosunku do Śląska zamykało się krótko w stwierdzeniu jej 
przywódcy: „Śląsk to stara kolonia niemiecka".

Tak w imię swych klasowych interesów burżuazja polska zaprzepasz
czała sprawę wyzwolenia Śląska. Podporządkowywała się zresztą pod tym 
względem dyrektywom kapitału międzynarodowego, którego stanowisko wobec 
Śląska było zdecydowanie wrogie interesom ludu polskiego. Typowym pod



tym względem było omówione w referacie, a szeroko potraktowane w wy
powiedzi prof. Laptera stanowisko kapitalistów amerykańskich, które zadecy
dowało o niekorzystnym dla Polski rozwiązaniu sprawy śląskiej na konferencji 
wersalskiej. O podobnym nastawieniu Watykanu, oraz o antypolskiej roli 
kleru śląskiego w czasie powstań śląskich mówił mgr Jurkiewicz, podkre
ślając konieczność badań przy wykorzystaniu archiwów kościelnych nad rolą 
kościoła katolickiego na terenie Śląska w okresie międzywojennym, z uwzględ
nieniem również roli kościoła ewangelickiego.

Jeśli chodzi o okres międzywojenny wysunięto jeszcze potrzebę zbadania 
roli kapitału obcego, ale również polskiego, na Śląsku (dr Ryszka); zwrócono 
uwagę na celowość dokładnej analizy działalności Związku Polaków w Niem
czech, która pozwoliłaby na wykazanie różnic między nastawieniem jego 
kierownictwa a większości członków, oraz zbadania działalności polskiej w sa
morządzie (red. Osmańczyk). Uzupełnieniem referatu był głos dr Kolankow- 
skiego, który przedstawił wartość materiałów archiwalnych, • znajdujących się 
w Archiwum Głównym Akt Nowych dla badań nad historią Śląska w okresie 
międzywojennym. Wreszcie na współdziałanie postępowych czynników pol
skich i czeskich zwrócił uwagę gość czeski, prof. Sojek.

Referat dr Zielińskiego i dyskusja nad nim były jedną z rzadkich dotych
czas u nas' prób naukowego badania okresu dwudziestolecia. Całkowicie pio
nierski charakter miał referat ostatni, o Śląsku w Polsce Ludowej przygoto
wany przez red. Osmańczyka. Był to pierwszy krok na drodze do ustalenia 
etapów rozwoju Śląska, jego „awansu", jak mówił red. Osmańczyk, w Polsce 
Ludowej. Referent podkreślił decydującą rolę, jaką odegrało zwycięstwo Armii 
Czerwonej nad hitleryzmem i poparcie udzielone Polsce Ludowej przez Zwią
zek Radziecki przy ustaleniu granicy na Odrze i Nysie, oraz niepowodzenie 
prób powtórzenia wrogiej interesom polskim polityki przez kapitalistów za
chodnich i rodzimą burżuazję. Śląsk w ręce polskie dostał się potwornie znisz
czony przez hitlerowców, zaminowane było 1241000 ha ziemi śląskiej, blisko 
100 000 zagród wiejskich zostało zniszczonych, wyniszczono cały niemal in
wentarz żywy. W miastach Śląska spalono lub zburzono ok. 92 000 objektów, 
by nie mówić o zniszczeniu komunikacji, przemysłu, zabytków kultury. Więk
szość ludności niemieckiej zbiegła na zachód. Dzięki konsekwentnej polityce 
rządu polskiego wszelkie związane z tym trudności zostały przewalczone, od
budowa szkód wojennych na wielu odcinkach zakończona. Rozpoczęto budowę 
nowych, potężnych obiektów przemysłowych; niektóre z nich, jak Wizów już 
rozpoczęły produkcję. Rozwija się akcja zakładania spółdzielni na wsi, w wo
jewództwie wrocławskim z liczby 37 w r. 1949 ilość ich wzrosła do 1300 
w maju 1953 r. Zabezpieczono także rozwój kulturalny ludności. Na Śląsku 
jest obecnie 10 razy więcej wyższych uczelni niż przed wojną, 8 razy więcej 
szkół zawodowych, 2 razy więcej szkół podstawowych. Stale wzrasta też liczba 
ludności, która na terenie województwa wrocławskiego, opolskiego i stalino- 
grodzkiego dosięgła 5,9 miliona.

Śląsk z swego rodzaju „kolonii" niemieckiej, z kraju upośledzonego staje 
się w Polsce Ludowej dzielnicą przodującą pod względem rozwoju przemysłu, 
rozwoju kulturalnego, rozwoju klasy robotniczej. „Przeszłość Śląska to dzieje 
walki ludu śląskiego w epokach feudalizmu i kapitalizmu. Obecnie piszemy 
po raz pierwszy historię pracy ludu śląskiego w epoce socjalizmu. Na kartach 
kroniki Polski Ludowej zapisujemy nowe wielkie wartości stworzone pod



przewodem klasy robotniczej przez lud śląski, wartości, które są dumą całej 
Polski, podobnie jak wszystkie wartości, które stwarza lud w innych dzielni
cach Polski, są dumą i ludu śląskiego. I w tym wyraża się może najmocniej 
awans narodowy Śląska: wspólnota zasłużonej dumy z wszystkiego, co tworzy 
Polska, Polska ludu pracującego" — kończy red. Osmańczyk swój referat.

Zasadniczym postulatem dyskutantów (red. Ziemba, prof. Wysłouch i inni) 
była konieczność podjęcia na szerszą skalę zapoczątkowanych przez konferencję 
badań nad dziejami Śląska w Polsce Ludowej. Przemówienie przodownika 
pracy Wrocławskiego Pa-Fa-Wa-Gu — Malika o odbudowie tej fabryki wska
zało dobitnie ile problemów w tej dziedzinie czeka na swego historyka.

Podsumowanie konferencji, dokonane przez prof. Kulę, wskazało na do
tychczasowe osiągnięcia w pracy nad marksistowską interpretacją dziejów 
Śląska, podkreśliło również potrzebę poszerzenia kadr badaczy, zajmujących 
się przeszłością Śląska i skoncentrowania uwagi na szeregu istotnych proble
mów, wysuniętych w czasie konferencji, których znajomość jest jeszcze niedo
stateczna. Pomocą w tych pracach byłoby poszerzenie podstawy źródłowej przez 
przyspieszenie porządkowania archiwów państwowych, wyzyskanie archiwów 
przemysłowych i kościelnych, publikacja źródeł w zakresie dziejów nowo
żytnych. Wskazano także na potrzebę koordynacji wszelkich prac i prowadzenie 
ich planowo i zespołowo.

Główny ciężar prac nad dziejami Śląska spada na utworzony w początkach 
1953 r. Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN. Pracownicy tego Za
kładu podjęli w związku z konferencją szereg zobowiązań produkcyjnych, 
których wykonanie znacznie pogłębi znajomość dziejów Śląska.

Konferencja śląska była nie tylko wielkim wydarzeniem w rozwoju pol
skiej nauki historycznej. Była ona zarazem wydarzeniem politycznym, wska
zującym na niezachwianą więź, łączącą historyków polskich z polskimi masami 
pracującymi, a zwłaszcza z ludem śląskim, na gotowość ich dalszej służby 
w walce o przyszłość Polski, w walce o pokój i sprawiedliwość dla wszystkich 
narodów. Wyniki obrad konferencji wskazują, że historycy polscy świadomie 
przystępują do realizacji wielkich zadań, stojących przed polską nauką hi
storyczną. j  G ierow sk i .

SESJA NAUKOWA „ODRODZENIE W POLSCE"

W dniach od 25 do 30 października 1953 r. odbyła się w Warszawie orga
nizowana przez Polską Akademię Nauk sesja naukowa „Odrodzenie w Polsce". 
W stosunku do innych sesji czy konferencji, w które obfitowały ostatnie lata, 
sesja odrodzeniowa zajmuje wyjątkowe stanowisko. Była ona pierwszą próbą 
zbiorowego, planowego opracowania wielkiego, kompleksowego problemu, jakim 
są dzieje Odrodzenia w Polsce. Przedstawiciele najrozmaitszych gałęzi nauk 
społecznych — historycy, prawnicy, ekonomiści, historycy nauki, historycy 
sztuki, historycy literatury klasycznej i polskiej, muzykolodzy wspólnym wy
siłkiem próbowali wszechstronnie oświetlić odrodzenie polskie, starali się dać 
jego nową, prawdziwie naukową, bo opartą o metodologię marksistowską, 
syntezę.

Sesję poprzedziło kilkanaście konferencji przygotowawczych, na których 
specjaliści z. różnych dziedzin nauki i z różnych ośrodków uniwersyteckich



przedyskutowywali ważniejsze referaty, podbudowując je faktami, poszerzając 
ich problematykę, pogłębiając metodologicznie. Plonem tej pracy było przygo
towanie 50 referatów, z których 10 dostarczono na sesję w postaci gotowych 
książek. Prace te umożliwiły również zorganizowanie wielkiej wystawy „Odro
dzenie w Polsce", otwartej 25 października w Muzeum Narodowym w Warsza
wie. W 41 salach zebrano bogaty materiał dokumentacyjny, ilustrujący sto
sunki społeczno-gospodarcze w Polsce XV i XVI w., oraz wskazujący na za
sadniczy przełom, jaki dokonał się w nauce, literaturze i sztuce doby odrodzenia, 
podkreślający śmiały rozwój polskiej myśli postępowej w tym okresie. Na 
wzmożone zainteresowanie tradycjami odrodzenia wskazują również imponu
jące, monumentalne wydawnictwa, przypominające dzieła wielkich twórców 
tego okresu, jak album muzyki polskiej, wykaz zabytków województwa kra
kowskiego, czy wydanie Krótkiej Rozprawy Reja, by wyliczyć najważniejsze. 
Cała ta wielka praca przygotowawcza miała dać gruntowne podstawy dla za
sadniczej dyskusji w czasie sesji.

Prace sesji potoczyły się częściowo w ramach obrad plenarnych, częściowo 
w ramach sekcyjnych. Po uroczystym otwarciu dokonanym przez Prezesa PAN, 
J. Dembowskiego, inauguracyjne przemówienie wygłosił Przewodniczący 
Komitetu Obchodu Roku Odrodzeniowego, Prezes Rady Ministrów J. Cyran
kiewicz, podkreślając znaczenie postępowych tradycji odrodzenia dla Polski 
Ludowej. Z kolei referat o tle społecznym rozwoju nauki w Polsce okresu 
Odrodzenia miał prof. Z. Modzelewski. Na obradach popołudniowych referenci 
omawiali działalność wielkich twórców i myślicieli doby odrodzenia — prof. 
Ingarden mówił o Koperniku, prof. Lepszy przedstawił na tle epoki postać 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wreszcie prof. Krzyżanowski zajął się stałymi 
wartościami poezji Jana Kochanowskiego. Następne półtora dnia wypełniły 
referaty i dyskusja nad podstawami gospodarczo społecznymi polskiego odro
dzenia (referat prof. Arnolda), nad sztuką tego okresu, jako wyrazem ideologii 
społecznej (referat prof. Kępińskiego i Chmarzyńskiego), nad muzyką polskiego 
odrodzenia (był to najpełniej syntezujący referat przygotowany przez prof. 
Lissa i Chromińskiego, uzupełniony ciekawą ilustracją muzyczną), nad ideowo- 
artystycznymi wartościami literatury tej doby (referat prof. Budzyka), oraz nad 
rozwojem języka (prof. Klemensiewicz).

Dyskusja nad tymi referatami została zresztą częściowo przeniesiona na 
posiedzenia sekcji, których utworzono pięć: historii, historii nauki, historii 
języka, historii literatury i historii sztuki. O pracach tych sekcji może świad
czyć przebieg obrad na sekcji historii, gdzie na 5 posiedzeniach wygłoszono 
7 referatów, a w dyskusji zabierało głos 53 mówców, przy czym jeszcze 5 osób 
oddało głosy do protokółu. Zresztą najwięcej referatów, bo 12 wygłoszono 
na sekcji historii nauki. Ostatni dzień obrad zajęło podsumowanie wyników 
sesji, dokonane przez kierowników poszczególnych sekcji i przez prof. Wykę 
dla całości sesji.

Niepodobieństwem jest w ramach krótkiego sprawozdania omówienie ca
łości problematyki, poruszanej na sesji. To też na tym miejscu wypadnie 
się ograniczyć tylko do poruszenia niektórych kwestii, ze specjalnie dokład
nym uwzględnieniem zagadnień śląskich, które znalazły odbicie w obradach. 
Niewątpliwie sesja wskazała na wielkie możliwości poznawcze, które daje 
zastosowanie metody marksistowskiej przy badaniu problemu kompleksowego. 
Umożliwiło to możliwie wszechstronną klasową interpretację okresu odrodzę-



nia, wskazanie na dominującą rolę mieszczaństwa, jako twórcy nowej kultury, 
pozwoliło na wytłumaczenie pozornej sprzeczności między rozkwitem kultury, 
a załamywaniem się, uwstecznianiem gospodarki przez regres ku folwarkowi 
pańszczyźnianemu. Jak najwyraźniej wskazał to w swym referacie prof. Mo
dzelewski — historiografia burżuazyjna, zwłaszcza w epoce imperializmu, usi
łuje pomniejszyć rolę odrodzenia, zaprzeczając nowej jakości nurtu, postępowego 
nurtu w sztuce i nauce tego okresu. Próbuje się w tym celu albo cofnąć 
odrodzenie wstecz, doszukiwać się jego początków we wczesnym średniowieczu, 
albo też przesunąć kulturę średniowieczną po wiek XVII. Najłatwiej ten cel 
można osiągnąć rozdrabniając odrodzenie, wyszukując w każdej dziedzinie 
z osobna elementów, związanych ze średniowieczem. To też właśnie badanie 
odrodzenia jako problemu kompleksowego pozwala najlepiej na wskazanie 
błędności tych ujęć, wykazuje słuszność tego ujęcia, które dobitnie sprecyzo
wał Engels, mówiąc o odrodzeniu, że „był to największy przewrót postępowy, 
jaki ludzkość kiedykolwiek do owych czasów przeżyła, epoka, która wymagała 
olbrzymów i olbrzymów zrodziła — olbrzymów myśli, uczucia i charakteru, 
wszechstronności i wiedzy“. (F. Engels, Dialektyka przyrody, Warszawa 
1953, str. 8).

Ten przełomowy charakter odrodzenia we wszystkich dziedzinach kul
tury i całego ówczesnego życia uwidoczni się tym plastyczniej, im bardziej 
zdecydowanie zerwie się z analizowaniem stosunków na dworach książęcych, 
szlacheckich czy w domach patrycjuszowskich, a przejdzie się do analizy po
łożenia i ideologii mas uciskanych, gdy wydobędzie się w całości najbardziej 
postępowy, plebejski nurt odrodzenia. Pod tym względem rezultaty dotych
czasowych badań są bardzo owocne i pozwalają nam dostrzegać w spuściźnie 
Odrodzenia zgoła inne tradycje, niż doszukiwała się w niej historiografia szla
checka, czy burżuazyjna.

Sesja naukowa „Odrodzenia w Polsce" nie dała, bo dać jeszcze nie 
mogła, nowej, pełnej syntezy odrodzenia w Polsce. Zaniedbania dawnej hi
storiografii w wielu, i to kluczowych dziedzinach były zbyt znaczne, by można 
je było w ciągu krótkiego czasu, mimo wytężonej i planowanej zespołowo 
pracy, nadrobić. Tym niemniej sesja poważnie zbliżyła do tej syntezy naukę 
polską. Mimo to pewnym brakiem sesji było, że obok wielkiej ilości nowego, 
cennego materiału faktycznego, dała stosunkowo mało uogólnień. To też miała 
ona raczej charakter roboczy, wskazała na konieczność dalszej dyskusji nad 
niektórymi zagadnieniami, ujawniła braki w podbudowie erudycyjnej i ma
teriałowej w takich dziedzinach, jak np. historia filozofii. Wyraźnie dał się 
odczuć brak syntetycznego ustawienia problematyki reformacji, chociaż sprawa 
ta dla tego okresu ma szczególną wagę, tym bardziej, że nauka burżuazyjna, 
jak to wskazał jeszcze Engels, starała się widzieć w reformacji wydarzenie 
przede wszystkim religijne, nie uwzględniając w dostatecznym stopniu zwią
zanych z nią potrzeb i dążeń społecznych. Wreszcie, jakkolwiek w przeciwień
stwie do dawnych badań, jako podstawę terytorialną przyjęto w zasadzie 
etnicznie polskie ziemie, mimo to nie we wszystkich referatach i problemach 
zagadnienia ziem zachodnich, Śląska i Pomorza, zostały należycie uwzględ
nione i powiązane z całością. Doprowadziło to do wyodrębnienia specjalnych 
referatów śląskich i pewnego oderwania problematyki śląskiej od problema
tyki całości odrodzenia w Polsce.



Omawiając wyniki obrad poszczególnych sekcji specjalną uwagę przyjdzie 
poświęcić sekcji historii i historii nauki. W ramach pierwszej oprócz referatu 
plenarnego prof. Arnolda wygłosili referaty: prof. Szczotka — „Walka klasowa 
chłopa polskiego w XV i XVI w.“, prof. Małowist — „Rzemiosło polskie epoki 
odrodzenia", dr Pazdur — „Postęp techniczny w Polsce epoki odrodzenia ', 
prof. Herbst — „Miasta i mieszczaństwo odrodzenia polskiego", prof. Male- 
czyński „Znaczenie ziemi śląskiej dla kształtowania się społeczno-gospo
darczych stosunków w Polsce okresu Odrodzenia", prof. Koranyi — „Zarys 
stosunków ustrojowych i prawnych w Europie i w Rzpltej Polskiej XVI w.“ 
i prof. Kaczmarczyk — „Typ i forma państwa polskiego w okresie demokracji 
szlacheckiej".

Referaty wraz z dyskusją doprowadziły do szeregu ustaleń, zwłaszcza 
odnośnie do bazy. Szeroko omówiono zagadnienie roli i znaczenia rozwoju 
gospodarki towarowo-pieniężnej w XV i XVI w. Wysunięto przy tym przede 
wszystkim kwestię rozwoju folwarku, stwierdzając, że w XV w. zwłaszcza 
obok folwarków opartych o pracę pańszczyźnianą (typowych dla gospodarki 
w dobrach kościelnych), była także znaczna liczba folwarków opartych o pracę 
najemną (sołtysie) i dopiero wzrost eksportu zboża doprowadził do upowszech
nienia pierwszego typu folwarków. Inna rzecz, że dyskusja zwróciła uwagę na 
konieczność szczegółowych badań źródłowych, które dopiero będą mogły uści
ślić tę tezę, jak również na potrzebę uwzględniania przy charakterystyce 
rozwoju sił wytwórczych występowania takich form gospodarki feudalnej 
jak renty naturalnej, której stopień zaawansowania stanowi ważne kryterium 
dla oceny całości stosunków gospodarczych okresu. Podobne zastrzeżenia wy
sunięto odnośnie działalności tzw. nowego mieszczaństwa. O ile w referacie 
prof. Arnolda główna uwaga poświęcona była raczej kupcom, opierającym 
swą działalność o indywidualne, monopolistyczne przywileje, o tyle dyskutanci 
gotowi byli szukać trzonu tego nowego mieszczaństwa prędzej wśród tych 
rzemieślników, którzy przechodzili na nowe drogi organizowania produkcji 
przemysłowej; podkreślano przy tym konieczność badań źródłowych. Jako spe
cjalnie ważne źródło do tego zagadnienia, dotychczas niedostatecznie uwzględ
nione, dyskusja wskazała materiały dotyczące rozwoju kapitału handlowego 
i rzemiosła żydowskiego.

Mimo powyższych zastrzeżeń, mimo stwierdzenia konieczności ostrożnego 
oceniania elementów kapitalistycznych w produkcji, zgodnie przyjęto, że u pod
staw polskiego odrodzenia leżał niewątpliwy wielki rozmach w rozwoju sił 
wytwórczych na przełomie XV i XVI w., leżała wzmożona fala procesu aku
mulacji pierwotnej. Przedwcześnie jednak byłoby mówić o jakichś początkach 
formowania się układu kapitalistycznego w tym okresie, tym bardziej, że 
rozwój ten wkrótce uległ zahamowaniu, poczęm został zahamowany także 
proces przemian społeczno-ideologicznych.

Stosunkowo dalekie jeszcze od syntezy okazały się zagadnienia walki 
klasowej na wsi czy w mieście. Nowy materiał, wniesiony zwłaszcza w toku 
dyskusji nie dał narazie podstaw do naukowej periodyzacji tych zagadnień, 
do ustalenia okresów wzmożenia czy osłabienia napięcia walki klasowej. Nie
odzowne są w tej sprawie dalsze badania, szczególnie pilne w odniesieniu do 
położenia biedoty miejskiej. Tylko w dyskusji, siłą rzeczy w niedostatecznym 
stopniu, znalazły odbicie takie zagadnienia, jak stosunek chłopów do reformacji, 
wspólna walka chłopów i elementów plebejskich z miast z feudałami; oczy



wiście w przyszłej syntezie będą one musiały być potraktowane znacznie 
dokładniej.

Stosunkom śląskim w zakresie bazy poświęcony był specjalny referat 
prof. Maleczyńskiego. Autor wykazał w nim, że Śląsk należał do najbardziej 
pod względem rozwoju sił wytwórczych zaawansowanych ziem polskich. Wspól
na linia rozwojowa, bliskie więzy gospodarcze, łączące Śląsk z Rzpltą, wska
zują, że mimo istnienia granicy państwowej Śląsk był organicznie związany 
z całością ziem polskich. Dyskusja wniosła nowe, wjażne materiały dotyczące 
położenia chłopa na Śląsku i ucisku ze strony feudałów (Heck), podkreśliła 
również korelacje w rozwoju walki klasowej na Śląsku i w Rzpltej, szcze
gólnie w związku z wpływami reformacji (Tazbir). Uznając organiczną łączność 
Śląska z całością ziem polskich pod względem gospodarczym zaznaczono 
jednak zgubne skutki dla ogólnego rozwoju stosunków gospodarczo-społecznych 
w Polsce, wynikłe wskutek politycznego oddzielenia Śląska od Rzpltej — 
przede wszystkim wobec uniemożliwienia mieszczaństwu śląskiemu odegrania 
w pełni swej roli w walce politycznej i ideologicznej na terenie Rzpltej i za
absorbowania go walką z obozem kontrreformacji w państwie habsburskim 
(Gierowski). Jako pilne zagadnienie wysunięto kwestię roli reformacji w jej 
początkowym stadium wobec zagadnienia narodowościowego na Śląsku (Pi-- 
warski). Wreszcie ważnym osiągnięciem dla całości problemu polskiego odro
dzenia było wskazanie na rolę husytyzmu na Śląsku czy Wielkopolsce na 
kształtowanie się ogólnopolskiego języka literackiego (Maleczyńska, Arnold).

Zarówno dyskusja nad referatem prof. Maleczyńs-kiego, jak i głosy bada
czy śląskich przy innych referatach (zwłaszcza prof. Szczotki) wskazały jak 
niesłuszne było specjalne wydzielanie referatów poświęconych dziejom Śląska, 
których problematyka jest jak najściślej związana z problematyką całości 
dziejów polskiego odrodzenia. Było to jednak w pewnej mierze konieczne ze 
względu na słabe uwzględnianie spraw śląskich w pozostałych referatach, 
które rzadko tylko wybiegały poza terytorium dawnej Rzpltej. Nawet na wy
stawie odrodzeniowej, mimo że w wielu działach rozwój Śląska znalazł tam 
pełne odbicie, były niedociągnięcia pod tym względem — np. pominięcie Śląska 
na mapie ruchów chłopskich w XVI w.

Zagadnieniom roli Śląska w zakresie nadbudowy poświęcony był referat 
prof. Gansińca „Wkład czołowych przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowanie 
się myśli poznawczej i literatury polskiego odrodzenia", wygłoszony na sekcji 
historii nauki. Referat ten nie mógł jednak spełnić właściwej roli, ponieważ 
autor, idąc za ujęciem dawniejszej historiografii, zajął się rejestracją ilościo
wego zresztą tylko wkładu w rozwój nauki i literatury tych Ślązaków, którzy 
związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dopiero dyskusja wskazała, że 
również poza tym kręgiem rozwijała się na Śląsku twórcza, antyscholastycznie 
nastawiona, niepozbawiona niejednokrotnie pierwiastków racjonalistycznych 
myśl poznawcza, której korzeni szukać należy w ideologiii plebejskiej, powią
zanej najpierw z husytyzmem, a potem z reformacją. Rozwijała się ona głównie 
wśród mieszczaństwa zarówno polskiego jak i niemieckiego, przyczem wybitni 
jej przedstawiciele działali także na terenie Rzpltej. Specjalnie ważnym jej 
nurtem był arianizm, który pociągnął swym radykalizmem wielu mieszczan 
śląskich (Maleczyńska). Inni dyskutanci podkreślali jakościowy wkład Ślązaków 
w rowój nauki polskiej (Hajdukiewicz), liczne kontakty reformatorów i peda
gogów polskich i śląskich (Bartel), rozwój nauki geografii na Śląsku (Olsze-



wicz). Niewątpliwie braki referatu prof. Gansińca wiązały się z pewnymi nie
dociągnięciami zasadniczego referatu prof. Barycza o rozwoju nauki w Polsce 
w okresie odrodzenia, wobec którego materiał omówiony przez prof. Gansińca 
miał służyć tylko za uzupełnienie. Otóż imponujący pod względem erudycji 
referat prof. Barycza (znalazło się w nim sporo materiału dotyczącego rozwoju 
nauki na Śląsku), mimo próby periodyzacji rozwoju nauki odrodzenia w Polsce, 
był, co nie znalazło należytego odbicia w dyskusji, niezbyt precyzyjny właśnie 
w stosunku do reformacji i jej roli w rozwoju myśli społecznej, którą autor 
traktował niekiedy zbyt tradycyjnie, dostrzegając naczelny program reformacji 
— w dążeniach religijnych (str. 19) czy szukając podstaw dla rozwoju arianizmu 
w kontaktach zagranicznych, bo arianie rzekomo działali ,,w całkowitej izo
lacji od społeczeństwa" (str. 44). Skutki takiego stanowiska dały się właśnie 
odczuć w referacie prof. Gansińca, w jego negatywnej ocenie roli reformacji 
na Śląsku.

Mimo tych zastrzeżeń trzeba przyznać, że materiał zebrany w ramach 
prac tej sekcji wydatnie posunął naprzód naszą wiedzę o odrodzeniu. Referaty 
omawiające rozwój polskiej astronomii (Prof. Birkenmajera), geografii (prof. 
Olszewicza), medycyny (prof. Szpilczyńskiego) czy myśli pedagogicznej (prof. 
Suchodolskiego) udowodniły, że dotychczas historiografia nasza była daleka od 
właściwej oceny nietylko jakościowego, ale i ilościowego dorobku naukowego 
polskiego odrodzenia. Wkład tej nauki w ogólny rozwój nauki doby odrodzenia 
był poważny. Jakkolwiek też bliska była łączność nauki polskiej z nauką innych 
krajów europejskich tego okresu, to przecież nie polegała ona na przyjmowaniu, 
na naśladownictwie obcych wzorów, jak przedstawiała to historiografia burżua- 
zyjna, ale na zasadzie równorzędności.

Istotnym osiągnięciem większości referatów tej sekcji było powiązanie 
rozwoju nauki z rozwojem społeczeństwa. „Budowa i rozbudowa miast, wpro
wadzenie nowej techniki do warsztatów pracy w górnictwie i hutnictwie, w su- 
kiennictwie i farbiarstwie, rozszerzenie handlu, nawigacji i łączności między 
krajami, wszystko to stanowiło żyzny grunt dla rozwoju matematyki i fizyki, 
chemii i nauki o ziemi, medycyny i w ogóle nauki o człowieku i przyrodzie, 
tak jak powstałe na tym tle stosunki między ludźmi oraz wzrost międzynaro
dowego znaczenia państwa polskiego — stanowiły żyzny grunt dla nauk spo
łecznych" — podsumował to zagadnienie prof. Modzelewski (Tło społeczne nauki 
polskiej w dobie odrodzenia str. 25). Znalazło ono również dobitny wyraz w re
feracie prof. Dobrowolskiego o metodologii nauk w okresie odrodzenia i szcze
gólnie w referacie prof. Leśnodorskiego o społecznych i filozoficznych pod
stawach pracy naukowej Kopernika, w którym autor wykazał rewolucyjne 
znaczenie odkrycia wielkiego astronoma nie tylko dla dalszego rozwoju nauki, 
ale i dla całego systemu scholastyki; „Jego teoria burzyła światopogląd feu
dalny" (str. 29). Zresztą tę rolę burzyciela starego porządku pełniła cała niemal 
postępowa nauka odrodzenia.

Ż prac pozostałych sekcji na szczególną uwagę zasługują referaty plenarne 
prof. Budzyka, który próbował dokonać analizy rozwoju form artystycznych 
w XV i pierwszej połowie XVI w. ze stanowiska metody marksistowskiej. 
Według jego tezy walka o rozwój form artystycznych jest pewną stroną walki 
o realizm, w której chodzi „o urzeczywistnienie coraz się zwiększających am
bicji artystycznych literatury, które powstają w związku z jej aktywnym sto
sunkiem do rzeczywistości, w związku z jej zaangażowaniem się w obronie



i umacnianiu ideologii nowej epoki. Wszystkie zjawiska przełomu w formach 
artystycznych literatury polskiego odrodzenia śWiadczą o rzetelności przełomu 
także ideowego" (str. 230). Jak jednak podkreśliła dyskusja pojawienie się 
i interpretacja nowych form nie może zasłaniać zasadniczej przemiany związa
nej z pojawieniem się nowych treści, specyficznych dla okresu odrodzenia. 
Zresztą i pod tym względem, jeśli chodzi o literaturę, sesja wniosła wiele no
wego, czy to w referacie prof. Krzyżanowskiego o prozie polskiej, czy zwłaszcza 
w referacie prof. Ziomka o poezji, gdzie szeroko rozwinięte zostało zagadnie
nie postępowego, plebejskiego nurtu w poezji odrodzenia i wydobyte pierwiastki 
ludowe (uderzające przy tym było pominięcie Roździeńskiego). Na plebejski 
nurt w dramacie i teatrze polskiego odrodzenia zwrócił specjalną uwagę .dr Le- 
wański. Pionierski wreszcie charakter miał referat dr A. Gryczowej o dru
karstwie polskim w dobie odrodzenia — niewątpliwą luką było zbyt pobieżne 
potraktowania drukarstwa śląskiego, którego znaczenie dla rozwoju drukarstwa 
i kultury książki w Polsce było poważniejsze, niż możnaby to wnosić z referatu.

Sekcja historii sztuki położyła duży nacisk na wydobycie rodzimego cha
rakteru i oryginalności sztuki polskiej w dobie odrodzenia. Zajął się tym 
referat prof. Mole i Piwockiego o udziale sztuki polskiej w renesansie euro
pejskim, oraz referat H. i S. Kozakiewiczów, którzy poddali krytyce dotych
czasowe poglądy historyczne na sztukę polską tego okresu. Mecenat tego okresu 
— i to nie tylko dworsko-szlachecki, ale również mieszczański omówił bliżej 
prof. Tomkiewicz. Wreszcie referat plenarny prof. Kępińskiego i Chmarzyń- 
skiego w sposób może nie zawsze dostatecznie udokumentowany, jak wykazała 
dyskusja, ale niewątpliwie nowatorski starał się przedstawić sztukę polskiego 
odrodzenia jako wyraz ideologii społecznej, niekiedy nawet społeczno-poli
tycznej.

Tematem obrad sekcji historii języka było zagadnienie przełomu w rozwoju 
języka polskiego, związanego z odrodzeniem, przyczem szczegółowej analizie 
poddano język najwybitniejszych twórców tego okresu.

W toku dyskusji na sekcjach wyłoniły się wątpliwości co do okresu koń
cowego Odrodzenia. Ze Strony historyków literatury i sztuki padły zasadnicze 
zastrzeżenia przeciwko wyodrębnieniu baroku, jako nowej epoki, co czyniła 
historiografia burżuazyjna. Mimo to nie uzgodniono jeszcze nowej definicji 
baroku, ani też nie sprecyzowano' bliżej ramowych choćby dat dla końcowego 
okresu renesansu — pod tym względem odchylenia między poszczególnymi re
ferentami były dość znaczne, wahając się od początków do połowy XVII w. 
Sprawa ta pozostała otwarta do dalszej dyskusji.

Historiografia burżuazyjna niejednokrotnie zajmowała się okresem od
rodzenia, „złotego wieku", jak skłonna go była nazywać. W analizie tego okresu 
wychodziła jednak rzadko poza zjawiska związane z klasą panującą — szu
kając argumentów dla poparcia polityki społecznej i narodowościowej swej 
własnej klasy. Dzisiaj nauka historyczna stawia problem odrodzenia polskiego 
w całkowicie nowym świetle. Wskazuje na tradycje, wiążące się z wieloletnią 
walką o sprawiedliwość społeczną, walką z wszelkimi formami ucisku. Nawią
zuje do tych twórców, którzy potfafili się przeciwstawić klasowemu egoizmowi 
feudałów. I to wydobycie nowych, bogatych, radykalnych treści odrodzenia, 
pojmowanego nie jako odbicie obcych wzorów, ale jako przełom dokonany 
w oparciu o istniejące w Rzpltej stosunki gospodarczo-społeczne stanowi naj
poważniejsze osiągnięcia sesji. Dzięki temu Odrodzenie stało się dla ludzi dzi



siejszych bliskim i zrozumiałym, a twórczość Kopernika, Modrzewskiego czy 
Reja pomocną w naszej codziennej walce. I to jest zarazem najpewniejsza wy
tyczna na przyszłość, wskazówka, po jakiej drodze winna dalej rozwijać się 
nasza wiedza o odrodzeniu.

J. G.

WOJEWÓDZKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE WE WROCŁAWIU

Rok 1952 przyniósł dalsze ożywienie działalności WAP na wszystkich od
cinkach dotychczasowej pracy. Mimo, że w latach poprzednich udało się za
bezpieczyć i przewieźć do magazynów duże ilości cennych archiwaliów, w roku 
minionym zasób Archiwum zwiększył się o ponad 30 zespołów liczących razem 
przeszło 1.100 mb. Na specjalną uwagę zasługują tu: archiwum m. Kłodzka, 
archiwum rodowe i gospodarcze hr. Magnisów z Bożkowa i Dusznik, wreszcie 
przedstawiające dużą wartość naukową archiwalia wydobyte spod gruzów daw
nego budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Kontynuowanie prac mających na celu całkowite uporządkowanie i zin
wentaryzowanie zespołów takich, jak Rejencja Opolska lub Komisja Generalna 
było powodem, że personel Archiwum nie mógł przystąpić do porządkowania 
świeżo zwiezionych archiwaliów. Akta niektórych uporządkowano i zinwen
taryzowano całkowicie (archiwum m. Legnicy) albo prawie całkowicie (Komisja 
Generalna). Pracę przy porządkowaniu innych archiwaliów (Rejencja Opolska, 
Śląski Konsystorz Ewangelicki i inne) doprowadzone zostały do takiego sta
dium, że naukowcy uzyskali dostęp do około 120.000 jednostek archiwalnych.

Dzięki szybkim postępom w dziedzinie porządkowania archiwaliów z każ
dym rokiem wzrasta liczba naukowców, korzystających z archiwaliów, do 
których (jak np. do archiwów magnackich) przed 1939 r. w żadnym wypadku 
nie uzyskaliby dostępu.

Archiwum nie ograniczało się do opieki nad archiwaliami w ścisłym 
tego słowa znaczeniu. Zdając sobie sprawę z ważności materiału aktowego, jaki 
powstaje współcześnie w urzędach, instytucjach i wszelkich zakładach pracy, 
Archiwum troszczyło się o to, aby materiały te były otaczane dostateczną 
opieką już teraz, kiedy znajdują się jeszcze poza obrębem magazynów archi
walnych. Zadanie to starało się Archiwum osiągnąć przez pouczanie i instruo
wanie personelu składnic akt, przez wizytowanie tych składnic, wreszcie przez 
kontrolowanie zbiornic trudniących się gromadzeniem makulatury. Około 1.000 
wizytacji i kontroli przeprowadzonych przez Archiwum Wojewódzkie i przez 
podległe Archiwa Powiatowe świadczy, jak intensywną akcję prowadzi Archi
wum na tym polu. Akcja ta daje pożądane rezultaty.

Oprócz prac o charakterze ściśle archiwalnym personel Archiwum zajmo
wał się również pracą naukową. Bardziej doświadczeni archiwiści opracowali 
kilkanaście referatów z dziedziny archiwistyki i archiwoznawstwa, z których 
jedne przedstawione zostały na wewnętrznych zebraniach naukowych w Ar
chiwum, inne — na posiedzeniach sekcji archiwalnej Towarzystwa Miłośników 
Historii, inne wreszcie — na konferencjach naukowych organizowanych przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Ponad to Archiwum uczestniczyło w inwentaryzacji materiałów do historii 
wsi polskiej. W pracy tej kontynuowanej przez wszystkie prawie Archiwa



Wojewódzkie udział Archiwum Wrocławskiego wyraził się cyfrą 240 przegląd
niętych tomów liczących ponad 312.000 stron, z których sporządzono prawie 
2.000 notatek.

Krótkie to sprawozdanie nie obejmuje takich odcinków działalności Ar
chiwum, które mniej interesuje historyków.

OCALAŁE ARCHIWALIA W ARCHIWUM MIEJSKIM WE WROCŁAWIU

Obecną strukturę otrzymało Archiwum Miejskie we Wrocławiu w drugiej 
połowie XIX wieku, gdy poddano je fachowemu kierownictwu i udostępniono 
dla badań naukowych. Podczas drugiej wojny światowej, w jesieni 1944 r. ewa
kuowano z Wrocławia Archiwum Miejskie i jego zasób rozmieszczono w pięciu 
miejscowościach na Dolnym Śląsku. W roku 1948 zasób Archiwum Miejskiego, 
zgromadzony i zabezpieczony przez Archiwum Państwowe i Bibliotekę Uni
wersytecką we Wrocławiu, przejęło utworzone wówczas b. Archiwum Akt 
Dawnych m. Wrocławia.

Zasób Archiwum m. Wrocławia tworzą trzy grupy archiwaliów:
a) księgi rękopiśmienne, b) dokumenty i listy pergaminowe i papierowe 

oraz c) akta archiwalne i registratury b. Magistratu m. Wrocławia.
Dział ksiąg rękopiśmiennych podzielony rzeczowo zachował następujący 

materiał archiwalny:
W dziale pod lit. „A“ zachowały się archiwalia dotyczące Śląska, jako 

całości, jego stosunku do Polski, Czech, Austrii i Prus — a więc: ustawy 
krajowe, patenty cesarskie (Liber litter. Patentium z lat 1595—1739) do
tyczące podatków, zaciągu wojskowych i furażu dla wojska, spraw monetarnych, 
handlu, służby dworskiej, zapobiegania zarazie, czyszczenia kominów, dezercji, 
żebractwa itp., patenty królewskie pruskie związane z objęciem Śląska przez 
Prusy, a dotyczące między innymi także położenia ludności poddańczej i spraw 
monetarnych, „Acta Publica“ z lat 1540—1742, zawierające reskrypty cesarskie, 
memoriały stanów śląskich i diariusze sejmu stanowego, wykazy podatkowe, 
zatwierdzenia przywilejów stanowych, sprawy monetarne, handlu Polski ze 
Śląskiem, dotyczące zbiegłych chłopów, gorzelnictwa, kwater wojskowych oraz 
zawierające wiadomości statystyczne.

Pod lit. „B“ zachowały się archiwalia do poszczególnych księstw śląskich 
np.: inwentarze, przywileje, księgi rachunkowe, wykazy dóbr, statuty, urbaria, 
akta sprzedaży i dzierżaw, korespondencja książąt, biskupa wrocławskiego 
i opatów, przepisy sądowe i administracyjne, uchwały sejmików krajowych, 
protokóły sądu książęcego, wyciągi testamentarne, spisy poddanych w dobrach 
duchownych i świeckich, wykazy podatków, regestry wojskowe itp. materiały 
od XIV—XVII wieku.

Pod lit. „C“ znajdują się materiały archiwalne dotyczące wyłącznie księ
stwa wrocławskiego, jak przywileje, statuty, akta sądowe, księgi ławnicze, re
gestry dóbr, księgi dotyczące grodu Namysłowa i urbaria od XIV—XVIII w.

Pod literą „D“ znalazły się kopiarze przywilejów miejskich i stare reper
toria od XIV—XVIII wieku. Straty w tym dziale są nieznaczne.

Pod lit. „E“ zachował się tylko „Liber Magnus" obejmujący lata 1527— 
1840, zawierający wiadomości o treści historycznej między innymi listy Zyg
munta III dotyczące handlu ze Śląskiem, chronologiczne zapiski wydarzeń,



przywileje miejskie, wykazy łanów i kmieci we wsiach podmiejskich, instrukcje 
królewskie, uchwały władz miejskich, rekrutacje wojska, podatki, kontrakty 
kupna — sprzedaży i różne umowy i wreszcie recesy dot. zniesienia serwitu
tów i czynszów wieczystych (wykup).

Wśród archiwaliów znajdujących się pod lit. „F“ zachowały się jedynie 
„Liber derelictorum“, czyli zbiór instrukcji dla posłów miejskich z XV—XVI w., 
oraz „Libri notularum communium", czyli księgi konceptów i kopii pism do 
miast i różnych osób, z których zachowało się 7 tomów z lat 1542—1570 na 
ogółem 28 tomów sięgających do roku 1746.

Pod lit. „G“ zachowały się tylko „Libri signaturarum" i to dopiero od 
r. 1519 do 1785 z licznymi brakami, oraz niektóre księgi hipoteczne z XVIII w.

Pod lit. „H“ zachowały się tylko protokóły rady miejskiej' z XIX i XX w. 
(od r. 1809) z dużymi brakami. W protokołach tych z lat 1919—1924 znajdziemy 
uchwały dotyczące spraw robotniczych, godzin pracy, utworzenia rad żołnier- 
sko-robotniczych, walki z koncernami przemysłowymi, drożyzną i bezrobociem.

Archiwalia pod lit. „J“, a więc księgi sądowe i wszelkie materiały do
tyczące sądownictwa miejskiego zaginęły całkowicie.

Pod lit. „K“ znajdują się fragmenty najstarszych ksiąg rachunkowych, 
księgi rachunkowe szczegółowe, wykazy nieruchomości, rent i czynszów, dłu
gów i zobowiązań oraz regestry podatkowe, począwszy od XV wieku do roku 
1906. Najstarsze księgi z wieku XIII i XIV zaginęły w r. 1945. Ze starszych 
ksiąg zachowały się „Antiquarius“, czyli „regestrum privilegiorum collectorum 
censuum" dwa tomy z lat 1354—1425 z wcześniejszymi zapiskami z roku 1340 
oraz „Liber rationum civitatis Vratislaviensis“ z drugiej połowy XV wieku. 
Braki w tym dziale wynoszą ca 30%.

Pod lit. „L“ znajdują się materiały archiwalne dotyczące miejskich ma
jątków, z których zachowało się tylko kilka ksiąg rachunkowych majątków 
miejskich i urzędu młynów (Muehlenamt) z XVI i XX wieku.

Pod lit. „M" mieszczą się księgi dotyczące budownictwa miejskiego, oświe
tlenia ulic, budowy dróg oraz księgi miejskiego urzędu budowlanego z czasów 
od XVII do XX wieku. W tej grupie zachowały się głównie nowsze księgi 
z XIX wieku i kilka ksiąg rachunkowych z XVI do XVIII wieku, zawierające 
między innymi wiadomości do wysokości wynagrodzeń za prace budowlane 
i murarskie.

Pod lit. „N“ znajdowały się militaria, a więc inwentarze zbrojowni 
z XVII wieku, miejska instrukcja wojskowa z końca XVI w., wykazy osobowe 
chorągwi miejskich z XVII i XVIII wieku. Materiały te w większej części 
zaginęły w roku 1945'.

Materiały archiwalne pod lit. „0“, podobnie jak pod lit. „J“, prawie cał
kowicie zaginęły, z wyjątkiem dwóch ksiąg cechowych złotników wrocławskich 
z XVIII wieku.

Pod lit. „P“ umieszczono archiwalia, dotyczące szkolnictwa miejskiego, 
budowy uniwersytetu wrocławskiego, urzędu szkolnego miejskiego, oraz koś
ciołów znajdujących się na terenie miasta, począws-zy od XVI w. do roku 1906. 
W tym dziale zaginęły księgi metrykalne kościołów wrocławskich od XVI w. 
Poza tą stratą innych ubytków nie było w tym dziale.

Zachowały się też prawie w całości archiwalia w dziale „Q“, odnoszące 
się do szpitalnictwa, opieki społecznej, więzienia miejskiego, fundacji na rzecz 
szpitali i zakładów dobroczynnych, jak księgi rachunkowe, wykazy czynszów



wieczystych, wykazy osób przebywających w szpitalu miejskim od r. 1918—1927 
itp. Wspomniane materiały pochodzą z okres-u od XVI—XX wieku.

Markgraf zakończył inwentaryzacje archiwaliów na lit. „Q“. Po roku 
1906 powstały dalsze trzy grupy, obejmujące archiwalia nowe, przekazane 
przez władze miejskie do archiwum. Są to księgi rachunkowe miejskiego portu 
na Odrze, tramwajów miejskich, dróg i placów, zakładu dezynfekcyjnego i in
stytutu chemiczno-badawczego, złożone w dziale pod lit. „R“, teatrów i mu
zeów — pod lit. „S“, oraz różne prywatne rękopisy, złożone jako depozyty 
w dziale pod lit. „Z“. Z powyżej wymienionych działów przepadły zupełnie 
prywatne rękopisy. Straty w innych działach wynoszą ca 80%.

Archiwum Miejskie posiadało przed r. 1939 — 12.000 tomów ksiąg ręko
piśmiennych, z czego ocalało po wojnie 9.620 tomów.

Jeżeli chodzi o dokumenty i listy pergaminowe i papierowe, to brak 
aktualnych katalogów i inwentarzy uniemożliwia ścisłe podanie zawartości 
w tym dziale.

Archiwum Miejskie posiada obecnie dokumenty i listy począwszy od 
XV wieku. Wystawcami są książęta śląscy, cesarze niemieccy, królowie czescy, 
biskupi,papieże, ławnicy, rada i burmistrze Wrocławia, osoby duchowne i świec
kie oraz zrzeszenia świeckie i kościelne, z odbiorcami: miasto, cechy, zrzeszenia, 
osoby prywatne. Zawierają one przywileje w zakresie jurysdykcji, bicia monet, 
swobody handlu, rzemiosła, prawa składu, pobierania ceł, udziału w dochodach 
książęcych. Dotyczą także potwierdzenia zastawów i pożyczek, kupna i sprze
daży, zapisów i fundacji, decyzji królewskich w sprawach spornych i zatargów 
granicznych oraz podatków w związku z wyprawami przeciw Turkom itp. Naj
starsze dokumenty z XIII i XIV w. zaginęły podczas ostatniej wojny. Zacho
wały się dokumenty pergaminowe od roku 1401—1839 i papierowe — od r. 1067 
(kopie) do 1886, a korespondencja od roku 1404—1735. Archiwum Miejskie we 
Wrocławiu posiada obecnie 5.577 dokumentów pergaminowych i 10.373 doku
mentów papierowch i listów — ogółem 15 992 sztuk. Pos-iadało przed rokiem 
1939 ponad 31.000 dokumentów i listów.

Wśród ocalałych dokumentów i listów przeważają potwierdzenia zaciąg
nięcia pożyczek, zapisy i fundacje, kupna i sprzedaże, pokwitowania spłaty 
długów i listy czynszowe.

Przed wojną rozpoczęto w Archiwum Miejskim prace nad zmianą układu 
dokumentów i listów. Jako nową zasadę przyjęto układ chronologiczny. Wy
dzielono wśród dokumentów i listów trzy grupy:

a) dokumenty i listy pergaminowe i oznaczono je znakiem „UPE“=Ur- 
kunden Pergament,

b) dokumenty i listy papierowe i oznaczono je znakiem „UPA“=Urkun- 
den Papier,

c) korespondencję — oznaczoną znakiem ,,Corr“ = Correspondenz.
Obok znaku grupy dodawano określenie chronologiczne (rok, dzień i mie

siąc) i to stanowi obecnie sygnaturę.
Nie ukończono jednak pracy nad nowym układem dokumentów i listów 

wskutek wybuchu wojny i ewakuacji w r. 1944 archiwum z Wrocławia. Wobec 
tego część dokumentów pergaminowych, dokumenty papierowe i listy ułożone 
są według nowego systemu, a część pergaminów pozostała w dawnym rzeczo
wym układzie.



Archiwum Miejskie we Wrocławiu posiada dwie grupy akt:
1. Akta archiwalne, stanowiące zasób dawnego Archiwum Miejskiego,
2. Akta registratury b. Magistratu m. Wrocławia.
Dla pierwszej grupy nie posiadamy kompletnych katalogów lub inwen

tarzy. Na podstawie nowej inwentaryzacji utworzono katalog kartkowy z po
działem według sygnatury akt na sekcje. Posiadamy 17 sekcji, z których ostatnia 
nosi nr XXII, a przedostatnia nr XVI. Pozostaje więc luka między sekcją XVI 
a XXII. Nie wiadomo, czy było więcej sekcji. Układ akt jest rzeczowy i akta 
obejmują:

Statystykę (sekcja I) z m ateriałam i z lat 1706—1816, finanse i adm ini
strację (sekcji I) z m ateriałam i z lat 1721—1840, m ajątki m iejskie (sekcji III) 
z m ateriałam i z lat 1527—1839, cła, akcyzy i m yta (sekcja IV) z m ateriałem  
z la l 1699—1826, m iejską gospodarkę leśną (sekcja V) z lat 1744—18.32, ew idencję  
ludności (sekcja VI) z la t 1742—1812, budow nictw o m iejsk ie (sekcja VII) z la t 
1739—1860, bezpieczeństw o, przem ysł i handel (sekcja VIII) z la t 1743—1860, 
rzem iosło (sekcja IX) z la t 1733— 1812, piw ow arstw o i gorzelnictw o (sekcja X) 
z lat 1729— 1808, rozwój now ych gałęzi przem ysłu i handlu (sekcja XI) z lat 
1741—1852, w yznania religijne i szkolnictw o oraz szpitalnictw o i opieka spo
łeczna (sekcja XII) z lat 1745— 1854, w ojskow ość i obronność m iasta (sekcja XIII) 
z lat 1741— 1824, podatki i system  m onetarny (sekcja XIV) z lat 1740—1870, 
rozporządzenia, ustaw y krajow e i przyw ileje (sekcja XV) z lat 1704—1828, 
prawo m iejskie i przyw ileje m iejskie (sekcja XVI) z la t 1744—1858 i w reszcie  
m iary i w agi (sekcja XXII) z lat 1800— 1862.

Akt archiwalnych było przed rokiem 1939 — 6.000 poszytów, a obecnie 
pozostało 1.954 poszytów.

Akta registratury obejmują działalność administracji miejskiej we Wro
cławiu z czasu od XVIII—XX wieku (do r. 1944). Obecnie przeprowadza się 
inwentaryzację tych akt, które otrzymało Archiwum Miejskie zupełnie pomię- 
szane. Dotychczas zinwentaryzowano ponad 25.000 poszytów, na ogólną ilość 
70.000 poszytów. Posiadane akta registratury dotyczą administracji ogólnej, 
a w tym zawierające wiadomości o treści historycznej, statuty, przywileje, 
odnoszące się do reprezentacji stanowej, rady miejskiej, wyboirów do ciał usta
wodawczych, następnie administracji finansowej, opieki społecznej, spraw koś
cielnych, lecznictwa ogólnego, szpitalnictwa i zakładów dobroczynnych, s-zpitala 
miejskiego Wszystkich Świętych, szpitali dziecięcych, majątków szpitalnych 
św. Trójcy i W. Świętych, majątków miejskich, nieruchomości miejskich, 
handlu i przemysłu, podatków, rzemiosła i cechów, miejskiej kasy oszczędności, 
zakładów komunalnych, budownictwa, policji budowlanej, szkolnictwa, staty
styki itp. Zinwentaryzowane akta dotyczą w większej części szkolnictwa, bu
downictwa, s-zpitali, administracji finansowej, rzemiosła i cechów oraz perso
nalia.

W zakończeniu wspomnieć należy o tym, w jakim kierunku mogą być 
ewent. prowadzone badania naukowe na podstawie zachowanych materiałów 
archiwalnych. Mimo poniesionych dotkliwych strat w ostatniej wojnie Archi
wum m. Wrocławia posiada cenne archiwalia. Wysuwają się tu przede wszyst
kim zagadnienia z dziedziny gospod. i społ., w odniesieniu do całego Śląska jak 
i do samego Wrocławia, a z zakresu historii politycznej występuje sprawa sto
sunku Polski do Śląska. Wykazy czynszów i rejestry podatkowe oraz „libri 
signaturarum“ dają możność zbadania zagadnienia uwarstwienia społecznego



w mieście i zamożności burżuazji. Regestry podatkowe mogą także służyć do 
uwypuklenia roli burżuazji w zarządzie miasta, również w XIX i XX w., 
ponieważ w Prusach ustawa wyborcza przewidywała cenzus podatkowy. 
W aktach XVIII w. znajdujemy także wiadomości do walk klasowych i o de
monstracjach proletariatu miejskiego przeciw burżuazji. Akta szkolnictwa dają 
pogląd na rozwój szkolnictwa miejskiego i jego organizację w XIX i XX w.

Znajdujące się materiały archiwalne dają ogólny pogląd o stanie zagospo
darowania i zadłużenia miasta, o trudnościach finansowych oraz o zależności 
rozwoju miasta nie tylko od ogólnego rozwoju stosunków politycznych, ale 
także społecznych i w zależności od interesów wielkich kapitalistów na Śląsku 
i w Rzeszy w XIX i XX wieku.

Po ogólnym omówieniu ocalałego zasobu archiwalnego w b. Miejskim 
Archiwum we Wrocławiu wydaje się nam rzeczą pożyteczną zapoznanie się 
z paroma dokumentami, które pozwolą nam bardziej docenić wartość materia
łów archiwalnych, zachowanych po ostatniej wojnie.

Schmehungen und iniurien verboth

So will ein Erbar Rath hiemit menniglich angekhundlget haben—Demnach 
sich die Zeit ueber mehrmals czugetragenn, dass von unbedachtsamen Personen 
etzliche ganncz beschwerliche Schmeheschriften und Briefen in gemeinen Ka- 
sten und andere Ort der Stadt gelget und gestrecket werden, dadurch die Leute 
an Ihren guten Namen und Geruecht czum heftigsten verunglimpfet und ver- 
kleinert werden, um aber solch schmehlich Brief stecken und diffamation nit 
alleine der Liebe des Nehistenn, sonder auch aller Erbarkeit, ja dem allgemei- 
nen beschreibenen Kaiser Rechten stracks zu entkegenn und wider, also dass 
der Obrigkeit demselben vielmehr czusteuren und wehren, dan gegen Imands 
auf dergleichen blidt und unaufuerlich angebenn was tatliches vorzunehmen 
gebueren will. Diesem nach will ein Erbar Rath hiemit menniglich was Standes 
und Wesens der sey. in Ernst ermanet und verwarnet haben, dass er sich 
solcher und dergleichen Schmehschriften und Verleumbdungen des Rechten 
enthalte, sonders so einer den andern eincziger Unthat oder Uebertrettung czu- 
beschuldigen, so thue er dasselbe an gebuerenden Orten und Stellen, offentlich. 
Da es aber verborgene heimliche Laster so nich czu verschweigen, die welle 
er einem Erbarn Rath oder Ihres mittels Personen, einer oder mehr seiner 
Gelegenheit nach im Vertrauen anmelden, doch das er der Sachen gutten 
Grud oder sonst gewisse Umstende oder Nachrichtung anzuzeigen wisse. Da 
aber einer oder der ander solcher Uebertrettenn und diesem zu wider iiber 
Imandes Schmehschriften stecken, darczu Rath und Tadt geben, oder da er 
die finde, nicht einem Erbarn Rath unnverzueglich ein&tellen und offenbaren, 
sonder weiter ausbreitten wuerde, gegen denn oder denen will ein Erbar 
Rath mit ernnsten Einsehen und Straf dermassen verfaren, das andersich daran 
stossen sollen. Damach sich menniglich czurichten unnd ver Schaden zu 
Huetten habe bei unnachlessiger ernster Straff. Publicatum auf der Cancel 
in beiden Kirchenn Dominica Palmarum A-o 1572.

— Woj. Arch. Państw. Wrocław. (Liber Magnus — t. 2, fol. 8. — M. Arch. 
Wr. sygn. E 1,2).



Rathcs—Bericht

Ihre Majes»tet wegen der alhier veruebten Processionen und des Tumults, 
i des Herren Oberamt-Kanzlers Hause dd 26. Juni 1662.

Allerdurchlauchtigstei'
Euer Kaiser — und Koenigl. Majestaet allergnaedwigster Befehl vom 

10. Mai dieses Jahres, darinnen diselbe dehro Koenigl. Obernamte mitgegeben, 
dass wie aus unserm Rathsmittel erfordert, und Ihren, dass wir ernsthafte Ver- 
sehung tun sollen, damit bei der Prozessionen alle unverhoffte Angelegenheit 
vermieden, und alle Beirr- und Verhinderung verhuettet werden moechte, 
angedeutet werden sollen, ist uns von gedachten Eu. Majaest. Oberamts Collegio 
eingehalten worden. Ob wir nun wohl, nebst hiesinger treugehorsamter Buer- 
gerschaft in aller unterthaenigst gehoersamter Zuversicht gelebet, und darinnen 
auch noch bestehen, dass Eu: Majaest: die im verwichenen Monath Novbr: 
allerunterthaenigste eingeschickte wohlerhebliche und bedenckloche Ursachen, 
allergnaedigst beherzigen, und die verwilligte Prozessiones nach dem vorigen 
viel Jahr gewoehnlichem Modo, an und vorzustellen, nicht aber dergestalt 
oefter durch die Stadt, und in Sonderheit die Thore der hiesigen Landeshaupt- 
festung zu fuehren, in Kaiser- und Koenigl. Gnaden verordnen werden. So 
haben wor doch zu allerthaenigsten gehorsamt pflichtschuldigster Bezeugung, 
sowol in denen nach dem Sontag Rogate, ais auch auf dem Fest Corporis Chri- 
sti und folgende Octava gehaltenen Prozessionen alle sorgfaeltige Versehung 
getan, dass alles in guter Stille und Sicherheit abgelaufen und verhoffentlich 
naemlich von denen Roemisch Katholischen selbten, dass wir alle moegliche 
Vorsorge getan haben, bezeugen wird. Es ist aber doch vorgegengen II-ten 
huius Abends nach 8 Uhr, ais an inerrt Sonntage, fuer Eu: Majestaet: verorde- 
ten Oberamts-Kanzlers Freiherrn von Dyherren ermittelten Hause etwas vor- 
gelaufen, dass, ais er for seinem Hause ein Altar aufrichten lassen, und der 
Ordens Geistliche mit demselben vor des Nachbars Haus hinum geruecket, 
das Weib aber, in Abwesenheit ihres Mannes, solches nicht zulassen wollen, 
bei der Aufbauung sich unterschiedene Jungen und Handwerks Burschen ge- 
funden und zu gesehen, worueber dann der Geistliche mit ihnen in Rede ge- 
raten,, und ist, wie wir berichtet worden, aus des Herren Kanzlers Miethause, 
unter die Jungen, (mit was fuer Wasser oder Materie, ist uns nicht eigentlich 
beigebraćht) gestrierzt auch mit einem Steine aus den neugemachten Gruben, 
von dem Muenche geworfen worden, worueber den zuerst ein Gelaechter der 
Jungen auch ei Zulauf des gemeinen Poebels und von etlicher wieder gewor
fen worden: Ais nun solches erschollen und Eu: Mai: Oberamt- Kanzler solche 
Sachen unseren Befehlhaber berichten lassen, hat derselbe zuerst die Stadt- 
diener, zur Abhaltung des Poebels higeschicket. Weil aber der Zulauf groesser, 
auch aus dem Hause ferner geworfen und wieder geworfen ist aus dem Corpo 
de Gardę eine Anzahl bewehrten Volkes dahin beordert, und ohne einigen 
Schaden dieses besorgende Unheil abgewendet worden; dass wir also auch 
nicht noetig erachtet, desselben Eu: Mai: absonderlich zu berichten. Nach 
dem wir aber seithere vernommen, dass mit allerhand exaggerationibus und 
vorhaten Umstaenden Eu: Mai: solcher Verlauf beibracht werden sein solle 
und wir zwar eien ledigen Gesellen, so auf selter Gassen und nicht weit von 
dem Hause angetroffen worden, einziehen und examiniren lassen, auch die Aus- 
sagen Eu: Mai: hiesigen Cammer Fiscal communiciren, gleichwohl aber, noch



zur Zeit aut ihn nichts gebracht worden und wir mit fernerer Nachforschung 
inzwischen zu continuiren nicht unterlassen. Ais haben wir Eu: Mai: solchens 
zu berichten nicht umgehen koenen und zweifeln nicht, es werden Eu: Mai: 
selbst allergnaedigst erkennen, dass wann nur die Aufbauung des Altars>, wie 
anderer auch ganz Catholischer Orten braeuchlich, und bei anderen Roemisch- 
Catholischen, so dergleichen aufrichten lassen, auch allhier geschehen, folgen- 
den Tag des Morgens und nicht eben an einem Sonntag abends, da dass ge- 
meine Volk ohne des in gemein mehr ale sonst mit dem Trunk beladen zu sein 
pfleget, erfolget, den Nachbar nicht zu nahe und sein Haus zum Teil nicht ver- 
bauet, aus dem Hause nicht, (wiewohl vieleicht bona Intentione, und aus 
Scherz , oder auch dass das jungę Volk hatt sollen von dem Zuschauen ab- 
gehalten werden, geschehen sein moechte) gesturzet von dem Geistlichen und 
unten nicht herausgewerfen werden were, solches fribusculum aueser Zweifel 
auch nachblieben sein wuerde. Und glanget demnach an Eu: Mai: unser aller- 
gnaedigstes Bitten, dafern ein anders derselbten beibracht werden oder werden 
moechte, fuer ergehender Allergnaedigsten Resolution uns darueber aller
gnaedigst zu horen und dass wir unten durchgehends ais auch bei diesem 
Zufall alle Sicherheit prae&tirt und kein wirkliches Schaden dabei niemand 
zugefueget worden auch ferner alle Sicherheit beobachtet werden werde, 
sich zu versichern und in fernern Kaiserl. und Koenigl. Hulden und Gnaden 
uns und Gemeine Stadt zu erhalten. Solches werden wir mit allergehorsamter 
Unterthaenigkeit in pflichtschuldiger Devotion lebenslang zu verdienen allezeit 
unserst gefliessen sein; nach treuester Empflehlung in gutl. Gnaden Obhut 
verbliebende Euer Kaiserl. u. Koenigl. Majestaet allerunterthanigste und ge- 
horsamste Unterthanen. R. d. St. Br. —

— Miej. Arch. Wr. — Woj. Arch. Państw. Wrocław (Liber Magnus — 
t. V, 95—96.).

Instruction Mathias Dobracken Polnischen Schulhalter erteilt
Wir Rathmanne bekennen dass Wir auf Ansuchen hiesiger Buergerschaft, 

wegen aufrichtung einer polnischen Schule, darinnen hiesige und andere jungę 
Leute, zu Erlernung der polnischen Sprache, einen guten Grund zu legen, 
angewiesen koennen, Rath gehalten und geschlossen, zu solcher Verrichtung, 
den Ehrenvesten, Wohlgelehrten Mathias Dobracky, Gutthaeter, zu be- 
stellen, Ihm auch solche Verrichtung aufgetragen, der Gestalt, dass er 
von Michaelis des 1666-ten Jahres an, diesen Beruf antreten, die Jugend, so 
von Eltern, Befreundeten und andrn, ihm anvertraut werden wira, ueber 
dem Studio Dictatis, zu Erlernung der polnischen Sprache, seinem bestem 
Wissen nach, mit Fleiss anweisen, und dabei dieselben zu allem Gutten an- 
halten soli.

Fuer solche Bemuehung, Ł-ollen Ihm, ueber der angewiesenen freien Woh- 
nung, und den von denen Schullern vierteljaehrigen kommenden Quartaln oder 
pretus, aus unser Gemeiner Stadt-Rentkammer gegeben und abgefoget werden, 
zwei Stoesslein Holz, und sechzehn Schock Reisicht, aus dem Schulenamte 
rber, jaehrlich sechzig Taler, vierteljaehrlich mit fuenfzehn Talern zubezahlen. 
Zu urkundt, etc. gegeben den 1 Juni Anno 1667.

— Miej. Arch. Wrocł. E 1,5. — Woj. Arch. Państw. Wrocław (Liber Magnus
— t. V, fol. 223). AU red Kucner
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