
powinny one ulec zasadniczej zmianie, która miała polegać na zorganizowaniu 
komuny wiejskiej. Chciał ją jednak założyć w sposób sztuczny. Wyobrażał 
sobie, że bogaci i mądrzy rodzice chcąc zapewnić swym dzieciom dobrą przy
szłość zorganizują ją dla nich. W początkowym okresie rozwoju komuny prze
widywał istnienie podziału ziemi, którą mieli posiadać jedynie ci, którzy ją do 
komuny wnieśli, aczkolwiek wszyscy jej mieszkańcy mieli żyć w jednakowych 
warunkach. Dopiero z czasem, gdy staną się w pełni świadomymi jej człon
kami, zrzekną się swych praw do posiadanej ziemi na rzecz komuny. W od
różnieniu od Frólicha Ziegenhagen przystąpił do organizacji komuny według 
ułożonych zasad, jednak o jej losach nic nie wiemy.

Artykuł Moszkowskiej posiada charakter odkrywczy i stanowi punkt 
wyjścia dla dalszych badań nad ideologią niemieckich przedstawicieli komu
nizmu utopijnego.

Zbigniew Kwaśny

W. J a k ó b c z y k ,  UWŁASZCZENIE CHŁOPÓW W WIELKOPOLSCE 
W XIX W., Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1951, s. 122.

Należy w pełni zgodzić się z twierdzeniem Autora, iż jego praca stanowi 
wykonanie zamówienia społecznego. Bardzo dotkliwie bowiem odczuwa się 
w polskiej literaturze historycznej brak obszernej i wyczerpującej monografii 
uwłaszczenia chłopów. Opracowania Klebsa, Knappa, Ziekurscha czy Kniata 
dotyczące zresztą tylko części ziem polskich z uwagi na fałszywe podejście 
metodologiczne są jednostronne i służyć mogły zamówieniu społecznemu 
tylko burżuazji. Publikacja W. Jakóbczyka postawiła sobie za cel lukę tę 
wypełnić przynajmniej w odniesieniu do Wielkopolski; trzeba przyznać, że 
w znacznej mierze cel ten został urzeczywistniony.

Poza tym w omawianej książce mamy do czynienia z próbą sformułowania 
poglądów Autora na uwłaszczenie w Wielkopolsce celem „wywołania dysku
sji nad tą kwestią — zarówno pod względem metodycznym, jak heurystycz
nym i merytorycznym". Odpowiedzią na to wezwanie są poniższe drobne 
uwagi.

Praca W. Jakóbczyka składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy służy jako 
wprowadzenie i opisuje w ogólnych zarysach reformę agrarną w państwie 
pruskim. Na tym tle Autor przedstawia (rozdz. II) poddaństwo na ziemiach 
polskich, rzecz jasna, koncentrując uwagę na interesującej go Wielkopolsce 
i daje przy tym ciekawe informacje statystyczne o ilości i rodzaju gospo
darstw chłopskich oraz bardzo interesujące szczegóły dotyczące ponoszonych 
przez nie ciężarów. Rozdział III zatytułowany Reforma rolna w Wielkopolsce 
opiera się na pracy Kniata i nosi na sobie jej wyraźne piętno. Przedstawia 
on bowiem nie tyle reformę, co dotyczące jej ustawodawstwo referując zara
zem poglądy przedstawicieli klasy panującej na kwestię reformy. Autor 
wyczuł dobrze jednostronność tego ujęcia i uzupełnił go następnym rozdzia
łem. Niemniej jednak oderwanie ustawodawstwa od jego realizacji, wyliczenie 
i omówienie najpierw kolejnych ustaw a potem dopiero przedstawienie 
wykonywania reformy (rozdz. IV) zaciemniły bardzo poważnie nakreślony 
obraz i utrudniły jego zrozumienie. W omawianym rozdziale III znajdujemy 
dobitną i trafną ocenę stosunków agrarnych w Księstwie Warszawskim. Cie
kawe również światło na badany problem rzuca stwierdzone przez Autora



nasilenie rugów chłopskich, wywołane wieścią o reformie zamierzonej przez 
państwo pruskie. Przede wszystkim zasługuje tu na podkreślenie przekony
wająca, metodologicznie poprawna i bardzo zapładniająca charakterystyka 
ówczesnych umów między obszarnikiem a chłopami, rzekomo „dobrowolnych", 
w rzeczywistości będących realizacją bezwzględnego przymusu i formą rugów.

Wykonanie reformy rolnej jest przedmiotem rozdziału IV. Znajdujemy 
w nim obok streszczenia instrukcji dla Komisji Generalnych i komisarzy 

‘ również wartościowe i ciekawe dane o sposobie przeprowadzania reformy 
•w praktyce. Szkoda tylko, że niejednokrotnie Autor tracił z oczu właściwą 
istotę uwłaszczenia i zapominał o klasowej przynależności i roli urzędników 
realizujących reformę. W rezultacie w pracy znajdujemy nieścisłe i nawet 
błędne sformułowania, które nie ułatwiają zrozumienia problemu. Mówiąc 
np. o roli i postępowaniu komisarzy specjalnych W. Jakóbczyk pisze: „Jeśli 
się zważy, ż e . drogi były wówczas w nędznym stanie, że gospody były urzą
dzone fatalnie, a komisarze regulacyjni musieli wozić ze sobą żywność 
i pościel oraz podróżować niewygodnymi wózkami w niepogodę, to nic dzi
wnego, że rozpoczynali sprawy w kiepskim nastroju i z góry niechętnie do 
ciemnych często i nie rozumiejących ich chłopów. Sytuację mogli wykorzy
stywać dziedzice..." (s. 4-2). W przytoczonym wyjątku komisarz występuje 
.jako jednostka ponad- czy pozaklasowa, o której względy i poparcie w ko
rzystnych okolicznościach zabiegali członkowie klasy panującej. Nie jest to 
jednak słuszne — głód czy niewygody mogły niekiedy wpływać na usposo
bienie urzędnika, działania jednak jego były bezwzględnie określone przez 
jego przynależność klasową i zajmowane stanowisko. Tego rodzaju błędy nie 
miałyby miejsca, gdyby Autor szerzej wykorzystał współczesną literaturę 
polityczną dotyczącą nie tylko Poznańskiego. W doskonałej broszurze 
W. Wolffa Schlesische Milliarde znalazłby bowiem niesłychanie jaskrawą cha
rakterystykę roli i postępowania specjalnych komisarzy.

Mimo tych jednak braków dany przez Autora obraz przeprowadzania 
reformy, zilustrowany dobrze dobranym i wymownym materiałem faktycz
nym 1, ma dużą wartość. W sposób przekonywający i oparty na źródłach kreśli 
on stanowisko chłopstwa wobec reformy, uintensywnienie się walki klasowej 
w momencie zdemaskowania grabieżczej strony uwłaszczenia itp.

Podstawowe znaczenie ma piąty i ostatni rozdział pracy traktujący o na
stępstwach reformy. Jest on materiałowo najbogatszy i niezwykle ciekawy. 
Daje bardzo sugestywny obraz rozwarstwienia wsi w wyniku uwłaszczenia, 
przedstawia położenie chłopów uwłaszczonych, sytuację nie objętego reformą 
drobnego chłopstwa i bezrolnego wiejskiego proletariatu, wreszcie wnikliwie 
charakteryzuje stanowisko chłopstwa wobec powstania wielkopolskiego 
z 1848 r. podkreślając udział w nim chłopów bezrolnych i wskazując przy
czyny takiego ich stanowiska oraz akcentując narastające wśród chłopstwa 
nastroje rewolucji socjalnej.

Niemniej i tutaj znajdujemy pewne błędy. Na czoło wśród nich wysuwa 
się stwierdzenie, iż „proces junkiersko-kułackiej reformy rolnej był korzy-

1 Z niedowierzaniem tylko musimy podejść do informacji, że chałupnicy 
przy regulacji mogli otrzymać duże (52—60 morgów) nadziały ziemi. Czyżby 
to było nieporozumienie albo błąd źródła nie dostrzeżony przez autora?



stny... dla... obu zainteresowanych stron, tj. dla uwłaszczonych chłopów i dla 
wielkiej własności1*. Z takim postawieniem sprawy zapoznającym klasowy 
charakter pruskiej reformy trudno się pogodzić. Korzyść leżała niewątpliwie 
po stronie właścicieli folwarków: Pewne polepszenie sytuacji (w szczególności 
przez bardzo znaczne obniżenie pańszczyzn) występowało również po stronie 
chłopa, ale za cenę tak wysoką, iż często uwłaszczenie kończyło się dla niego 
ruiną i wyzuciem go z jego gospodarstwa. Informują o tym liczne wyjątki 
źródłowe przytaczane przez Autora. Ryzykowne też jest np. twierdzenie, iż 
jednym z celów reformy miało być „upowszechnienie stosowania sił najem- ’ 
nych dla produkcji folwarcznej** (s. 61) oraz że w jej wyniku „stosunki pro
dukcji stały się wyłącznie kapitalistyczne** (ibid.). Reformy pruskie były 
k o n i e c z n y m  u s t ę p s t w e m  ze strony szlachty, uczynionym w czasie 
wzniesienia rewolucyjnego w początkach XIX w. i potem stale ograniczanym, 
nie zaś jakimś przemyślanym posunięciem w celu ukapitalistycznienia spo
sobu produkcji folwarcznej. Mówić zaś o „wyłącznie kapitalistycznych** sto
sunkach produkcji powstałych w wyniku reformy w rolnictwie — rozwija
jącym się na pruskiej drodze i ciągle jeszcze łączącym się „tysiącem nici** 
z ustrojem pańszczyźnianym — stanowi również poważną nieścisłość.

Zakończenie książki mimo takiego tytułu nie stanowi podsumowania 
osiągniętych w niej wyników. Jest ono w pewnym sensie kontynuacją roz
działu V dorzucającą niejedną ciekawą wiadomość o wytworzonym w wyniku 
reformy układzie sił klasowych w Wielkopolsce. Ostatnie strony poświęcone 
są reformie ustroju gminnego w drugiej poł. XIX w. i likwidacji władzy 
politycznej pana we wsi jako jednej z pozostałości feudalizmu.

Dla czytelnika nie znającego pruskiego ustawodawstwa pożyteczne uzu
pełnienie i pomoc stanowią aneksy źródłowe.

Pracy W. Jakóbczyka można postawić dwa ogólne zarzuty. Po pierwsze 
pominięto w niej przyczyny reform2, zatarto początki badanego procesu, jego 
elementy postępowe i narastającą w nim wyraźnie feudalną reakcję. Kon
sekwencją powyższego stało się tu zaciemnienie dobitnego i jaskrawego cha
rakteru tych reform jako pruskiej drogi. Drugim niedociągnięciem pracy jest 
zlekceważenie w niej prawa, że uwłaszczenie co najmniej w tej mierze 
jest elementem przemian w bazie co i w nadbudowie państwowo-prawnej. 
Autor wprawdzie nie pominął zagadnień prawnych i ustawodawstwa, ale 
potraktował je z nieznajomością rzeczy, co wystąpiło szczególnie w pierwszym 
rozdziale pracy. Opisując prawa chłopów do ziemi wywołał zamieszanie pojęć, 
konsekwentnie przy tym i bez komentarza określając romanistycznymi termi
nami stosunki prawa feudalnego. Zwięzłe przedstawienie ustawodawstwa 
agrarnego zawiera też niejeden błąd i nie budzi wrażenia, aby Autor zapo
znał się bezpośrednio z omawianymi przepisami. Przyczynia się do tego 
również nieścisłe i nieprawnicze formułowanie (np. że „ustawa z 8 kwietnia 
1823 r. nadawała na własność chłopskie gospodarstwa rolne**, gdy tymczasem 
wiadomo, iż chłop nabywał własność — i to tylko podległą — dopiero w wy
niku umowy z panem). Wreszcie należało ustawy dotyczące Poznańskiego

2 Autor przejął w pracy pogląd burżuazyjnej literatury, że Prusy do znie
sienia poddaństwa zostały zmuszone przez analogiczny akt w Księstwie War
szawskim w 1807 r. (s. 10). Był to tylko jeden z wielu drugorzędnych wzglę
dów, w żadnym razie przyczyna sprawcza.



traktować w o wiele ściślejszym powiązaniu z normami ogólnopruskimi, któ
rych one były tylko modyfikacją.

Autora będącego historykiem można usprawiedliwiać od zarzutów doty
czących prawnych zagadnień uwłaszczenia. Niemniej uzasadniają one po
stulat, by do zespiłu mającego zająć się — zgodnie z zapowiedzią Autora — 
opracowaniem uwłaszczenia w Wielkopolsce włączyć również historyka pra
wa, który by poniósł ciężar prawniczych problemów i zagadnień. Pamiętać 
bowiem trzeba, że ta podstawowa monografia będzie w równej mierze ko
nieczna dla historyka, jak i prawnika bądającego stosunki XIX stulecia. Na
leżałoby zatem, aby również z prawniczego punktu widzenia była ona bez 
zarzutu.

Książka W. Jakóbczyka mimo pewnych usterek i nieścisłości jest poucza
jąca i pożyteczna i niewątpliwie służy „wykonaniu społecznego zamówienia". 
Obok innych, walorem jej jest obszerne i wszechstronne omówienie następstw 
uwłaszczenia. W burżuazyjnej literaturze bowiem kwestia ta była pomijana 
albo też traktowana w sposób pobieżny i bałamutny. Lukę tę Autor zapełnił, 
a zarazem dał wnikliwą analizę stosunku chłopstwa do powstania 1848 r. wią
żącego się niewątpliwie z reformą rolną tych czasów. Sprawa ostatnia jest 
szczególnie ważna z uwagi na mętne i nieprawdziwe wypowiedzi burżuazyjnej 
literatury na ten temat.

Podejmując z kolei wezwanie do dyskusji rzucone we Wstępie przez 
Autora należy sformułować następujące postulaty pod adresem przyszłego 
kolegium autorskiego.

Wydaje się, że przy opracowywaniu dziejów uwłaszczenia w Wielko
polsce, a także na innych ziemiach o typowej pruskiej drodze rozwoju kapi
talizmu w rolnictwie, należy przede wszystkim wyjść od zagadnień, które 
uwarunkowały pojawienie się tego procesu. Jest to towaryzacja produkcji 
chłopskiej oraz ustrój pańskiego folwarku i panujący w nim sposób produkcji. 
Uwłaszczenie bowiem dopiero wtedy zaistniało, gdy domagali się go chłopi, 
dla nich zaś stanowiło ono interes ekonomiczny tylko w warunkach produkcji 
towarowej. Z drugiej strony pan tylko wtedy zgadzał się na uwłaszczenie, 
ściślej na łączącą się z nim utratę pańszczyzn, gdy te były mu już zbyteczne 
na folwarku. Trzecia kwestia, która domaga się zbadania i omówienia we 
wstępnym stadium pracy, to proletariat wiejski — jego ilość, źródła utrzy
mania itd. Był to bowiem ważny element powstania kapitalizmu na wsi 
w warunkach poddaństwa i przytwierdzenia do ziemi stanowiąc zasadniczą 
podaż najemnych rąk roboczych dla folwarku.

W trakcie pracy należałoby wystrzegać się wiązania początków badanego 
procesu z pojawieniem się agrarnego ustawodawstwa. W krajach o pruskiej 
drodze bowiem, szczególnie zaś w samych Prusach, przemiany te pojawiły się 
już wcześniej. Ich dziejów przed „ustawową reformą" pomijać nie można nie 
chcąc zniekształcać odtwarzanego procesu.

Jest też istotnym postulatem, by zagadnienie uwłaszczenia w Wielkopolsce 
potraktować na szerszej podstawie porównawczej nie pomijając np. tak wa
żnego terenu jak Górny Śląsk. Wtedy dopiero da się wyjaśnić genezę i zna
czenie wielu ustawowych postanowień.

Badając uwłaszczenie nie można ograniczyć się do przytaczania suma
rycznych zestawień. Należy u podstaw położyć studium jak najbardziej szcze



gółowe, pozwalające obserwować regionalne odmienności badanego procesu, 
jego następujące w czasie nasilenie, zahamowanie itd. Tylko dokładna zna
jomość procesów przekształceń chłopskich praw do ziemi, które w rezultacie 
doprowadziły do uwłaszczenia, da odpowiedź na wiele palących pytań i po
zwoli wyciągnąć ostateczne wnioski.

Na koniec kwestia źródeł. Wyzyskane przez Autora sprawozdania Komisji 
Generalnej podające wyniki przeprowadzenia reformy są źródłem niewystar
czającym i nieodpowiednim. Autor zdawał sobie z tego sprawę pisząc, że dają 
one zaciemniony obraz (s. 57). Zresztą zostały one już wielokrotnie wykorzy
stane przez Knappa, Klebsa, Meitzena i in. Za materiałową podstawę szerszych 
prac nad uwłaszczeniem powinny być wzięte zespoły szczegółowych akt Ko
misji Generalnej (zbiory umów) i równorzędnie z nimi księgi i akta hipo
teczne, a oprócz tego szeroko uwzględnione prywatne akta gospodarcze. 
Wprawdzie w dwóch pierwszych wypadkach chodzi o nader liczne zbiory, 
jednak dla zespołu pracowników naukowych nie byłoby pracą nad siły doko
nać z nich koniecznych wyciągów i potem odpowiednich zestawień.

Kazimierz Orzechowski

A. Kn o t ,  RYSZARD ROEPELL (Przegląd Zachodni, 1953, z. 1—3, 
s. 108—168).

Rozprawa daje dużo materiału do biografii R. Roepella z punktu wi
dzenia jego stosunku do Polski i Polaków. Materiał ten ujęty jest w zasadzie 
w trzy grupy zagadnień stanowiących podstawę dla podziału całej pracy na 
rozdziały. v

Rozdział pierwszy podaje najogólniejsze szczegóły 2  życia R. Roepella; 
już na początku autor zwraca uwagę, że „Ryszard Roepell (1808—1893) był 
jednym z tych nielicznych uczonych obcych, którego prace naukowe z hi
storii Polski odegrały poważniejszą rolę w dziejach naszej nauki historycznej11. 
Po krótkim przedstawieniu szczegółów określających środowisko, w którym 
wzrósł i wychował się R. Roepell, Autor rozprawy opisuje przebieg jego stu
diów, a następnie omawia ogólnie jego działalność naukową od chwili zo
stania profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Wrocławskim (1841 r.). 
W tej części rozprawy widzimy krótkie i ogólnie zasygnalizowane momenty 
bliskiego a nawet serdecznego stosunku R. Roepella do Polaków (osobiste 
kontakty z polskimi uczonymi, jego bliski i serdeczny stosunek do studentów 
polskich na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnictwo w Zjeździe Historycz
nym im. Długosza w Krakowie w 1880 r., gdzie był jednym z honorowych 
prezesów). Następnie dość dużo uwagi poświęca Autor Historii Polski 
Roepella oraz zwraca uwagę na jego zainteresowanie historią Polski dru
giej połowy XVIII stulecia.

W drugiej części rozprawy dr Knot dość obszernie mówi o stosunku 
R. Roepella do studentów-Polaków studiujących na Uniwersytecie Wrocław
skim, podaje dużo szczegółów świadczących o licznych więzach sympatii 
między nim a polskimi studentami. Następnie przedstawia szczegółowo czy
telnikowi długą listę nazwisk studentów-wychowanków R. Roepella a później 
wybitnych naukowców polskich, jak Józef Przyborowski, Ksawery Liske 
i inni.


