
Odnośnie do przedstawienia samego powstania sambijskiego 
miałbym pewną pretensję do autora, że omówiwszy dość dokładnie 
ideologię rewolucyjną powstańców nie dość silnie podkreślił rewo
lucyjny rozmach samego ruchu. Weźmy dla przykładu fakt zajęcia 
przez chłopów dworu w Kaymen i zachowanie się ich tam i porów
najmy to, co na ten temat powiedział autor z tym, co o tym mówi 
kronika Richaua. Nie dość jasno przedstawił też autor sprawę zor
ganizowania się drugiej grupy chłopskiej w Schaaken. Wreszcie wy
daje mi się, że byłoby bardzo instruktywne zestawienie początku po
wstania, roli młynarza z Kaymen z podobnymi wypadkami znanymi 
z historii wojen zachodnio-niemieckich.

Drobne wątpliwości możnaby jeszcze mnożyć, ale ponieważ nie 
dotyczą one spraw istotnych ograniczymy się do wyżej wypowie
dzianych uwag. Nawiasowo tylko wspomnimy, że zaliczenie Bran
denburgii w XV wieku do „obszarów o szybko rozwijającej się kul
turze miejskiej" jest mylne.

Wartość pracy podnosi załączony na końcu tekst oryginalny 
i tłumaczenie kroniki Richaua, najcenniejszego źródła do samego 
powstania sambijskiego. Autor jednak wobec tego niepotrzebnie cy
tuje w odnośnikach dłuższe partie z tej kroniki zamiast poprostu 
powołać się na odpowiednie strony załącznika.

Wł. Czapliński

D z i e w u l s k i  Wł., Zaludnienie Śląska w końcu XVI i początku 
XVII w. Studia Śląskie, Przegl. Zach. VIII, 1952, z. dodatkowy, 
s. 418—492.
Artykuł dr W. Dziewulskiego należy do szeregu prac demogra

ficznych wykonanych przez pracowników oddziału wrocławskiego 
byłego Instytutu Zachodniego J). Główną podstawą, na której oparł 
się autor były dwa spisy osób obowiązanych do obrony kraju (pospo
litego ruszenia) sporządzone przez stany śląskie w r. 1577 i 1619. 
Wyniki tych spisów znane już były w literaturze od XVIII w. i słu
żyły za podstawę do obliczeń ludności Śląska XVI i XVII w. O ile 
autor postanowił w oparciu o nie przeprowadzić powtórną próbę usta
lenia ludności Śląska tego okresu, to zdawał sobie sprawę, że próba 
taka aby była celowa, musi być głębsza i oparta na poważniejszych 
argumentach naukowych niż wszelkie poprzednie.

Dlatego też rozpoczynając pracę, zajmuje się autor dokładnie 
genezą powstania spisu z r. 1577, sięgając do wcześniejszych prób 
przeprowadzenia tego rodzaju spisu jeszcze od czasu wojen husyc- 
kich. Niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego poszczególne 
spisy poddanych z poszczególnych rejonów Śląska, tak że autor tak

G o l a c h o w s k i  St., Opole w r. 1787, Przegl. Zach. 1952 nr 1/2; Ł a- 
d o g ó r s k i T., Ocena statystyk śląskich w dobie absolutyzmu światłego 
(1741—1805), tamże; D z i e w u l s k i  W., Rozwój zaludnienia Ziemi Kłodzkiej 
w XVIII wieku na tle przemian gospodarczych i społecznych, tamże; D z i e 
w u l s k i  W;, Studia kłodzkie, Rocznik Kłodzki 1949 nr 1/2.



samo jak i jego poprzednicy był zmuszony oprzeć się na wynikach 
podsumowania całego spisu, jakie załączono do ordynacji o obronie 
Śląska uchwalonej przez Stany Śląskie w r. 1578. Jednak dzięki 
odnalezieniu w Archiwum Archidiecezjalnym współczesnej kopii 
ordynacji mógł autor poprawić usterki występujące w przedrukach 
tej ordynacji (w danych dotyczących wyników spisu) u Schickfussa, 
Lucae, Fibigera i Pachalego.

Spis, który dzieli Śląsk na 4 rejony (w przybliżeniu: Śląsk Górny, 
Środkowy, Północny i Pogórze) jest o tyle ciekawy, że występuje 
w nim aż 15 grup społecznych wśród ludności osiadłej obowiązanej 
do obrony kraju. Brak natomiast w spisie ludności nieosiadłej — 
biedoty wiejskiej i miejskiej. Specjalny rozdział poświęca autor ana
lizie wymienionych w spisie grup społecznych. Z ciekawszych wnios
ków występujących w tym rozdziale na uwagę zasługują uwagi do
tyczące zmniejszania się liczby szlachty posesjonatów na przestrzeni 
lat 1577—1787. Fakt ten tłumaczy autor w pierwszym rzędzie kon
centracją dóbr szlacheckich w ręku magnatów, a w pewnym stopniu 
przechodzeniem dóbr szlacheckich w posiadanie mieszczan. Zagad
nienia tego autor bliżej nie rozpracowuje, a jest ono bardzo ciekawe. 
Że wykupywanie ziemi przez mieszczan miało jeszcze w XVI w. po
ważne rozmiary, świadczy choćby postanowienie szlachty głogowskiej 
z r. 1513 zakazujące sprzedaży ziemi rycerskiej nieszlachcicom 2). Po 
wojnie trzydziestoletniej wykupywanie ziemi przez mieszczan praw
dopodobnie ustało, lub przynajmniej zmniejszyło się. Poważne za
strzeżenia budzi tłumaczenie przez autora terminu „mieszczanie" — 
-burger, jako właścicieli domu w obrębie murów miejskich 3). W rze
czywistości bowiem obywatelami miast na Śląsku byli w tym czasie 
nie tylko posiadacze nieruchomości, lecz wszyscy podatnicy pocią
gani do świadczeń na rzecz miasta, którzy mieli prawo, a często nawet 
obowiązek nabycia obywatelstwa bez względu na posiadanie czy nie 
posiadanie nieruchomości. Zresztą już w r. 1403, jak wykazał to 
Mendl dla Wrocławia, wielu rzemieślników nie posiadało własnych 
domów, a było podnajemcami domów, czy mieszkań w domach patry- 
cjuszowskich 4). Czy byłoby do pomyślenia, aby do obrony kraju nie 
pociągano rzemieślników miejskich, członków cechów, skoro wzy
wano do niej nawet osiadłych rzemieślników wiejskich.

Po omówieniu grup społecznych wymienionych w spisie, przy
stępuje autor do próby oszacowania ludności Śląska w r. 1577. Dla 
ustalenia możliwie dokładnych mnożników dla poszczególnych grup 
społecznych jako środków pomocniczych używa danych spisu lud
ności Śląska dokonanego przez władze pruskie w 1787 i wyników 
badań innych uczonych. Zebrane w tym punkcie w przypisach dane 
literatury przynoszą ciekawe informacje do tak ważnych zagadnień,

2) S c h i c k f u s s  J., New-Vermehrete Schlesische Chronica, Jena 1625, 
III, str. 437.

3) D z i e w u l s k i  W., Zaludnienie Śląska, str. 426.
4) M e n d 1 B., Breslau zu Beginn d. 15 Jahrhunderts, Zeitschr. d. Ver. 

L Gesch. Schlesiens 63, str. 177.



jak kwestia biedoty miejskiej, czy przeciętna ilość głów w rodzinach 
poszczególnych kategorii ludności wiejskiej. Interesującą jest też 
tabela przedstawiająca zmiany w strukturze socjalnej wsi śląskiej na 
przestrzeni lat 1577—1787, obejmująca jedynie kmieci, zagrodników 
i chałupników. Jako wynik obliczeń ustala autor globalną liczbę 
ludności Śląska na 1.252.445 ludzi, w tym 995.120 ludności wiej
skiej i 257.325 czyli 20,5% ludności miejskiej. Wynik ten jest wyższy 
od dotychczas przyjmowanej w literaturze cyfry ludności Śląska 
przełomu XVI/XVII w. Sposób w jaki autor do niego doszedł budzi 
pewne zastrzeżenia. Po pierwsze nie wydaje się słuszne uznanie 
wszystkich mieszczan za posiadaczy nieruchomości i zastosowanie 
wobec nich mnożnika 7,5 jako przeciętnej ilości mieszkańców jednego 
domu. Dalej bardzo ryzykowne wydaje się zastosowanie przy obli
czaniu ludności wiejskiej stosunku 1 : 10 jako stosunku ludności 
wiejskiej do sumy kmieci, zagrodników i chałupników, na podstawie 
tego, iż podobny mniej więcej stosunek wykazywały w r. 1787 za
cofane w strukturze społecznej wsi powiaty bytomski i grodkowski. 
Wreszcie w obliczaniu ludności budzi nieufność nieuwzględnienie 
szeregu kategorii społecznych występujących w spisie, które acz
kolwiek nieliczne, jednak w sumie o kilkadziesiąt tysięcy zmieniłyby 
wynik obliczenia (szlachta, duchowieństwo).

Obliczywszy ogólnie liczbę Śląska, autor porównuje następnie 
zaludnienie miast w XVI i początkach XVII w. z ich zaludnieniem 
w r. 1787. Dane dla XVI i początku XVII w. wymieniające ilość 
mieszkańców osiadłych, ilość domów w mieście itd. czerpie autor 
z literatury. Niezwykle staranne zestawienie informacji o ludności 
miast Śląska z bardzo bogatej literatury, jest rzeczą ze wszech miar 
pożyteczną i będzie napewno przydatne dla wielu prac syntetycz
nych. Ponad to podaje autor również tabelę ruchu naturalnego 
(chrzty, zgony i śluby) dla wielu miast. Tabele te są 'częściowo prze
jęte z literatury, częściowo zaś wynikiem własnych badań archiwal
nych autora. Jakie wnioski wysuwa autor z dokonanego przez siebie 
porównania? — Według autora, który wnioski ogólne dawał jedynie 
w odniesieniu do każdego z czterech rejonów Śląska osobno: ludność 
miejska w rejonie I (Górny Śląsk) na przestrzeni XVI—XVIII w. 
wyraźnie wzrosła, w rejonie II (Śląsk środkowy) daje się zauważyć 
pewna stabilizacja i brak większych zmian w zaludnieniu, w rejo
nie III (Śląsk północny) i IV (Pogórze) ogólnie należy przyjąć ubytek 
ludności, przy czym ubywa głównie ludności w miastach większych, 
natomiast miasta małe wykazują pewien wzrost. Niepokojąco wy
gląda zamieszczona na stronie 461 tabela porównawcza rozwoju miast 
w latach 1577—1787, bowiem o ile pod r. 1577 podaje się ilość miesz
czan osiadłych, to pod r. 1787 występuje liczba domów mieszczań
skich. Takie porównanie nie daje właściwie jasnego obrazu. Trudno 
bowiem określić stosunek mieszczan osiadłych do ilości domów 
w miastach i to zwłaszcza w dwu tak odległych od siebie epokach.

Następny, krótki zresztą rozdział pracy, poświęcony jest analizie 
danych spisu z r. 1577 dotyczących ludności wiejskiej. Autor przy



stępując do sprawdzania tychże danych ubolewa nad zaginięciem 
w czasie ostatniej wojny spisu łanów i kmieci sporządzonego na 
Śląsku także w r. 1577. Otóż o ile spis ten dla całego Śląska zaginął, 
to przynajmniej na tenże spis dla nyskiego udało mi się natrafić 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 5). Podobnie dokładnych 
informacji o ludności nie tylko wiejskiej lecz również i miejskiej 
znacznych obszarów Górnego Śląska mogą dostarczyć urbarze dóbr 
zamkowych księstwa opolsko-raciborskiego z XVI i XVII w., których 
poważna część ocalała6), a na których rzekome zaginięcie skarży 
się au to r7 8). W rezultacie porównuje on dane spisu jedynie z wyni
kami literatury dotyczącymi podziału ludności wiejskiej na kmieci, 
zagrodników i chałupników w dobrach świeckich i duchownych 
w różnych częściach Śląska, stwierdzając, że w przybliżeniu wyniki 
spisu 1577 r. odpowiadają przedstawieniom literatury.

Dalej chcąc sprawdzić wiarogodność spisu 1577 r. sięga autor 
do rezultatu podobnego spisu przeprowadzonego w r. 1619. Podobnie 
jak w poprzednim wypadku przedstawiona jest geneza spisu. 
W omówieniu ówczesnej sytuacji społecznej na Śląsku podaje autor 
szereg ciekawych informacji dotyczących walk klasowych na wsi 
i w miastach w drugiej połowie XVI i początkach XVII w. Niestety 
wyniki spisu 1619 r. ujęte są w źródle (Acta Publica) sumarycznie 
bez podziału na poszczególne grupy społeczne, co utrudnia porówna
nie z r. 1577. Przystępując do analizy spisu 1619 r. dr Dziewulski za
stanawia się nad możliwościami wzrostu ludności Śląska na prze
strzeni lat 1577—1619. W tym celu podsumowuje wyniki literatury 
dotyczące osadnictwa tego okresu i dochodzi do przekonania, że za
kładanie nowych osad, stosunkowo nielicznych i położonych na gor
szych gruntach, nie miało zbyt wielkiego wpływu na zwiększenie się 
liczby ludności. Większe natomiast znaczenie przypisuje autor roz
szerzaniu się już istniejących osad. Wywody te popiera m. in. intere
sującą tabelą przedstawiającą rozwój zabudowy 13 miast śląskich.

Przechodząc do wsi i chcąc ustalić mniej więcej stosunek lud
ności osiadłej (posesjonatów) do pozostałej ludności, podaje autor ta
belę dotyczącą ilości komorników w kilku majątkach różnych okolic 
Śląska. Zwraca przy tym uwagę na fakt, że największy procent ko
morników występuje w dobrach duchownych. Fakt ten tłumaczy 
w ten sposób, że wypływało to z braku chałupników w tychże do
brach. Tłumaczenie to wydaje się dość powierzchowne i nie wyjaś

5) Spis nyski sporządzony już w r. 1576 nosi tytuł: Verzeichniss der Huben 
und Erbuntertanen im Fiirstentum Neisse 1576. Zachowany jes*t w Arch. Państw, 
we Wrocławiu pod sygnaturą Rep. 31. VIII. 1. e. I.

6) Zaginęły najwcześniejsze urbarze zr. 1534, natomiast późniejszych ur- 
barzy zachowało się dość sporo we Wrocławskim Archiwum Państwowym 
w repertorium 35, dział I, pod numerami: 27, 50a, 53a, 59i, 591, 59p, 81 a, 81b, 
81c, 850, 97c, 97e.

7) D z i e w u l s k i  W., Zaludnienie Śląska, str. 469, przyp. 341.
8) Tamże, str. 475.



nia zasadniczej przyczyny zjawiska. Bardziej prawdopodobne może 
być to, że w dobrach własności kościelnej (ale nie klasztornej) opóź
niającej się nieco w rozwoju gospodarki folwarcznej, w dobrach, 
w których w XVI w. najważniejszą rolę często odgrywały czynsze, 
ułatwione było szybsze rozwarstwienie się wsi niż gdzie indziej, co 
jest, jak wykazał Marks, nieodłącznym zjawiskiem przy panowaniu 
renty pieniężnej na wsi w okresie późnego feudalizmu9). Moim 
zdaniem istnienie komorników w tak znacznej ilości można tłuma
czyć występowaniem w tychże majątkach w pewnej ilości zamożnych 
gospodarstw chłopskich, które potrzebują pracy komorników. Istot
nie gospodarstwa takie w niektórych kluczach biskupstwa wrocław
skiego, jakie omawia autor, można znaleźć.

Wstrzymując się od próby dokładnego obliczenia ludności Śląska 
w r. 1619 dr Dziewulski wysuwa cyfrę hipotetyczną 1.565.556 czyli 
o 25°/o wyższą niż w r. 1577, odpowiadającą procentowemu wzrostowi 
ilości mieszkańców na tej przestrzeni czasu. Ustaliwszy mniej więcej 
wysokość wzrostu ludności, zastanawia się autor nad jego przy
czynami. Badając przyrost naturalny w miastach wykazuje, że malał 
on stopniowo, by w końcu nawet dojść do tego, że ilość zgonów prze
wyższała liczbę urodzin. Wobec tego głównym źródłem przyrostu lud
ności na Śląsku w tym czasie była wieś. Próbując tłumaczyć ogólny 
przyrost ludności zjawiskami ekonomicznymi autor wymienia na
stępujące czynniki: 1. wkroczenie Śląska w epokę akumulacji pier
wotnej (rozwój górnictwa i hutnictwa, początku manufaktury roz- 
pruszonej), 2. wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą na wsi 
w związku z intensyfikacją gospodarki rolnej. Jednak o ile zjawiska 
te powodowały zwiększenie zapotrzebowania na ręce robocze i stwa
rzały nowe źródła egzystencji, to autor stwierdza wyraźnie, że cho
dziło tu o egzystencję ,,nad wyraz nędzną11 zagrodników, chałupników, 
komorników oraz pracowników żyjących z nakładu. Już przed wojną 
trzydziestoletnią daje się zauważyć w związku z pogarszaniem się 
sytuacji gospodarczej spadek przyrostu naturalnego.

Wreszcie osiągnięte przez siebie wyniki kontroluje dr Dziewulski 
w sposób retrogresywny, porównujący je z późniejszymi danymi
0 stanie zaludnienia Śląska aż do r. 1805, oraz podaje tabelę wzrostu 
ludności i gęstości zaludnienia na przestrzeni lat 1577—1805. Jako 
załącznik do artykułu zostały dodane opracowane przez autora tablice, 
ilustrujące ruch naturalny w 32 parafiach wiejskich Śląska w końcu 
XVI i na początku XVII w.

Artykuł dr Dziewulskiego jest pozycją cenną w historiografii 
Śląska. Oparty na bardzo wszechstronnym wyzyskaniu literatury
1 uwzględnieniu źródeł archiwalnych daje nam może jeszcze szkico
wy i nie we wszystkich szczegółach jasny i wystarczający obraz 
zagadnień ludnościowych Śląska XVI w. Jednak jak słusznie pod
kreślił autor jest to praca rzeczywiście pionierska, pierwsze posta
wienie tych problemów na tak poważnej płaszczyźnie badawczej. 
Można w niektórych punktach nie zgadzać się z wywodami autora,

9) Ma r k s  K.,Das Kapitał, III, Berlin 1950, str. 850.



możliwe że niektóre jego wyniki zostaną w przyszłości skorygowane, 
niemniej stwierdzić trzeba, że materiał zebrany przez Dr Dziewul
skiego będzie niezwykle cenną pomocą dla historyków Śląska XVI 
i XVII w., a w przyszłości jego rozprawa stanowić będzie podstawę 
do dalszych badań zagadnień ludnościowych Śląska tego okresu.

Roman Heck

S l e z s k y  S b o r n i k ,  Acta Silesiaca, 1951, XLIX, zesz. 3, 4,
1952, L, zesz. 1—3.
Wychodzący z wielką regularnością w Opawie kwartalnik budzi 

zainteresowanie historyka polskiego z paru powodów: zarówno ze 
względu na problematykę śląską, przekraczającą często granice Ślą
ska czeskiego, jak również ze względu na częste poświęcanie miejsca 
stosunkom polsko-czeskim. Wkład Slezskiego Sbomika do uaktyw
nienia kontaktów naukowych obu krajów jest znaczny, a przejawia 
się zarówno w recenzowaniu wielu prac polskich, jak i drukowaniu 
artykułów o tematyce polsko-czeskiej.

Pod tym względem omawiane zeszyty Sbomika przynoszą kilka 
ciekawych pozycji. Znany historyk czeski, Józef Macourek, zajął się 
„pochodem Husytów ku wybrzeżom Bałtyku w r. 1433“ (t. 50 z. 2). 
Zagadnienie, będące bardzo ważnym etapem współpracy polsko-czes
kiej w dobie husyckiej, było już parokrotnie przedmiotem badań. 
Pomimo tego szereg faktów, łączących się z nim, pozostał nie wy
jaśniony. Braki te dały się częściowo uzupełnić na podstawie listów 
mistrza Zakonu Krzyżackiego, Pawła Russdorfa, do miasta Gdańska 
(z archiwum gdańskiego), niedostatecznie wykorzystanych przez Sim
sona (Geschichte der Stadt Danzig t. I, s. 178—180). Autor starał 
się wydobyć z nich możliwie wiele o przebiegu wyprawy, o współ
pracy Husytów z Polakami i oddziaływaniu na ludność ziem zakon
nych. W przypisach dodał obszerne ekscerpty z kilku listów.

W znacznie późniejszy okres przenosi nas artykuł Milana Ku- 
delki, Paweł Stalmach a Słowacja (t. 50 z. 1). Ze względu na szczu
płość materiału rękopiśmiennego (korespondencja) podstawą źródło
wą dla autora były prace drukowane, przede wszystkim pamiętnik 
Stalmacha i roczniki Gwiazdki Cieszyńskiej (noszącej w latach 
1848—51 nazwę Tygodnika Cieszyńskiego). Do zawiązania kontak
tów z działaczami słowackimi dały Stalmachowi okazję już studia 
w liceum w Bratysławie w latach 1843—5. Specjalnie znajomość 
ze Sturem wywarła duży wpływ na Stalmacha, gdyż pod jego wpły
wem zaczął on wydawać Tygodnik Cieszyński. Silne prądy polono- 
filskie wśród młodzieży bratysławskiej przyczyniły się do poznania 
przez Stalmacha polskiej literatury i kultury. Uświadomienie naro
dowe tego działacza skłaniało nawet burżuazyjną literaturę czeską 
do zarzucania Słowakom, że za pośrednictwem Bratysławy doszło 
do powstania orientacji polskiej na Śląsku cieszyńskim, czemu zde
cydowanie przeciwstawił się autor. Zainteresowanie się Słowacją 
i Słowakami wywarło wpływ także na tematykę czasopisma Stal
macha przez cały czas jego życia.


