
K R O N I K A N A U K O W A

PROBLEMATYKA ŚLĄSKA W RAMACH DYSKUSJI NAD ROLĄ MAS 
LUDOWYCH W EPOCE FEUDALNEJ

W ramach prac nad podręcznikami historii Polski odbyła się w dniu 
9 lutego w Warszawie w Dziale I Instytutu Historii dyskusja nad rolą mas 
ludowych w epoce feudalnej. Zagajona referatem doc. J. Gierowskiego 
i prof. E. Maleczyńskiej dyskusja ilustrowała bogato problem materiałem 
śląskim. Podajemy poniżej wyjątki i streszczenia przemówień dotyczących 
problematyki śląskiej.

Asystent Uniwersytetu B. Bieruta we Wrocławiu mgr W. Korta pod
kreślił, że ostatnie znaleziska w Opolu rzucają światło nie tylko na kulturę 
klas panujących, ale również na poziom życia ogółu mieszkańców osad miej
skich i wsi. Znaczne zróżnicowanie jakościowe produktów rzemieślniczych 
świadczy o tym, że przeznaczone one były dla nierównych pod względem 
zamożności odbiorców. Trzeba przyjąć, że gorsze tkaniny, obuwie i przedmioty 
codziennego użytku nabywane były przez ludność biedniejszą — lepsze przez 
klasy wyzyskujące a także zamożniejszych chłopów. Przypuszczenie o wzglę
dnie wysokim poziomie życia części polskich mas ludowych XII—XIII w. 
zdają się potwierdzać dane Księgi Henrykowskiej 1 o chłopie Kwieciku, który 
często przebywał w otoczeniu Henryka Brodatego. Należy silnie podkreślić 
rolę, jaką w okresie rozdrobnienia feudalnego odgrywała gospodarka chłopska 
w zakresie postępu techniki rolnej i podnoszenia rozmiarów produkcji. Wpro
wadzenie nowych postępowych form renty feudalnej pozwalających chłopom 
swobodnie rozporządzać częścią produktów swego gospodarstwa i wiążących 
ich z rynkiem sprzyjało rozwojowi sił wytwórczych w gospodarstwie chłop
skim.

Ze źródeł dotyczących lokacji wsi na prawie niemieckim wynika, że na 
Śląsku w XIII w. utrzymują się renta naturalna i pieniężna, ale gdy ta 
ostatnia pozostaje niezmieniona, to równocześnie renta naturalna znacznie 
wzrasta. Oto kilka przykładów: do połowy XIII w. renta naturalna na Śląsku 
wynosiła nie więcej jak 6 miar trojakiego zboża z łanu, w latach 1255—1260 
wzrosła ona do 12 miar trojakiego zboża z łanu, od 1265—1278 r. do 16 miar 
trojakiego zboża z łanu, a zatem wzrosła ona prawie trzykrotnie w ciągu 
dwudziestu kilku lat 2. 1 2

1 Księga Henrykowska, t. I, s. 116/17.
2 Regesty śląskie, cz. 1, nr 836, 892, 953, 1014, 1089, 1212, 1577 (Codex 

diplomaticus Silesiae, t. VII).



Drugą stroną tego samego procesu wpływu renty pieniężnej na życie wsi 
jest zaznaczające się zróżnicowanie gospodarcze ludności chłopskiej, które 
dokonuje się teraz nie tylko na skutek zarządzeń pana feudalnego i w wyniku 
różnic w położeniu prawnym chłopa, ale również na podstawie samoczynnie 
działających czynników gospodarczych. Pauperyzacja części wsi dokonująca 
się na Śląsku pod wpływem gospodarki towarowo pieniężnej widoczna jest 
już w XIII w.

Źródła śląskie w XIII w. wspominają też o folwarkach sołtysich3, o wiel
kich możliwościach hodowli owiec przez sołtysów na otrzymywanych z okazji 
lokacji wielkich pastwiskach pozwalających na wypas kilkuset ow iec4 5 oraz 
innych źródłach dochodu, które pozwalają przypuścić, że już w XIII w. część 
sołtysów weszła w skład klasy feudałów, podobnie jak to się stało z włody- 
kami.

Źródłowy materiał śląski z XIII w. mówi o takich chłopach, którzy osa
dzali na użytkowanej przez siebie ziemi zagrodników. Położenie tej kategorii 
ludności wiejskiej było specjalnie ciężkie, źródło bowiem wspomina, że zagro
dnicy ponosili ciężary nie tylko na rzecz swoich bezpośrednich chlebodawców, 
ale także na rzecz biskupa wrocławskiego, do którego wieś, gdzie owi za
grodnicy siedzieli, należała3. Wzmożenie się walki klasowej i zaostrzenie 
antagonizmów klasowych w XIII w. znalazły swój wyraz m. in. w ruchach 
heretyckich przeciwstawiających się panującej religii katolickiej, której ideo
logia była puklerzem ustroju feudalnego i feudalnego wyzysku.

Z zaostrzeniem się walk antyfeudalnych w Europie XIII w. łączy się 
między innymi rola dominikanów polegająca głównie na bezwzględnym tę
pieniu wszelkiego buntu mas ludowych przeciw wyzyskowi feudalnemu, na 
ochronie interesów feudalnych katolickiego Kościoła i klas panujących. Ci 
Canes Domini — jak siebie dominikanie nazywali — byli znienawidzeni przez 
masy ludowe tak dalece, że bali się, jak to zdarzyło się np. w Świdnicy 
w 1320 r., pokazywać poza murami miasta.

Zaostrzająca się walka klasowa wpływała na rozszerzanie się języka pol
skiego. Jeśli na synodzie łęczyckim postanowiono między innymi, że księża 
powinni znać język polski, aby mogli chłopom objaśniać Ewangelię po polsku, 
a nakaz ten powtarzano i w kościelnych statutach śląskich, to uczyniono to 
nie tyle z pobudek patriotycznych, ile ze względów czysto praktycznych. 
W obliczu zaostrzającej się coraz bardziej walki klasowej zagrażającej ów
czesnemu feudalnemu Kościołowi i całemu porządkowi społecznemu zacho
dziła konieczność zastosowania precyzyjnych środków oddziaływania na masy 
celem utrzymania ich w karbach. Jednym z podstawowych narzędzi realizo
wania tego celu był język polski, którym masy ludowe się posługiwały i który 
dla nich był zrozumiały. W ten sposób masy ludowe i ich walka klasowa 
przyczyniły się obiektywnie już w XIII w. do rozwoju polskiej kultury na 
odcinku rozwoju języka polskiego.

Ostatnie wreszcie zagadnienie to sprawa roli mas ludowych w obronie 
kraju w tym okresie. Nie do przyjęcia jest w świetle materiałów źródłowych

3 Neues Archiv f. d. Geschichte Schlesien u. d. Lausizen, t. II, s. 162.
4 Reg. śl., nr 1275, 1280, 1286, 1293, 1294, 1299, 1300.
5 Cod. dipl. Sil., t. XIV, s. 68.



pogląd, jakoby obrona kraju w XIII i XIV w. była wyłącznym atrybutem 
klasy feudałów. Jeśli sięgniemy do źródeł z tego okresu, to okaże się, że feu- 
dałowie-książęta nie rezygnowali z udziału mas ludowych w organizowanych 
przez siebie siłach zbrojnych. Wystawcy dokumentów immunitetowych na 
Śląsku zachowywali z reguły w mocy dawne obowiązki wojskowe chłopów 
i mieszczan, a przede wszystkim ich obowiązek stawiania się zbrojnie na 
wyprawę wojenną mającą na celu obronę kraju przed agresją wroga.

Równocześnie w całym szeregu dokumentów małopolskich, a więc z te
renu gdzie, jak wiadomo, immunitet bardziej się rozwinął dopiero w XIV w., 
znajdujemy dowody zlikwidowania niektórych obowiązków chłopskich w za
kresie obrony kraju. W świetle tych danych dokumentarnych musimy przy
jąć, że późne nawet relacje o udziale chłopów śląskich w walkach obronnych, 
jak np. relacja Długosza o ich udziałe w walkach po stronie Konrada Kędzie
rzawego czy w bitwie pod Legnicą (ta ostatnia potwierdzona zresztą zapiską 
z księgi miejskiej Lwówka), nabierają pełnych cech prawdopodobieństwa®.

Aspirant uniwersytetu wrocławskiego, mgr Heck, wydobył szereg szcze
gółów ze źródeł archiwalnych dotyczących położenia i . roli śląskich mas ludo
wych w XVI w.

Rozwój produkcji przez masy ludowe prowadził do powstawania kiełków 
kapitalizmu w Polsce nie tylko w miastach, lecz również i na wsi. W procesie 
tym. na owe czasy postępowym, brali czynny udział chłopi. Obserwuje się nie
ustanną walkę chłopa z krępującymi go stosunkami feudalnymi poprzez 
wykupywanie się od robocizn, a czasem prawie od wszystkich świadczeń 
feudalnych (zjawisko to przybiera na Śląsku dość poważne rozmiary). W tego 
rodzaju zjawiskach przejawiał się żywiołowy rozwój nowych stosunków pro
dukcji, który został następnie z różnorodnych powodów zahamowany. Opie
rał się on na rozwoju sił wytwórczych, na rozwoju techniki rolnej i zwiększe
niu produkcji gospodarki chłopskiej. Inwentarze gospodarstw kmiecych czy 
sołtysich dowodzą, że były one dobrze zaopatrzone w narzędzia rolne i siłę 
pociągową.

Przykładem może być sołectwo chłopa Piotra Dupki we wsi Kosiadel 
w Głogowskiem, w którym znajdujemy w r. 1616 obok bogatego wyposażenia 
domowego znaczną ilość narzędzi rolniczych często dość specjalnych, jak 
wózki do wywożenia bron na pola dalej położone albo sanki do wywożenia 
ich w pola położone bliżej, osobne wozy do zwózki siana, do rozwożenia gnoju 
i do podróży. Poza tym gospodarstwo było dobrze zaopatrzone w narzędzia 
ciesielskie i posiadało rozmaite piły, siekiery, hebel, zapas desek a także 
kłódki do zamykania stodół.

Chłopi potrafili produkcję swą nastawiać odpowiednio do potrzeb rynku. 
Gdy w ^CVI w. staje się intratną hodowla ryb, wielu spośród chłopów zakłada 
stawy rybne. Na Śląsku, dzielnicy rozwiniętego tkactwa, chłopi masowo 
uprawiają marzannę służącą do farbowania sukna. Gospodarka chłopska nie 
ustępowała gospodarce szlacheckiej, lecz często musiała ją przewyższać, o czym 
świadczy wydawany obecnie przez prof. S. Inglota podręcznik Grossera opi
sujący gospodarkę chłopa śląskiego w XVI w.

6 J. D ł u g o s z ,  Historia Polski, t. II, s, 188, Urkundemsammlung z. Gesch. 
deut, Stadte, s. 278.



Dla przedstawienia doli i roli mas ludowych konieczne jest pokazanie 
warunków ich codziennego życia — pokazanie, jak wyglądał dom chłopski, 
w co się chłop ubierał, co jadł, jakie sprzęty posiadał. Te rzeczy są możliwe 
do pokazania. Oto fragment umowy, w której brat obejmujący w r. 1615 
gospodarstwo w śląskiej wsi Krępice zobowiązuje się w razie zamążpójścia 
sióstr sprawić każdej przyjęcie zaręczynowe na dwa stoły, a ucztę weselną 
na cztery stoły, względnie dać w zamian za każdy stół dwa talary 36 gr., 
poza tym każdej dać pościel na łóżko, dwa obrusy i jeden ręcznik, dwa sur
duty sukienne z sukna po 1 1  gr łokieć, 2  wełniane gorsety, aksamitny stani
czek, parę butów, dzban cynowy, 1 2  drewnianych talerzy, dwie skrzynie drew
niane itd. Tego rodzaju informacje przynoszą nam wiadomości nie tylko o co
dziennym życiu wsi, lecz również świadczą o powiązaniu wsi z miastem, o tym, 
jakie wyroby miejskie docierają bezpośrednio na wieś. Źródła przynoszą nam 
najczęściej informacje odnoszące się do gospodarstw zamożnych, o wiele trud
niej jest znaleźć wiadomości o majątku uboższych warstw ludności wsi, z tym 
większym jednak wysiłkiem należy ich poszukiwać. Dość wymownym jest na 
przykład fakt, że gdy każda z wyposażonych córek zamożnego kmiecia w Krę- 
picach ma otrzymać posag wartości kilkudziesięciu talarów, umierający 
współcześnie we wsi Półwiosek (Nyskie) parobfk zostawia po sobie całego 
majątku 1 2  talarów, z których część zatrzymuje sobie jego gospodarz na koszty 
pogrzebu.

Następne zagadnienie to kwestia udziału mas ludowych w formowaniu 
się elementów narodu polskiego w epoce feudalnej. W myśl stalinowskiego 
ujęcia kwestii narodowej naród jest kategorią powstałą w okresie formowania 
się kapitalizmu. Klasą, która najbardziej przyczyniła się do sformowania 
narodu, jest burżuazja. Jednak i inne klasy społeczeństwa, jak podkreślił to 
niedawno prof. Kosminski w swej pracy poświęconej formowaniu się narodu 
angielskiego, wywarły poważny wpływ na formowanie się narodu. Wbrew 
zdaniu niektórych uczonych należy przyjąć, że w formowaniu się wspólnoty 
języka obok feudałów i kupców czynny udział wzięły również-masy ludowe. 
W okresie wczesnego feudalizmu ważna rola w kształtowaniu się języka 
ogólnopolskiego przypadła ludności osad rzemieślniczych, targów i podgrodzi 
oraz prostym wojom wędrującym po kraju, na co wskazywał na konferencji 
otwockiej prof. Gieysztor. Podobną rolę ludności miast na Rusi wykazuje 
Mawrodin. W czasach późniejszych sprzyja formowaniu się tegoż języka 
antyfeudalna agitacja mas ludowych, a szczególnie ruch husycki, podobnie jak 
w Anglii ruch lollardów. Piśmiennictwo husyckie przyczynia się do szerszego 
rozwoju czytelnictwa w języku narodowym wśród mieszkańców miast i wsi. 
Nie przypadkiem początki odrodzenia w literaturze polskiej łączą się z roz
wojem plebejskiej literatury mieszczańskiej. W swym referacie na konferencji 
odrodzeniowej prof. Ziomek zaznacza, że w literaturze polskiej przełomu 
XV/XVI w. „górę biorą wyraźnie elementy plebejskie“. Duża zasługa w roz
powszechnieniu języka polskiego przypada drukarzom występującym często 
czynnie w obronie języka narodowego oraz mieszczańsko-plebejskim tłuma
czom i pisarzom często anonimowym, a czasem znanym jak Jan z Koszyczek, 
Baltazar Opeć czy Biernat z Lublina. Tym rozwijającym się językiem polskim 
po mistrzowsku operują później pisarze odrodzenia: Kochanowski, Orze
chowski i inni.



Tymczasem część językoznawców nie docenia roli tych elementów. Ostat
nio Autor jednej z najnowszych prac poświęconej językowi polskiemu w okre
sie odrodzenia, która została opublikowana w „Kwartalniku Historycznym", 
prof. Klemensiewicz, stwierdził, że nosicielem języka narodowego jest naród 
szlachecki — jakaś zwyrodniała formacja na drodze rozwoju narodu — że 
mieszczanie i chłopi mogą najwyżej podchwytywać zdobycze kulturalne i ję
zykowe szlachty.

Tego rodzaju twierdzenia niektórych językoznawców nasuwają tym bar
dziej wątpliwości, że w pracach innych językoznawców znajdujemy materiał 
im wprost przeczący. Wiele takiego materiału przynosi opracowany na pod
stawie szerokich badań zespołowych IBL referat prof. S. Rosponda o języku 
Jana Kochanowskiego wygłoszony na sesji odrodzeniowej oraz referat prof. 
Ziomka.

Z kolei sprawa terytorium. Zdawałoby się to może dziwnym, ale nawet 
w zachowaniu wspólnoty terytorialnej da się stwierdzić ważną rolę mas lu
dowych. Czemuż innemu jak nie uporczywemu trwaniu przy polskości mas 
ludowych Śląska czy Mazur zawdzięczać możemy dziś fakt, że tereny te nie 
odpadły od polskiego terytorium narodowego? Tutaj nie działali szlacheccy 
nosiciele kultury i języka narodowego, a jednak i kultura, i język polski 
rozwijały się podtrzymywane przez wywodzących się z mas ludowych pisarzy 
i artystów.

Wspólnota ekonomiczna tworzona wraz z rynkiem narodowym przez bur- 
żuazję jest w ostatecznej instancji zależna od rozwoju produkcji w kraju 
przez masy bezpośrednich wytwórców, przez masy ludowe.

Wreszcie jeśli chodzi o wspólnotę układu psychicznego przejawiającą się 
w charakterze narodowym, w kulturze, to w warunkach formacji antago- 
nistycznych kulturą dominującą jest kultura klas panujących. Ale nawet taka 
kultura i taka sztuka staje się w tym większym stopniu kulturą czy sztuką 
narodową, im bardziej jest związana z kulturą i sztuką mas ludowych bądź 
to przez tematykę, bądź przez formę, bądź przez prosty fakt zdolności do
cierania i przemawiania do mas ludowych.

Rozkwit polskiej kultury odrodzenia opiera się w poważnym stopniu na 
tym, że jest to kultura narodowa, świecka, zajmująca się sprawami ludzkimi, 
w znacznej mierze dostępna i zrozumiała dla szerokich mas.

Pracownik naukowy wrocławskiego archiwum wojewódzkiego, mgr B. Tu
roń, scharakteryzował niektóre wyniki prac nad wsią śląską XVII w. a mia
nowicie analizy około 32 urbariuszy wsi należących do feudałów duchownych.

W świetle tych danych następująco przedstawia się struktura gospodarcza 
tych dóbr:
1) Na ogólną ilość uprawnej w 22 wsiach ziemi — 689 łanów, na folwarki 

przypada tylko 32 łany, czyli prawie 4,7%.
2) Na ogólną ilość 22 wsi przypada tylko 5 folwarków — to znaczy 1 folwark 

na 4,9 wsi.
3) Wielkość folwarków wynosi przeciętnie 4—5 łanów (z wyjątkiem jednego, 

który ma prawie 1 0  łanów).
4) W świetle danych zawartych w urbariuszach folwarki zajmowały się 

produkcją podstawowych zbóż i w pewnym stopniu hodowlą (zwłaszcza



owiec) oraz prowadzeniem produkcji przemysłowej (piwowarstwo, gorzel-
nictwo, młyny).
Tyle w najogólniejszym skrócie da się powiedzieć o folwarkach.
Jeśli chodzi o gospodarstwa chłopskie to uprawiają one 513 łanów ziemi, 

czyli nieco więcej niż 74°/o. Na tych 513 łanach egzystuje 255 gospodarstw 
kmiecych.

Pod względem wielkości najwięcej mamy gospodarstw:
od 2 do 3 łanów — jest ich 126 i uprawiają 279V2 lana
od 1 do 2 łanów — jest ich 8 8  i uprawiają 125V4 „
poniżej 1 łana — jest ich 19 i uprawiają 8  łanówT
powyżej 3 łanów — jest ich 22 i uprawiają 1 0 0 V4 łana

Wynikają z tego następujące wnioski:
Gospodarstwa typowe stanowią prawie dokładnie 50% ogółu gospodarstw 

kmiecych i uprawiają prawie 55% ziemi zajętej pod uprawę chłopską.
Druga z kolei grupa gospodarstw, to gospodarstwa 1—2 łanowe. Stanowią 

one prawie 30% ilości gospodarstw kmiecych i uprawiają nieco mniej niż 
25% ziemi.

Gospodarstwa bardzo małe stanowią tylko 7% ogólnej ilości kmiecych 
gospodarstw zajmując pod uprawę tylko 1,5% ziemi kmiecej, zaś gospodarstwa 
bardzo duże stanowią tylko około 13% ilości gospodarstw zajmując pod 
uprawę prawie 23% ziemi.

To zestawienie jest bardzo charakterystyczne i wymowne dla ustalenia 
roli mas ludowych w procesie produkcyjnym wsi śląskiej.

Gospodarstwa 2—3 łanowe, a nawet gospodarstwa większe niż jedno- 
łanowe to gospodarstwa nadające się do intensywnego gospodarowania i one 
to stanowiły podstawę produkcji. Tu też musiafty powstawać wzory dla tech
niki produkcji w ogóle. Nie mogły tych wzorów dać folwarki — wynika to nie 
tylko z bezpośrednich danych o gospodarce folwarków, ale również z tego, 
że folwarków tych było b. niewiele i właściwie przeciętnie swą wielkością 
niewiele różniły się od wielkości typowych gospodarstw kmiecych. Dalsze po
twierdzenie tej tezy daje analiza renty feudalnej ze wsi biskupich XVII w. 
Najpospolitszą i przeważającą formą renty jest renta w pieniądzach i w na- 
turaliach. Z danych wyciągniętych z urbariuszy wynika, że stosunek renty 
pieniężnej (i w naturaliach) do renty odrobkowej (biorąc pod uwagę wartość) 
wynosi mniej więcej jak 2 : 1  na korzyść renty pieniężnej.

W świetle powyższych danych można przyjąć, że jeszcze w XVII w. 
decydującą rolę w produkcji rolnej odgrywała na Śląsku gospodarka chłop
ska.

W dalszej części przemówienia mgr Turoń podniósł potrzebę wydawni
ctwa, które by zebrało razem materiał dotyczący życia codziennego i kultury 
materialnej wsi XVI—XVII w. Odpowiednie wzmianki są rozproszone i toną 
wprost w materiale zapisek dotyczących bardzo dobrze znanych stosunków 
prawnych. O ile późne księgi sądowe, w których dane te się mieszczą, nie 
zasługują na wydanie w  całości — wyodrębnienie i udostępnienie badaczom 
specyficznego materiału dotyczącego wyżej wymienionego zagadnienia jest 
pilną potrzebą. Następnie została omówiona rola mas ludowych Śląska 
XVII—XVIII w. w utrzymaniu polskości kraju.



Aspirant uniwersytetu wrocławskiego, mgr Michalkiewicz, analizując 
wpływ walki klasowej mas ludowych na politykę feudałów nawiązał do sto
sunków śląskich XVII w. W latach sześćdziesiątych w ziemi kłodzkiej mają 
miejsce wypadki masowego zbiegostwa. Dziesiątki chłopów opuszcza swe go
spodarstwa. W związku z tymi wypadkami Herberstein, a więc jeden z ślą
skich feudałów, zwraca się do namiestnika o interwencję, oskarża przy tym 
chłopów o rebelię, krnąbrność, nieposłuszeństwo itd. W latach następnych 
opór chłopów musiał wzrosnąć. W latach 1679—1680 doszło do wielkiego 
powstania chłopów w Czechach i na Morawach, doszło również do wystąpień 
na Śląsku. Charakterystyczne przy tym, że w tymże 1679 roku, prawdopo
dobnie jeszcze przed powstaniem, rząd saski zwrócił się do Wiednia z pro
pozycją wspólnego tępienia „band“ liczących po kilkaset osób i grasujących 
w Saksonii. Rzecz ciekawa, że Wiedeń bardzo szybko zdecydował się na współ
pracę i natychmiast wydał polecenie pilnego baczenia, aby wspomniane 
,,bandy“ nie przedostały się na Śląsk i do innych części monarchii habsbur
skiej. Powyższy przykład wskazuje, jak walka klasowa doprowadzała do za
cieśnienia więzów między dwoma feudalnymi państwami. Przykładów takich 
można by podać więcej, szczególnie z okresu późniejszego — z okresu rewo
lucji francuskiej.

W przemówieniach innych mówców, jak gen. Okęckiego, prof. Leśnodor- 
skiego, prof. Bardacha podkreślono m. in. wagę przykładów śląskich dla zro
zumienia procesu dziejowego w całej Polsce ostrzegając niemniej przed zbyt 
pochopnym wyciąganiem wniosków ogólnych.

ZAKŁAD IM. OSSOLIŃSKICH
Ossolineum wrocławskie będące' od dnia 1 VI 1953 placówką PAN rozpada 

się wyraźnie na dwa działył Bibliotekę i Wydawnictwo. Stan posiadania 
Biblioteki w dniu 31X11 1952 przedstawiał się następująco: (w nawiasach 
cyfry oznaczające przybytki w roku 1952): druki — 309128 (13 342, w tym 
10 342 druki zwarte, 3000 czasopisma). Biblioteka kompletuje bieżąco 885 cza
sopism — 427 krajowych, 358 zagranicznych. Rękopisy — 9195 (91 rękopisów, 
4547 listów, 456 dokumentów, 81 odpisów listów, 109 fragmentów listów, 54 
sztuk papierów osobistych). Wśród nabytków warto wspomnieć o korespon
dencji W. Bełzy, W. Feldmana, S. Laguny, 303 aktach z archiwum Wodzickich, 
inwentarzu dóbr rzeczyckich, archiwum Kańskich. Dyplomy 1804, zbiory gra
ficzne 27 457 (5722), w tym 15 649 sztuk grafików (3972), 4716 fotografii (1580) 
i 7092 ekslibrisów (171). Szybko posuwała się naprzód praca nad opracowa
niem zbiorów obejmując w r. 1952 — 6 6  533 druków, starodruków i czasopism, 
209 rękopisów, 28 dyplomów, 4840 sztuk grafiki. Na terenie Ossolineum zor
ganizowano szereg wystaw: Leonarda da Vinci, marzec—czerwiec 1952; Wiktora 
Hugo, kwiecień 1952 r.; Początki drukarstwa polskiego, Kwiecień—maj; Praca 
wczoraj i dziś, maj—czerwiec, oraz od Wielkiego Proletariatu do Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, grudzień 1952.

W ciągu pierwszego półrocza 1953 przybyło do Biblioteki 3730 tomów no
wych dzieł, napływało bieżąco 756 czasopism, dział rękopisów wzbogacił się
0 396 rękopisów, 1327 listów i 12 dokumentów (w tym 813 kart autografów 
Sienkiewicza, jak autograf Pana Wołodyjowskiego, W pustyni i w puszczy
1 inne, korespondencja K. Pochwalskiego, M. Godlewskiego, W. Feldmana


