
powstanie chłopów w księstwie świdnicko-jaworskim w latach 1588—1589 oraz wy
stąpienia chłopów w dobrach komandorii zakonu maltańskiego w Oławskiem na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XV I w. Szczególnie ciekawa 
jest walka chłopów podoławskich, gdyż stanowi ona pierwszą na Śląsku próbę 
oporu protestanckiej ludności wiejskiej przeciwko świeżo zainicjowanej przez reak
cję katolicką akcji kontrreformacyjnej, próbę, która ostatecznie zakończyła się 
klęską chłopów i wypędzeniem z wyżej wspomnianych dóbr protestanckich pasto
rów. Wystąpienia chłopów podoławskich nie doczekały" się dotąd pełnego, nauko
wego opracowania, bo trudno za takie uznać kronikę komandorii zakonu maltań
skiego w Małej Oleśnicy, napisaną przez tamtejszego proboszcza K. Stehra, i krót
ki ich opis w historii miasta Brzegu pióra H. Schönborna. Stehr zresztą ograniczył 
się właściwie do opublikowania dostępnych mu materiałów źródłowych do tego 
ruchu.

Tę poważną lukę w historiografii śląskiej zajmującej się dziejami walk spo
łecznych, narodowościowych i wyznaniowych wypełnia artykuł W. Dziewulskiego. 
Dobrze podmalowane tło religijne i narodowościowe wystąpień chłopów podoław
skich, rzeczowy, ścisły opis wydarzeń, jakie zaszły w dobrach zakonu maltańskiego 
pod Oławą u schyłku X V I w., czynią Jego pracę bardzo wartościową. W swoich 
rozważaniach jednak Autor oparł się prawie wyłącznie na dotychczasowym dorobku 
historiografii niemieckiej, a zwłaszcza na materiałach źródłowych opublikowanych 
przez K. Stehra. Z własnych poszukiwań archiwalnych wniósł niewiele do recenzo
wanej pracy. A szkoda. Już choćby dokładniejsze przeglądnięcie protokołów sej
miku generalnego we Wrocławiu z lat 1593—1602 pozwoliłoby Mu o wiele dokład
niej przedstawić stosunek feudałów śląskich do walki chłopów podoławskich
0 swobodę wyznania, a zwłaszcza protestanckich stanów śląskich. Nie wszystkie bo
wiem dokumenty dotyczące tego zagadnienia opublikował w swej kronice Stehr. 
Wydaje się też, że przed publikacją omawianego artykułu wskazane byłoby prze
prowadzenie kwerendy w bardzo bogatych zasobach archiwum zakonu maltańskie
go, znajdującym się na terenie Czechosłowacji. Przechowywane tam materiały po
zwoliłyby Autorowi nie tylko szerzej i dokładniej przedstawić opisywane wypadki, 
ale też nakreślić ich tło ekonomiczne.

Jó z e f Leszczyński

F. M ě t š k ,  DER ANTEIL DER STÄNDE DES MARKGRAFTUMS OBERLAU
SITZ AN DER ENTSTEHUNG DER OBERSORBISCHEN SCHRIFTSPRACHE 
(1668—1728) (Zeitschrift für Slavische Philologie, 1959, z. 1, s. 122—148).

Jednym z najważniejszych problemów dziejów Górnych Łużyc jest zagadnienie 
stosunków narodowościowych, kształtowania się serbołużyckiego języka literackie
go oraz walki ludu serbołużyckiego i jego działaczy narodowych o ojczysty język. 
Posiada ono bogatę literaturę naukową zarówno serbołużycką, jak  i polską, czeską 
oraz niemiecką. Jednakże dotąd niewiele uwagi zwracano na stosunek górnołu- 
życkich stanów, tj. szlachty i przedstawicieli 6 miast, do kwestii używania języka 
serbołużyckiego w piśmiennictwie kościelnym oraz ich roli w kształtowaniu się 
serbołużyckiego języka literackiego w drugiej połowie X V II i pierwszej ćwierci 
X V III w. Tę lukę w historiografii serbołużyckiej wypełnia artykuł zasłużonego 
działacza narodowego i badacza dziejów narodu serbołużyckiego, F. Mětška.

W oparciu o nie wyzyskiwane dotąd przez historyków źródła archiwalne Autor 
omawia szeroko zagadnienie stosunku stanów górnołużyckich do kwestii przekładu
1 rozpowszechnienia Biblii w języku serbołużyckim wśród słowiańskiej ludności 
Górnych Łużyc w latach 1668—1728 oraz do problemu nauczania katechizmu i Ewan-



gelii w języku narodowym w szkołach wiejskich na terenie Górnych Łużyc. Pro
blematyka ta w wyżej nakreślonych ramach chronologicznych była wielokrotnie 
omawiana na posiedzeniach sejmu krajowego w Budziszynie. Dowodzi to je j aktu
alności i potrzeby rozwiązania. Nie można przecież zapominać, że w skład stanów 
górnołużyckich wchodzili wyłącznie Niemcy, przedstawiciele miejscowych, niemiec
kich klas panujących, szlachty i patrycjatu miejskiego. Autor w sposób przekony
wający pokazuje z jednej strony ich zakusy germanizatorskie, dążenie do wyparcia 
języka serbołużyckiego z kościoła i szkół w parafiach zamieszkałych wyłącznie 
lub w większości przez ludność poddaną serbołużycką, a z drugiej strony konieczność 
liczenia się niemieckich feudałów i patrycjatu miejskiego z nastrojami ludu serbo
łużyckiego, w zdecydowanej większości protestanckiego, w związku z konkurencyjną 
polityką Kościoła katolickiego popierającego język serbołużycki w kościołach 
i szkołach. Stany górnołużyckie bowiem reprezentowały protestancką szlachtę 
i miasta i z tego powodu starały się nie dopuścić do rozszerzenia wpływów kato
lickich wśród ludności serbpłużyckiej. Stąd też pochodziły ich ustępstwa na rzecz 
serbołużyckich chłopów i uboższych warstw ludności m iejskiej. Zresztą wahały się 
one dosyć długo, nim rozpoczęły realizację tych ustępstw, zastanawiając się, czy 
nie będzie dla nich lepiej przyjąć wytyczne polityki narodowościowej stanów dol- 
nołużyckich, polegające na jawnym i prawnie usankcjonowanym usuwaniu języka 
serbołużyckiego z kościołów i szkół.

W związku z omawianym artykułem nasuwa się kilka uwag krytycznych. Do
tyczą one w pierwszym rzędzie bazy materiałowej. Charakteryzując politykę naro
dowościową stanów górnołużyckich na odcinku kościelnym i szkolnym, Autor 
oparł się wyłącznie na propozycjach i uchwałach sejmu krajowego. Pominął nato
miast prawie zupełnie wota stanu szlacheckiego i całkowicie wota stanu miejskiego. 
Dla pełniejszego poznania stanowiska stanów w interesującej nas kwestii koniecz
ne jest prześledzenie wszystkich materiałów sejmowych, a więc obok propozycji 
i uchwał także wotów, dyskusji nad spornymi punktami, a wreszcie memoriałów 
wnoszonych do stanów przez poszczególnych feudałów i przedstawicieli miast. Nie 
bez znaczenia dla poznania polityki narodowościowej stanów są także supliki i me
moriały wnoszone przez nie do kurfirsta, gdyż poruszano w nich najważniejsze 
sprawy krajowe. Podobny charakter m ają pisemne instrukcje sporządzane przez 
stany dla delegatów udających się na dwór drezdeński. Delegaci ci po powrocie do 
Budziszyna składali sprawozdania z wyników swej misji. Sprawozdania te mogą 
rzucić dodatkowo nieco światła na stosunek centralnych władz saskich do poli
tyki narodowościowej stanów. Dopiero zbadanie wszystkich rodzajów źródeł 
związanych z działalnością sejmu krajowego dałoby pełny i bardziej precyzyjny 
obraz tej polityki, a ponadto pozwoliłoby poznać różnice poglądów na omawiany 
problem, reprezentowane przez różne grupy feudałów i poszczególne miasta. Że 
różnice takie istniały, dowodzi choćby fakt, iż omawiane przez Autora zagadnienia 
przez tak wiele lat były przedmiotem obrad sejmowych.

O pewnych ustępstwach dla ludu serbołużyckiego w Górnych Łużycach w poli
tyce narodowościowej tamtejszych stanów zadecydowały nie tylko względy wyzna
niowe, jak  sugeruje Autor, ale — zdaje się — przede wszystkim społeczne. Druga 
połowa X V II i pierwsze ćwierćwiecze X V III stulecia są przecież okresem silnego 
natężenia walki klasowej na wsi i w miastach. U podłoża je j leżały głównie ucisk 
i wyzysk feudalny. Polityka ucisku i dyskryminacji narodowościowej mogła jeszcze 
tę sytuację zaostrzyć, zwłaszcza że ruchy chłopskie we wsiach serbołużyckich były 
w tym czasie na porządku dziennym i powszechnie wyrażano obawę przed wybuchem 
ogólnokrajowego powstania chłopskiego. Dlatego też stany, a wraz z nimi władze 
Górnych Łużyc, nie tylko poszły na pewne koncesje dla ludu serbołużyckiego w ko



ściele i w szkole, ale też zgodziły się na wprowadzenie języka serbołużyckiego do 
rozporządzeń i patentów urzędowych skierowanych przeciwko zbiegostwu oraz 
powstaniom chłopskim. Z reguły nakazywano ich publikację i rozpowszechnienie 
w języku niemieckim i serbołużyckim. Górnołużyckim klasom panującym chodziło 
przecież o przemówienie do serbołużyckich mas ludowych zrozumiałym dla nich 
językiem. Ustępstwa na rzecz języka serbołużyckiego w kościele i w szkole miały 
zatem łagodzić „buntownicze“ nastroje nurtujące wieś.

Jó z e f  Leszczyński

z  b a d a n  n a d  k u l t u r ą  g r u p y  g ó r n ic z e j  n a  Śl ą s k u

Pierwszy zeszyt X X II tomu (1959) „Zarania Śląskiego“ zawiera prace etno
grafów członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Znaj
dujemy tam następujące artykuły: Maria Suboczowa, Z p fa c  PTL na Śląsku, Lu
dwik Brożek, T radycje ludoznawcze na Śląsku Cieszyńskim, Barbara Bazielichówna, 
W spółczesna tw órczość ludow a w  Cieszyńskiem , Maria Suboczowa, Źródła i stan  
badań  etnograficznych na Śląsku do 1952 roku, Ludwik Dubiel, Tradycyjna za
groda ch łopska w pow iecie gliw ickim , Józef Ligęza, Kultura grupy górniczej. Próba  
charakterystyki, Maria Żywirska, P roblem  badania kultury grup zaw odow ych  
(w świetle materiałów zbieranych dla grupy górniczej), Maria Żywirska, W spraw ie  
utw orzenia p laców ki n au kow ej d la badań  kultury grup zaw odow ych, Maria Su
boczowa, Prace nad śląskim  skansenem .

W dziale „Materiały i Miscellanea“ są prace: Stanisław Bronicz, G ospodarka  
trzebieżow o-żarow a w B eskidzie Śląskim , Jan Broda, Św ięta godow e na P odbesk i
dziu. Zeszyt zawiera ponadto recenzje prac związanych z problematyką etnogra
ficzną Śląska oraz kronikę. Całość ukazała się równocześnie jako nadbitka „Zarania 
Śląskiego“ w zeszycie specjalnym serii wydawniczej PTL „Prace i Materiały Et
nograficzne“.

Dalsze uwagi ograniczę do artykułów dotyczących badań nad kulturą grupy 
górniczej. Prace te są wynikiem badań, jakie podjęto po utworzeniu Śląskiego 
Oddziału PTL w r. 1949. „Każdy z członków — pisze M. Suboczowa — pracował 
nad wybranymi przez siebie zagadnieniami wyłącznie nakładem własnych sił 
i funduszów. Ten styl pracy, prowadzonej indywidualnie, a konsultowanej, przez 
współczłonków na zebraniach, utrzymuje się w Oddziale Śląskim PTL do dzi
sia j“ (s. 6). Trzeba to mieć na uwadze przy ocenie przedstawionych prac.

Społeczna kategoria zawodowa górnika wskazuje na pewne umiejętności po
trzebne do pracy w kopalni, które wraz z przedmiotem i  narzędziami pracy sta
nowią techniczny aspekt produkcji. Społeczny charakter pracy wymaga współ
działania i podziału czynności. Granice rozwoju tych stosunków wyznacza własność 
środków produkcji. Te stosunki społeczne, w których przedmioty materialne wy
stępują jako spoidła więzi między ludźmi, są stosunkami ekonomicznymi i nie 
zawsze są uświadamiane. Zawsze natomiast są uświadamiane stosunki społeczne 
wynikające z bezpośredniego oddziaływania człowieka na człowieka, w których 
realizowane są przyjęte zasady i zwyczaje moralne. Stosunki te wraz z całą świa
domością społeczną uwarunkowane są z jednej strony przez istniejące stosunki 
produkcji, z drugiej zaś przez podłoże historyczne. Przypomnienie tych stwierdzeń 
ułatwi orientację w problematyce, której dotyczą omawiane prace.

Artykuł J. Ligęzy jest próbą charakterystyki kultury grupy górniczej, przed
stawioną w r. 1952 jako referat na Ogólnopolskim zjeździe PTL w Katowicach. 
Autor stwierdza, że dotychczasowe zainteresowanie etnografów grupami zawodo-


