
le w całych Niemczech partie centrowe, pozostające w ścisłym sojuszu z drobnobur- 
żuazyjnym ruchem narodowym serbołużyckim, pod naciskiem kół reakcyjnych mu
siały, przyznać, że ich agitacja wśród ludu serbołużyckiego jest prowadzona tylko 
pod kątem walki o głosy w czasie wyborów.

Omawiany tom zamyka bogaty dział polemik i recenzji, kronika naukowa oraz 
bibliografia prac historycznych dotyczących Łużyc w 1958 r.
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K. O r z e c h o w s k i ,  CHŁOPSKIE POSIADANIE ZIEMI NA GÓRNYM
Śl ą s k u  u  s c h y ł k u  e p o k i  f e u d a l n e j  (p o s i a d a n ie  l a s s y c k i e ), studium
historycznoprawne, Opole 1959, s. 400 +  mapy.

Problem lassyckiego posiadania i w ogóle tzw. złych praw chłopów do ziemi 
jest jednym z najbardziej kapitalnych zagadnień dziejów wsi górnośląskiej w epoce 
późnego feudalizmu i przejścia od feudalizmu do kapitalizmu. Mimo swej dużej 
wagi nie doczekał się on dotąd pełnego opracowania i usystematyzowania. Wpraw
dzie w literaturze naukowej poświęcono mu niemało miejsca, ale wyniki dotych
czasowych badań były z jednej strony wycinkowe i fragmentaryczne, a z drugiej — 
wobec niezbyt na ogół ścisłego zdefiniowania samej istoty lassyckiego posiadania — 
niekiedy bałamutne. Tę dotkliwą lukę w historiografii nie tylko polskiej, ale i nie
mieckiej wypełnił dopiero w licznych swoich studiach K. Orzechowski. Ukorono
waniem Jego wieloletnich, sumiennych źródłowych badań nad zagadnieniem chłop
skich praw do ziemi jest recenzowana praca.

Monografia K. Orzechowskiego składa się z trzech części. W pierwszej po omó
wieniu źródeł i literatury Autor zajął się przede wszystkim pojęciem, formami 
i genezą lassyckiego posiadania, przy czym w swoich rozważaniach nie ograniczył 
się do omówienia tych lub innych aspektów lassyckiego posiadania, ale starał się 
je pokazać na tle w ogóle wszystkich form posiadania chłopskiego. Niewątpliwym 
osiągnięciem Autora jest wykazanie względności chłopskich praw do ziemi w epoce 
feudalizmu. Szczególnie interesująca jest druga część monografii K. Orzechowskie
go, w której na podstawie niezwykle bogatych materiałów archiwalnych Autor 
udowodnił, „że chłop lassyta mimo minimalnego zakresu praw formalnie mu przy
sługujących faktycznie jednak w bardzo poważnej mierze rozporządzał nierucho
mością oddaną mu w używanie i użytkowanie“ oraz że wpływ feudałów na obsa
dzanie gospodarstw lassyckich „nader często posiadał tylko formalny charakter, 
że chłopi niejednokrotnie nie dbali w ogóle o zgodę pańską i zatwierdzenie, prze
kazując gospodarstwo synowi lub innej osobie“ (s. 373). Część trzecia wreszcie 
poświęcona jest przekształceniom lassyckiego posiadania chłopskiego w wyniku 
reform agrarnych w okresie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu i jego prze
kształcenie w dzierżawę czasową w okresie realizacji pruskich reform agrarnych.

Przy czytaniu recenzowanej pracy nasuwa się kilka uwag krytycznych zarów
no w kwestiach ogólniejszych, jak i szczegółowych. Jedna z nich dotyczy zastrze
żenia Autora, że omawiając lassyckie posiadanie chłopskie na Górnym Śląsku będzie 
się posługiwał materiałem porównawczym, zaczerpniętym przede wszystkim z in
nych ziem wchodzących w XVIII w. w skład państwa pruskiego (s. 15). Stanowi
sko takie nie wydaje się słuszne. Autor zdawał sobie zapewne z tego sprawę, skoro 
dosyć często robi pewne odchylenia od tej reguły i czerpie materiał porównawczy 
z innych państw niemieckich, a przede wszystkim z Saksonii. Można by przy tej 
kwestii postawić Autorowi zarzut, że o wiele bardziej celowe byłoby sięgnąć 
porównawczo do krajów bezpośrednio sąsiadujących z Górnym Śląskiem, a więc 
do Czech i do Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególnie wskazane byłoby to, jeśli chodzi



c Czechy. Przecież Górny Śląsk co najmniej do 1741 r. znajdował się w orbicie 
wpływów prawa czeskiego, które z natury rzeczy musiało wpływać i na pewno 
wpływało na stosunki panujące w zakresie chłopskich praw do Ziemi na Górnym 
Śląsku. Przecież geneza lassyckiego posiadania chłopskiego i jego rozwój są 
znacznie wcześniejsze niż przejście Śląska pod panowanie pruskie. Pruskie prawa, 
choć niewątpliwie wpływały na stosunki wiejskie na Górnym Śląsku, musiały się 
liczyć z istniejącym i uprzednio już wykształconym stanem rzeczy w interesują
cej nas dziedzinie. Tymczasem Autor bardzo rzadko przeprowadza porównanie 
z ziemiami Korony Czeskiej, opierając się przy tym jedynie na przestarzałej dziś 
pracy K. Grünberga. Nie wyzyskuje zupełnie nowszych prac czeskich poświęconych 
bądź bezpośrednio chłopskim prawom do ziemi, bądź traktujących ogólnie o dzie
jach wsi i chłopów czeskich. Wydaje się, że wystarczyłoby sięgnąć do dwu synte
tycznych prac K. K roftyx, aby tę dotkliwą lukę wypełnić.

Podobnie przedstawia się sprawa, jeśli chodzi o porównanie stosunków górno
śląskich z polskimi. Autor przecież sam stwierdza (s. 48), że w Polsce wykształciły 
się podobne lub nawet identyczne z lassyckim formy posiadania chłopskiego, a na
wet cytuje w swej pracy sporą literaturę na ten temat. Bliskie sąsiedztwo 
Górnego Śląska z ziemiami polskimi i niewątpliwe kontakty między nimi mogły 
w pewnym stopniu wpływać na stosunki wiejskie na Górnym Śląsku, zwłaszcza że 
nierzadko spotykamy się z wypadkami, iż te same rodziny szlacheckie posiadały 
majątki i na terenie Rzeczypospolitej, i na Górnym Śląsku (np. rodzina Cellarych). 
Charakterystyczne jest przecież, że procentowo największa ilość gospodarstw lassyc- 
kich znajdowała się w powiatach bezpośrednio sąsiadujących z ziemiami Rzeczy
pospolitej (lubliniecki, bytomski). Autor — chyba słusznie — stara się wyjaśnić 
to zjawisko rozmieszczeniem poszczególnych typów własności feudalnej w różnych 
powiatach górnośląskich. Można by jednak przy tym postawić pytanie, czy nie na
leżałoby się w nim doszukiwać pewnego wpływu stosunków polskich? Nie znaczy 
to jednak wcale, że istotnie taki wpływ musiał istnieć. Wydaje się jednak celowe 
bliższe przebadanie tego zagadnienia.

Autor nader słusznie wiąże genezę lassyckiego posiadania chłopskiego z roz
wojem gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej. Był to niewątpliwie czynnik naj
ważniejszy, choć może w pewnych wypadkach nie jedyny. Nie można jednak 
przy tym lekceważyć skutków wojny trzydziestoletniej, która, pauperyzując ogrom
ne masy chłopstwa i oddając w ręce panów feudalnych duże ilości ziemi w postaci 
pustek, dała bardzo silny impuls do dalszego rozwoju folwarków pańszczyźnia
nych, a przez to pośrednio stworzyła sprzyjające warunki do tworzenia dużej liczby 
gospodarstw lassyckich. Widać to wyraźnie na przykładzie Górnych Łużyc. Obsadza
jąc pustki i tworząc dużą liczbę słabych ekonomicznie gospodarstw zagrodniczych 
i chałupniczych dla potrzeb folwarków, dając chłopom ziemię, zabudowania, in
wentarz żywy i martwy, feudałowie wyzyskiwali tę okoliczność dla mocniejszego 
uzależnienia od siebie ludności poddanej, co m. in. przejawiało się też w pogarsza
niu się ich praw do ziemi i w ogóle nieruchomości.

Nie można też lekceważyć teorii słowiańskiego pochodzenia gorszych praw 
chłopskich do ziemi lub też teorii przemocy zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrz
nej. Wysuwano je często w historiografii niemieckiej ze względów — jak się 1

1 K. K r o f t a, P řehled  dějin  selského stavu v Č echách a na M oravě, Praha 
1919; t e n ż e ,  Dějiny selského stavu, Praha 1949. Do drugiej z tych prac dołączona 
jest obszerna bibliografia, w której można znaleźć sporo pozycji do interesującego 
nas zagadnienia.



zdaje — czysto nacjonalistycznych. Argumenty, jakie wysuwa Autor, dla rozpra
wienia się z nimi są w pełni przekonywające. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę 
na pewne charakterystyczne zjawisko, a mianowicie, że obie te teorie już 
w XVII w. były lansowane przez feudałów łużyckich dla uzasadnienia powszech
nie panującej w tym okresie tendencji do pogarszania chłopskich praw do ziemi. 
Obie te teorie stanowiły niejako oręż ideologiczny, jakim posługiwała się szlachta 
łużycka dla realizacji swoich konkretnych interesów ekonomicznych i społecz
nych, odnoszących się zarówno do chłopów serbołużyckich, jak i niemieckich2 *. 
I jeśli pod tym właśnie aspektem będziemy na nie patrzyli, wówczas dopiero zro
zumiemy, dlaczego one powstały i czyim pierwotnie interesom służyły.

Jeśli jesteśmy już przy Łużycach, to należałoby zaznaczyć, że Autor nieco 
przesadził rozmiary lassyckiego posiadania chłopskiego na tym terenie, zwłaszcza 
jeśli chodzi o Górne Łużyce. W rzeczywistości bowiem liczba gospodarstw lassyc- 
kich nie była tak duża, jak sugeruje W. Boelcke ®, na którym Autor się oparł. 
W nowszych badaniach poglądy W. Boelckego na ten temat spotkały się z dosyć 
ostrą krytyką4. Boelcke zresztą w swoich pracach zajmował się jedynie dobrami 
szlacheckimi, w których podobnie jak zresztą i na Górnym Śląsku posiadanie las- 
syckie było bardziej rozpowszechnione niż w innych typach własności feudalnej. 
Nie wolno przy tym zapominać, że w Górnych Łużycach największe majątki feu
dalne nie należały do szlachty, lecz do miast i do instytucji duchownych. Ilość 
gospodarstw w tych dobrach była natomiast minimalna. Zresztą nasze własne ba
dania przeprowadzone na przykładzie kilkudziesięciu wsi szlacheckich pokazują, iż 
liczba gospodarstw lassyckich była znacznie mniejsza niż pozostałych.

Na zakończenie nasuwa się jeszcze jedna drobna uwaga. Autor wyraża żal, 
że nie miał możności wyzyskania osiemnastowiecznej rozprawy A. F. Rivinusa, 
poświęconej specjalnie gospodarstwom lassyckim. Dotarcie do tej książki byłoby 
o wiele łatwiejsze, gdyby Autor szukał jej pod niemieckim nazwiskiem Ri
vinusa, a mianowicie pod nazwiskiem Rietschiera5 * * 8 9. Niesłuszne jest też przypu
szczenie Autora, że rozprawa Rivinusa vel Rietschiera oparta jest przede wszyst
kim na materiale heskim. W rzeczywistości bowiem Rivinus w swej rozprawie ko
rzysta w pierwszym rzędzie z materiałów łużyckich.

Garść uwag krytycznych względnie dyskusyjnych, jakie pozwoliliśmy sobie 
zamieścić w niniejszej recenzji, nie umniejsza w niczym ogromnej wartości badaw
czej monografii K. Orzechowskiego, która na pewno należy do największych osiąg
nięć historiografii polskiej zajmującej się dziejami wsi nie tylko śląskiej, ale w ogóle 
polskiej.

Jó z e f Leszczyński

2 Kwestią tą zajmujemy się dokładnie w przygotowywanej pracy o polityce 
stanów górnołużyckich.

8 W. B o e l c k e ,  Zur Lage der oberlausitzer Bauern vom ausgehenden 16. bis 
zum ausgehenden 18. Jahrundert (Letopis Instituta za Serbski Ludospyt, Rjad B, 
cisło 2, 1955); t e n ż e ,  Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz, Bautzen 1957. 
Tej drugiej pozycji nie znajdujemy w spisie wyzyskanych przez Autora prac, choć 
zawiera ona znacznie więcej materiałów bezpośrednio przydatnych dla Jego 
badań.

4 Por. np. J. S o ł  ta , Die Ertragsentwicklung in der Landwirtschaft des
Klosters Marienstern, Bautzen 1958, s. 63; J. H u t h ,  Beiträge zur Frühgeschichte
eines Oberlausitzer Dorfes (Protokoll der wissenschaftlichen Jahrestagung 1956. 
des Forschungsauftrages. Klassen und nationale Kämpfe in der Oberlausitz im
Zeitraum von etwa 1300 bis 1600, s. 30).

8 C. G. R i e t s c h i e r ,  Disputatio de praediis, quae vulgo Lassgüter appellan
tur, Lipsiae 1735.
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