
zdecydować, czy chodzi o transport pieszy, czy o handel domokrążny), potem zaś 
jeszcze lakoniczniej omówiono transport żywca. Mimo iż chodzi tu o kilkunasto- 
wierszowe wzmianki, Autor tworzy tu zawsze osobne ustępy i zaopatruje je 
w specjalne tytuły. Inny — nie jedyny — przykład stanowi ostatni podrozdział 
drugiego rozdziału zatytułowany „Charakter dróg” i zaopatrzony dodatkowo pod
tytułem: „Stan dróg, przymus drożny i niebezpieczeństwa”. Obejmuje on nieco wię
cej niż pół stronicy. Znajdujemy tam tylko kilka truizmów na temat wiosennych 
roztopów i wylewów rzek, parę słów o naprawie i budowie dróg, dwa zdania (do
słownie) o uchyleniu przymusu drożnego wobec kupców z Korony, udających się 
na Śląsk oraz znowu truizmy o raubriterach, rozbójnikach i rabunku ze strony 
wojsk. Zamykanie tych kilku zdań w osobny podrozdział wydaje się oczywistą 
przesadą. Jeszcze jaskrawszy przykład takiego samego podejścia widzimy w pod
rozdziale „Konfraternie kupieckie” (część pierwsza, rozdział czwarty), który liczy 
dokładnie osiem wierszy.

* * *

Wiele jeszcze można by zarzucić konstrukcji pracy i je j wywodom, nie za
mierzamy jednak kontynuować tego rodzaju uwag. Pragniemy jeszcze tylko zwró
cić uwagę na fakt, że Autor — mimo niewątpliwego wysiłku, jaki włożył w kom
pletowanie wiadomości — nie wyczerpał nawet podstawowych źródeł śląskich do 
swego tematu, nie mówiąc już nic o źródłach dotyczących Rzeczypospolitej. W re
zultacie praca M. Wolańskiego w swej obecnej postaci może być uważana je 
dynie za zbiór materiałów, na którego podstawie można by dopiero na
pisać rozprawę, i to rozprawę — niestety — pod bardzo odmiennym tytułem.

*  *  *

Nie byłoby jednak słuszne ani sprawiedliwe wypowiadać wobec Autora jedy
nie uwagi krytyczne, tym bardziej że łatwiej jest wytykać błędy niż borykać 
się z licznymi i trudnymi do wyzyskania źródłami. Wysiłek M. Wolańskiego jest 
bowiem w interesującej go dziedzinie zupełnie pionierski i zapewne przez dłuższy 
czas zostanie w tej mierze osiągnięciem jedynym. I ten wzgląd, i tę zasługę Autora 
należy podkreślić na zakończenie ze szczególnym naciskiem.

K azim ierz O rzechowski

J . L e s z c z y ń s k i ,  RUCHY CHŁOPSKIE NA POGÓRZU SUDECKIM 
W D RUGIEJ POŁOWIE X V II WIEKU (Monografie Śląskie Ossolineum, pod red. 
J . Gierowskiego, tom II), Wrocław 1961, s. 391, z mapą.

Jest wiadomą rzeczą, że problematyka wiejska — ściślej chłopska — była ra
czej zaniedbana w polskiej przedwojennej historiografii. Podobnie ma się rzecz 
w ogóle z historiografią burżuazyjną. Liczne prace wyszłe ze „szkół” Knappa, 
Schmollera, ostatnio Liitgego i innych, jako pisane z pozycji ideologicznych nie
zgodnych z historycznym materializmem, są zbyt jednostronne i wypaczają obraz 
stosunków wiejskich istniejących w epoce feudalnej i we wczesnych okresach 
epoki kapitalistycznej. Lukę tę stara się wypełnić szereg poważnych publikacji 
powojennych i odpowiednich wydawnictw źródłowych, które ukazują się w kra
jach obozu socjalistycznego. Wiele więc już uczyniono w tym względzie, ciągle 
jest jednak jeszcze dużo tu do zrobienia i daleko jest do wyczerpania problematyki 
wiążącej się z dziejami wsi.



Ostatnio „Monografie Śląskie Ossolineum” przyniosły jeszcze jedną poważną 
publikację z tej dziedziny, mianowicie obszerne studium Józefa Leszczyńskiego pt. 
Ruchy ch łopsk ie na Pogórzu Sudeckim  w drugiej połow ie X VII w ieku. Autor 
rozprawy jest dobrze znany w kołach naukowych i jego zainteresowania badaw
cze koncentrowały się zawsze na problematyce wieku siedemnastego.

Przy omawianiu tej książki trzeba zacząć przede wszystkim od sposobu, w jaki 
Autor zakreślił je j tematykę, ponieważ uczynił to w sposób odbiegający od więk
szości dotychczasowych opracowań. Jak  wiadomo, rzadko tylko większe książkowe 
studia były dotąd poświęcane walce klasowej chłopstwa jako takiej. Niemal z re
guły temat traktowano o wiele bardziej szeroko, zajmując się położeniem chłop
stwa w danym czasie i na danym terytorium, i dopiero na tym tle przejawami 
walki klasowej. Takie stawianie sprawy jest uzasadnione metodologicznie i wy
klucza przypadkowość ocen oraz oderwanie konkretnych przejawów walki klasowej 
od ich gospodarczego i społecznego podłoża. Wyłącznie walce klasowej chłopstwa 
były dotąd poświęcane tylko drobniejsze studia i artykuły. Z tego jednak, co po
wiedziano, nie należy jeszcze sądzić, że praca J. Leszczyńskiego jest schematyczna 
i oderwana od swego kontekstu historycznego. Autor bowiem, koncentrując się 
na walce klasowej chłopstwa, nie zrezygnował bynajmniej z nakreślenia szerokiego 
tła interesujących go zdarzeń. Wręcz przeciwnie — sprawom tym poświęcił wcale 
obszerny rozdział pierwszy (116 stron). W ten sposób jednak problematykę tła hi
storycznego sprowadził do właściwego dla niej miejsca i miary, do roli rozważań 
wstępnych. Główny akcent pracy pozostał na walce klasowej, i to zarówno pod 
względem materiałowym, jak  w całej narracji.

Fakt ten zasługuje na silne podkreślenie. W typowych pracach z zakresu 
stosunków wiejskich, gdzie stawia się położenie chłopstwa i jego walkę obok siebie 
na równych niejako prawach, wywody dotyczące sytuacji chłopstwa przytłaczają 
i dominują bezwzględnie nad przedstawieniem walki klasowej, najczęściej nawet 
wbrew woli autorów. Jest to niestety rzecz nie do uniknięcia. Materiał źródłowy 
do pierwszego z tych zagadnień (położenie) jest tak liczny, różnorodny i bogaty 
(w zupełnym przeciwstawieniu do przekazów dotyczących walki chołpstwa z feu
dalnym uciskiem), że nie sposób jest wprost oprzeć się jego wymowie. Stąd jednak 
płynie niezmienna konsekwencja: wywody dotyczące walki klasowej są na ogół 
blade i mało ciekawe w zestawieniu z opisem sytuacji ludności wiejskiej. Odnosi 
się wrażenie czytając pracę J. Leszczyńskiego, że świadomie unikał on tej nie
uchronnej skądinąd dysproporcji. I trzeba przyznać, że mu się to w pełni udało.

Przez skoncentrowanie swej uwagi wyłącznie na chłopskich ruchach antyfeu- 
dalnych Autor mógł dać ich bardzo staranny, drobiazgowy opis. Nadmierna roz
wlekłość wywodów nie jest cechą dodatnią historycznej rozprawy, w tym jednak 
wypadku szczegółowość i dokładność Autora winna być przyjęta z dużym uzna
niem. Wiadomo bowiem, że opisy walki klasowej chłopstwa, które zawiera dotych
czasowa literatura przedmiotu, nie są na tyle ścisłe i dokładne, aby mogły sta
nowić podstawę do stworzenia szerszej i starannie udokumentowanej teorii chłop
skich ruchów antyfeudalnych. W chwili obecnej odczuwa się dotkliwie brak tego 
rodzaju teorii. Uogólniające ujęcia Porszniewa i Kosminskiego nie są tu już wy
starczające. Praca J. Leszczyńskiego mogłaby dać punkt wyjścia dla konstruowa
nia odnośnych uogólnień.

Wewnętrzny układ książki stanowi prócz wstępu i uwag końcowych pięć roz
działów, rozpadających się z kolei na szereg podrozdziałów. Rozdział pierwszy 
(s. 24—116) ma — jak  wspomniano — za zadanie nakreślenie tła historycznego. 
Zawiera on omówienie skutków wojny trzydziestoletniej na terytorium, którego



rozprawa dotyczy, następnie dzieje likwidacji zaistniałych w czasie wojny spu
stoszeń, przy czym Autor kwestie te rozpatruje zarówno w płaszczyźnie miast, jak 
gospodarki folwarcznej i chłopskiej. W dalszej kolejności omówione tam zostało 
uwarstwienie ludności wiejskiej na Pogórzu Sudeckim, dość pobieżnie, ze wska
zaniem tylko zasadniczych tendencji rozwojowych w tym zakresie i ich przyczyn ł. 
Bardzo starannie omówiono natomiast położenie ekonomiczne chłopów, przy czym 
szerokie uwzględnienie znalazło uposażenie chłopów w ziemię oraz w inwentarz, 
ciężary poszczególnych warstw chłopskich oraz dworskie monopole, ciężary pań
stwowe chłopstwa oraz ciężary świadczone na rzecz kościoła. Tak pojętemu poło
żeniu ekonomicznemu Autor przeciwstawił w następnym podrozdziale położenie 
prawne chłopów. Rozważania jego zawarte w tym ustępie dotyczą poddaństwa 
i możliwości uwolnienia od niego, praw chłopskich do ziemi, jurysdykcji w spra
wach chłopskich (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji chłopa w procesach 
z panem i możliwości obrony), opieki udzielanej chłopom niejednokrotnie przez 
królewskich fiskałów oraz instytucji tzw. dreidingów.

Wychodząc ze ściśle prawniczego punktu widzenia można by kwestionować 
słuszność przeciwstawiania sobie przez Autora tak pojętego położenia ekonomicz
nego i prawnego. Jest rzeczą oczywistą, że pobieranie renty feudalnej w je j 
przeróżnych postaciach było możliwe tylko dzięki prawnemu („pozaekonomiczne
mu”) przymusowi, zatem było zdeterminowane przez określoną sytuację prawną 
konkretnych warstw chłopskich. Wielorakie różnice w obciążeniach poszczegól
nych gospodarstw sprowadzały się też koniec końców do takiej czy innej zasady 
feudalnego prawa, do tak czy inaczej ukształtowanego prawnego stosunku między 
panem i zależnym od niego chłopem. Podobnie ma się rzecz z dworskimi mono
polami, ciężarami fiskalnymi i kościelnymi chłopstwa. Wszystko to były instytucje 
prawne, a fakt, że konsekwencje ich leżały również w sferze majątkowej chłopa, 
nie zmienia tu postaci rzeczy. Dlatego też one wszystkie powinny raczej wejść 
do ustępu o prawnym, nie o ekonomicznym położeniu.

W naszych uwagach nie chcemy zarzucać Autorowi niekonsekwencji czy nie 
dość ścisłego rozgraniczenia pojęć. J. Leszczyński uszeregował materiał swych wy
wodów w sposób tradycyjny i na ogół dotąd stosowany. Co więcej, praca nie 
poniosła przez to szkody. My jednak skorzystamy ze sposobńości i przy oma
wianiu jego książki wypowiemy w tym miejscu kilka spostrzeżeń bardziej ogólnej 
natury.

W literaturze historycznej przeciwstawia się bardzo często sytuację prawną 
określonych klas czy warstw w epoce feudalnej ich położeniu gospodarczemu. 
Niestety jednak dzieje się to najczęściej bez należytego rozeznania. Przez sytuację 
ekonomiczną rozumie się tam z reguły całokształt stosunków majątkowych (w n a j
szerszym pojęciu), jego wszystkie swoiste aktywa i pasywa./Mówi się tam o przed
miocie własności chłopskiej lub posiadania (ziemia, budynki, inwentarz żywy 
i martwy), ale nie o wartości tego przedmiotu i jego roli w produkcji; omawia się 
dokładnie szczególne chłopskie jednostronne zobowiązania charakterystyczne dla 
feudalizmu (czynsze, pańszczyzny itd.), ale też w zasadzie w oderwaniu od kon
kretnej działalności gospodarczej; podobnie traktuje się też obciążenia podatkowe 1

1 Mimo iż lakoniczność tych wywodów jest w pełni uzasadniona sposobem 
potraktowania głównego tematu przez Autora, niemniej jednak czasami brak jest 
czytelnikowi pewnego szczegółowszego komentarza. Np. w tabelach na s. 49—51, 
gdzie wyróżniono „zagrodników polnych” (zapewne Feldgärtner) od „zagrodników”, 
których tablica ujmuje łącznie z chałupnikami, prosi się wprost o kilka słów 
wyjaśnienia.



chłopstwa i jego ciężary kościelne. Wszystkie te fakty, z wyjątkiem tylko chłop
skiej własności względnie chłopskiego stanu posiadania, pozostają wprawdzie 
w bliskim związku z sytuacją gospodarczą chłopa, określają ją  przez zmniejszenie 
jego potencjału gospodarczego, ale niewątpliwie nie stanowią istoty i treści jego 
sytuacji ekonomicznej. Mówiąc o sytuacji ekonomicznej jakiejś jednostki, warstwy 
czy klasy, należałoby przede wszystkim określić je j pontencjał majątkowy (gospo
darczy), kierunki i charakter gospodarczej działalności (produkcja, handel itd.), 
charakter, rezultaty i wartość tej produkcji, je j stosunek do rynku, czyli 
stopień je j towarowości, stopień zaspokajania własnych potrzeb producenta 
itp. M ajątek chłopa przy takim ujęciu rzeczy należy rozumieć przede 
wszystkim jako zespół środków produkcji i w tej płaszczyźnie nań patrzeć: jakim i 
środkami produkcji bezpośredni wytwórca może swobodnie dysponować (wyko
rzystywać go, posługiwać się nim) w procesie produkcji i jakie wobec innych 
środków ciążą na nim ograniczenia. „Gospodarka”, „gospodarowanie” są poję
ciami par excellence dynamicznymi, ich treść i sedno stanowią p r o c e s y  pro
dukcji. W przeciwstawieniu do nich pojęciem w pełni statycznym i biernym 
jest pojęcie sytuacji majątkowej. O tym zawsze należy pamiętać.

Jest rzeczą charakterystyczną, że w pracach dotyczących epoki feudalnej 
położenie gospodarcze wielkiej własności jest zawsze ujmowane ściśle i w pełnej 
zgodności z naszkicowanymi powyżej zasadami. Wręcz przeciwnie, gdy idzie
0 sytuację chłopstwa: tutaj następuje nieuchronne przemieszanie nielicznych ele
mentów jego sytuacji gospodarczej w ścisłym rozumieniu tego wyrazu z sytuacją 
majątkową i stosunkami prawnymi, w których znajdują się ci chłopi feudalnie 
zależni. Co więcej: ostatnie to zjawisko jest typowe przede wszystkim przy opi
sach stosunków panujących na terenach o gospodarce folwarczno-pańszczyźnianej, 
czyli na terenach tzw. „wtórnego” poddaństwa. Widzimy tu wyraźną zależność 
między stopniem, w jakim obowiązujące prawo ograniczało względnie determino
wało działalność gospodarczą danej jednostki czy klasy, a możnością łatwego 
odgraniczenia sytuacji gospodarczej tej jednostki czy klasy od je j położenia praw
nego. Co jest zupełnie jasne wobec przedstawicieli klasy panującej (wielkich 
właścicieli ziemskich), to ma już wyraźnie zatarte granice u chłopów, właścicieli- 
-podległych, świadczących czynsze i pańszczyzny na rzecz panów nie posiadają
cych folwarków, wobec zaś pańszczyźnianych chłopów-lassytów, trwających w wię
zach szczególnie ostrego poddaństwa, staje się już niemal problemem nie do roz
wiązania. Im intensywniejszy był przymus prawny, pozaekonomiczny, istniejący
1 stosowany bardziej niezależnie od konkretnej gospodarczej sytuacji chłopa 
(o pośrednich bodźcach ekonomicznych w postaci dążności do zwiększenia docho
dów z folwarku tu nie myślimy), tym trudniej jest przeciwstawić sobie ekono
miczne i prawne położenie feudalnego chłopstwa. I w tym właśnie, w najści
ślejszym połączeniu tych dwóch dziedzin życia chłopa — bezpośredniego wytwórcy 
leży sens i istota tego, co nazywamy społeczno-politycznym ustrojem feudalizmu.

Drugi rozdział książki J. Leszczyńskiego jest poświęcony utajonym formom 
walki klasowej chłopów i ich zbiegostwu. Jest on stosunkowo niewielki 
(s. 116—173) i stanowi sui generis uzupełnienie obrazu w zestawieniu
z dalszymi trzema rozdziałami, traktującymi o chłopskim otwartym oporze, 
a więc o jawnych formach walki. W przeciwstawieniu jednak do tych 
trzech pozostałych rozdziałów, które są w pełni opisowe, Autor w części tego 
rozdziału zamieścił szereg uwag teoretycznych. Wyszedł w nich od rozważań 
ogólnych, które w tytule podrozdziału określa jako „cele i formy walki chłop
skiej”, które jednak są po prostu próbą ustalenia systematyki form tej walki.



Wypada bardzo żałować, że Autor tylko zarysowo potraktował ten ważny teore
tyczny problem. Z jego wypowiedzi — lakonicznych, lecz bardzo zdecydowanych — 
na temat kryteriów kwalifikowania ruchów chłopskich, spotykanych w literaturze 
można bowiem przypuszczać, że ma on w tej kwestii własny, ściśle udokumen
towany pogląd.

Zestawiwszy stosowane podziały ruchów chłopskich J . Leszczyński opowie
dział się koniec końców za podziałem na walkę jawną i ukrytą (wynika to już 
z tytułów rozdziałów). Przy tym wprowadził pewien porządek do stosowanej tu 
szczegółowej terminologii. Mianowicie „bunt” i „rebelię” określił jako „odmowę 
całości lub części powinności na rzecz dworu, często w połączeniu z procesem 
i akcją zanoszenia skarg i suplik”, „powstanie” zaś jako „walkę zbrojną z dwo
rem, napad na zamek itd.” Można by niewątpliwie polemizować z niektórymi 
z tych określeń, niemniej jednak przyznać trzeba, że wprowadzają one do pracy 
jasność i konsekwentność terminologii. Mówiąc następnie (w tym samym rozdziale)
0 ukrytych formach walki klasowej Autor podał nieco szczegółów o działaniu na 
szkodę dworu przez zaleganie z czynszami i pańszczyznami, niestaranne wykony
wanie pańszczyzny itp. W trzecim podrozdziale J . Leszczyński omówił zbiegostwo
1 uczynił to bardzo szeroko. Tutaj błysnął doskonałą znajomością przepisów praw
nych, które miały ograniczyć tę formę chłopskiego oporu, przede wszystkim zaś 
dostarczył czytelnikowi ogromnego materiału faktograficznego, zgromadzonego 
niemal na 50 stronnicach druku (s. .124—172). Ostatnie strony uwag o zbiegostwie 
zawierają w sobie kilka cennych uogólnień. Wśród nich przede wszystkim trzeba 
wymienić ustalenie przez Autora skutków tej formy walki (wzrost ilości pustek, 
zmniejszenie się kwoty podatków kontrybucji, świadczeń na rzecz wojska, wreszcie 
ilości rekrutów), „propagandowe” oddziaływanie zbiegostwa na otoczenie („res 
pessimi exempli”) oraz stosunek gromad wiejskich do zbiegostwa i zbiegów.

Recenzent znajduje się w trudnej sytuacji przystępując do omawiania trzech 
dalszych rozdziałów, które niewątpliwie stanowią zasadniczy trzon całej pracy. 
Opisują one jawne formy walki chłopów Sudeckiego Pogórza i uszeregowane są 
chronologicznie: rozdział trzeci, zatytułowany „Ku powstaniu 1680 roku”, w dwu 
podrozdziałach omawia ruchy chłopskie w księstwie świdnicka-jaworskim w la
tach 1648—1679 oraz wystąpienia chłopskie w ziemi kłodzkiej przed wybuchem 
powstania 1680 r., które też omawia odrębnie dla Kłodczyzny i księstwa świdnicko- 
jaworskiego; ostatni rozdział wreszcie zajmuje się odpływem fali powstańczej 
i obejmuje czas po rok 1700. Trudność omówienia tej partii pracy polega przede 
wszystkim na ogromie materiału faktycznego, którego nie sposób streścić ani 
ogarnąć pamięcią. Chwilami można by odnosić wrażenie, że' Autor popisuje się tu 
swoją erudycją i wyjątkowym opanowaniem źródeł. W rezultacie otrzymujemy 
bardzo precyzyjny opis, pedantycznie udokumentowany, który najskrzętniej notuje 
wszelkie sposoby chłopskiego oddziaływania, zabiegów i czynnych wystąpień. 
Układ narracji chronologiczny (w skali rozdziałów) i zarazem geograficzny (we
wnątrz rozdziałów, między podrozdziałami) przynosi nam materiał ugrupowany 
według określonej jedności miejsca i czasu.

Duża dyscyplina konstrukcyjna, którą narzucił sobie tu Autor, sprawia wra
żenie, jakby dążył on do pewnych ustaleń nie opisowych, lecz ogólnych, teore
tycznych. We wszystkich tych trzech rozdziałach nie znajdujemy jednak żadnych 
takich uogólnień. Nawet „Uwagi końcowe” nie zawierają uogólnień idących 
w kierunku przyszłej teorii ruchów chłopskich.

J . Leszczyński jest autorem zbyt doświadczonym, aby można przyjąć tu tylko 
niedopatrzenie czy nieumiejętność daleko idącego uogólniania i abstrakcji. Wydaje



się, że ta pisarska powściągliwość musi mieć głębsze przyczyny. Naszym zdaniem 
przyczyn tych należy upatrywać przede wszystkim w fakcie, że studium obejmuje 
zbyt wąski okres, choć odnoszący się do czasów nader ciekawych i charaktery
stycznych. Uwzględnionych lat pięćdziesiąt nie zamyka w sobie tak dalece idą
cych zmian w sposobie produkcji i stosunkach społeczno-gospodarczych, aby na ich 
tle można pokusić się o dynamiczną teorię form walki klasowej chłopstwa feu
dalnie zależnego. Z drugiej strony stosunkowo wąski obszar objęty badaniem, 
stanowiący przy tym teren podgórski, a więc nietypowy dla gospodarki rolnej do
minującej w feudalizmie, nie pozwala na konstruowanie na jego podstawie tej 
teorii w ujęciu statycznym, a więc po prostu precyzyjnej systematyki.

Na zakończenie naszych uwag pragniemy zwrócić uwagę na rodzaj źródeł, 
wyzyskanych w pracy przez J . Leszczyńskiego. Są to akty sejmu śląskiego i sej
mików oraz przeważnie liczne archiwalia podworskie. Szczególnie pierwszy rodzaj 
budzi tu zainteresowanie, ponieważ recenzowana praca dowodzi, jak  bardzo bogata 
musi być jego treściowa zawartość. Są to źródła — rzecz dziwna — rzadko tylko 
dotychczas wyzyskiwane (Kries, w pewnej mierze Rachfahl, przede wszystkim 
Croom). Czas już najwyższy poddać je  starannemu badaniu.

K azim ierz O rzechowski

H. R ö s e l ,  DIE TSCHECHISCHEN DRUCKE DER HALLSNER^ PIETISTEN 
(Marburger Ostforschungen, Im Aufträge des Johan Gotfried Herder Forschungen 
herausgegeben v. Helmuth Weiss, Band 14), Würzburg 1961, Helzner Verlag, 
s. 88.

Niemiecka, literatura poświęcona dziejom pietyzmu wzbogaciła się ostatnio 
o ciekawą pracę Huberta Rösela. Autor pisał ją  jako pracę habilitacyjną na Uni
wersytecie w Lipsku, a wydał ostatnio po gruntownym przepracowaniu w Nie
mieckiej Republice Federalnej. Praca Rösela omawia jedną z ciekawszych stron 
działalności hallskich pietystów, mianowicie ożywioną akcję wydawniczą podjętą 
przez zwolenników Franckego, przy czym, jak  wskazuje tytuł, ogranicza się wy
łącznie do druków czeskich, które ukazały się w Halle. Oparta jest na mate
riałach rękopiśmiennych znajdujących się w Archiwum Pism Franckego w Halle, 
Archiwum Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle oraz na starodrukach zachowa
nych w głównej Bibliotece Pism Franckego w Halle.

Filologiczny charakter opracowania sprawił, że w spisie literatury, z której 
korzystał autor, znajdujemy głównie słowniki czeskie, a do prac historycznych 
w ścisłym tego słowa znaczeniu autor odwołuje się jedynie przy okazji przed
stawiania sylwetek poszczególnych działaczy. Jedyny wyjątek stanowią opraco
wania Eduarda Wintera, który ostatnio zajmował się również zagadnieniami bę
dącymi przedmiotem rozważań Rösela. Rzecz jest o tyle ciekawa, że wspomniany 
uczony przejął marksistowską metodologię i w swoich pracach konsekwentnie 
je j przestrzega, a Rösel mimo tego uważa się za jego ucznia.

Całą pracę Rösela można podzielić na trzy zasadnicze części. W pierwszej 
autor omawia poszczególne druki, które wydane zostały w Halle (tytuł, format, 
autorzy lub wydawcy, nakład), i próbuje w zależności od charakteru prac i czasu 
ich wydania dokonać podziału na pewne okresy. W przeciwieństwie do Wintera, 
który proponuje pięć okresów, Rösel postuluje podział na sześć etapów. Dla hi
storyków zajmujących się dziejami Śląska najciekawszy będzie okres czwarty, lata 
czterdzieste X V III w., kiedy to w pracach wydawniczych w Halle aktywnie uczest


