
błędów jest raczej dla Roczników Hildesheimskich korzystny. Stwierdzenie to obala 
„najsilniejszy argument” — według słów Autorki — mający świadczyć za je j tezą.

Posiadamy jednakże wiadomość źródłową, przeoczoną przez Autorkę, a dowo
dzącą, iż rzeczywiście istniały co najmniej dwie wyprawy polskie na Niemcy 
sprzed r. 1031. Dosłownie zgodny przekaz Roczników Hilde sheimskich, Roczników  
magdeburskich  i Annalisty Saxa opisujący wyprawę cesarską na Polskę z jesieni 
1031 r .11 wspomina o łupach odebranych przez cesarza Polakom, zdobytych przez 
nich „předa prioribus annis in Saxonia facta”. Zwrot „prioribus annis”, a nie 
„priori anno” 11 12 wskazuje dosadnie, jako że wszystkie trzy przekazy wspominają
0 jednej tylko wyprawie Mieszka na cesarstwo, że we wspólnym ich (bezpośred
nim czy pośrednim) źródle zanotowane były co najmniej dwie polskie wyprawy 
na Niemcy. Zwrot znowuż „in Saxonia” świadczy wymownie, iż Roczniki Hildes- 
heim skie zaginione miały w pierwszej linii na myśli wyprawę w te strony, opisaną 
przez Rocznik hildesheim ski większy pod r. 1028 (Misako ... orientales partes 
Saxonie invasit). Przypuszczać tedy należy, że we wspólnym źródle dzisiejszych 
Roczników Hilde sheimskich, Roczników magdeburskich i Annalisty Saxa figuro
wała zarówno wzmianka o wyprawie z r. 1028, jak i z r. 1030. Dwie grupy dzi
siejszych roczników odpisały każda inną wyprawę, jednakże zatrzymały pod 
r. 1031 zwrot, który wskazuje na fakt, że we wspólnym ich źródle zapisane zo
stały obie wyprawy polskie na wschodnie Niemcy, jedna z r. 1028 na Saksonię
1 druga z r. 1030 na zachodnie Łużyce. Tak więc przyznać wypadnie, że przeciwna 
teza Autorki nie została zupełnie przekonywająco obroniona.

Karol Maleczyński
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Praca Epperleina składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawił Autor 
położenie chłopów w północno-zachodnich Niemczech do X III w. W części drugiej, 
zebrawszy wyniki swych dociekań nad sytuacją ekonomiczo-społeczną ludności 
wieśniaczej na omawianym terenie, stara się wykryć istotną przyczynę emigracji 
chłopów nadreńskich i ich nowego osadnictwa na wschód od Łaby w X II i X III w.

Szczegółowej analizie poddane zostały okolice nad środkowym i dolnym Re
nem, posiadłości biskupów: Münster, Osnabrück, Paderborn i Minden, oraz klasz
toru Hildesheim. W oparciu o dość bogaty materiał źródłowy bada Autor kolejno 
różne formy ucisku chłopa, konflikty między chłopami feudalnie zależnymi a ich 
panami, przedstawia formy oporu chłopskiego i wyciąga wnioski.

Z pracy Epperleina wynika, że sytuacja chłopstwa w północno-zachodnich 
Niemczech we wcześniejszym średniowieczu w obrębie poszczególnych władztw 
feudalnych układała się analogicznie. Wszędzie spotykamy się ze wzrostem wy
zysku i ucisku feudalnego oraz z zaostrzającą się walką klasową chłopów.

Wśród wyzyskiwaczy ludności wieśniaczej szczególną rolę odgrywali urzędnicy

11 Por. wyżej, przyp. 8. }
12 Wprawdzie Annales Altahenses maiores, (in us. 1891), s. 18, mają w tym 

miejscu zwrot „priori anno” (Imperator cum parva Saxonum manu Sclaviam 
autumnali tempore invasit et Miseconem diu ante sibi rebellem, Lusizique regio
nem cum aliquot urbibus et preda, que priori anno facta est sibi restitu
ere et cum iuramento pacem firmare coegit), ale jest to rocznik znany tylko z póź
nej kopii, odpisujący nadto prawie dosłownie tekst Annales Hildesheimenses. 
O wyprawie z r. 1030 Roczniki ałtajskie  nie wspominają ani słowem.



feudalni, tzw. advocati. Z pochodzenia często rycerze, miast chronić poddanych 
przed krzywdami sami się ich dopuszczali, nakładając na chłopów samowolnie 
różne daniny i powinności odrobkowe. Feudałowie starali się ograniczyć poczy
nania adwokatów, gdyż te uniemożliwiały im podnoszenie renty feudalnej i powo
dowały zbiegostwo chłopów, niekiedy — jak np. w dobrach klasztoru w Rastede 
w drugiej połowie X III w. — o charakterze masowym.

Na pogorszenie się sytuacji chłopów wpłynęły również klasztory, zwłaszcza 
cysterskie. Zakładając na pozyskanych terenach gospodarstwa własne, burzyły 
niekiedy domostwa chłopskie, rugowały miejscową ludność z ziemi, zabraniały 
chłopom korzystać z lasów, łąk i pastwisk.

Z krzywdy chłopskiej żyły także miasta. Nakładały one na wieśniaków i pod
nosiły opłaty przy kupnie artykułów codziennego użytku, jak chleb, piwo czy 
wino. W X III w. wprowadzony został nowy podatek, zwany będą, który jeszcze 
więcej obciążył i tak już uginających się pod brzemieniem świadczeń feudalnych, 
dręczonych rabunkami i napadami feudałów oraz niszczonych wskutek wewnętrz
nych wojen chłopów.

Wraz z pogarszaniem się doli wieśniaków zaostrza się walka klasowa między 
nimi a wyzyskiwaczami. Jest rzeczą uderzającą, że poza jednym wypadkiem 
buntu chłopów w trzech wsiach należących do opactwa w Himmerod i klasztoru 
w Trewirze, nie spotykamy się na badanym przez Autora terenie z czynnymi wy
stąpieniami chłopów. Stosowali oni bierne formy oporu, powstrzymując się od 
świadczeń feudalnych i dziesięcinnych. Tam gdzie użytkowanie ziemi pańskiej 
miało formy czasowej dzierżawy, chłopi dążyli do uzyskania praw dziedzicznych. 
Każde wyłamywanie się spod obowiązków ciążących na chłopach powodowało 
jednak reakcję feudałów. Opornym odbierano ziemię i następnie zwracano, pod
nosząc równocześnie powinności feudalne, nakładano kary pieniężne, ekskomuni- 
kowano jako heretyków.

W takich warunkach występować zaczęło zbiegostwo jako zjawisko masowe 
i jedyna skuteczniejsza forma walki klasowej chłopów. Tam gdzie były miasta, 
chłopi byli najbardziej ruchliwi. Feudałowie starali się za wszelką cenę zatrzymać 
poddanych i uniemożliwić im ucieczkę do miast. Dowodzą tego przywileje cesarza 
Fryderyka II, w których wystawca zobowiązał się nie przyjmować do swych miast 
chłopów zbiegłych z majątków rycerskich i kościelnych oraz liczne umowy między 
feudałami przeciwdziałające zbiegostwu do miast. Gdzie było to już niemożliwe, 
panowie feudalni starali się utrzymać swe prawa do uciekinierów pobierając nadal 
od nich rentę.

Pogarszająca się dola mas ludowych wsi zachodnioniemieckich, liczne trudności 
związane ze zbiegostwem do miast, lepsze perspektywy osadnicze na obszarach 
wschodnich spowodowały coraz większy odpływ chłopów niemieckich za Łabę. 
Tu jako koloniści otrzymywali ziemię na prawie dziedzicznym, obowiązki względem 
feudałów unormowane zostały dokumentem, odległość zaś od rodzinnych stron 
była zbyt duża, by feudałowie mogli skutecznie korzystać z przysługującego im 
ius revocandi w stosunku do zbiegłych.

Na wędrówkę chłopów zachodnioniemieckich za Łabę niemały wpływ wy
warły też czynniki kościelne. Tak np. już w apelu z 1108 r. wzywającym do kru
cjaty przeciw Słowianom nadłabskim, zredagowanym prawdopodobnie przez arcy
biskupa magdeburskiego, a skierowanym do kilku wyższych feudałów duchow
nych i świeckich północno-zachodnich Niemiec, kraj Słowian przedstawiono jako 
terra optima. Do krucjat zachęcało papiestwo, agitowali za nimi szczególnie 
w Westfalii dominikanie, potęgując tym samym wśród chłopów tutejszych na
stroje do wychodźstwa za Łabę. *



Zmuszał do ucieczki także głód, jaki nawiedził zachodnie Niemcy w drugiej 
połowie X III w. Tak np. w Annales Vratislavienses zanotowano, że w Niemczech 
był tak wielki głód, iż wielu porzuciło ziemię i zbiegło do Polski. Dokument zaś 
z 1278 r. mówi o głodzie jako przyczynie ucieczki chłopów z majątków klasztoru 
w Brendorf.

Za Łabę emigrowali, zdaniem Autora, zarówno chłopi zamożni, którzy byli 
w stanie nabyć prawa użytkowe do ziemi za pieniądze, jak i biedota wiejska, 
która takich możliwości nie miała. Szczególnie w Westfalii było wielu chłopów 
bezrolnych, gdyż działało tu prawo dziedziczenia tylko przez jednego z synów. 
Pod tym względem dominowały okolice Kolonii, Trewiru, Bielefeld oraz biskupstwa 
Münster i Osnabrück. W te strony zwracają się feudałowie wschodnioniemieccy 
w poszukiwaniu kolonistów, wyzyskując ciężkie położenie chłopstwa, jego walkę 
klasową z feudałami, naturalny pęd do poprawy warunków bytowych i większej 
swobody. Zjawiska, jakie w dziedzinie stosunków społeczno-ekonomicznych na 
wsi obserwujemy w północno-zachodnich Niemczech od XII w., były częścią 
przeobrażeń, którym w tym czasie ulegała Europa zachodnia.

Praca Epperleina przyniosła w efekcie nie tylko szczegółowe naświetlenie sto
sunków wiejskich w zachodnich Niemczech wcześniejszego średniowiecza, lecz 
także w poważnym stopniu wyjaśnienie przyczyn ruchu kolonizacyjnego na obsza
rach nadłabskich i emigracji chłopów westfalskich, które niektórzy dawniejsi 
badacze widzieli w rzekomym przeludnieniu ówczesnych Niemiec zachodnich, gło
dzie ziemi czy świadomych dążeniach germanizacyjnych tutejszego chłopa.
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Piąty kolejny zeszyt historyczny przynosi 4 artykuły pióra młodych autorów 
wrocławskiego środowiska. Tematyka zamyka się chronologicznie w granicach 
XVIII w. i dotyczy wyłącznie zagadnień śląskich.

Zeszyt otwiera artykuł J. J  a ń c z a k a pt. Okręgi sadownicze na Śląsku pod 
koniec XVIII wieku  (s. 3—17). Autor bardzo skrupulatnie wyzyskuje literaturę 
przedmiotu, pokazując w plastyczny sposób rozwój tej tak ważnej w gospodarce 
wiejskiej gałęzi produkcji. Z artykułu wynika, że sadownictwo rozwinęło się przede 
wszystkim na terenie Środkowego Śląska i powiatów pobliskich. Drugi okręg, 
zwany przez Autora nysko-namysłowskim, przylegał od strony wschodniej do 
pierwszego, odznaczał się jednak znacznie słabszym rozwojem sadownictwa. O ile 
w okręgu śrcdkowośląskim na 100 ha użytków rolnych wypadało 340 drzew owo
cowych, to w nysko-namysłowskim tylko 188. Jako tereny słabego rozwoju sadow
nictwa wymienia J. Jańczak okręgi górnośląski i zachodniośląski, znane także 
z niższego poziomu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Omawiana gałąź gospodarki 
ogniskuje się więc na terenach o dobrych glebach i wyższej kulturze rolnej. Stwier
dzenie tych faktów — to niewątpliwe osiągnięcie Autora; z jednej strony wykazuje 
on nieadekwatność Ziekurschowskiego podziału Śląska na 4 strefy, z drugiej zaś 
obala lansowaną przez burżuazyjną naukę niemiecką tezę o rzekomej niższości 
polskich Górnoślązaków, gdyż powiaty zachodniośląskie, zamieszkane w większości 
przez żywioł niemiecki, nie różnią się zbytnio od górnośląskich.

Artykuł J. Jańczaka jest pierwszą, i to udaną, próbą przedstawienia rozmiesz
czenia śląskiego sadownictwa pod koniec XVIII w. Autor oparł się na Zimmer- 
mannie i innych źródłach współczesnych, szkoda jednak, że nie poddał ich głęb
szej krytyce. Szczególnie dużo wątpliwości mogą budzić z 1770 r., stanowiące


