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ZYGMUNT SZKURLATOWSKI 

Z BADAN NAD PIŚMIENNOŚCIĄ CHŁOPOW NA ŚLĄSKU 
POD KONIEC XVIII WIEKU · 

Oświatę ludową w ujęciu historycznym badano głównie w aspekcie 
kierunków kształcenia, programów nauczania, typów szkól itp. Były to 
więc badania głównie z punktu widzenia pedagogiki. Pewne luki wy
stępują natomiast wyraźnie w zakresie statystycznego ujęcia oświaty 
ludowej w aspekcie historycznym, w tym również w odniesieniu do Ślą
ska. Niewiele np. miejsca temu problemowi poświęcił w swym obszernym 
dziele S. Wołoszyn, chociaż znajdujemy tam nieco wiadomości o szkol
nictwie na Śląsku austriackim i pruskim 1

• Stąd też wydaje się celowe 
i konieczne, o ile pozwalają na to źródła, spróbować omówić kwestię 
wykształcenia, a raczej piśmienności chłopów na Śląsku. W tym miejscu 
trzeba jednak WYraźnie stwierdzić, że dla omawianego okresu brak mate
riałów, które w sposób bezpośredni informowałyby nas o piśmienności 
chłopów. Za takie bezpośrednie źródła możemy bowiem uznać dopiero 
wizytacje koście:lne szkolnictwa z pierwszej polowy XIX w. Ciekawe by.:. 

loby również porównanie uzyskanych WYników z danymi Akt Komisji 
Generalnej, również z XIX w. Z braku źródeł bezpośrednich można i na
leży korzystać ze źródeł pośrednich. W niniejszym artykule chcemy przy
kładowo pokazać możliwość wyzyskania do tego celu własnoręcznych pod
pisów lub krzyżyków (o bardzo zróżnicowanych nieraz cechach indywi
dualnych), składanych przez chłopów pod dokumentami z końca XVIII w. 
Podpisy te ezy krzyżyki nabierają szczególnej wymowy, jeśli składano 
je pod jednolitymi dokumentami podpisywanymi przez wszystkich chło
pów-właścicieli gospodarstw danej wsi. Dokumentami takimi mogą być 
urbarze śląskie z końca XVIII w. 

Badając urbarze śląskie z tego okresu zwrócono uwagę na występo
wani·e w nich, i to dwukrotnie, podpisów wszystkich chłopów-właścicieli 

1 S. W o los z y n, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, War

szawa 1964. 
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gospodarstw. Stąd też wyzyskane dotąd w małym stopniu urbarze śląskie 
z końca XVIII i początku XIX w. mogą być ciekawym źródłem nie tyl
ko do badań zagadnień społecznych i gospodarczych, lecz także źródłem 
pośrednim do badania 'Oświaty wśród chłopów. Pod tym względem oma
wiane urbarze nie zostały dotąd w pełni wyzyskane 2. Nie miejsce tu na 
szczegółową charakterystykę wymienionych iródeł, gdyż uczyniono to 
już wcześniej gdzie indziej 3, Podamy jedynie ogólne wiadomości o tym 
typie źródeł potrzebne do naszych rozważań. U źródeł akcji urbarialnej 
z końca XVIII w. leżał opór chłopów przeciwko uciskowi feudalnemu 
w postaci zwiększanych obciążeń oraz polityka absolutystycznego państwa 
pruskiego drugiej połowy XVIII w. Wprawdzie z podobnymi dokumen
tami spotykamy się już wcześniej, w XVI i XVII w., na Śląsku, w Cze
chach, na Morawach i Śląsku austriackiim 4, a także w całych Prusach s, 
ale tylko urbarze śląskie oraz austriackie z końca XVIII w. były ratyfilko
wane przez władze państwowe. Stąd też miały one prawną moc dowo
dową 6

• Przeciwdziałając ruinie oraz zbiegostwu chłopów Fryderyk II 
wydał szereg zarządzeń mających przeciwdziałać rugom chłopów z ziemi 
oraz umaoniać dotychczasowy chłopski stan posiadania. Zwano to pewne
go rodzaju „opieką króla". W ·świetle instrukcji z 9 XI 1783 r. władze 
sądowe miały ustalić bowiem chłopskie powinności wymierne oraz uściś
lić powinności niewymierne według stanu z 1748 7 lub 1765 r. s Ustalone 
powinności chfupskie na rzecz dworu spisywano właśnie w tzw. urbarzu 

podpisywanym przez dwór i poszczególnych chłopów (właścicieli gospo
da·rstw) oraz zatwierdzanym przez władze. Urbarze te miały być corocz
nie oqczyty,wane chłopom. 

W celu sporządzenia urbarzy władze powołały specjalne dla departa
mentów śląskich główne komisje urb�rialne pod przewodnictwem śląs-

2 W zakresie piśmienności autor opublikował artykuł o piśmienności chłopów 
Legnicy. Por. Z. S z k  u r  ł a t  o w s k i, Piśmienność chłopów we wsiach miasta Le
gnicy w świetle urbarzy z końca XVIII w. (Szkice Legnickie, t. V, 1969, s. 90-104).

3 Zob. Wstęp do Urbarze śląskie z końca XVIII w. Wyboru dokonali i do druku 
przygotowali K. Orzechowski i Z. Szkurlatowski pod red. S. Inglota, Wrocław 1961. 

s. XXIV + 444. 

4 K. Gr il n b e r g, Die Bauernbefreiung und die Auflosung des gutsherrlich
-biiuerlichen Verhiiltnisses in Bohmen, Miihren und Schlesien, t. I, Leipzig 1894.

s. 163 i n.
s R. Sta d e  1 m a  n, Preussens Konige· in ihrer Tiitigkeit fiir die Landeskultur,

t. II, Leipzig 1882, s .  112 ·n., 619, 637-639. 

6 E. Kl o t  z, Die schlesische Gutsherrschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts.
Wrocław 1932, s. 4. 

1 Dotyczące gospodarstw stanowiących podległą własność chłopską. 
s Dotyczących tzw. gospodarstw lassyckich, tzn. posiadanych przez chłopów, lecz 

nie będących ich własnością. 
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kich ministrów oraz komisje powiatowe. Spisany na zasadzie obopólnej 
ugody stron urbarz podlegał zatwierdzeniu przez jedną z głównych ko
misji urbarialnych 9• Instrukcja z 12 XII 1784 r. regulowała szczegółowo 
treść takiego urbarza. Ponadto 20 I 1785 r. obie główne komisje urbarial
ne otrzymały szczegółowe instrukcje o sposobie sporządzania urbarzy, 
a 4 III 1785 r. wydano nawet specjalne pouczenie zawierające wzorzec 
takiego urbarza 10. W tym miejscu warto podkreślić, że dla ludności pol
skiej Śląska i hrabstwa kłodzkiego wyszło 12 XII 1784 r. specjalne za
rządzenie w języku polskim u Korna we Wrocławiu 11• Złożone w dużej 
mierze z właścicieli feudalnych komisje urbarialne nie zagwarantowały 
jednak zamierzonych korzyści chłopom. Poza tym prace komisji szły opor
nie, gdyż w ciągu około dwu lat od wydania zarządzenia zatwierdzono 
jedynie 195 urbarzy na · około 5000 wsi śląskich. Sporządzone bowiem 
projekty podlegały długotrwałym procesom. Stąd też aikcja urbarialna 
uległa osła:bieniu. Po tym osłabieniu i po zmian'ach personalnych w ko
misjach pod koniec XVIII i na początku XIX w. akcję kontynuowano. 
W latach 1800-1806 zatwierdzono jednak tylko 87 dalszych urbarzy. 
W grudniu 1809 r. komisje urbarialne rozwiązan'O, gdyż nie przyniosły 
one spodziewanych rezultatów 12. Ostatecznie na 5016 wsi śląskich wraz 
z przysiółkami zatwierdzono łącznie 1342 urbarze (26°/o), bardzo nierów
nomiernie zresztą rozmieszczone .na terenie śląska, gdyż jeden zatwier
dzony urbarz przypadał w powiecie na 1,2-16 wsi 13. Spośród spisanych 
i zatwierdzonych do naszych czasów zachowała się jedynie część urba
rzy, przy czym niektóre z nich w kilku wersjach oraz Q{opiach ostatecz
nych. Kilkanaście spośród nich, charakteryzujących różne tereny Śląska, 
różne typy i wielkości własności, zostało opublikowanych w osobnym wy
dawnictwie, zawierającym zarazem wykaz urbarzy zachowanych i odna
lezionych w różnych archiwach śląskich 14. 

Na końcu zatwierdzonego urbarzc;t oraz po tzw. tabeli prestacyjnej,. 
ujmującej tabelarycznie wszystkich chłopów i ich powinności pieniężne,. 
chłopi przy nazwiskach wypisanych przez pisarza składali swe podpisy 
lub krzyżyki w wypadku niepiśmienności. Kolejność nazwisk odpowiada 
k!olejności, w jakiej poszczególne kategorie chłopów występują w tekście 
urbarza. Podpisy te bądź krzyżyki stanowią źródło niniejszego opracowa-

e Zob. K o r n, Sammlung aller in ... Schlesien ... ergangener Ordnungen, Edicte, 

Mandate ... , t, !XVIII, Wrocław 1788, s. 253-256. 
10 Tamże, s. 265-277, 292-309. 
11 Fotokopię urzędowego tekstu w języku polskim zob. Urbarze śląskie z końca.

XVIII w., wklejki po s. 428. 
12 J. Zie k u rs c h, Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte, Wrocław 1927� 

s. 272.
1s K 1 o t z, op. cit., s. 23-25.

1, Urbarze śląskie z końca XVIII w. 

.. 
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nia, w którym analizowano stosunek chłopów piśmiennych do niepiśmien
nych w różnych kategoriach ludności wiejskiej. W wyniku badań zaobser
wowan'o związek między piśmiennością chłopów a ich zamożnością, co 
odpowiadało najczęściej przynależności do określonej grupy społecznej. 
Zamożniejszej kategorii odpowiadał w zasadzie wyższy stopień piśmien
ności. Chociaż zależność ta występowała w zasadzie dość wyraźnie, na
leży jednak stwierdzić, że w omawianym okresie przynależność do po
.szczególnych kategorii ludności ulksztaltowanych tradycyjnie na wsi feu
dalnej nie odpowiadała już w pełni poziomowi zamożności� Szczególnie 
wszelkiego rodzaju rzemieślnicy byli niejednokrotnie bogatsi, należąc 
formalnie do uboższych kategorii ludności wiejskiej. Przynależność do 
kategorii oznaczała przede wszystkim uposażenie gospodarstwa w ziemię. 

Celem niniejszego artykułu jest jedynie wskazanie możliwości wyko
rzystywania wspomnianych źródeł do badania stanu piśmienności chło

' pów. Dlatego nie brano sobie za cel wyczerpania całej problematyki, 
a tym bardziej wszystkich zachowanych źródeł, poprzestając na pewnej 
egzemplifikacji problemu,. który zasługuje niewątpliwie na szersze omó
wienie. Poza tym jednorodność źródeł obok niewątpliwych walorów do
daónich ma też cechy ujemne, które można by wyeliminować, posługu
jąc się. w szerzej zakrojonych badaniach porównaniami dokumentów in
nego typu, C'o wykracza już poza nakreślone ramy. W niniejszym arty
kule analizujemy porównawczo po kilka wsi z terenów powiatów wał

brzyskiego i jeleniogórskiego należących do Hochbergów, wsi miejskich 
m. Legnicy oraz kilka wsi z innych powiatów Śląska, jak pow. jaworski,
oleąnicki, brzeski i kluczborski u.

Istotny problem stanowi też odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu 
:możemy przyjąć, że złożenie podpisu przez chłopa pod aktem urbarial
nym jest równoznaczne z jego piśmiennością, wszak do niedawna jeszcze 
dla pewnego odsetka ludności umiejętność ta była jedyną z zakresu piś
mienności. Na pytanie to wyzyskane źródła nie dają bezpośrednio odpo
wiedzi, chociaż warto zwrócić uwagę, że istniejące podpisy i krzyżyki 
wykazują różne maniery pisarskie, co świadczyłoby o ich autentyczności, 
oryginalności i umiejętności pisania wśród chłopów. W każdym bądź ra
zie złożenie przez chłopa podpisu uznajemy za oznakę piśmienności, za 
objaw umiejętności pisania, a co za tym idzie, również znajomości czyta
nia jaklo umiejętności w pewnym sensie łatwiejszej. Umiejętność czyta
nia i pisania przez chłopów na tym terenie potwierdzałoby istnienie 
szkółek ludowych, o :których wspominają też urbarze, chociażby przy 
okazji wymieniania powinności wsi na rzecz nauczycieli 16. 

1s Zob. S z k  u r  ł a t  o w s k i, Piśmienność chłopów we wsiach m. Legnicy ...
ie Powinności te dotyczyły zarówno świadczeń na rzecz nauczycieli, jak i utrzy

mania budynków szkolnych. O niektórych przykładach tego typu obowiązków zob. 

np. Urbarze śląskie z końca XVIII w., s. 194, 231, 299, 302, 324 i in. 
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Nie bez wpływu na stan oświaty ludowej w omawianym okresie po
:zostawały zarządzenia władz .austriadkich, a potem pruskich z lat 1763

i 1765. Wojny śląskie i ostateczne włączenie śląska w skład państwa prus
kiego zmieniły również położenie wsi i pod względem oświaty. Fryderyk II 
dążył bowiem wszelkimi środkami do szybkiego i trwałego podporządko
wania sobie nowo zdobytej prowincji. W tym kontekście oświata ludo
wa w duchu wiernopoddańczym państwu pruskiemu miała niebagatelne 
znaczenie, odgrywając obok kościoła funkcję, jaką dziś przypisujemy 
środkom masowego przekazu. Wydawane zarządzenia miały również na 
,celu germanizację, gdyż ustawa szkolna z 12 VIII 1763 r. o organizacji 

I 

szkolnictwa pro'testanckiego (dotycząca ,całych Prus i określająca obowią-
zek szkolny dzieci w wieku 6-13 lat) zabraniała zatrudniania nauczy
cieli nie znających języka niemieckiego. Podobna ustawa dla szkół rzym
skokatolickich wyszła 3 XI 1765 r. Drugą poło�ę XVIII w. cechowała też 
wzmożona akcja wydawania podręczników szkolnych, często w wersji 
niemiecko-polskiej dla wygody ludności niemieckiej przy kontaktach 
z ludnością polską 11. Ocenia się, że pod koniec XVIII w. na około 5000 
wsi śląskich bylb 3500 szkół 1s, co pozwala przypuszczać, że przedstawio
ne wyniki oświaty odzwierciedlają na omawianym terenie w ogólnych 
zarysach piśmienność chłopów na Śląsku pod kon,iec XVIII w. 

Wyzyskane źródła nie dają też odpowiedzi na pytanie, czy chłopi
-właściciele gospodarstw, a więc ludzie już ,starsi, nauczyli się czytać i pi
sać jeszcze w dzieciństwie, czyli jeszcze .w znacznej mierze pod panowa
niem austriackim, czy też w ciągu dłuższego czasu. Jest jednak wielce 
prawdopodobne, że nauczyli się oni pisać w okresie dzieciństwa, co ozna
czałoby, że właściciele gospodarstw z lat osiemdziesiątych zdobyli umie
jętność pisania jeszcze pod panowaniem austriackim. Jeśli tak, to stosun
kowo wysoki procent. piśmiennych gospodarzy umiejących pisać jeszcze 
od czasów austFiackich przeczyłby poglądom o dobroczynnym wpływie 
zajęcia Sląska przez Prusy na stan oświaty ludowej. Obok ustaw pań
stwowych sprawy szkolnictwa ludowego regulowały też zarządzenia 
władz lokalnych i ,poszczególnych właścicieli. Zarówno jedne, jak i drugie 
nie zawsze w praktyce były respektowane, na co skarżyli ·się niejedno
krotnie n'auczyciele wiejscy, szczególnie jeśli chodzi o wypełnienie po
winności i świadczeń wsi na rzecz nauczycieli (Schulgeld) 19. 

Z terenu pow. wałbrzyskiego analizujemy wsie należące d'o Hochber-

11 O stosowanych podręcznikach por. J. M a d e j a, Elementarze i nauka elemen

tarna czytania i pisania na Śląsku w wiekach XVIII i XIX (1763-1848), Katowice 

1960. 
1s H. Sc hu b e rt, Morgenbessers Geschichte von Schlesien, Wrocław 1908, 

s. 320.

n Por. np. Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Woj. Wrocławskiego (da

lej skrót AP Wrocław), Archiwum Luboradz, nr 1355, f. 31-32; nr 662, f. 1. 
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gów i rozlokowane w kotlinie na południe od Wałbrzycha, a mianow1c1e 
Rybnicę Leśną, Kuźnice Świdnickie, Unisław Śląski, Sokołowsko i Ka
mionkę. Wsie te mają jeden wspólny urbarz, zatwierdzony 12 II 1787 r. 20 

W analizie pomijamy jednak Kamionkę, gdyż braik w niej interesujących 

Tab. 1. Piśmienność głównych kategorii chłopów we wsiach Hochbergów w pow. walbr;eyskim pod 

Kategoria chłopów 

Sołtys 
Kmiecie 
Zagrodnicy 
Chałupnicy 
Czeladź 

Razem i średnio 

Sołtys 
Zagrodnicy 
Chałupnicy 
Czeladź 

Razem i średnio 

Sołtys 
Kmiecie 
Zagrodnicy 
Chałupnicy 
Czeladź 

Razem i średnio 

Sołtys 
Kmiecie 
Chałupnicy 
Czeladź 

Razem i średnio 

Sołtysi 
Kmiecie 
Zagrodnicy 
Chałupnicy 
Czeladź 

Ogółem i średnio 

koniec xvm w. 

I
Podpisy 

I
Krzyżyki 

liczba % liczba I -% liczba 
Razem 

Rybnica Leśna 
1 

j
100,0 1 

28 63,6 16 36,4 44 
3 60,0 2 40,0 5 

21 63,6 12 36,4 33 
17 60,7 11 39,3 28 
10 63,1 41 36,9 111 

Kuźnice Świdnickie 
1 100,0 - - 1 

I 12 66,7 6 33,3 18 
22 71,0 9 29,0 31 

l9 81,8 2 18,2 11 

I 44 72,1 17 27,9 61 
Unisław Śląski 

1 100,0 
27 90,0 3 rn,o 30 
6 60,0 4 40,0 10 

71 81,6 16 18,4 87 
19 67,9 9 32,1 28 

124 79,2 32 20,8 156 

Sokołowsko 
1 100,0 - - 1 

13 65,0 1 35,0 20 
25 73,5 9 26,5 34 
5 38,5 8 61,5 13 

44 64;7 24 35,3 68 
Ogółem wsie 

4 100,0 - - 4 
68 72,3 26 27,7 94 
21 63,6 12 36,4 33 

I 
139 75,1 46 24,9 185 

50 62,5 30 37,5 80 
282 71,2 114 28,8 396 

% 

0,9 
39,7 
4,5 

29,7 
25,2 

100,0 

1,7 
29,5 
50,8 
18,0 

100,0 

0,6 
19,2 
6,4 

55,9 
17,9 

1,00,0 

1,5 

29,4 
50,0 
19,l 

100,0 

1,0 
23,7 
8,3 

46,8 
20,2 

100,0 

20 Rękopis znajduje się w AP Wrocław, Archiw·um Hochbergów, I, nr 646, dru
kowany w zbiorze Urbarze śląskie z końca XVIII w., s. 126-181. 



Piśmienność chłopów śląskich (do pol. XIX w.) 439 

nas podpisów chłopów. Wymienione cztery wsie Hochbergów były bar
dzo bogate zarówno pod względem liczby gospodarst,.v, jak też silnie zróż
nicowanych kategorii ludności wiejskiej. W sumie w czterech wsiach 
istniało 396 gospodarstw, w których 282 gospodarzy było piśmiennych 
i 114 niepiśmiennych. We wsiach tych znajdowało się 17 różnych kate
gorii ludności wiejskiej. Szczegółowo i ogółem liczbę i procentowy udział 
poszczególnych kategorii ludności w poszczególnych wsiach z rozbiciem 
na właścicieli piśmiennych i niepiśmiennych przedstawia tab. 1. 

Jak widzimy z tab. 1, sołtysi występowali w każdej wsi i byli wszyscy 
piśmienni. Kmieci nie było tylko w Kuźnicach Świdnickich. W trzech 
pozostałych wsiach występowali oni w różnych podgrupach. Łącznie 
wszyscy kmiecie w stosunku do ogółu gospodarstw w czterech wsiach sta
nowili 23,7°/o, w tym 68 kmieci, czyli 72,30/o, było piśmiennych. Zagrod
nicy tworzyli stosunkowo . nieliczną grupę gospodarstw, gdyż 8,3 °io 
w czterech wsiach. Udział piśmiennych zagrodników był mniejszy ani
żeli kmieci i wynosił 63,60/o. Najliczniejszą grupę stanowili wszelkiego 
rodzaju chałupnicy, gdyż 46,80/o wszystkich gospodarstw. W kategorii tej 
można też wyróżnić najwięcej podgrup. Grupa chałupników wykazywa
ła też stosunkowo wysoki odsetek piśmiennych, gdyż 75,10/o, tj. o ponad 
30/o nawet wyższy aniżeli w wypadku kmieci ujmowanych bez sołtysów 
(łącznie z sołtysami 73,50/o). Pozostałe kategorie ludności stanowiły łącz
nie 200/o gospodarstw·. Udział w nich gospodarzy piśmiennych był naj
niższy spośród wszystkich kategorii ludności wiejskiej, wynosząc 62,50/o, 
chociaż był stosunkowo wysoki i zbliżony do podobnego wskaźnika w gru
pie zagrodników. Łącznie gospodarze piśmienni w poszczególnych wsiach 
stanowili 63-790/o wszystkich gospodarzy, średnio natomiast piśmienni 
stanowili 71,20/o, gdy niepiśmienni 28,80/o gospodarzy. Z przedstawio
nych danych widać dość ścisłą zależność udziału piśmiennych gospoda
rzy w każdej kategorii ludności wiejskiej od zamożności. Stosunkowo du
ży udział piśmiennych w grupie chałupników wynika z występowania 
w tej grupie różnych rzemieślników, jak młynarze czy bednarze, którzy 
z racji zawodu i kontaktów z rynkiem częściej musieli posługiwać się 
piórem. 

Z terenu pow. jeleniogórskiego dla porównania wyzyskano urbarze 
stosunkowo małych wsi Mniszków i Gniewczyce z 1786 r. 21 We wsiach 
tych nie- było sołtysów. Wśród kmieci stanowiących 12,40/o wszystkich 
gospodarstw piśmienni gospodarze stanowili 68,80/o. Większy natomiast 
udział piśmiennych st,.vierdzono w grupie zagrodników, gdyż 78,20/o. 
Rzecz ciekawa, że występujące w 6 wypadkach wdo,wy jako właściciele 
gospodarstw w większości były piśmienne, gdyż 5 z nich złożyło podpi-

21 Rpis znajduje się w AP Wrocław, bez sygn., lata 1786-1792.
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sy. Szczegółowo lic:abę gospodarstw w wymienionych wsiach jeleniogór
skich z podziałem na piśmiennych i niepiśmiennych przedstawia tab. 2. 

Z tab. 2 wynika, że piśmiennych chłopów w badanych wsiach jele
niogórskich było stosunkowo mniej aniżeli we wsiach pow. wal'brzyskie
go. Nie występowała też taka ścisła zależność stopnia piśmienności od 
zamożności, a raczej od przynależności do określonej kategorii ludności 
w dawnym podziale feudalnej struktury społecznej na wsi. średnio go
spodarze piśmienni wsi jeleniogórskich stanowili 63,60/o, gdy we wsiacli 
wałbrzyskich 79,2"/o. Różnica na niekorzyść wsi jeleniogórskich jest więc 
dość znaczna. 

Tab. 2. Piśmienność poszczególnych kategor ii chłopów we wsiach Mniszków i Gniewczyce w pow. 
je leniogórskim w 1786 r. 

Kategoria chłopów 
Podpisy 

I
Krzyżyki 

I
Razem 

liczba % liczba I % liczba I % 

Kmiecie 11 68,8 5 31,2 16 12,4 

Zagrodnicy 18 78,2 5 21,8 23 17,8 

Chałupnicy 29 53,7 25 46,3 54 41,9 

Służba 19 63,3 11 36,7 30 23,3 
Inni 5 83,3 1 16,7 6 4,6 

Razem i średnio 82 63,6 I 47 I 36,4 l 129 I 100,0 

Podobnie dość duże różnice występowały w porównaniu ze wsiami 
m. Legnicy, gdzi€ na 166 gospodarzy w 5 wsiach 72,9°/o stanowili piśmien
ni. We wsiach legnickich również wszyscy sołtysi byli piśmienni. Także
w 1000/o piśmienni byli kmiecie, gdy we wsiach wałbrzyskich stanowili
oni 72,3°/o, a we wsiach jeleniogórskich 68,8°/o. Niższy też był we wsiach
wałbrzyskich udział piśmiennych zagrodników w porównaniu ze wsiami
legnickimi, a tym bardziej jeleniogórskimi. Chałupnicy najbardziej piś
mienni byli we wsiach wal'brzyskich. Szczegółowe dane porównawcze wsi
legnickich przedstawiają tab. 3 i 4.

Tab. 3. Piśmienność chłopów w poszczególnych wsiach_ m. Legnicy pod koniec XVIII w. 

Nazwa wsi 

Grzybiany 
rzybk6w p 

T 

D 

K 

aczalin 
obrzejów 
ozice 

Razem i średnio 

I Podpisy -I Krzyżyki 
liczba j % hczba j % 

36 76,6 11 23,4 
21 75,0 7 25,0 
54 73,0 20 27,0 
2 22,2 7 77,8 
8 100,0 - -

121 72,9 45 27,1 

Razem 
liczba % 

47 28,3 
28 16,9 

74 44,6 
9 5,4 
8 4,8 

166 100,0 
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Tab. 4. Piśmienność poszczególnych kategorii chłopów we wsiach m. Legnicy pod koniec XVIll w. 

I 
Podpisy 

Kategorie chłopów 
I liczba % 

Sołtysi 4 100,0 
Kmiecie 42 100,0 
Zagrodnicy 31 72,1 
Chałupnicy 29 61,7 
Inne kategorie 15 50,0 

Razem i średnio 121 72,9 

I 
Krzyżyki 

liczba I % 

- -

- -

12 27,9 
18 38,3 
]5 50,0 

45 27,1 

Razem 
liczba % 

--

4 2,4 
42 25,3 
43 25,9 
47 28,3 
30 18,1 

166 ]00,0 

Porównanie ogólnego stanu piśmienności we wsiach m. Legnicy i we 
wsiach Hochbergów w pow. wałbrzyskim dowodzi, że była ona w Qbu 
rejonach prawie identyczna, gdyż wynosiła 72,90/o we wsiach legnickich 
i 71,20/o we wsiach wałbrzyskich. Nieco niższy był odsetek piśmiennych 
we wsiach jeleniogórskich, gdyż wynosił 63,6. Niższy udział piśmiennych 

Tab. 5. Piśmienność poszczególnych kategorii chłopów we wsi Mysłów w pow. jaworskim w 1795 r.u 

Po�pisy Krzyżyki Razem 
Kategoria chłop6w 

liczba % liczba % liczba % 

Zagrodnicy 29 45,3 35 54,7 64 54,2 
Chałupnicy 25 46,3 29 53,7 54 45,8 

Razem i ·średnio 54 45,8 64 54,2 118 100,0 

stwierdzono natomiast na innych terenach Śląska. Np. we wsi Rataje 
w·pow. brzeskim piśmienni chłopi stanowili tylko 560/o. We wsi Mysłów 
w pow. jaworskim udział piśmiennych wynosił tylko 45,8°/o, a we wsiach 
Jemielna, Obrót i Gutków w pow. oleśnickim tylko 200/o. We wsi Low
kowice w pow. kluczborskim natomiast na 65 gospodarstw nie wykazano 

Tab. 6. Piśmienność poszczególnych kategorii chłopów we wsiach Jemielna, Obrót i Gutków w pow.

oleśnickim w 1785 r .23 

Podpisy Krzyżyki Razem 
Kategoria chłopów 

liczba % liczba I % liczba % 

Zagrodnicy ]5 
I

100,0 15 33,3 
Czeladź 9 30,0 21 70,0 30 66,7 

Razem i średnio 9 20,0 36 I 80,0 45 100,0 

22 Rpis znajduje się w AP Wrocław, Rep. 223b, Schonau a. K., Zg 48/37, a -

or., b - kopia. 
2s Rpis znajduje się w AP Wrocław, Rep. 223b, Ols, Acc. 18/34, nr 454. 

I 
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ani jednego p1sm1ennego właściciela, mimo iż we wsi tej 46,1°/o gospo
darstw stanowiły gospodarstwa kmiece. Natomiast we wsiach Mysłów, 
Jemielna, Obrót i Gutków kmieci nie było, co może tłumaczyć niski pro
cent piśmienności w tych wsiach. Szczegółowo liczbę, kategorie i piśmien
ność chłopów w wymienionych wsiach obrazują tab. 5-8. 

'Tab. 7. Piśmienność poszczególnych kategorii chłopów we wsi Rataje w pow. brzeskim w 1789 r.24 

1-__ P _od_p_is _Y __ I Kr zyżyki 
Kategor i a  chłopów 

I liczba % liczba I % 

:s ol t ys 1 100,0 - -

Kmiecie 8 88,9 1 11,1 
Zag rodnicy 3 42,8 4 57,2 
Chałupnicy 2 25,0 6 75,0 

Razem i średnio 14 56,o i 11 44,0 

I 

Razem 
liczba % 

1 4,0 
9 36,0 
7 28,0 
8 ·32,0

25 100,0 

Tab. 8. Piśmienność poszczególnych kategorii chłopów we wsi Łowkowice w pow. kluczborskim 

w 1785 r.25

Kategoria chlop6w 

1i1.1,i1,Kn 

C 
Zagrodnicy 

halupnicy 
Razem i średnio 

I ___ P_o_d_p_is_y __ l Krzyżyki 
liczba I % liczba I % 

- - 30 100,0 
- - 25 100,0 
- - 10 100,0 

65 I 100,0 

Razem 
liczba % 

30 
I 46,l 

25 
I 

38,5
10 15,4 
65 100,0 

Przy rozpatrywaniu zagadnienia piśmienności chłopów należących do 
uboższych kategorii ludności wiejskiej zwraca uwagę też pewna prawidło
wość w zakresie wpływu na to ich sytuacji prawnej. We wsiach wałbrzy
skich np., a szczególnie we wsi Unisław Śląski, wysoki był udział piśmien
nych w grupie chałupników, wśród których przeważali chałupnicy wolni. 
W grupie chałupników folwarcznych natomiast większość stanowili nie
piśmienni. Podobnie wyższy udział piśmiennych wolnych zagroi;lników 
i wolnych chałupników stwierdzono we wsiach m. Legnicy. 

Podsumowując powyższe rozważania możemy stwierdzić, że pod ko
niec XVIII w. stopień piśmienności chłopów w badanych wsiach na po
szczególnych terenach Śląska był różny. Najbardziej miarodajne dane 
dotyczą w wyzyskanych źródłach pow. wałbrzyskiego i legnickiego, gdyż 

24 Rpis znajduje się w Powiatowym Archiw um P ańs t wowym (dal ej skrót: PAP) 
w Br zegu, b ez sygn. 

2s Rpis w PAP Kluczbork, sygn. dawna L 26, L 13, Caput II, Art. VI, nr 7-R. 
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dotyczą większej liczby wsi (w pow. wałbrzyskim piśmienni chłopi sta
nowili 71,2% właścicieli gospodarstw, w ,powiecie legnickim 79,20/o) i więk
szej liczby gospodarstw (w pow. wałbrzyskim 396 gospodarstw, w legnic
kim 166 i jeleniogórskim 129). Informacje z innych powiatów traktuje
my jedynie wycinkowo, gdyż dotyczą pojedynczych wsi. W trzech naj
silniej reprezentowanych w niniejszych badaniach ,powiartach około 3/4 

właścicieli gospodarstw było piśmiennych. Procent . piśmienności był 
większy w bogatszych tradycyjnie kategoriach ludności wiejskiej. Daje 
się tylko zauważyć umacnianie się nowych ,pod względem zamożności 
i piśmienności kategorii chłopów. Wszelkiego bowiem rodzaju rzemieślni
cy z koniecz,ności szerszych kontaktów rynkowych wykazywali wyższy 
stopień piśmienności, aniżeli wynikałoby to z ich przynależności do wiej
skiej grupy społecznej. Świadczyłoby to o dalst.ym procesie rozwarstwie
nia ludności, której zamożność w coraz większym stopniu zależała od in
nych czynników niż ziemia. Przedstawiona przykładowo analiza pośred
nich danych dotyczących zagadnienia piśmienności chłopów wskazuje na 
dużą wagę tego problemu w poznaniu przeobrażeń na wsi. Przedstawio
na analiza może stanowić zachętę do podjęcia szerszych i szczegółowych 
badań w tym zakresie. 

AUS DEN FORSCHUNGEN UBER DIE SCHRIFTKUNDIGKEIT DES BAUERN

VOLKS IM XVIII. JH. 

Die bisherige Forschung besitzt kein statistisches Bild iiber die Volksbildung 
in der genannten Zeit. Es fehlen auch direkte Quellen aus diesem Be1·eich; erst 
die kirchlichen Schulvisitationen aus der ersten H1Hfte des XIX. Jh. konnen als 
solche angesehen werden. Der Artikel stent sich die Aufgabe, auf die Moglichkeiten 
einer Forschung auf der Basis indirekter Quellen hinzuweisen. Solche Quellen 
bhlden die originalen Unterschriften oder Kreuze, die von Landeigentiimern unte1· 
Dokumente (Urbarien) gesetzt wurden. Eingehender wurde die Schriftkundigkeit 
der Landleute im Kreis Wałbrzych� Krs. Jelenia Góra und Krs. Legnica untersucht, 
aus anderen Kreisen wurden nur einzelne Dorfer zum Vergleich herangezogen. Es 
konnte festgestellt werden, dass die Schriftkundigkeit mit der Angehorigkeit zu 
den feudalen Gruppen, wie Bauern, Gartner, Hausler u. a. in Zusammenhang steht. 
Traditionsgemass weisen die reicheren Kategorien einen hoheren Grad an Schrift
kundigkei t auf. In den genauer untersuchten Kreisen waren im Durchschnitt 75°/o 
der Landwirte des Schreibens kundig. Ein hoherer Grad der Schriftkundigkeit 
wurde auch bei den Vertretern des aufbliihenden Handwerks festgestellt. Nicht 
ohne Einfluss blieb die rechtliche Lage; die freien Gartner und Hausler z. B. wiesen 
einen hoheren Grad der Schriftkundigkeit als die Leibeignen auf. Der Verfasser 
befilrwortet die Zweckmassigkeit umfassenderer und grilndlicherer Forschungen in 
diesem Bereich. 

5 - Sobótka 3(/2 




