
JOZEF LESZCZYNSKI 

NAJEM PRZYMUSOWY W GORNYCH LUZYCACH DO POCZ.i\TKOW 
XVIII WIEKU 

Problem najmu przymusowego od dawna budzil zywe zaintereso
wanie badaczy zajmujc1cych si� dziejami wsi g6rnoluzyckiej. Zajmowal 
si� nim H. Knothe 1, W. Boelcke 2 i wielu innych historyk6w 3• Wsp6lm\ 
ich cechq jest to, ze nie wychodzili oni prawie zupelnie. poza akty 
prawnonormujc1ce odnoszqce si� do interesujc1cego nas zagadnienia. Hi
storycy _ci nie pr6bowali szerzej skonfrontowac przepis6w o najmie przy
musowym z praktykq zycia codziennego. Zadaniem niniejszego artykulu 
.jest przeprowadzenie tej konfrontacji dla (okresu od przelomu XV 
i XVI w. do poczc1tk6w XVIII w. 

Zagadnienie czeladzi w G6rnych Luzycach, podobnie jak w innych 
krajach, pojawilo si� wraz z rozwojem gospodarki folwarcznej. Ze 
wzgl�du na koniecznosc re.gularnego wykonywania pewnych prac we 
dworze, przede wszystkim przy inwentarzu zywym oraz w okresie sezo
nowych prac polnych, trzeba bylo zatrudnic pewnq liczb� stalych pra
cownik6w. Poczc1tkowo angazowano wolnych najemnik6w rekrutujqcych 
si� gl6wnie sposr6d ludzi luznych oraz poddanych, kt6rzy za zezwoleniem 
pana gru�towego udawali si� na pewien okres do pracy w obcych ma
jqtkach. Za swq prac� otrzymywali okreslonq zaplat�. Wysokosc jej za
lezala od popytu i podazy na rynku pracy w danej okolicy. J ednakze 

1 H. K n o t h e, Die Stellung der Gutsunterthanen in der Oberlausitz zu ihren
Gutsherrschaften von den ältesten Zeiten bis zur Ablösung ·der Zinsen und Dienste 
(Neues Lausitzisches Magazin - d�lej skr6t: NLM - t. 61, 1885). ( 

2 W. B o e 1 c k e, Zur La.ge der Oberlausitzer Bauern vom ausgehenden 16. bis
zum ausgehenden 18. Jahrhunderts. Ein B�itrag zur Sozial-, Wirtschafts- und
Rechtsgeschichte der feudalen Gutsherrschaft in der Oberlausitz (Letopis Instituta 
za serbski ludospyt, rjad B - dalej skr6t: Lp B - nr 2, 1955); t e n z e, Bauer
und Gutsherr in der Oberlausitz. Ein Beitrag zur Wirtschafts-, Sozial- und Rechts
geschichte der ostelbischen Gutsherrschaft, Bautzen 1957. 

3 Prace ich cytujemy w nast�pnych przypisach niniejszego artykulu. 
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zwerbowanie odpowiedniej liczby wolnonajemnych robotnik6w w okresie 

sezonowych prac polnych natrafialo cz�sto na powazne trudnosci, a po

nadto pocüigalo za sobq znaczne wydatki pieni�zne. Dlatego tez feuda

lowie starali si� zapewnic sobie w okresie tych prac niezb�dnq ilosc rqk 

do pracy przez wprowadzenie najmu przymusowego. Pierwsze pr6by 

w tym kierunku obserwowac mozna juz w pierwszych latach XVI, 

a moze nawet u schylku XV w. M6wiq o tym zapiski pisarza zgorze

leckiej rady miejskiej, Jana Hassa, kt6ry kilkakrotnie wspomina o tym, 
ze szlachta nie tylko zmusza dzieci poddanych do przyj�cia sluzby we 

dworze, ale tez nie pozwala im udawac si� do pracy w innych majqt

kach bez zezwolenia panskiego. Juz z pieTwszego dwudziestolecia XVI w. 

znamy szereg konkretnych przyklad6w realizacji najmu przymusowego 

w poszczeg6lnych majqtkach szlacheckich. Wprowadzal go m. in. w Kö

nigshain i Schönbrunn Bartlomiej Hirschberg oraz Baltazar Gersdorf 

w Tauchritz 4. 

N ajem przymusowy zostal prawnie usankcjonowany dopiero w „po

rzqdku krajowym (Landesordnung) z 1539 r.5
• Na jego mocy przyznano 

panom gruntowym pierwszenstwo przed wszystkimi innymi w najmie 

dzjeci poddanych. Dzieciom chlopskim zabroniono przyjmowac sluzb� 

w obcych majqtkach bez pisemnego zezwolenia swego pana gruntowego. 

Niezastosowanie si� do tego przepisu bylo r6wnoznaczne ze zbiegostwem 

i pociqgalo za sobq utrat� praw do dziedziczenia majqtku po rodzicach 

oraz kar� wi�zienia. Zezwolenia na p6jscie na sluzb� do obcych majqtk6w 

mialy byc udzielane „bez specjalnych koszt6w", a wi�c bezplatnie. Po

dobne obostrzenia wprowadzono w stosunku do komornik6w, kt6rym nie 

wolno bylo bez pisemnego swiadectwa wystawionego przez pana grun

towego opuscic majqtku. Ustalono wreszcie taks� plac dla poszczeg6lnych 

kategorii czeladzi oraz robotnik6w dni6wkowych. Place te byly po

myslane jako maksymalne i nie wolno bylo ich przekraczac. 

Jesli w 1539 r. wprowadzono wlasciwie przepis o pierwszenstwie 

pana gruntowego w zatrudnianiu dzieci poddanych, to w uchwalonym 

przez stany, w zwiqzku z zqdaniem szlachty zaprowadzenia porzqdku 

w placach czeladzi, projekcie „porzqdku krajowego" z 1551 r. jest juz 

expressis verbis mowa o najmie przymusowym. Mial on trwac rok. 

Dzieci poddanych chcqce isc na sluzb� do obcych majqtk6w musialy 

uzyskac list wychodni (Losbrief). Projekt tego „porzqdku krajowego" nie 

doczekal si� jednak zatwierdzenia ze strony panujqcego. Wedlug uchwaly 

sejmowej z 1588 r. najmowi przymusowemu podlegaly dzieci chlopskie, 

kt6re ukonczyly 14 rok zycia. Jesli dany szlachcic sam nie potrzebowal 

4 K n o t h e, op. cit., s. 280-281; B o e 1 c k e, Zur Lage ... , s. 98-99. 
5 B. G. Weinart, Rechte und Gewohnheiten der beyden Markgrafthüme1 

Ober und IVieder Lau.sitz, t. I, Leipzig 1793, s. 79-81. 
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wszystkich dzieci chlopskich w tym wieku do pracy we dworze, m6gl 
je wedlug swego upodobania oddac na sluzb� zamozniejszym gospodarzom 
Iub panom gruntowym z sqsiednich majqtk6w. Proponowano tez surowe 
kary na tych- czeladnik6w, kt6rzy uzyskali wprawdzie zezwolenie na 
udanie si� do pracy w obcych majqtkach, ale nie wr6cili do rodzinnej 
wsi w okreslonym przez pana gruntoweigo terminie 6• Postanowienia 
o najmie przymusowym zawarte w „porzqdku krajowym" z 1539 r.
zostaly powt6rzone w „porzqdku krajowym" z 1597 oraz 1609 r.7• 

Po wojnie trzydziestoletniej w G6rnych Luzycach dal si� odczuc 
powszechnie brak rqk do pracy spowodowany powaznymi stratami lud
nosciowymi. Panowie g6rnoluzyccy odczuwali go tym bardziej, ze na 
skutek masowego przylqczania pustek chlopskich do dworu wzrosla ilosc 
folwark6w oraz zwi�kszyl si� areal grunt6w istniejqcych juz uprzednio. 
W celu zapewnienia rozwijajqcym si� folwarkom dostatecznej ilosci sily 
roboczej zwi�kszano wymiar. panszczyzny oraz egzekwowano surowo 
przepisy o najmie przymusowym. Na prosb� szlachty na poczqtku 1649 r. 
w6jt krajowy Kurt Reinike Callenberg przypomnial w patencie zakaz 
najmowania si� do pracy w obcych majqtkach bez zezwolenia pana 
gruntowego, wyznaczyl wysokie grzywny pieni�zne na tych, kt6rzy bez 
zezwolenia przyjmujq obcych poddanych do pracy, oraz nakazal mlodym 
ludziom pTzyjmorwanie najmu dlugi0t1erminoW1ego 8• tPowt6TzOil!o to nast�
nie w zatwierdzonej przez kurfirsta Jana Jerzego I „ustawie o podda
nych" (Untertanenordnung) z 1652 r. Wyznaczono przy tym surowe kary 
za przyjmowanie zbieg6w i za zbiegostwo 9• 

W 1689 r. wydano „ustaw� o czeladzi" (Gesindeordnung), w kt6rej 
uj�to w jednq calosc wszystkie dotychczasowe przepisy na temat cze
ladzi zar6wno wolnonajemnej, jak i pochodzqcej z najmu przymuso
wego 10• N.akazano w niej m. in. poddanym przyprowadzic na Marcin?
( 11 XI) lub w innym przyj�tym zwyczajowo w danej wsi terminie do 
dworu wszystkie zdolne do sluzby dzieci, sposr6d kt6rych pan gruntowy 
lub wyznaczony przez niego urz�dnik dominialny mial wybrac czeladz 
dla siebie. W wypadku gdyby nie zaangazowano do dworu wszystkich 
przyprowadzonych dzieci, chlopi mogli wybrac sposr6d nich czeladz dla 
siebie. Dziewcz�ta i chlopcy, kt6rzy nie otrzymali przydzialu pracy we 
dworze lub u chlop6w, mogli si� starac o zezwolenie na udanie si� na 

( 
6 J. L e s z c z y fi s k i, Problem chlopski na sejmie g6rnoluzyckim od zarania„ 

XVI do poczqtk6w X."VII w. (8lqski Kwartalnik Historyczny Sobötka - dalej skr6t: 
Sob6tka - 1961, nr 2, s. 152-153). 

7 Tamze, s. 155; Oberlausitzer Kollektionswerk, t. I, Budissin 1770, ·s. 382-383� 
s Oberlausitzer Kollektionswerk, t. I, s. 611-614. 
9 Tamze, s. 614-624. 
io Tamze, s. 643-650. 
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sluzb� poza rodzinml wies. Musieli tylko uzyskac odpowiednie zaswiad
czenie od swego pana gruntowego (Gunst- lub Freizettel), w kt6rym 
scisle zaznaczano, dokqd i na jaki czas si� udajc:4. Zaswiadczenia te mialy 
byc wydawane bez zadnej oplaty. Obowic:4zkiem pracodawcy bylo wy
stawic swiadectwo, ze u niego istotnie znajduje si� dana dziewka lub 
parobek. Kazdy pan gruntowy mial sporztidzac specjalne wykazy za
trudnionej w danym roku na folwarku lub u chlop6w obcej czeladzi. 
Po uplywie terminu wyznaczonego w zezwoleniu dziewka lub parobek 
mieli wr6cic do rodzinnej wsi i albo przyjc:4c prac� na terenie majc:4tku 
swego pana gruntowego, albo starac si� o przedluzenie zezwolenia na 
prac� na obcym terenie. Jesli dzieci chlopskie, kt6re uzyskaly te zezwo
lenia, nie przyj�ly rocznej pracy w obcych majc:4tkach, lecz najmowaly 
si� tylko do prac sezonowych lub wl6czyly si� po kraju, pan gruntowy 
mial obowic:4zek je odwolac i odpowiednio surowo ukarac. Obowic:4zywal 
roczny okres najmu. Wym6wienie umowy o pracy mialo nastc:4pic na 
6 tygodni przed uplywem roku. Niezlozenie wym6wienia w tym terminie 
oznaczalo, ze czeladnik godzi si� pracowac przez nastE:pny rok za t� samq 
zaplat�. Opuszczenie samowolne pracy przed terminem uwazane bylo 
za akt zbiegostwa i podlegalo takim karom, jakie prawo przewidywalo 
na zbieg6w. W razie schwytania w najlepszym wypadku zbieg musial 
odpracowac okres do konca przewidzianego umowc:4 o najmie terminu. 
Tracil przy tym wynagrodzenie za caly rok lub tylko za okres po schwy
taniu. Pracodawcy mieli obowic:4zek bez zadnej oplaty wystawiac swia
dectwa zachowania si� zatrudnionej u nich obcej czeladzi. Z drugiej 
strony panowie gruntowi mieli si� troszczyc o interesy dzieci swoich 
poddanych zatrudnionych na obcym terenie, dbac o to, by pracodawcy 
dobrze je traktowali oraz nie oszukiwali na jedzeniu i przy wyplacie 
myta. Wedlug „ustawy ö czeladzi" rok pracy w ziemi budziszynskiej 
zaczynal si� na Boze Narodzenie, a w ziemi 21gorzeleckiej na Wniebo
wstqpienie NMP. Podano w niej r6wniez taks� maksymalnych plac cze
ladzi zmodyfikowanq w stosunku do taksy z 1597 r., zabroniono robienia 
przysiewk6w poza przysiewkami lnu oraz dawania czeladzi przy zawie
raniu umowy o pracy wyzszych datk6w niz 1-4 gr. W latach_ nast�pnych 
zawarte w „ustawie o czeladzi" zakazy i nakazy obwarowano dodatko
wymi sankcjami karnymi ze wzglE:du na ich cz�ste przekraczanie 11• 

Najem przymusowy nie objc:4l od razu calego terenu G6rnych Luzyc. 
Rozprzestrzenial si� on stopniowo. Og6lnie mozna przyjc:4c, ze najpierw 
pojawil si� w srednich i drobnych majqtkach szlacheckich, potem w pan
stwach stanowych, a w koncu w dobrach miejskich i duchownych, po
niewaz w takiej kolejnosci kategorii d6br feudalnych rozwijala si� go-

11 Tamze, s. 653, 655.
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spodarka folwarczno-panszczyzniana. Z najmem przymusowym nie 
spotykamy si� prawie zupelnie we wsiach klasztoru cysterek Marien
stern 12 oraz budziszynskiej i zytawskiej rady miejskiej. W calym powiecie 
:sqdowym .zytawskiim .zosta} on wprowad:wny dopteT10 w 1659 r 13• W riie
kt6rych majqtkach objql tylko cz�sc ipoddam.ych, np. w Bre1J.nig i Haus
walde podlegaly mu jedynie kobiety 14• Byly r6wniez wsie, kt6re za
wykupem uzyskiwaly wolnosc od tego ci�zaru, np. Wolimierz i cz�s
ciowo Gaussig 15• 

Z podanych wyzej przyczyn po wojnie trzydziestoletniej feudalowie 
zacz�li _scislej egzekwowac przepisy o najmie przymusowym, w tym tez 
rady miejskie, zwlaszcza lubijska i zgorzelecka 16• Popelniano przy .tym 
szereg naduzyc. :Zqdano dostarczania dzieci chlopskich do pracy w ma
jqtkach polozonych poza granicami G6rnych tuzyc. W 1655 r. np. 
August Fryderyk Kötteritz polecil, by po 6 parobk6w i dziewek z Burke, 
Taschendorf i Schönbrunn w pow. budziszynskim udalo si� do pracy 
do miejscowosci Froburg w Misni. Gdyby rodzice sprzeciwiali si� zarzq
dzeniu panskiemu, kazal zakuc ich w dyby. Za chlopami ujql si� jednak 
stan szlachecki, stwierdzajqc, ze Zqdanie Kötteritza jest sprzeczne z obo
wiqzujqcym prawem 17

• Pociqgano do pracy w ramach najmu przymu
sowego dzieci poddanych proboszczowskich, jak to bylo np. w 1707 r. 

12 J. S o l t  a; Die Ertragsentwicklung in der Landwirtschaft des Klosters Ma

rienstern. Zur Entwicklung der Getreideerträge unter den Bedingungen des preu

ssischen Weges der bürg�rlichejl, Agrarevolution, Bautzen 1958, s. 75. 
13 E. W a u e  r, Geschichte der Industriedörfer Eibau und Neueibau, t. I, Dres

den 1913, s. 432. 
14 F. C. P r  a s s e r, Chronik von Grossröhrsdorf, Stadt und Dorf Pulsnitz, 

Friedersdorf, Thiemendorf, Lichtenberg, Mittelbach, Kl�indittmannsdorf, Leppers

dorf ... , Bischofswerda 1869, s. 541. 
15 Confirmationsurkunde Kurfürst Johann George des Dritten ... über einen 

Vergleich zwischen Lieutenant Meurer und der Gemeinde Volkersdorf ... , Drezno 
14/24 I 1687, Sächs. Landeshauptarchiv Dresden (dalej skr6t: SLHA Dresden), Loc. 
9487, nr 18a, Verschiedene oberlausitzische Gemeinden, Innungen, Privatpersonen 
betr. Vorgänge (1632-1692), reg. 35; Rezess des Rudolf von Neidschütz betr. Dienste 
der Unterthanen zu Gaussig und Günthersdorf, Gaussig 22 VII 1686, Sächs. Landes
archiv Bautzen (dalej skr6t: SLA Bautzen), Gutsarchiv (dalej skr6t: G.A) Gaussig, 
nr 2079. ( 

16 Löbauer Protokolle 1646-1717, Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, dzial 
r�kopis6w (dalej skr6t: BUW), kolekcja G6rnoluzyckiego Towarzystwa Przyjaci6l 
Nauk w Zgorzelcu (dalej skr6t: GTPN), Akc. 1948/196, f. 31; L e s  z c z y n s k i, Pro

blem chlopski ... , s. 154. 
17 August Fryderyk Kötteritz do sc1d6w w Burke, Taschendorf i Schönbrunn, 

Froburg 3/13 I 1655, SLA Bautzen, Sächs. Ständearchiv (dalej skr6t: SSA), f. 66; 
Chrystian Jan Schönberg do starosty budziszynskiego, Braune 6 V 1655, tamze, 
f. 67; stan szlachecki do Kötteritza, Budziszyn- 5 II 1655, tamze, f. 69.-70.
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w Ossling 19• Niekiedy nie licwno si� z przyj�Ül zwyczajowo zasadq

niebrania do pracy na folwarku jedynego dziecka chlopskiego, zwfaszcza 

gdy rodzice byli juz w podeszlym wieku. Przy�ladem tego jest wlasciciel 

wsi Baarsdorf i Moholz 19. Bez skrupul6w zmuszano do sluzby we dworze 

dzieci potrzebne rodzicom do prowadzenia gospodarstw. Wszelkie pro

testy rodzic6w surowo karano, o czym przekonali si� dotkliwie poddani 

z Pisarzowic Dolnych 20. 

Panowie gruntowi niekiedy nie przestrzegali zasady, ze najmowi 

przymusowemu podlegajq dzieci chlopskie, kt6re ukonczyly 14 rok zy

cia 21. W 1716 r. skarzyli si� chlopi z Ober Sohland, ze wlasciciel wsi 

zmusza do pracy dzieci mlodsze 22• Wbrew zwyczajowi angazowano takze

m�zatki, np. w Pisarzowicach Dolnych 23. Choc najem przymusowy mial 

trwac 2 lata, nierzadko wlasciciele wsi przedluzali go na dalszy okres, 

np. w Ober Sohland 24_ W Lomnitz trwal 3 lata 25, w Dürrhennersdorf 

chlopcy pracowali 2 lata, ale dziewcz�ta 3 lata 26, w Petershain tyle lat, 

ile potrzeba bylo panu gruntowemu 27• Czasami nie kwestionujqc samej

zasady trwania najmu przymusowego przez 2 lata szlachta nie chciala 

zwolnic z pracy czeladzi po uplywie tego terminu, np. wlasciciel Nad

rzecza 28• ,,Ustawa o poddanych" m6wila, ze dziewka lub parobek mog� 

wstqpic w zwiqzki malzenskie po wypelnieniu obowiqzku najmu przy

musowego. Utarlo si� jednak zwyczajowo, ze jesli ktos chcial uczynic 

to w czasie trwania sluzby, musial na 6 tygodni przed slubem zawia

domic pana. U zyskanie zwolnienia uzalezniano od dostarczenia zast�pcy, 

18 Starosta budziszynski Kasper Krzysztof Nostitz do kurfirsta, Budziszyn 16 VIII 

1707, SLHA Dresden, Loc. 9577, Irrungen zwischen Pfarrer und Wiedemuthleuten zu 

Ossling eines und dem Gerichtsherrn des andern Theils betr. 1708. 
19 Amtsprotocolle 1708-1716, Judicium 24 II 1713 i 5 III 1716, Archiwum Pan

stwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, Archiwum miasta Zgorzelca 

{dalej skr6t: AP Wroclaw, AmZ), nr 834, f. 350 i 513-515. 
20 Tamze, Judicium 9 VIII 1708, t. 27-28. 
21 K n o t  h e, op. cit., s. 282; Ezliche Artikul und Sachen gezogen auss einem 

alten Buche, welches der Herr Landeshaubtmann Löben communiciret hatt ... im 

Februar 1650 wards extrahirt, tamze, nr 5030. 
22 Amtsprotocolle 1708-1716, Judicium 18 XII 1716, tamze, nr 834, f. 536. 

23 Tamze, Judicium 9 VIII 1708, f. 27-28. 
24 Tamze, Judicium 14 XII 1713, f. 397-398. 
25 Amtsprotocolle 1717-1720, Judicium 29 IV 1718, tamze, nr 7659. 
26 0. S c  h wär, Lebensgeschichte eines Dorfes: Dürrhennersdorf mit Neuschön

berg, Leipzig 1939, s. 33. 

21 J. M ö r b e, Orts-Chronik von Petershain im Rothenburger Kreise, Rothen

burg OL 1844, s. 68-69, przyp. 20. 
2s Hans Wilhelm Kyaw do stanu szlacheckiego, Nadrzecze 10 II 1679, SLA 

Bautzen, SSA, nr 2301, f. 314-318. 
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kt6ry odsluzy reszt� czasu za zainteresowanego, albo od wysokiej oplaty, 
wynoszqcej w skali rocznej 3 - 5 tal.29 

Vy swym zapale korzystania z taniej sily roboczej . panowie g6rno
luzyccy posun�li si� nawet tak daleko, ze starali si� wprowadzic najem 
przymusowy w nalezqcych do nich wsiach polozonych juz poza granicami 
G6rnych Luzyc, np. na terenie Misni, gdzie go w tym czasie jeszcze nie 
znano, np. w dominiach Lindenau i Pulsnitz, w kt6rych cz�sc wsi lezala 
po ,stronie misnienskiej 30. 

Prawo pan6w gruntowych do przymusowego najmu dziec� chlopskich 
gwarantowaly nie tylko og6lnokrajowe ustawy, rozporzc1dzenia i uchwaly 
sejmowe. M6wily o nich r6wniez wilkierze miejskie 31, wydawane dla 
poszczeg6lnych domini6w „nakazy i zakazy", urbarze oraz instrukcje 
dla rzqdc6w 32

• 

Nierzadko we wsiach, kt6re dotqd nie znaly najmu przymusowego, 
dochodzilo do zaburzen na tle jego wprowadzania. Tak bylo w powiecie 
sqdowym zytawskim w 1659 r., gdzie egzekwowanie najmu przymuso
wego doprowadzilo do !I'lebelii w Oberherwigsdiod i Kemnitz 33• Przeciwko 
najmowi przymusowemu zbuntowali si� takze poddani lubijskiej rady 
miejskiej w Alt Löbm.� 34

• Przy pomocy wladz zaburzenia zostaly szybko 
stlumione, a opornych chlop6w karano ,grzywnq pieni�.znq. 

Ustawodawstwo na temat czeladzi dopuszczalo mozliwosc zwalniania 
dzieci chlopskich od tego obowiqzku, jesli pan gruntowy lub jego pod
dani nie potrzebowali ich do pracy u siebie. Zwolnien takich udzielano 
dosc cz�sto, ale wbrew przepisom pobierano za .to oplaty,, niekiedy dosc 
wysokie. W Oldrzychowie np. wynosily one od osoby 1 tal. lub ekwi-

29 P. E n d e  r, Langenau im Görlitzer Kreise (NLM, t. 45, 1869, s. 148-149).
30 Reskrypty kurfirsta Jana Jerzego I, Drezno 15 II i 6 XII 1652, SLA Bautzen,

GA Lindenau, nr 1740, f. 10, 13 i dalsze; Recess mit den Unterthanen wegen des 
Gesinde Zwangs und streitigen Gemeinde Flecks, Pulsnitz 21 II 1668, tamze, GA 
Pulsnitz, nr 203; :Oie Verweigerung der Gesinde Stellung uffs Schloss Pulssnitz der 
Meissnischen Seite betr. 1671, tamze, nr 116. 

31 Por. np. Der Stadt G.örlitz Willkühr 1679, AP Wroclaw, AmZ, nr 8693. 
32 Por. np. Geclingerichte gehalten zu Gottau 1675, SLA Bautzen, Amtsgericht

Bautzen, nr 1441; Rugen der Gemeinde zu Ostr<(1732, Klosterarchiv Marienstern 
(dalej skr6t: KAM), Rep. III, Lit. 0, nr 9; Urbarium des Guthes Ober Leichtenau 
1695; AP Wroclaw, Archiwum miasta Lubania (dalej skr6t: AmL), nr 3363; Instruc
tion E. E. Rathes der Stadt G örlitz dess ül:;>er gemeiner �Stadt Güther bestalten 
Ambtmannes, 9 X 1694, tamze,.AmZ, nr 15043. 

33 J. C. P e s  c h e 1, Geschichte von Kemnitz, Zittau 1861, s. 105; Extract Schrei
bens aus Zittau, 15 II 1659, SLHA Dresden, Loc. 9576, Die von denen Bauern zu 
Ober Herwigsdorf ihren Gerichtsherrn dem von Reichwald verweigerte Hoffe-. 
dienste betr. Anno 1659, f. 2. 

34 Löbauer Protocolle 1646-1717, BUW, GTPN, Akc. 1948/196, f. 38. 
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walent w zbozu 35• Placic trzeba bylo takze za udzielenie zezwolenia na

udanie si� do pracy poza dany majqtek (Gunstzettel lub Gunstbrief). 

W dobrach zgorzeleckiej rady miejskiej brano z tego tytulu od parobka 

1 tal., od dziewki natomiast pol tal. 36
. Znacznie nizsze byly oplaty we 

wsiach klasztoru Marienstern. Wynosily one przewaznie od pol do 8 gr, 

a w wyjqtkowych wypadkach 1 tal. W sumie w latach 1722-1731 

udzielono w tym dominium 308 zwolnien, kt6re daly zaledwie 40 tal. 

5 gr 6 den. dochodu 37• Zwolnienia uzyskiwali tez poddani szlacheccy.

W 1652 r. na sluzbie u obcych ze wsi Buchwald bylo 31 osob, a w trzy 

lata p6zniej - 13 38. Wielu z nich udalo si� zresztq do pracy u obcych 

samowolnie. Bylo to sprzeczne z prawem i karane, w dobrach zgorze

leckiej rady miejskiej np. niewysokq grzywnq 39• Prawo przewidywalo

w tym wypadku odpowiedzialnosc zbiorowq, a scislej - rodzinnq. Za 

samowolne p6jscie do pracy u obcych pan gruntowy. m6gl ukarac rodzi

c6w wi�zieniem lub grzywnq 40• Om6wione wyzej ustawy przewidywaly 

takze kary, jesli dziecko chlopskie nie wrocilo do majqtku swego pana 

gruntowego w terminie okreslonym w zezwoleniu. Cz�sto wina nie spo

czywala jednak po jego stronie, bo zdarzalo si�, ze pracodawcy zatrzy

mywali u siebie czeladz silq, jak to bylo np. w wypadku poddanego 

Eliasza Ponickaua, Jakuba Webera, ktory otrzymal na rok zezwolenie, 

ale pracodawca Karol Chrystian Goldstein nie chcial go zwolnic po roku 

pracy 41
. Z drugiej strony panowie gruritowi odwolywali cz�sto czeladz 

z pracy u obcych przed ukonczeniem zawarowanego kontraktem terminu. 

Szczeg6Inie duze pretensje o to do szlachty mialy czynniki rzqdzqce 

w miastach 42
• 

Za SWq prac� czeladz otrzymywala wynagrodzenie 4s. U czeladzi 

z najmu przymusowego, podobnie jak u sluzby wolnonajemnej, skladalo 

35 Amtsprotocolle 1708-1716, Judicium 5 III 1716, AP Wroclaw, AmZ, nr 834, 
f. 513-515.

36 En d e  r, op. cit., s. 148.
37 Akten Zins und dergleichen betr. 1720-1730, KAM, nr 25, Fach 274. 
38 Protocollum über vorgefallene Gerichts-Sachen Buchwalda 1652-1653, SLA 

Bautzen, GA Baruth, nr 197. 
39 J. L e s  z c z y n s k i, Das „Züchtigungsrecht" (Jus castigandi) gegenüber den

Untertanen in der Oberlausitz während des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahr

hunderts (Lp B, 1964, nr 11/1, s. 65, przyp. 57). 
40 Gerechtsame und Pflichten derer Herrschaften und Unterthanen in dem 

Marggraffthum Oberlausitz, BUW, Kolekcja Milicha (dalej skr6t: KM), nr 316 (912). 
41 Reskrypt kurfirsta Jana Jerzego I, Drezno 14 IV 1649, SLA Bautzen, SSA, 

nr 2301, f. 501-502. 
42 Rady zwi&zku 6 miast do w6jta krajowego Kurta Reinike Callenberga, Bu

dziszyn 22 II 1649, tamze, nr 2306, f. 215-219. 
43 Na folwarkach zatrudniano przeci�tnie kilka do kilkunastu osob. W J�drzy

chowicach na jednym folwarku zatrudniano 3 czeladnik6w, na drugim - 4, na 
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si� ono na og6l z trzech element6w: myta, dodatk6w w obuwiu, odziezy 

lub pl6tnie oraz deputatu w zbozu bqdz w robieniu tzw. przysiewk6w. 

Najwi�ksze znaczenie posiadaJo wynagrodzenie w pieniqdzu. Wysokosc 

jego zalezala od kategorii czeladzi i jej plci. Czeladz dzielila si� na 

r6zne kategorie. Najcz�sciej wyst�puje podzial na ekonom6w, zwanych 

takze w6jtami (Vogt), starszych parobk6w (Grossknecht), parobk6w (Mit

telknecht) i mlodszych parobk6w (Kleinknecht), starszych parobczak6w 

(Grossjunge), parobczak6w (Mitteljunge) i mlodszych parobczak6w (Klein

junge), zarzqdzajqce bydlem (Viehwirtin), klucznice lub szafarki (Schlies

serin, Schäferin), kucharki (Köchin), starsze dziewki (Grossemagd), 

dziewki (Mittelmagd) i mlodsze dziewki (Kleinemagd) 44. Niekiedy okre

slenia czeladzi odzwierciedlaly jej specjalizacj� zawodowq, np. woznica 

(Kutscher), koniarz (Pferdeknecht), wolarz (Ochsenknecht, Grossöchsner) 

lub wolarek (Ochsenjunge, Kleinöchsner), starszy poganiacz (Alttreiber), 

poganiia1oz (Mitteltreföer), poganriacz polorwy (Feldtreiber), paT!Obek pol,owy 

(Feldknecht), wsr6d kobiet natomiast obok wspomnianych wyzej klucznic, 

szafarek i kucharek - dziewki pracujqce w dworku panskim (Haus

maigd), pomocnice kucharek (Küchenmagd), pastuszki bydla (Viehhirtin), 

kr6w (Kuhhirtin), cielqt (Kalbmagd), swin (Schweinmag_d), g�si (Gänse

magd, Säumagd) itp.45 Wsr6d czeladzi m�skiej wyjqtkowq rol� odgrywal 

starszy parobek, kt6ry nie tylko wykonywal najwazniejsze prace w polu, 

mial p�ecz� nad narz�dziami oraz pozostalq czeladziq m�skq, kierowal 
jej pracq, ale tez spelnial waznq rol� w kierowaniu pracq panszczyzniarni 

chlop6w. Z reguly niemal funkcj� t� pelnili parobcy z najmu wolnego, 

choc od tej reguly byly tez wyjqtki 46• Wsr6d kobiet najwi�ksze zna

czenie miala zarzqdzajqca bydlem, do kt6rej nalezala piecza nad calym 

bydlem na folwarku. Ona tez kierowala calq zenskq czeladziq. Spotykamy 

si� z niq tylko w niekt6rych folwarkach. Cz�sciej funkcje jej przejmo

wala szafarka lub starsza dziewka 47• 

Do wybuchu wojny trzydziestoletniej place czeladzi z najmu przy

musowego nie byly zbyt niskie. Wprawdzie w niekt6rych wsiach, zwlasz

cza szlacheckich, chlopi nierzadko skarzyli si�, ze ich dzieci otrzymujq 

we dworze niewystarczajqce myto, ale bylo to raczej zjawisko wy-

trzecim - 10, w Kopaczowie - 4, w Zarkach- 5, ? Racke!-6, w Lindenau-10,.
w Slawnikowicach - 13, w Gross Särchen - 19. Por. przypisy do tab. II-IV.

44 Np. w Lindenau i w Slawnikowicach. 
45 Np. w Racke!, Kopaczowie, J�drzychowicach i Zarkach. 
46 0 starszych parobkach por. ,,poru1dek krajowy" z 1597 oraz „ustaw� o cze

ladzi" z 1689 r. Por. tez Lohn des Gesindes zu Racke! 1668-1669, SLA Bautzen,
GA Baruth, nr 1056, oraz M ö r b e, op. cit., s. 68. 

47 Swiadczy o tym wynagrodzenie zarzc}dzajqcej bydlem, kilkakrotnie przewyz
szajqce myto pozostalej zeiiskiej czeladzi. W J�drzychowicach wynosilo ono 8 tal.
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jqtkowe. W Osieku Luzyckim np. w 1566 r. czeladz dostawala place 
o polow� nizsze, niz przewidywala taksa z 1539 r.48 Zdarzaly si� nawet

wypadki, ze zmuszano dzieci poddanych do bezplatnej pracy we dwo

rze 49• Z drugiej strony we wsiach klasztoru Marienstern Kuckau, Pan

schwitz i na folwarku szpitalnym w 1606 r. czeladz byla wynagradzana
znacznie wyzej, niz przewidywala taksa, a w najgorszym wypadku za
robki jej pokrywaly si� z maksymalnymi placami ustalonymi w taksach.
Podobnie przedstawiala si� sprawa, gdy chodzi o folwarki z,gorzeleckiej

rady miejskiej w Piensku i J �.drzychowicach, gdzie szczeg6lnie parobcy

i czeladz zenska dostawala place znacznie wyzsze od maksymalnych usta
lonych taksami, niekiedy nawet o 2000/o (tab. I) 50. 

Gorzej bylo juz po wojnie trzydziestoletniej, choc wlasnie wtedy 
szlachta narzekala najbardziej na zqdania finansowe czeladzi. Poza wsiq 
Rackel, gdzie czeladz z reguly otrzymywala wyzsze place od ustalonych 
taksq z 1689 r., i cz�sciowo Groß Särchen w panstwie stanowym Hoyers
werda, a takze Lindenau (dosc wysokie place dziewek i pastuszek), 

czeladz w dobrach szlacheckich dostawala myto albo mieszczqce si� 
w .granicach nakreslonych taksq, �Ibo nizsze, zwlaszcza w Bretnig, Ko

paczowie i Slawnikowicach (tab. II) 51• Nieco lepiej bylo w dobrach miej
skich, aczkolwiek i tutaj mozna obserwowac wi�ksze lub mniejsze wa-

48 V. K 1 e m m, Bauernbewegungen des 16. Jahrhunderts im Markgrafturn 
Oberlausitz (Lp B, 1958, nr III/1, s. 44). 

49 L e s  z c z y n s k i, Problem chlopski ... , s. 153. 
so Tabel� opracowano na podstawie nast�pujqcych material6w: ,,porzqdki kra

jowe" z 1539 i 1597 r., Raitungk über das Gutt Hennersdorf 159511596, AP Wroclaw, 
AmZ, nr 7414; Ausgab vnd Vnkost der Gutter Penzig 1558, tamze, nr 2374; Rech
nung der Einnahmen vnd Aussgabe gemeyner Stadt Landt G_ütter 1570il571, tamze, 
nr 1450; Rechnung der Eynnom vnd Aussgabe gemeyner Stadt Landtgüther 
1595/1596, tamze, nr 1449; Huben-, Michaelis- vnd Walpurgis Zins Register Anno 
1606, KAM, Fach 161. W G6rnych Luzycach znajdowaly si� w obiegu monety cesar
skie, czeskie, slqskie, misnienskie i lokalne (zgorzeleckie i zytawskie). Wszystkie 
z nich wyst�pujq w zr6dlach charakteryzujqcych place czeladzi. Fakt ten utrudnia 
powaznie por6wnywanie tych plac. Stqd tez sporzqdzajqc tabele autor staral si� 
przyjqc jednolity system monetarny. Przeliczen dokonal na podstawie artykulu 
S c h w i n k  o w s k i e g o, Die „Rechnungsmünzen" in Kursachsen, der Lausitz, 
Schlesien und Böhmen im Anfang des 18. Jahrhunderts (Bautzener Geschichtshefte, 
1929, t. VII, z. 4, s. 146-147). 

si Tabel� opracowano na podstawie nast�pujqcych material6w: ,,ustawa o cze
ladzi" z 1689 r.; Tschirnhaussischer Wirtschaftkalender, BUW, GTPN, Akc. 1948/500; 
Geldt Rechnungk ann Einnahme vnndt Aussgabe Geldt dess Rütter Guttes Brett
nigk ... 1661/1662, SLA Bautzen, Amtsgericht Pulsnitz, nr 1444; Jahres-Rechnung ... 
1691/1692, tamze, nr 1443; Lohn des Gesindes zu Racke! 1668/1669, tamze, GA 
Baruth, nr 1056; Liquidation, was die allhiesigen Bedienten und Gesinde an Lohn 
und Deputaten zu fordern 1719/1720, tamze, Oberamt, Fach 457, nr 14, z. 8; Specifi-
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han!ia na koreysc 'lub 'Ili,e!korzysc c�fadzli., jaik rto widac na przy'kladzie 
wydanej przez zgorzeleckc:t rad� miejskq taksy w 1679 r. oraz realnych 
plac czeladzi na · folwarkach w Ruszowie i J �drzychowicach. Place cze
ladzi m�skiej byly tarn nieco wyzsze, niz przewidywala taksa, zenskiej -
poza kucharkc:i - nieco nizsze (tab. III) 52• Place te byly na og6l sztywne 
i nie uwzgl�dnialy wahan cen na rynku, zwlaszcza na zboze, kt6re 
w zwic:tzku z cz�stymi w drugiej polowie XVII w. nieurodzajami osiqgaly 
niekiedy zawrotne ceny 53, a ceny zboza mialy decydujqce znaczenie 
w zyciu najubozszych warstw ludnosci. Z czasem jednak feudalowie 
byli zmuszeni uwzgl�dnic og6lny wzrost cen na artykuly powszechnego 
spozycia i poprawic czeladzi myto. Widac to wyraznie na przykladzie 
plac, jakie dziewki i parobcy otrzymywali w J �drzychowicach i Zarkach 
w szescdziesiqtych latach XVII oraz dwudziestych latach XVIII w. Tylko 
niekt6re kategorie czeladzi nie w tych latach nie zyskaly, a nawet nieco 
stracily. W wi�kszosci jednak place si� podniosly (tab. IV) 54. W sumie 
wlasciciele folwark6w wydawali niewiele pieni�dzy na czeladz. W roz
chodach folwark6w place czeladzi znajdowaly si� na dalekim miejscu 

cation derer sämtl. Bedienten und Gesinde so auf dem Ritter Guthe Lindenau 
voritzo sich befinden und was selbige an Lohn und Deputat bekommen 1736, tamze, 
GA Lindenau, nr 366; Attestat das Gesinde betr., Nieder Sohra 17 I 1718, AP 
Wroclaw, AmZ, nr 2848; Urbarium Ober Ullersdorf, XVII w., tamze; S c  h wär, 
op. cit., s. 33. 

52 Tabe!� opracowano na podstawie nast�pujqcych material6w: Der Stadt 
Görlitz Willkühr 1679, AP Wrocla.w, AmZ, nr 8693; Jahresrechnung über Einnahme 
und Aussgabe . . . des Guths Hennersdorff 1669/1670, tamze, nr 7656; Liquidations 
Abschied zu Rauscha 1675, tamze, nr 7725, f. 121. 

53 Za bardzo tanie uchodzily lata 1647-1648 (Chr. G. F i c k e r, Chronologica

relation Budissinensis Lusatica, BUW, KM, nr 10, 138 (9367)). W Zgorzelcu w latach 
1655-1659 i 1685-1692 korzec pszenicy kosztowal 1-2 tal., zy�a 10 gr - 1 tal. 15 gr, 
j�czmienia 14 gr - 1 tal. 6 gr, owsa 8-18 gr, ale w latach 1695-1697 pszenicy 
2 tal. 6 gr - 2 tal. 23 gr, zyta 1 tal. 9 gr - 2 tal. 2 gr, j �czm,ienia 1 tal. 4 gr -
2 tal. 2 gr, owsa 1 tal. - 1 tal. 6 gr (Chr. S c  h ä f f e  r, Annales Gorlicenses,

cz. 7 i 8, AP Wroclaw, AmZ, nr 8093 i 8723, passim). Wzrost cen na 4 podstawowe 
gatunki zboza byl wi�c wyrazny. Po nieurodzaju w 1694 r. w Lubaniu pod koniec 
roku za cwierc pszenicy placono 1 tal., zyta 2�7 gr, j�czmienia 20 gr, za korzec 
owsa 1 tal. 3 gr - 1 tal. 6 gr (Laubanische. cfu.onica 1670-1701, tamze, AmL, nr 
2267, f. 970). 

54 Tabel� opracowano na podstawie nast�pujqcych material6w: Jahresrechnung 
über Einnahme und Aussgabe . . . des Guths Hennersdorff 1669/1670, AP Wroclaw, 
AmZ, nr 7656; Rechnung über Einnahme und Ausgabe. bey dem Guthe Henners
dorff 1726/1727, tamze, nr 3864; Jahres Rechnung über Einnahm und Aussgabe des 
Ritter Guths Ober Sorau 1662/1663, tamze, 8224; Rechnung über Einnahme und 
Aussgabe bey dem Guthe Ober Sohra 172'5/1726, tamze, nr 7864; Vrbarium des 
Hospitals zu vnser Lieben Frawen in Görlitz 1626, tamze, nr 11317; Urbarium bey 
dem Hospital zu unser Lieben Frauen 1730, tamze, nr 11314. 
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i w najlepszym razie stanowily okolo 3-5°/o globalnych rozchod6w pie
Illi�zinych 55: 

Obok myta czeladz z najmu przymusowego otrzymywala r6wniez do
datki w obuwiu i odziezy lub ich ekwiwalent pieni�zny. ,,Por.zc1dek
krajowy" z 1597 r. dopuszczal dawanie parobkom po·parze but6w o war
tosci 3/4 marki, parobczakom po parze trzewik6w, a ponadto' kazdemu 
po 4 lokcie cienkiego i 4 lokcie grubego pl6tna. Kluczhice, kucharki 
i dziewki mialy otrzymywac fartuch, trzewiki wartosci 12 malych gr 
oraz po 3 lokcie cienkiego, 4 - sredniego i 4 - grubego pl6tna. ,,Ustawa 
o czeladzi" z 1689 r. r6wniez zezw.alala na dawanie czeladzi dodatk6w
w postaci obuwia i pl6tna, nie okreslajqc jednak ich ilosci lub wartosci
pieni�.znej. Kazdy czeladnik mial otrzymywac tyle, ile nakazywal panu
jqcy w danym majqtku zwyczaj.

W praktyce w kazdym niemal majqtku dodatki w obuwiu, pl6tnie 
i odzie.zy byly dawane w r6znej wysokosci. W Racke! np. wolarek 
otrzymywal 20 gr na trzewiki oraz po 6 lokci sredniego i grubego 
pl6tna, natomiast czeladz .zenska po 16 gr na trzewiki oraz po 6 lokci 
grubego, 5 lokci sredniego i 4 lokcie cienkiego pl6tna. Zamiast pl6tna 
mo.zna bylo wziqc pieniqdze w nast�pujqcej relacji: lokiec pl6tna cien,, .. 
kd,ego - 3 gr, s,red.niego - 11/2 gr, igrulbego - 1 gr 56. W Dürrhenners
dorf kucharce i dziewkom dawano po 5 lokci cienkiego i sredniego pl6tna 
i po 6 lokci grubego 57• W Zarkach parobek dostawal na buty 24 gr, 
jednq koszul� z cienkiego pl6tna i 2 ze sredniego, parobczak 9 gr 4 den .. 
na trzewiki i 2 koszule ze sredniego pl6tna, dziewki po 12 gr na trzewiki 
oraz po 9 lokci cienkiego i 14 sredniego pl6tna, pastuszka kr6w 8 gr na 
trzewiki, 7 lokci cienkiego i 9 lokci sredniego pl6tna 58. W nalezc1cej do 
panstwa stanowego tZawid6w wsi Kopacz6w na ka.zdq dziewk� przypa
dalo po 15 lokci pl6tna trzech gatunk6w, na pastuszk� natomiast 10 lokci 

· pl6tna sredniego i grubego 59• W Bretnig zamiast 2 lokci cienkiego
i 2 lokci sredniego pl6tna dziewki otrzymywaly po 9 gr got6wkc1 60. 

55 W panstwie stanowym Königsbrück w 1676 r. na og61m\ kwot� wydatk6w 
8220 tal. 21 gr 9 den. na czeladz i administracj� wydano zaledwie 277 tal. 18 gr 
(Einnahme und Aussgabe Gelt 1676, SLA Bautzen, Standes-Königsbrück, nr 726), 
w 1685 r. jeszcze mniej procentowo, bo na 26 114 tal. 9 gr 6 den. zaledwie 483 tal. 
16 gr (Einnahm- und Aussgabe Gelt 1685, tarnte, nr 739). W mniejszych majqtkach·· 
na ten cel wydawano minimalne kwoty, np. w Slawkowicach rocznie 31 tal. 16· gr 
8 den. (Tschirnhaussischer Wirtschaftkalender, BUW, GTPN, Akc. 1948/500). 

5& Lohn des Gesindes zu Racke! 1668/1669, SLA Bautzen, GA Baruth, nr 1056. 
57 S c  h wär, op. cit., s. 33. 
58 Attestat das Gesinde betr., Nieder Sohra 17 I 1718, AP Wroclaw, AmZ, 

nr 2848. 
59 Urbarium Ober Ullersdorf, XVII w., tamze. 
60 Jahres-Rechnung ... 1691/1692, SLA Baütze.p, Amtsgericht Pul�nitz, .im.1'443. 
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Na znacznie wyzsze dodatki :godzila si� w swoich dobrach zgorzelecka 
rada miejska. Wedlug wilkierza z 1679 r. miano dawac starszym parob
kom po· 1 tal. 12 gr na buty oraz 5 lokci cienkiego i 7 lokci sredniego 
pl6tna, parobkom po 1 tal. 8 gr na buty i tylez samo pl6tna, woznicom 
po 1 tal. 12 gr na buty i tylez samo pl6tna, chlopcu stajennemu 14 gr 
na bufy i 8 lokci sredniego pl6tna, kucharzowi 1 tal. na buty, po 
10 lok�i cienkiego i sredniego pl6tna oraz fartuch, wszystkim dziewkom 
po 1 tal. na buty, po 10 lokci cienkiego i sredniego pl6tna oraz po gru
bym fartuchu, a pastuszce 16 lokci obu tych gatunk6w pl6tna ui. W prak
tyce · jednak czeladz nie otrzymywala dodatk6w w takiej wysokosci. 
W J�drzychowicach np. woznica otrzymywal na buty 1 tal. 12 gr, ku
charka 1 tal. 4 gr, a takze 12 gr na trzewiki i 18 lokci pl6tna, dziewki 
po 12 gr na trzewiki, a g�siarka 9 gr 62. W G6rnych Zarkach wolarz: 
dostawal na buty 1 tal., 7 lokci sredniego pl6tna oraz 3 lokcie cienkiego, 
na serdak, mlodszy wolarz to samo, starsza dziewka i dziewka po 9 gr
na trzewiki oraz po 18 lokci wszystkich gatunk6w pl6tna, pastuszka kr6w 
trzewiki i 12 lokci pl6t:ha, 6 gr na trzewiki oraz· 7 lokci pl6tna, wreszcie 
g�siarka 6 gr na trzewiki i 8 lokci pl6tna 63• Na folwarku szpitala NMP 
w Zgorzelcu parobkowi dawano sk6ry owcze na kozuch 64. 

Powszechnie wyst�puje takze robienie przysiewk6w lnu dla czeladzi„ 
dopuszczane, aczkolwiek dosc niech�tnie, przez „ustaw� o czeladzi'" 
z 1689 r. W Dürrhennersdorf parobkom i dziewkom wysiewano po, 
cwierci lnu 65, w Zarkach parobkom po cwierci, parobczakom i dziewkom 
po 2 · miarki, pastuszce kr6w miark� 66, w Kopaczowie dziewkom po, 
2 miarki 67• Niekiedy zamiast przysiewk6w dawano ekwiwalent w pie
niqdzu, np. w Bretnig zamiast przysiewku cwierci lnu czeladz otrzymy
wala po 12 gr 68

. 

Zgodnie z ·prawem przy zatrudnianiu dawano czeladzi datek, kt6rego 
wysokosc miala wynosic i-4 gr (Mietgeld). Zwyczaj ten wyst�puje 
powszechnie. W niekt6rych wsiach wysokosc datku nie przekraczala 
4 gr, np. w Petershain wynosila 1 gr 3 den.69 Natomiast w Zarkach 

61 Der Stadt Görlitz Willkühr 1679, A�roclaw, AmZ, nr 8693. 
62 Rechnung 'über Einnahme und Ausgabe bey Guthe Hennersdorf 1726/1727,... 

tamze, nr 3864. 
sa Jahres Rechnung über Einnahm und Aussgabe ... des Ritter Guths Ober· 

Sohra 1662/1663, tamze, nr 8224. 
64 ·urbarium bey dem Hospital zu unser Lieben Frauen 1730, tamze, nr 11314-
65 S c  h wär, op. cit., s. 33. 
66 Por. przyp. 58. 
67 Por. przyp. 59. 
ss Por. przyp. 60. 
69 M ö r b e, op. cit., s. 68, przyp. 19 
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dawano qeladzi z tej okazji w zaleznosci od kategorii i plci 3-6 gr 10, 

w Kopaczowie dziewkom az po 10 gr 71, we wsiach zgorzeleckiej rady 
miejskiej 4-10 .gr 72, Spotykamy si� r6wniez z dawaniem czeladzi dat
k6w z okazji jarmarkow i odpust6w, aczkolwiek bylo to niezgodne 
z prawem. W Zarkach wysokosc ich wynosila 2-4 gr, w Kt>paczowie 
zas 8-10 gr n. 

W swietle powyzszych rozwazan widac wyraznie, ze szlachta nie 
miala zadnych podstaw do narzekania na place czeladzi z najmu przy
musowego. Natomiast czeladz miala znacznie wi�cej powod6w do skarg 
na pracodawc6w. Cz�stym zjawiskiem bylo niewyplacanie w og6le 
myt'a 74, medawamie dodatk6w lub lkh ekwiwalentu pieni�znego 75, zale
ganie z placami i dodatkami 76• 

Obok myta i dodatk6w czeladz miala otrzymywac we dworze pelne 
calodzienne utrzymanie. Skladaly si� na nie trzy posilki dziennie, a nie
kiedy, zwlaszcza w okresie pilnych prac polnych, takze czwarty w postaci 
podwieczorku. Jadlospis kuchni folwarcznej byl bardzo ubogi i nieuroz
maicony. Podstaw� wyzywienia stanowil chleb, mleko, najcz�sciej od
tluszczone, mleko kwasne, wszelkiego rodzaju bryje mqczne i krup_niki, 
dalej kasze (j�czmienna, jaglana, gryczana, rzadko krakowska), wreszcie 
jarzyny (kapusta slodka i kiszona, groch, brukiew, rzepa, buraki, mar
chew). Posilki gotowane kraszone byly tluszczem zwierz�cym, czasami 
tylko mlekiem, rzadko maslem, niekiedy zupelnie suche. Mi�so nalezalo 
do wielkiej rzadkosci na stole czeladnym. Przewaznie dawano je w por
cjach p6lfuntowych w czasie najwi�kszych swiqt, jak Boze Narodzenie, 
Wielkanoc i Zielone Swhitki, bqdz w dniu patrona kosciola czy jar
marku. Jedynie we wsi Radmeritz czeladz otrzymywala raz w tygodniu 

w Por. przyp. 58. 
71 Por. przyp. 59.
72 Por. przyp. 61. , 

n Por. przyp. 59. 
74 W Lomnicy dziewki otrzymywaly tylko 9 gr 4 den. myta rocznie i 3 lokcie

pl6tna (Amtsprotocolle 1717-1720, Judicium 29 IV 1718, AP Wroclaw, AmZ, nr 7659). 

W 1684 r. skarzyl siE: parobek Jer�y N., ze Jerzy Rudolf Klüx nie wyplacil z tytulu 

wynagrodzenia za 2 lata pracy 8 tal. (Klüx do przewodniczctcego Oberamtu Nostitza, 

Gleina 10 I 1684, SLA Bautzen, Amtsgericht Schirgiswalde, nr 496, f. 1-4; Nostitz 
do Klüxa, Klein Bautzen 14 I 1684, tamze, f. 5-6). 

75 Tak bylo w Ober Sohland, Gieraltowie i Pisarzowicach (Amtsprotbcolle 

1708-1716, Judicium 9 VIII 1708, 8 II 1709 i 14 XII 1713, AP Wroclaw, AmZ, 

nr �34, f. 27-28, 77-78, 397-398). 
76 Np. w nalezc1cych do paiistwa stanowego Zawid6w wsiach Opolno, Marko

cice, Wigancice Zytawskie, Wioska i Rybarzowice (chlopi z tych wsi do kurfirsta, 
13/23 IV 1676, SLHA Dresden, Loc. 9526, 37. Buch Oberlausitzer Justizsachen, 

f. 66--73; ciz do tegoz, Rybarzowice 16 XI 1692, tamze, Loc. 9527, 41. Buch Ober

lausitzer Justizsachen, f. 47, 51).
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mi�so. Z okazji swüit czeladz otrzymywala tak:ze piwo oraz swüiteczne 
pieczywo. Do chleba dawano przewaznie ser lub twarozek, czasami tez 
maslo. W okresie pilnych rob6t (sianokosy, zniwa) niekt6re kategorie 
czeladzi otrzymywaly dodatkowe porcje sera, masla i piwa. Hose wy
dzielanego czeladzi chleba, mi�sa, masla i sera, a niekiedy i innych arty
kul6w spozywczych, byla scisle ok:reslona � cz�o zalezala od kategorii 
i pki czeladzi; a takze od sezonu. Zdarzalo si� czasami, ze zamiast okre
slonych produkt6w, np. sera, masla, piwa, swüitecznego pieczywa, chleba, 
mqki na bryje i kluski, czeladz dostawala ich ekwiwalent w pieniqdzu 
lub W zbozu 77

• 

Wyzywienie czeladzi folwarcznej bylo nie tylko kiepskie i malo 
urozmaicone, ale w_cale nierzadko oszukiwano jq na tym, co wedlug 
prawa i zwyczaju jej si� nalezalo. W kilku wsiach panstwa stanoweigo 
Zawid6w w 1676 r. chlopi skarzyli si�, ze czeladzi cofni�to nie tylko 
deputaty zbozowe na chleb, ale tez na pewien okres z,aprzestano wyda
wania gotowanych posilk6w 78

• W 1655. r. w nalezqcej do panstwa sta
rioweigo Königsbrück wsi Neukirch miano zmniejszyc w czasie zniw na
lezne czeladzi porcje chleba i nie dostarczano pracujqcym w polu go
rqcych posilk6w w. W Radzimowie G6rnym w 1716 r. zaprzestano dawac 
parobkom i dziewkom w niedziel� rano mleko- 80

• Na zmniejszenie porcji 
chleba i gotowanych posilk6w skarzyli si� w 1711 r. czeladnicy z Moholz, 
a w dwa lata p6zniej z Gieraltdwa 81

. W 1715 r. na kiepskie jedzenie 
wniosla skarg� czeladz z Mittel i Nieder Sohland, a w rok p6zniej 
z Baarsdorf i Oldrzychowa 82. 

Panowie gruntowi cz�sto naduzywa1i przyslugujqcego im ius castigandi 
w stosunku do. poddanych ' i czeladzi. Stqd tez powszechnie uskarzano 
si� na zle traktowanie dzied- chlopskich zatrudnionych we dworze. 

77 0 zywieniu czeladzi por. K n o t  h e, op. cit., s. 282, przyp. 3; B o e 1 c k e,
Bauer ... , s. 115-116; S c  h w ä r, op. cit., s. 33-34, a nadto Chr. K n a u  t h e, 
Neuer Beytrag zu der Geschichte des Stiffts Gutes Radmeritz, BUW, KM, nr 107, 
361 (1356), f. 158; Tsthirnha:ussischer Wirtschaftkalender, tamze, GTPN, Akc. 
1948/500; Attestat das. Gesinde be1;r., Nieder Sohra 17 I 1718, AP Wroclaw, AmZ, 
nr 2828; Urbarium Ober Ullersdorf, XVII w., tamze; Speisung des Daubitz- und 
Neuhammerischen Hoff-Gesindes 1717,,.--tamze, nr 14495; Specification derer sämtl. 
Bedienten und Gesinde .. . Lindenau 1736, SLA Bautzen, GA Lindenau, nr 366; 
Lohn des Gesindes zu Rackel 1668/1669, tamze, Cf A Baruth, nr 1056. 

78 Por. przyp. 76. 
79 Starosta budziszynski Gottlob Ehrenreich Gersdorf do barona Wolfa Schel

lendorfa, Budziszyn 15 XII 1655, SLA Bautzen, Standesherrschaft Königsbrück, 
nr 362; chlopi do Gersdorfa, Neukirch 24 IX 1655, tamze. 

80 Amtsprotocolle 1708-1716, Judicium 22 X 1716, AP Wroclaw, AmZ, nr 834, 
f. 548-551.

81 Tamze, Judicium 23 IX 1711 i 24 II 1713, f. 253-254 i 350-352.
82 Tamze, Judicium 19 IX 1715, 5 i 16 III 1716, f. 489-490, 513-515 i 517-518. 
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Byl10 ono powszedhrne 'jUJZ w pocz.qtikaQh XVI w. !Slyinc1i z mego wspo• 
mniany wyzej Bartlomiej llirschbe:rg, · z:muszajc:tcy zaltrudlnione ru siebie 
dziewki do nierzc}du, trzymajc1cy je w piwnicy o chlebie i wodzie, do
starczanych zresztq w niedostatecznej ilosci 88• Po wojnie trzydziesto
letniej nie si� pod tym wzgl�dem nie zmienilo. Nie bylo widac zadnej 

1 . 

poprawy, a przeciwnie - nastqpilo pogorszenie. Bicie i maltretowanie 
poddanych zatrudnionych na folw:arkach bylo powszechnym zjawiskiem. 
Bito czeladz w Briessnitz, bito i w Bretnig 84• Hans Henryk Nostitz, pan 
na Neukirch, tak nieludzko wychlostal 2 dziewki, ze w jego obecnosci 
„uczynily si� nieczyste". Innq dziewk� kazal zakuc w kajdany i tak 
dlugo musiala tanczyc z 2 wl6cz�gami, az z p6g pociekla krew 85. Ze 
zlego traktowania czeladzi slynql. Jan Hartwig Gotard Nostitz, pan na 
Baarsdorf, Adolf Ehrenreich Kyaw, ·pan na Gieraltowie, Otto Hans Gers
dorf na Wei!gsdorf i Jerzy K�sper Warnsdorf na Pisarzowicach 86

. Nie 
dbano zupelnie o chorq czeladz, lecz jq wyrzucano z pracy, zqdajqc od 
rodzic6w na jej miejsce zdrowego dziecka, jak to robil Wolf Krzysztof 
Löben w Radzimowie G6rnym. J ego post�powanie z czeladziq bylo tak 
nieludzkie, ze doczekalo si� nawet pot�pienia ze strony �gorzeleckie.go 
urz�du staroscinskiego 87• 

Czeladz z najmu przymusowego nie pozostala oboj�tna wobec tych 
wszystkich form ucisku ,i wyzysku ze strony pan6w gruntowych. Starala 
si� im przeciwdzialac poprzez zbiegostwo i procesy sc1dowe. Za,gadnie
niem tym zaj�lismy si� szeroko w innej pracy. W tym miejscu prng
niemy jedynie stwierdzic, ze zbiegostwo czeladzi bylo w interesujqcym 
nas okresie zjawiskiem masowym� zwlaszcza po 1645 r. Wystarczy po
wiedziec, ze wsr6d wymienionych w spisie z 1662 r. 1969 zbieg6w bylo 
az 393 parobk6w i 114 dziewek. Potem r6wniez wsr6d zbieg6w pelno 
bylo czeladzi. Procesy w imieniu krzywdzonej przez pracodawc6w cze
laC:fzi prowadzili przewaznie jej rodzice. Rzadko tylko doprowadzaly one 
do poprawy doll zmu·szonych do pracy we dworze dziewek i parobk6w. 
Czasami jednak, szczeg6lnie w drobnych sprawach lub gdy chodzilo 

83 K n o t h e, op. cit., s. 280-281. 
84 J. L e s z c z y n s k i, Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den

Jahren 1635-1720, s. 62. 
85 L es z c z y n s k i, Das „Züchtigungsrecht ... ", s. 59, przyp. 21. 
86 Amtsprotocolle 1638-1644, Judicium 3 III 1638, AP Wroclaw, AmZ, nr 1290, 

f. 33-41; Amtsprotocolle 1708-17.16, Judicium 23 IX 1711 i 5 III 1716, famze,
nr 834, f. 253-254 i 513-515; kurfirst do przewodniczqcego Oberamtu Nostitza,
Drezno 31 VIII J 708, SLHA Dresden, Loc. 6060, 88. Buch Oberlausitzer Justizsachen,
f. 584.

87 Amtsprotocolle 1708-1716, Judicium 22 X 1716, AP Wroclaw, AmZ, nr 834,
f. 548-551.
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o usuni�cie najbardziej jaskrawych naduzyc, konczyly si� one sukce
sern 88. 

Resurnujqc nasze dotychczasowe rozwazania pragnierny stwierdzic, 
ze najern przyrnusowy w G6rnych Luzycach pojawil si� juz w zaraniu 
XVI w. Sankcj� prawnq otrzyrnal w 1539 r., powtarzami nast�pnie 
w 1597, 1649, 1652 i 1689 r. Kazde nowe rozpor:zqdzerue pr·zynosilo za
ostr'ze.nie przep.iis6w o najrnie przymrusowym. Jego pojaw1enie si� zwiqzane 
bylo z rozwojern gospodarki panszczyzniano-folwarcznej. Stqd tez 
w praktyce wprowadzano go tarn, gdzie ona si� rozwijala, a wi�c w rna
jqtkach szlacheckich, panstwach stanowych, dobrach rniejskich i w koncu 
w dobrach duchownych; w dobrach miejskich i duchownych zresztq 
z rnalyrni wyjqtkami na stosunkowo rnalq skal�. Panowie gruntowi, 
zwlaiszcza szlachta, cz�sto naduzywa1i przepds6w o najmie p:rzymusowym, 
powodujqc wiele rozgoryczenia wsr6d chlop6w; nierzadko prowadzilo ono 
do proces6w i strajk6w chlopskich. 

Czeladz z najrnu przyrnusowego otrzyrnywala za swq prac� okreslone 
prawern lub zwyczajern wynagrodzenie. Nie rnoglo ono przekraczac wy
znaczonych taksarni pfac rnaksymalnych. W praktyce wynagrodzenie cze
ladzi poza bardzo nielicznyrni wyjqtkarni, zwlaszcza z d6br duchownych 
i rniejskich, miescilo si� w granicach nakreslonych taksarni albo bylo 
nizsze. Podobnie rniala si� rzecz z dodatkarni w obuwiu i odziezy oraz 
z przysiewkami lnu. Uderza duza rozpi�tosc plac w zaleznosci od ka
tegorii i plci czeladzi. Og6lnie rn6wiqc, place czeladzi rn�skie,j byly 
o wiele wyzsze niz place czeladzi zenskiej. Wsr6d czeladzi rn�skiej naj
lepiej zarabiali starsi parobcy, wsr6d zenskiej natorniast - zarzqdzajqce
bydlern, niekiedy tez klucznice, szafarki i kucharki. Powszechne byly
skargi na obnizanie plac i dodatk6w, nieregularne ich wyplacanie lub
zrnuszanie dzieci chlopskich do pracy darrnowej za sarno wyzywienie.
Czeladz folwarcznq karrniono bardzo kiepsko .. Prawie wsz�dzie mi�so,
rnaslo, piwo, lepsze gatunki pieczywa dawano tylko od wielkiego swi�ta.
W dodatku oszukiwano czeladz na porcjach jedzenia, ciqgle pogarszano
jego jakosc. Powszechnie uskarzano si� na zle traktowanie czeladzi przez
pracodawc6w. Bicie i wi�zie� bylo na porzqdku dziennyrn. Czasarni
spotykarny siE: z przykladami zupelnie nieludzkiego maltretowania cze
ladzi, szczeg6lnie zenskiej. Odpowiedziq na ucisk i wyzysk bylo zbiego
stwo. Niekiedy rodzice krzywdzonej przez dw6r czeladzi pr6bowali · szu
kac sprawiedliwosci na drodze sqdowej, z r6znyrn zresztq skutkiern.

Czeladzi g6rnoluzyckiej, zwlaszcza pochodzqcej z najrnu przyrnuso
wego, na pewno powodzHo si� gorzej niz na Dolnyrn Slqsku. ·Fakt, ze 
uciekala ona rnasowo na zach6d, do kraj6w saskich, swiadczy, iz tarn 

88 L e s z c z y n s k i, Der Klassenkampf ... , s. 71 i passim. 



Kategoria Taksy 1539 1 1597 r. czeladzi 

Tab. l. Place czeladzi na przelomte XVI i XVII w. 

Wsie klasztoru Marienstern Kuckau Panschwitz szpitala 
Wsie Zgorzelca 

mk 1 gr 1 den. 1 1 folwark · 
mk I gr j den. mk I gr I den. mk I gr I den. 

Piellsk I J•dczychOw!ce 
mr I gr I den. mr I gr I den. 

Starszy parobek 7-8 - - 10 - - 7 14 - - - - 6 - - -

Parobek 5 8 12 7 12 5 24 4 6 7 

Parobczak l 1/2 - - - - - - - - - - - - - - 1 
Kucharka 11/2 - - 4 24 - 2 4- - - - - 2 6 - 3 

Starsza dziewka 11/2 - - 2 9 4 2 - - 1 24 - 2 12 - 3 

Dziewka 23 4 2 6 - 1 40 - 1 28 - 2 6 - 2 
Klucznica - 23 4 - - - - - - - - - - - - -

Pastuszka kr6w - 23 4 1 14 8 1 8 8 1 8 8 1 24 - 2 

Tab. IL Place czeladzi w dobrach szlacheckich i panstwach stanowych w drugiej 

polowie XVII i w pierwszej polowie XVIII w. 

Taksa Slawnikowice Dürrhenners- Kopacz6w Bretnig Rackel Gross Särchen Kategoria 1689 r. XVII w. dorf XVII w. XVII w. 1661/1662 r. 1668/1669 r. 1719/1720 r. czeladzi tal. l gr \ den. ta1. \ gr j den. tal. j gr ] den. ta1. ] gr ] den. tal. \ gr ] den. tal. \ gr \ den. tal. \ gr I den. 
1 6 5 4 

1-
1 

1 - [ 13 Starszy do 6 5 4 - - - - - -- - - - 9 - -

parobek 7 18 8 
4 16 -

Parobek do 2 8 -- 6 - - - - - - - - - - - 7 18 -

6 5 4 
Mlodszy 3 2 8 

parobek do - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

4 16 -

Wo,znica - - - 3 2 8 - - - - - - - - - 11 - - 8 - -

Szafarka - - - 1 3 9 - - - - - - - - - - - - 2 20 -
Kucharka - - - 1 3 9 2 - - - - - - - - 2 - - - - -
Starsza 1 13 4

dziewka do 1· 3 9 - - - 1 - - 1 12 - 2 - - 2 20 -

1 22 8 
Dziewka jak wyzej - 22 2 1 12 - 1 - - 1 12 - 2 - - - -

-

Mlodsza jak wyzej 

.-1- - - - - -1 - - 1 12 - - - - - -
-

dziewka 

- -

21 8 
13 7 
23 41

/2 
2 1 

33 31
/2 

- -

9 -

Llndenau 
1736 r. 

ta1. j gr \ den. 
1 

6 - -

6 - -

- - -

- - -

3 - -

- - -

3 - -

2 12 -

2 8 -
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o, 

'< n 
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�i:: 
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Kategoria czeladzi 

Ekonom 
Woznica 
Wolarz 
Mlodszy wolarz 
Starsza dziewka 
Dziewka 
Mlodsza dziewka 
Pastuszka kr6w 

Tab. III. Place czeladzi w dobrach Zgorzelca w XVII w. 

Taksa 1 JE:drzychowice 
1 

Rusz6w 

Kategoria czeladzi 
1-

1679 r. 1 1669/1670 r. 1672 r. 

tal. 1 gr 1 den. 1 tal. 1 gr J den. j tal. gr 1 den. 

Starszy parobek 10 - - 12 

Parobek 8 - - -

1 

- -

1· 

8 12 

Kucharka 4 - - 8 - - 5 10 8 

Starsza dziewka 3 - - 2 

Dziewka 2 8 - 2 - 1 - I· 2 

Pastuszka kr6w 2 - - 1 4 

Pastuszka cielqt - - - 1 4 

Swini,ka -- - - - 21 

1 1 1 1 
G�siarka - - - - 21 - - - -

Tab. IV. Place czeladzi w tych samych miejscowosciach w röznych latach 

Zarki G6rne 
I 

J�drzychowice 

1662/1663 r. 
1 

1725/1726 r. 1669/1670 r. 
1 

1726/1727 r. 

tal. 1 gr [ den. tal. 1 gr I den. 1 tal. [ gr [ den. tal. 1 gr I den. 

11 16 - 18 8 6 14 16 - 18 8 6 

- - - - - - 12 - - 11 12 -

6 7 - 5 16 8 6 5 4 6 11 4 

2 8 - 3 3 9 - - - 3 3 9 

2 - - 3 12 - 2 - - 4 9 9 

·1 13 4 2 8 4 ·2 - - 3 6 -

1 - - 1 22 .- 2 - - 1 23 -

1 - - 1 22 - l 4 .- . 2 .4 -

Folwark szpitala NMP w Zgorzelcu 

t·al. 

1626 r. 
1 

1730 r. 

J gr [ den. tal. ) gr ] den. 

- - - - - -

- - - - - -

7 18 8 7 18 8 

- - - - - -

3 2 8 3 2 8 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1� 

1� 
(ll 

N 

N 

::s, 
(ll 

1 .... 
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czeladzi powodzilo si� znacznie lepiej. Ch�tnie wi�c udawano si� wlasnie 
tarn do pracy, podobnie jak na Dolny Slqsk. Los czeladzi z najmu przy
musowego w G6rnych Luzycach przypominal w powaznym stopniu dol� 
tej samej kategorii ludnosci na G6rnym Slqsku 89• 

DER ZWANG DIENST IN DER OBERLAUSITZ BIS ZUM ANFANG DES XVIII. 

JAHRHUNDERTS 

Der Zwangdienst tauchte in der Oberlausitz um die Wende des XV. u. XVI. 
Jh. Gesetzeskraft wurde dem Zwangdienst in den Landesordnungen von 1539 und 
1597, ferner in der Untertanenordnung von 1652 und der Gesindeordnung aus dem 
Jahre 1689 verliehen. In der Praxis umfasste er sukzessiv die einzelnen Kategorien 
der Feudalgüter. Zuerst wurde der Zwangdienst in kleinen und mittleren Adels
gütern eingeführt, dann in den Standesherrschaften, schließlich in den städtischen 
und kirchlichen Gütern. In den geistlichen Landgütern wurde er nur im minimalen 
Grad in Anspruch genommen, ähnlich in den Zittauer Dörfern und durch den 
Stadtrat von Buclissin (Bautzen). In Zittauer Weichbild wurde er erst im Jahre 
1659 eingeführt. 

Die den Zwangdienst betreffenden Rechtsnormen wurden in der Praxis oft 
gebrochen, zum Nachteil der Bauern. Zur Arbeit aufs Gut wurden Kinder unter 14 
Jahren genommen, das einzige Kind in der Familie, der Dienst wurde über die 
gesetzmäßigen 2 Jahre hinaus verlängert, für die Entlassung vom Dienst und für 
die Erlaubniserteilung zum Übergang zur Arbeit auf fremden Landgütern wurden 
hohe Gebühren bezogen, das Gesinde wurde bei der Belohnung betrogen, schlecht 
verpflegt, gegenüber den Mägden und Knechten wurden körperliche Strafen miß
braucht, deren Vollzug den Grundherren nach dem Jus castigandi zustand. Die 
Antwort war der Widerstand„ der sich vor allem in der Flucht äusserte. 

ss J. i.. es z c z y n s k i, Liidzie luzni i czeladz najemna na Siqsku w pierwszym 
dziesi�cioledu po wojnie trzyd.ziestol·etniej (Sob6tka, 1956, nr. 4, s. 556 n.); t e n z e, 
Der Klassenkampf ... , s. 75 n. 




